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Anotace 

Cílem bakalářské práce je uvést čtenáře do problematiky Facility managementu 

(FM), Computer Aided Facility Management systémů (CAFM) a seznámit s příkladem 

implementace CAFM. 

V první části je popsán FM a jeho možné přínosy pro organizaci a řešení FM ve 

Skupině ČEZ. Následuje seznámení s CAFM systémy vč. popisu vybraných produktů 

CAFM. V poslední části je popsána implementace vybraného CAFM ve Skupině ČEZ. 

V závěru je shrnutí problematiky FM a CAFM s ohledem na další budoucnost a vývoj. 

 

Klíčová slova: Facility management, CAFM, Skupina ČEZ, správa majetku, podpůrné 

procesy, informační systém. 

 

 

Summarry 

Purpose of this thesis is to introduce readers to the problems of Facility 

Management (FM), Computer Aided Facility Management Systems (CAFM) and 

acquaint with the example implementation of CAFM. 

The first part describes FM and its potential benefits for the organization and FM 

solutions in the ČEZ Group. Next part introduce with CAFM systems inc. description of 

the selected CAFM products. The last part describes the implementation of selected 

CAFM in the ČEZ Group. In conclusion of this thesis is the summary of FM and CAFM 

problems with a view to further development and future. 

 

Keywords: Facility management, CAFM, CEZ Group, property management, support 

processes, information system. 
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1. Úvod 

Facility management (dále jen FM) je dnes již neoddělitelnou součástí moderní 

manažerské praxe. Jeho úkolem je řízeni podpůrných činností resp. procesů organizace. 

V dnešní době, která je charakteristická neustálou změnou konkurenčního prostředí, je 

potřeba tyto podpůrné procesy důsledně řídit a mít nad nimi plnou kontrolu. Díky tomu 

může organizace ušetřit nemalé finanční prostředky, ale také se lépe a více soustředit na 

hlavní cíle resp. produkt tzv. core-bussiness. 

FM v průběhu svého vývoje začal využívat prostředky výpočetní techniky. Díky 

nim získaly organizace plnou kontrolu nad podpůrnými procesy na všech úrovních 

řízení. Samostatné informační systémy FM jsou známy jako CAFM – Computer Aided 

Facility Management.  

Cílem práce je informovat o Facility managementu a jeho přínosech pro 

organizaci, dále informovat o CAFM systémech a na příkladu Skupiny ČEZ ukázat 

příklad implementace CAFM a jejích možných přínosů pro organizaci.   
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2. Facility management (FM) 

Jakákoliv firma ať už výrobní nebo zaměřená na poskytování služeb má hlavní 

předmět činnosti. Aby bylo možné tento hlavní předmět činnosti efektivně vykonávat, 

musí zajistit vhodné prostředí a prostředky pro její výkon. Činnosti, které zajišťují 

vhodné podmínky pro výkon hlavní činnosti podniku, se nazývají podpůrné činnosti.  

Tyto podpůrné činnosti s sebou přináší značné náklady v podobě režijních 

nákladů. Z hlediska podniku je potřeba získat kontrolu nad těmito náklady a činnostmi a 

tím zvýšit efektivitu podniku a jeho konkurenceschopnost, neboli je potřeba řídit tyto 

podpůrné činnosti. Proto vznikl Facility management, což je management těchto 

podpůrných činností resp. procesů. 

Vybrané definice FM: 

 Metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní 

činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, 

humanitních a technických věd.  (Definice IFMA), 

 Facilitiy management je integrace multidisciplinárních aktivit ve stavebním 

prostředí a management jejich vlivu na lidi a pracoviště. (Definice BIFM), 

 Facility management v Německu je definován jako analýza a optimalizace všech 

z hlediska nákladů relevantních procesů týkajících se budovy, jiného stavebního 

objektu nebo výkonů podniku, které nepatří k hlavní činnosti podniku. (Definice 

GEFMA). 

2.1 Historický vývoj FM 

FM vznikl v 70. letech minulého ve Spojených státech amerických. Původně byl 

zaměřen na řízení využití pracovního prostoru a jeho lepší využití. V této době ještě 

nebyl znám pojem FM a Facility manažeři byli vnímáni jako správci objektů resp. 

administrativy. Tím jak se postupně přidávaly i další podpůrné procesy a zlepšovaly 

znalosti v této oblasti, byly založeny základy samostatného manažerského oboru. 

V devadesátých letech pronikl FM do Evropy, nejdříve západní a později do východní. 

První země v Evropě, které zavedly prvky FM, byly Velká Británie, Skandinávie, 

Francie a země Beneluxu, ve východní Evropě pak Maďarsko. 
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Vzhledem k potřebě sdílet vědomosti a znalosti z této oblasti vznikli národní 

asociace sdružující odborníky z tohoto oboru. Mezi hlavní organizaci sdružující 

odborníky z celého světa patří IFMA (Internetional Facility Management Asociation), 

v této asociaci je více jak 18.000 manažerů. IFMA vznikla v USA v roce 1980 nejdříve 

jako NFMA (National Facility Management Asociation), po připojení odborníků 

z Kanady v r. 1981 se název změnil na IFMA. Během následujících let se připojily další 

národní asociace a vznikly pobočky po celém světě. Česká pobočka vznikla v roce 

2000.  

Příklady dalších národních asociací:  

 GEFMA v Německu, 

 HUFMA v Maďarsku, 

 BIFM ve Velké Británii. 

V květnu 2007 vstoupila v platnost norma Evropské unie ČSN EN 15 221, která 

definuje Facility management jako samostatný obor. Tato norma zavádí jednotnou 

terminologii a definice a obsahuje návod jak připravit smlouvu na dodávku služeb.  

 

Obr. 1. Etapy vývoje FM 
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2.2 Náplň a cíle Facility managementu 

Vzhledem k širokému spektru činností spadajících do FM je často organizace 

nedokáže dostatečně řídit pomocí běžných prostředků managementu a někdy ani 

zabezpečit vlastními silami a v požadované kvalitě. Proto si musí stanovit, které 

činnosti bude vykonávat vlastními silami a které bude řešit dodavatelsky pomocí 

outsourcingu a kdo tyto činnosti bude řídit. Dost často také dochází k vytvoření dceřiné 

společnosti, která má na starost zajistit a dodávat komplexní služby FM. Menší 

společnosti zakládají samostatná oddělení, která tyto činnosti řídí, resp. řídí 

dodavatelské vztahy. Mezi hlavní činnosti řízené FM patří zejména: 

 pronájem nemovitostí, 

 správa nemovitostí, 

 údržba nemovitostí, 

 výstavba, 

 stěhování, 

 movité vybavení – výběr, údržba a financování, 

 odpadové hospodářství, 

 problematika BOZP a PO, 

 úklidové služby, 

 bezpečnostní služby, 

 stravování, 

 recepční služby, 

 ICT služby, 

 služby podatelen, 

 správa vozového parku – Fleet management, 

 tiskové služby a další. 

Pokud to shrneme, tak je Facility management obor, který musí zajistit správu 

majetku a zajistit poskytování služeb pro uživatele nemovitostí resp. zaměstnance 

společnosti s cílem přinést organizaci zejména úsporu nákladů, zlepšení pracovního 

prostředí zaměstnanců, lepší organizaci, zkvalitnění služeb, zvýšení zisku z nemovitostí, 
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outsourcing neefektivně prováděných služeb resp. procesů a činností a zvýšení 

výkonnosti vlastních zaměstnanců. 

2.3 FM ve Skupině ČEZ 

Skupina ČEZ vznikla v roce 2003, kdy ČEZ, a.s. koupila od státu podíly 

v některých, bývalých REAS (Regionální energetická společnost). Již od počátku bylo 

zřejmé, že je potřeba sjednotit různorodé postupy v rámci jednotlivých procesů a 

činností. Proto bylo rozhodnuto, že Skupina ČEZ bude řízena procesním způsobem. 

Jednotlivé procesy pak budou převedeny na dceřiné společnosti (vč. souvisejícího 

majetku), které se tak stanou nositeli těchto procesů. Každá z těchto společností se tak 

může plně zaměřit na svůj core-bussines. Díky tomu je zajištěna maximální kvalita 

poskytovaných služeb a produktů. Proces integrace REAS započal v roce 2005. 

Kromě těchto procesních společností jsou součástí Skupiny ČEZ i další 

společnosti. Celkem tvoří Skupinu ČEZ 67 společností (údaj ke dni 31. 12. 2008). 

Mezi procesní společnosti patří: 

 ČEZ Distribuce, a.s., 

 ČEZ Distribuční služby, s.r.o., 

 ČEZ Distribuční zařízení, a.s., 

 ČEZ Energetické produkty, s.r.o., 

 ČEZ Energetické služby, s.r.o., 

 ČEZ ICT Services, a.s., 

 ČEZ Logistika, s.r.o., 

 ČEZ Měření, s.r.o., 

 ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., 

 ČEZ Prodej, s.r.o., 

 ČEZ Správa majetku, s.r.o., 

 ČEZ Teplárenská, a.s., 

 ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 

Nositeli činností, které spadají pod FM, jsou ve Skupině ČEZ ČEZ ICT 

Services, a.s. a ČEZ Správa majetku, s.r.o. 
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ČEZ ICT Services, a.s. je společnost zajišťující komplexní ICT služby pro celou 

Skupinu ČEZ. Patří sem dodávka HW a SW (servery, PC, monitory, periferie kromě 

tiskáren a tiskových zařízení), telekomunikační služby, datové služby a tvorba ICT 

strategie a standardů. 

ČEZ Správa majetku, s.r.o. (dále jen ČEZ SM) zajišťuje většinu z klasických 

FM služeb: 

 výstavbu budov, 

  údržbu a správu nemovitostí, 

 opravy,  

 bezpečnostní služby, 

 odpadové hospodářství,  

 evidenci majetku, 

 nákup a údržbu vybavení, 

 BOZP a PO, 

 správu, nákup a údržbu vozového parku, 

 úklidové služby, 

 recepční a rezervační služby (zasedací místnosti), 

 tvorbu strategie a standardů v rámci nemovitostí, movitého vybavení a 

vozového parku, 

 standardizace kancelářských prostor, 

 pronájem a nájem budov, 

 podatelny a spisové služby, 

 tiskové služby. 

Mimo vlastní objekty poskytuje ČEZ SM své služby v ostatních nemovitostech 

vlastněných Skupinou ČEZ (elektrárny, rozvodny apod.), neenergetické části elektráren 

a ostatní neenergetické objekty ostatních společností Skupiny ČEZ pak přímo spravuje. 

V dalším textu bude jako poskytovatel FM služeb ve Skupině ČEZ uvažována tato 

společnost. 

 Je zřejmé, že ne všechny výše uvedené činnosti by mohla společnost zvládnout 

sama, pokud by chtěla udržet vysoký standard poskytovaných služeb. Proto dochází 

k dalšímu outsourcingu služeb. Mezi outsourcované služby patří úklidové služby, 
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bezpečnostní služby, údržba nemovitostí a tiskové služby. ČEZ SM pak tyto služby řídí, 

dohlíží na kvalitu a zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli. 

 

Obr. 2. Logo skupiny ČEZ 
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3. CAFM systémy 

Informační potřeby Facility manažera a podniku z hlediska FM řeší informační 

systémy nazývané CAFM. Ty musí pokrýt informační potřeby od provozních činností 

na nejnižší úrovni po potřeby nejvyššího managementu, neboli jsou důležité pro 

podporu rozhodování, plánování a kontrolu v oblasti FM. Vrcholovému managementu 

musí poskytovat informace pro strategické rozhodování. Střední management využívá 

jeho výstupů k taktickému řízení a k snižování provozních nákladů. Pracovníci na 

nejnižší úrovni pak k efektivnímu vykonávání jednotlivých procesů a činností.  

U CAFM systému je důležité, aby poskytované informace byly včasné a dobře 

směrované. Zaměstnanec nemůže čekat např. na přestěhování zbytečně dlouhou dobu, 

neboť po tuto dobu nemůže vykonávat svou činnost.  

Mezi další IS sloužící pro podporu FM ve společnosti slouží tzv. CIFM 

(Computer Integrated Facility Management). CIFM systémy slouží k inteligentnímu 

řízení budov tj. automatizaci např. vytápění a klimatizace, EZS, EPS apod. 

3.1  Přínos CAFM pro organizaci 

Nemovitý majetek a vybavení tvoří značnou část majetku společnosti. Náklady na 

správu a údržbu tohoto majetku jsou proto z pohledu všech nákladů společnosti velmi 

vysoké (běžně se uvádí 40 %). Pokud budeme uvažovat ČEZ Správa majetku, s.r.o. jako 

společnost zabývající se výhradně poskytováním FM služeb a vlastnící většinu 

nemovitostí a vybavení pak jsou tyto náklady na úrovni cca 90 %.   

Úspěšným nasazením CAFM může být úspora těchto nákladů až 30 %. Této 

úspory dosáhneme díky tomu, že nám CAFM umožní zejména: 

 lepší kontrolu a evidenci movitého i nemovitého majetku, 

 zvýšit kvalitu poskytovaných služeb, 

 zvýšit bezpečnost, 

 zvýšit efektivitu, 

 přesnou adresaci nákladů, 

 zpřesnění účetnictví, 

 zvýšení informační hodnoty podkladů pro plánování, 
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 snížit časové prodlevy mezi zadáním požadavku a jeho vyřešením, 

 kontrolu povinností společnosti vůči státní správě a plynoucích z platné 

legislativy. 

Z výše uvedeného vyplývá, že CAFM systémy jsou uplatnitelné ve všech 

společnostech, které vlastní nebo spravují nemovitý majetek např. výrobní podniky, 

společnosti poskytující FM služby, společnosti zabývající se pronájmem a správou 

nemovitostí a v nejrůznějších organizacích státní správy – nemocnice, místní 

samosprávy apod. 

 

Využití CAFM/CIFM v % 

Obr. 3. Závislost provozních nákladů na stupni automatizace  

 

3.2 Obecná charakteristika CAFM a jeho místo v IT prostředí 

organizace 

Všechny CAFM mají řadu shodných rysů. Mezi tři základní patří propojení 

CAD/GIS systému s ostatními systémy organizace, modularita SW a využití RDBMS. 

3.2.1 Propojení CAD/GIS s ostatními IS 
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Prvním hlavním rysem CAFM systémů je, že to jsou systémy propojující CAD 

(tvorba a správa vektorových dat) a GIS (geografický informační systém) systémy se 

systémy spravujícími popisná data. Díky tomu CAFM obsahují popisná data s jejich 

jednoznačnou vazbou na konkrétní prostor v rámci budovy, areálu apod. Takto 

zobrazená data jsou přínosem, neboť umožňují nový pohled na již existující data 

z jiných IS společnosti zejména pak ERP. Dá se říci, že CAFM integruje CAD/GIS 

systémy s ostatními IS organizace (ERP, DMS atd.) viz obr. 4. Postavení CAFM v IT 

prostředí.  

 

Obr. 4. Postavení CAFM v IT prostředí [2] 

 

ERP obsahuje ekonomická data, ale pohlíží na ně spíše z účetního hlediska, tzn., 

že náklady rozděluje např. na nákladová střediska, jednotlivé účty apod. CAFM oproti 

tomu umožňuje na data pohlížet z hlediska členění budovy (jednotlivá podlaží, 

místnost) např. kde přesně vznikají dané náklady a díky tomu může identifikovat 

původce zvýšených nákladů v rámci objektu. Některá ERP (modul SAP REM) 

umožňují členění nákladů dle prostoru, avšak neumožňují zobrazení těchto dat graficky. 
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Díky těmto informacím pak Facility manažer může zavést taková opatření, aby 

eliminoval možné příčiny těchto zvýšených nákladů. Mimo ekonomických a grafických 

dat CAFM umožňuje ukládat technologická data např. o umístění technologie v rámci 

budovy (EZS, prvky PO, rozvody vody, plynu, elektřiny, výtahy, odběrná místa atd.) a 

tyto informace pak graficky zobrazit v půdorysu daného podlaží, místnosti, ve schématu 

areálu případně na 3D modelu budovy. Dále obsahuje data o obsazenosti jednotlivých 

prostor a umístění movitého vybavení.  

Například pokud vznikne standardizace obsazenosti kancelářských prostor, je 

CAFM schopen ihned vygenerovat přehledný grafický přehled kanceláří s vyšší 

plochou na jednoho pracovníka oproti standardu vč. seznamu jednotlivých zaměstnanců 

v těchto prostorách. Pak je již jen na Facility manažerovi, jak zareaguje, zda lidi 

sestěhuje a přebytečné kanceláře pronajme, zda je přemění např. na sklady, anebo 

pokud se mu uvolní celá budova, ji prodá.  

Jako další příklad může posloužit situace, kdy Facility manažer potřebuje pro 

dodavatele úklidových služeb (případně pro vlastní zaměstnance, kteří úklid provádí) 

aktuální seznam prostor, které mají být uklízeny. CAFM mu ihned poskytne tento 

seznam vč. půdorysu a informaci o celkové uklízené ploše. Na půdorysu jsou pak 

barevně odlišeny prázdné prostory, ve kterých se pravidelný úklid neprovádí. Bez 

CAFM by příprava těchto podkladů byla mnohem složitější – údržba přehledu prostor 

pomocí tabulek bez propojení na projektovou dokumentaci resp. půdorysy. 

Z pohledu typu dat pak obsahuje grafická data (CAD/GIS, mapy z KN), 

alfanumerická data (ERP, výstupy z CIFM, personální data apod.) a ostatní data 

(dokumenty, fotografie atd.). 

3.2.2 Moduly CAFM 

Druhým hlavním rysem je, že většina CAFM jsou řešeny jako modulární SW. To 

umožňuje organizaci nasadit pouze takové moduly, které využije resp. pokrýt pomocí 

CAFM pouze vykonávané činnosti a procesy, nebo procesy u kterých identifikovala 

nedostatečné informační pokrytí. Např. ne každá společnost má vlastní vozový park, 

takže by jí byl modul pro správu vozového parku k ničemu. Základní moduly, které by 

měl každý CAFM obsahovat jsou [2]: 
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 modul pro řízení a správu,  

 modul pro řízení a správu nájemních vztahů,  

 modul pro řízení a správu infrastruktury, zejména IT infrastruktury,  

 modul pro řízení a správu budov a vybavení,  

 modul pro řízení, správu a inventarizaci movitého majetku,  

 modul pro správu a vazby s CAD a GIS systémy.  

Mimo tyto základní moduly se můžeme setkat také s moduly, zaměřené na méně často 

využívané funkce resp. méně často poskytované služby a prováděné činnosti např. 

rezervace zasedacích místností a vozidel, správa vozového parku, modul pro podporu 

stěhování, správa a evidence odpadů, dispečink (helpdesk) aj. Modul Dispečink je velmi 

důležitý, neboť umožňuje zadávání a evidenci požadavků zákazníků a požadavků na 

dodavatele služeb vč. informací o aktuálním stavu a řešení daného požadavku. Tento 

modul není mezi základními, kam by jinak patřil, pouze z toho důvodu, že většina firem 

jej již v nějaké podobě provozuje a spíše žádá o propojení stávající aplikace na CAFM a 

nebo je plně integrován do výše uvedených hlavních modulů CAFM.  

 

    

            

   

 

 

 

 

Obr. 5. Implementační bloky a jejich jednotlivé moduly CAFM AMI od firmy HSI spol. s r.o., Praha [3] 
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3.2.3 RDBMS -  databáze CAFM 

Třetím hlavním rysem je relační databáze a RDBMS (Relational Database 

Management System) což je systém pro správu relační databáze. Data jsou v RDBMS 

uložena v tabulkách o sloupcích a řádcích. CAFM všechna data uchovává v datovém 

skladu, který je pomocí RDBMS obsluhován resp. řízen. Pokud uvažujeme CAFM jako 

integrující systém, jak bylo uvedeno výše, pak k integraci dochází právě díky použití 

RDBMS. Změny dat v jednom systému (ERP) jsou promítnuty do dat integrovaného 

systému (CAFM), bez lidského zásahu [2]. Pro integraci je pak důležité, aby databázový 

systém CAFM byl stejný jako RDBMS integrovaných systémů, odpadá tak problém 

s převody dat. Vybrané funkcionality databázového skladu [4]: 

 úložiště rastrových, vektorových a popisných dat, 

 správa dat, 

 multiuživatelský přístup k datům, 

 zachycení historického vývoje (historické tabulky - obsahují již neplatná 

data), 

  bezpečnost dat – autorizace uživatelů a skupin, práva na objekty a 

transakce, 

 integrace s produkty třetích stran na datové úrovni. 

 

Obr. 6. Databázový sklad GIS na bázi RDBMS [5] 
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3.3 Popis vybraných řešení CAFM 

Na trhu v ČR je poměrně široká nabídka dodavatelů CAFM produktů. Někteří 

dodavatelé nabízí vlastní řešení (firmy HSI, FaMa, ASP, XANADU, SITEWELL aj.), 

další pak lokalizovaná řešení zahraničních výrobců (PIT, ARCHIBUS/FM, Nemetschek 

ALLFA aj.). Dále popsaná řešení byly účastníky výběrového řízení na dodavatele 

CAFM pro Skupinu ČEZ – AFM, GTFacility, ARCHIBUS/FM, FaMa+ a Autodesk 

Topobase, nebo se podíleli na jiných projektech Skupiny ČEZ (TIS, GIS) - řešení firmy 

HSI spol. s r.o. Zastoupeny jsou jak české systémy, tak systémy zahraničních výrobců. 

3.3.1 AMI od firmy HSI spol. s r.o., Praha  

Společnost HSI, spol. s r. o. nabízí komplexní IT řešení zejména orientovaná do 

oblastí provozně-technických informačních systémů, informačních systémů pro správu 

majetku, geografických informačních systémů (GIS), informační podpory činností 

Facility managementu (CAFM), tvorby, zpracování, správy, atributové a topologické 

kontroly graficky orientovaných dat, průmyslových řešení v oborech geodézie, 

geologie, důlního měřictví, pozemkových úprav ad. Od roku 2001 je členem IFMA. 

AMI (Asset – Management – Information) je modulární plně uživatelsky 

přizpůsobitelný IS pro správu majetku a Facility management. Produkt je nabízen po 

tzv. implementačních blocích, které obsahují jednotlivé moduly. Každý další 

implementační modul rozšiřuje funkce modulu předcházejícího a umožňuje širší a 

komplexnější využití dodávaného CAFM. Mimo tyto předem sestavené implementační 

bloky, umožňuje individuální sestavení jednotlivých modulů dle potřeby zadavatele. 

Moduly, které obsahuje daný implementační blok, jsou znázorněny na obr. 5.  

1. implementační blok – AMI – Pasport umoţňuje: 

 technický popis objektů a jejich technického a technologického vybavení, 

 využití a uživatelské vztahy, 

 prostorovou lokalizaci, 

 grafickou prezentaci, 

 jednotnou datovou základnu pro uložení dat, 

 evidenci majetkoprávních vztahů k budovám a pozemkům (vlastnické a 

nájemní, věcná břemena, podklady pro daně z nemovitostí), 
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 evidenci vztahů osob k objektům, 

 vedení a správu dokumentace. 

2. Implementační blok – AMI – Správa umoţňuje: 

 evidenci movitého majetku,  

 nástroje pro vytváření plánů pro oblast BOZP, PO apod., 

 podporu plánování údržby, revizí, oprav, jejich vyhodnocení a evidenci. 

3. Implementační blok – AMI – Řízení umoţňuje 

 evidenci a analýzy využití prostor, vytváření přehledů pracovišť a 

rozmístění pracovníků (tzv. space management), 

 plánování a evidenci stěhování lidí a majetku, vizualizace stěhování 

 podporu plánování nájmů a pronájmů, automatizované vytváření nájemních 

smluv do předem nastaveného vzoru, sledování nájemního vztahu,  

 řízení rezervací pro krátkodobé pronájmy zasedacích místností, vozidel a 

jiného majetku, 

 podporu Facility managementu, sledování KPI (klíčové výkonnostní 

ukazatele). 

Jako u všech CAFM je součástí datové úložiště - relační databáze (zpravidla 

ORACLE). Ta je instalována na podnikovém serveru zákazníka. Grafická data jsou 

transformována do databázových záznamů.  Ty jsou na základě dotazu opět převedeny 

do grafické podoby a zobrazeny uživateli, ten pak s nimi může dále pracovat (ukládat, 

tisknout). Samozřejmostí je komunikace s ostatními IS podniku. Informace 

k podkapitole čerpány z [3] a [4].  

 

 

 

Obr. 7. Logo produktu AMI 

3.3.2 AFM od firmy Alstanet, s.r.o., Praha 

 Firma Alstanet, s.r.o. je česká společnost působící na trhu od roku 1999. 

Specializuje se na extranetové aplikace v podobě IS, mezi realizované projekty patří 

CRM, CMS, ERP, DMS a zejména CAFM.  Mezi vlastní produkty firmy patří: 
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 AFM  (Alstanet Facility Management), jedná se o CAFM, 

 AIS (Alstanet Informační Systémy), jedná se o CRM, 

 ATM (Alstanet Tuition Manager), jedná se o SW pro řízení výuky,  

 ALM (Alstanet Learning Manager), jedná se o E-learningové prostředí, 

 APS (Alstanet Publikační Systém), jedná se o redakční systém, 

 ADM (Alstanet Document Management), jedná se o DMS. 

AFM je CAFM sestávající z až 25 modulů. Základem jsou moduly Nemovitosti, 

Majetek, Subjekty a Zaměstnanci. Většina modulů je procesních. Využitím 

doplňkových modulů je systém využitelný k řízení všech podnikových aktiv (EAM). 

Tak jako u všech ostatních CAFM je základem datová evidence, Alstanet využívá SQL 

databáze, ORACLE databáze nejsou plně podporovány. Modul CAD vizualizace je 

pouze doplňkovým modulem. Všechny moduly jsou úzce provázány a tím pádem 

umožňují na stejná data pohlížet z rozdílných pohledů. Samozřejmostí je pak spolupráce 

s ostatními IS organizace.  

Popis základních modulů systému a jejich funkcí: 

1. Nemovitosti  

 evidence prostoru – budov, podlaží, místností, 

 informace o prostoru  - plochy, povrchy, stav, využití, 

 obsazenost prostor, 

 lokalizace majetku a technologií, 

 ve spolupráci s dalšími moduly možnost vztažení prostor ke konkrétním 

údajům, 

 připojování výkresů a dokumentů. 

2. Majetek 

 sledování veškerého majetku, 

 sledování potřebných údajů – účetní údaje, 

 vazba na odpovědné osoby, 

 katalogizace majetku, 

 pomocí modulu Nemovitosti sledování majetku v prostoru. 

3. Subjekty 

 evidence smluvních partnerů, 
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 kontaktní osoby a jejich údaje, 

 evidence informací o vzájemném styku se smluvními partnery (např. 

zápisy ze schůzek a jednání). 

4. Zaměstnanci 

 kompletní informace o zaměstnancích, 

 vazby zaměstnanců na majetkové položky, prostor a incidenty v modulu 

HelpDesk, 

 evidence odpovědnosti za majetek. 

Mezi další důležité moduly pro FM patří: 

 Plánovaná údržba, Smlouvy, Autopark, Archiv (fakticky DMS), Smlouvy, 

Energie, Bezpečnost, Stěhování, Controlling 

 HelpDesk, pomocí kterého jsou zadávány, řešeny a evidovány incidenty,  

 CAD vizualizace, což je modul umožňující prohlížení CAD výkresů, 

neumožňuje však jejich tvorbu a editaci, 

 Technologie, která slouží ke sledování technologického majetku v rámci 

objektů (klimatizace, výtahy, systémy vytápění apod.). 

V rámci dodávky IS je dodáván tzv. aplikační engine Alstanet AMC, který 

obsahuje základní moduly a dle požadavků zákazníka je doplněn o vybrané vedlejší 

moduly. Samozřejmostí je úprava vybraných modulů na základě analýz a změnových 

požadavků zákazníka. 

 

Obr. 8. Logo produktu AFM 

 

Samotná aplikace je založena na třívrstvé architektuře: databáze – aplikační 

server – klientský prohlížeč (tenký klient). Jednotlivé vrstvy komunikují pouze s přímo 

sousedící vrstvou. Pro databázi je primárně podporován MS SQL Server, aplikační 

server využívá technologie .NET Framework a IIS server, Prohlížení dat koncovým 

uživatelem pak probíhá přes internetový prohlížeč pomocí protokolu http (možné je i 

využití šifrování pomocí SSL – protokol https), podporované prohlížeče jsou IE 6.0 a 

vyšší resp. prohlížeče podporující standard HTML 4.0 a vyšší. Díky použití 

standardních technologií je systém poměrně dobře propojitelný s ostatními IS 
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organizace pomocí běžně dostupných komunikačních technologií SQL komunikace, 

WebServices přes HTTP a HTTPS, XML přes HTTP a HTTPS (online výměna dat) a 

XML přes POP3 a SMTP (výměna dat pomocí e-mailů). Na obrázku 9. je schéma 

technické architektury AFM, server představuje MS SQL a aplikační server zároveň. 

Informace k podkapitole čerpány z [6]. 

 

Obr. 9. Schéma technické architektury AFM  

 

3.3.3 GTFacility od firmy ASP a.s. Praha 

ASP, a.s. je mezinárodní společnost působící v Česku a na Slovensku. Plně se 

zaměřuje na oblast FM a dodávky svého řešení CAFM GTFacility. Mimo dodávku SW 

se zabývá analýzami v oblasti FM a zajištění outsourcingu vybraných služeb vč. 

výběrových řízení na dodavatele a následnou komunikaci s nimi. 

GTFacility je tvořeno CMMS moduly, CAFM moduly a CPMS moduly. Řešení 

je plně integrovatelné do ERP podniku a IT infrastruktury společnosti.  

1. Moduly CMMS (Computer Maintanance Management System) jsou moduly 

pro řízení a jednoznačné přiřazení všech FM procesů. Česky jsou 

označovány jako systémy řízení údržby. Díky nim lze dosáhnout maximální 

operační efektivity jednotlivých procesů při optimálních provizních 

nákladech. Dále umožňují přesnější plánování podpůrných procesů (revize, 

opravy a údržba).  

2. Moduly CAFM jsou moduly důležité pro prostorovou orientaci facility 

manažera. Základem je vlastní CAD editor GTCad, který je schopný z CAD 

dokumentace vytvořit sofistikovanou SQL databázi grafických FM objektů 
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(areály, budovy, podlaží, místnosti).  Tyto objekty jsou pak propojeny 

s objekty dalších modulů CAFM (smlouvy, majetek, osoby atd.).  

3. Moduly CPMS (Computer Planning and Asset Management System) jsou 

moduly pro řízení a plánování investic, nákladů a metod pro jejich čerpání a 

kontrolu. Díky CAFM modulů lze pak veškeré náklady a investice adresovat 

resp. přiřadit k danému prostoru. 

Na obrázku 10. je zachycena struktura CAFM GTFacility dle výše uvedeného 

rozdělení vč. jednotlivých modulů.  

GTFacility byl využíván společností SČE a.s. 

 Podklady k podkapitole čerpány z [7]. 

 

 

Obr. 10. Schéma členění GTFacility a jeho modulů 

 

3.3.4 ARCHIBUS/FM od firmy IKA DATA, spol. s r.o., Praha 

IKA DATA spol. s r.o. je ryze českou společností, která poskytuje služby 

v oblasti IT. Patří do skupiny společností IKA Group. Zaměřuje se na návrhy, dodávky 

a správu počítačových sítí, IS, návrhy a vývoj internetových prezentací, CAD grafiku a 

vizualizace. Dále dodává CAFM ARCHIBUS/FM, který lokalizuje, přizpůsobuje a 

implementuje. V oblasti FM a CAFM nabízí analýzy a konzultační služby. 

ARCHIBUS/FM je celosvětově nejrozšířenější CAFM (udává se 65% trhu 

CAFM). Systém je vyvíjen firmou ARCHIBUS Inc. sídlící v Bostonu. Pomocí něj je 

celosvětově spravováno resp. řízeno více jak 4 mil. budov. Samotný systém je vyvíjen 

více jak 22 let a v současnosti je nabízen již v 18. verzi/generaci. Díky dlouhodobé 
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zkušenosti a různorodým využitím aplikace je velice dobře připraven na okamžité 

nasazení. Plná implementace je možná již za 90 dnů, což zkracuje návratnost vložených 

prostředků do projektu. 

 ARCHIBUS/FM je modulární systém. Základní potřeby FM pokrývají základní 

moduly, které lze v případě potřeby doplnit o již existující rozšiřující moduly 

ARCHIBUS, případně je společnost IKA DATA připravena takový modul vytvořit 

(např. modul Rezervační systém movitého majetku a Modul řízení odpadového 

hospodářství – užívá ČSOB, a.s.).  

Základní moduly jsou: 

 Nemovitosti a nájemní vztahy, 

 Strategické plánování, 

 Space management (prostorový management), 

 Rezervace místností, 

 Nábytek a vybavení, 

 Telekomunikace a kabeláž, 

 Řízení údržby, 

 Řízení bezpečnosti. 

Řešení umožňuje jak použití SQL databáze tak ORACLE databáze. Data jsou 

předána aplikačnímu serveru a ten je dále předává přes WEB server tenkému klientovi. 

Tenký klient využívá služeb WEB serveru (IIS, Apache) přes klasický internetový 

prohlížeč, pomocí kterého je zprostředkovávána aplikace ARCHIBUS WEB central, 

komunikace probíhá pomocí protokolu http. Aplikační logika aplikačního serveru je 

realizována nad prostředím J2EE a Java, které je nezávislé na hardwarové platformě. 

V Javě jsou generovány databázové dotazy a příkazy. 

Mimo tenkého klienta je nasazen i tlustý klient, na kterém je nainstalován 

ARCHIBUS Enterprise, a který slouží především pro CAD specialisty a nabízí mnohem 

rychlejší přístup k datům než přes HTML formuláře tenkého klienta. Tlustý klient 

přistupuje pomocí dotazů a příkazů z nainstalované aplikace přímo k databázovému 

serveru. Podklady k podkapitole čerpány z [8], [9] a [10]. 
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Obr. 11. Technická architektura ARCHIBUS/FM 

 

3.3.5 FaMa+ firmy TESCO SW a.s., Olomouc 

TESCO SW je česká softwarová společnost. Zaměřuje se na vývoj SW a 

konzultační činnost. Je členem IFMA. Zaměřuje se zejména na dodávku a vývoj IS pro 

monitorování strukturálních fondů (CENTRAL, MONIT7+, BENEFIT7), správu 

majetku a řízení údržby (FaMa+, Korund+, e-Open) a ERP (MS Dynamics NAV, 

Orashei). 

FaMa+ je modulární CAFM systém, pokrývající procesy správy majetku, údržby 

a provozu. Je nabízen ve třech možných implementačních balíčcích, dle nároků 

konkrétní společnosti. FaMa+ PRIME obsahuje základní moduly pro evidenci a údržbu 

majetku, FaMa+ PROGRESS obsahuje navíc možnost sledování termínů revizí a 

prohlídek, outsourcing služeb a žádanky na opravy, poslední implementační balíček 

FaMa+ PREMIUM pak umožňuje zákazníkovi si plně přizpůsobit dodávané CAFM dle 

svých požadavků a poskládat si jej z jakýchkoliv modulů. FaMa+ je tvořeno těmito 

moduly: 

 Pasport – popis objektů, vybavení, technických zařízení, rozvodů apod., 

 Řízení externích vztahů – outsourcované služby a spotřební materiál, 

 Dispečink (zakázky) – plánování, kontrola, workflow zakázek, 

 Ţádankový systém – intranetová nadstavba pro tvorbu požadavků na 

realizaci jakýchkoliv služeb, 

 Energetický management – řízení, kontrola a plánování spotřeby 

energií v jednotlivých objektech, přesná adresace nákladů na energie, 

 Grafická prezentace dat - výkresová dokumentace, rastrové i vektorové 

formáty, zobrazení pomocí internetové prezentace (přenositelnost), 
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 Zápůjčky – evidence zapůjčeného majetku, 

 BOZP, PO a školení – řízení bezpečnosti 

 Čárový kód – slouží k inventuře majetku, 

 Řízení nájmů – evidence nájemníků, ploch a pronájmů vč. 

krátkodobých, 

 Opakované činnosti – centrální správa opakovaných činností (př. 

revize), 

 Termínové plánování – plánování opakovaných činností, 

 Evidence zdravotních prostředků – pro zdravotnická zařízení, 

 Vozový park – evidence vozidel, 

 Spisovna a podatelna – zákonná evidence smluv a dokumentů. 

 

Obr. 12. Logo produktu FaMa+ PREMIUM 

Podklady k podkapitole a více informací viz [11]. 

3.3.6 Autodesk Topobase a FM@Web firmy XANADU a.s. 

Firma Xanadu a.s. vznikla v roce 1991 tehdy ještě pod názvem CAD Studio. Od 

začátku své činnosti se specializuje na dodávky kompletních CAD, GIS, FM, PLM, 

ERP a dalších podnikových řešení. Mezi její hlavní produkty patří CAD, GIS a FM 

systémy postavené na technologiích firmy Autodesk. Firma je členem IFMA. 

CAFM firmy XANADU je postavena na GIS a technologiích firmy Autodesk 

(Topobase, AutoCAD Map aj.). Nad těmito technologiemi je intranetové řešení firmy 

FM@Web typu klient-server, jedná se o nadstavbové moduly pro práci s daty v databázi 

a s daty externích zdrojů. Samozřejmostí je podpora mobilních klientů. Systém se 

skládá z databáze (musí mít OLE DB, nebo ODBC, což je rozhraní pro komunikaci 

aplikace s databází, nezávislé na výrobci databáze a použitém SQL), aplikačního 

serveru (Autodesk MapGuide), WEB serveru (IIS, Topobase Web) a klienta (tlustý 

klient – Topobase Klient a Topobase Administrator i tenký klient – internetový 

prohlížeč). Aplikační logika je uložena do databáze, není tak možné fyzicky uložit do 
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databáze cokoliv mimo logiku aplikace. Moduly FM@Web pak jsou nainstalovány na 

WEB serveru v případě tenkého klienta resp. na stanici, kde je nainstalován tlustý 

klient.  

FM@Web obsahuje tyto moduly: 

 Katastr nemovitostí – umožňuje práci s daty KN, 

 Nájmy – vazba objektů s jejich nájemci, 

 Daň z nemovitosti – automatizovaný výpočet daně a podání přiznání 

k dani, 

 Provozní informace – sledování nákladů a oprav, 

 Energie a zařízení – evidence odběrných míst a spotřeby energií, 

 Správa místností  - evidence místností a jejich vazeb na majetek, osoby 

apod. Důležité je napojení na data z ostatních IS (ERP, HR),  

 Správa areálů – objekty, zeleň, plochy, havarijní systémy a krizový 

management, 

 Správa inţenýrských sítí – určeno pro rozvodné podniky a oblast 

utility, ale i pro správce areálů, evidence inženýrských a datových sítí, 

 Evidence majetku, 

 FM@AutoCAD – tvorba a editace výkresů, 

 FM@Desktop – Windows CAFM aplikace postavená na technologii 

Autodesk DWF. Systém pro správu a údržbu majetku (CMMS), 

 XANADU Map2TB – migrační nástroj pro převody dat z formátů DWG, 

DGN aj. do prostředí Topobase z AutoCAD Map, 

 XANADU Import bodů – pro import seznamu souřadnic z textových 

souborů, podpora JSTK.  

Informace k podkapitole čerpány z [12] a [13]. 

 

 

Obr. 13. Logo firmy XANADU a.s. 
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4. Implementace CAFM ve Skupině ČEZ 

Jak již bylo uvedeno ve 2. Kapitole nositelem FM ve Skupině ČEZ je ČEZ Správa 

majetku s.r.o. (ČEZ SM). Po dokončení integrace oddělení resp. odborů správy majetku 

a autodopravy bývalých REAS a vložení jejich neenergetického majetku do ČEZ SM 

(posledním vloženým majetkem byl majetek SČE a.s., majetek byl vložen k 1. 5. 2007), 

bylo zavedeno procesní řízení, došlo k nastavení jednotné organizační struktury a bylo 

zahájeno sjednocování postupů.  

Dalším důležitým krokem bylo pokrýt informační potřeby společnosti pomocí 

jednoho ERP systému, který umožní jednotnou evidenci vč. podpory controllingu, 

plánování a řízení na všech úrovních (operativní, taktické a strategické). Jako ERP byl 

nasazen SAP R/3 a jeho moduly AM, REM, SD, FI, DMS. Samotný ERP systém byl 

instalován v jednotlivých REAS (1. 1. 2005) ještě před vložením majetku, aby byl 

umožněn plynulý přechod na procesní řízení a mohlo být započato sjednocení 

jednotlivých procesů. V současné době pak probíhá přechod na SAP R5 a tudíž přechod 

ze SAP REM na SAP REM Flexible. 

V modulu REM jsou databázově uložená data o množství areálů, budov, 

pozemků, místností (reprezentovány jako nájemní jednotky) a nájemních smluv (vázány 

na konkrétní NJ). Pomocí propojení s HR ČEZ a.s. lze pak k NJ připojovat konkrétní 

uživatele resp. odpovědné osoby. Jsou zde také data z KN a podklady pro podání 

přiznání k dani z nemovitosti.  

Pro evidenci smluv, řídících dokumentů, faktur a ostatní dokumentace slouží 

modul SAP DMS. Jednotlivé dokumenty jsou pak přiřazeny ke konkrétnímu areálu, 

budově a pozemku, pokud je tato vazba relevantní. 

Účetní evidence majetku je v modulu SAP AM. Eviduje se majetek s pořizovací 

hodnotou nad 5.000,- Kč. Majetek s nižší hodnotou je pak evidován v aplikaci Evidence 

majetku, který slouží pro inventarizaci majetku a místností, přidělení čárových kódů a 

podporu pro stěhování. Data o majetku nad 5.000,- Kč jsou pak v obou systémech. 

Mimo SAP jsou pro evidenci a zpracování dílčích úloh využívány další historické 

systémy s minimální nebo vůbec žádnou integrací a nástroje MS EXCEL a WORD. 

Mezi další využívané systémy patří: 
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 SERVICE DESK  - evidence požadavků, 

 ALLPLAN -  grafický vývojový a prohlížecí nástroj, 

 GTM – prohlížení půdorysů, 

 SW v autodopravě, 

 EVI – evidence odpadů. 

Dále jsou k dispozici velice různorodé grafické podklady, které často nejsou ani 

ve vektorovém formátu (cca pouze 15%). Mezi velice málo pokryté oblasti pak patří 

oblast BOZP, PO a řízení údržby vč. KPI nakupovaných služeb.  

Řešení uvedených problematických oblastí a integrace různorodých dat vč. 

omezení redundance dat bylo impulsem pro nasazení CAFM. Mimo tyto specifikované 

problémy pak bylo dalším impulsem potřeba splnit požadavky strategických plánů 

Skupiny ČEZ a to zejména jednoho z pilířů Štíhlá firma, jehož cílem je plně kontrolovat 

a efektivně řídit podpůrné činnosti a zajistit co nejlepší pracovní podmínky pro všechny 

zaměstnance dceřiných společností tak, aby se mohli plně soustředit na své pracovní 

úkoly. A to s  co nejnižšími náklady na tyto služby/procesy/činnosti a s ohledem na 

maximální možnou kvalitu. Výsledkem aplikace této strategie (a tím pádem i nasazení 

CAFM) by mělo být uplatnění principu Best – practice (nejlepší praxe) ve všech 

procesech, činnostech a produktech společností Skupiny ČEZ ve vztahu k zákazníkům, 

zaměstnancům i ostatním stakeholders a výrazné zkvalitnění poskytovaných FM služeb 

ČEZ SM, což důsledná aplikace FM a využití CAFM umožňuje. Mimoto důsledná 

aplikace principů FM přispívá k pozitivní firemní kultuře a pozitivnímu vnímání 

(image) společností Skupiny ČEZ (zajišťuje navenek viditelné pozitivní prostředí pro 

zaměstnance, zákazníky a tím pozitivně ovlivňuje jejich vazby/vztahy vůči společnosti). 

Vzhledem k tomu, že se ČEZ SM řadí počtem spravovaných objektů a 

obsluhovaných zákazníků (zaměstnanců a nájemců) do první desítky FM společností v 

ČR, se pak jeví implementace CAFM jako nutnost. Co se týká Fleet - managementu a 

počtu provozovaných automobilů (jak osobních, nákladních i speciálních vozidel), jako 

součást poskytovaných FM služeb, je pak ČEZ SM mezi třemi největšími společnostmi 

z pohledu počtu provozovaných vozidel v ČR (více jak 4500 vozidel). Samozřejmostí je 

pak integrace všech využívaných IS pomocí CAFM a případné nahrazení málo 
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využívaných a nesourodých IS v souladu se strategickými cíli ČEZ SM a celé Skupiny 

ČEZ. 

Dále je nutné zmínit, že samotná ČEZ SM cítila potřebu, po dokončení integrace 

a sjednocení procesů, pokrýt lépe informační potřeby FM a docílit tak lepších podmínek 

pro správu svěřeného majetku Skupiny ČEZ a plánování na všech úrovních řízení. 

Předpokládané náklady na projekt CAFM a předpokládaná úspora resp. finanční 

přínos pro ČEZ SM resp. Skupinu ČEZ: 

a) Předpokládané náklady (výdaje na pořízení a provoz) celkem/6let v Kč: 

Investiční náklady (CAPEX) 

- HW server pro DB ORACLE (produkční, testovací, vývojový) 0.8 mil., 

- HW server pro aplikační WEB servery + load balancing (produkční, 

testovací, vývoj) 0,3 mil., 

- Licence WEB klienta 0,5 mil., 

- Licence těžkého klienta 0,4 mil., 

- Aplikační SW (analýza, implementace, instalace…) 2,8 mil., 

- Interface SAP 0,5 mil., 

- Implementace ICT 0,2 mil., 

  Operační náklady (OPEX) 

- Maintanace licenčního SW 0,1 mil., 

- Maintanace ORACLE 10g 1,6 mil., 

- Školení 0,05 mil 

- CELKEM/6 let – 7,25 mil. Kč (1,208 mil. Kč/rok) 

b) Předpokládaný finanční přínos projektu (úspory)/rok: 

- Spotřeba energií 0,144 mil. Kč, 

- Sjednocení vybavení prostor 0,393 mil. Kč , 

- Opravy a údržba 0,568 mil. Kč, 

- Služby 0,122 mil. Kč, 

- CELKEM 1,227 mil. Kč. 

Z uvedeného předpokladu vynaložených nákladů a úspor CAFM vyplývá, že 

implementace přináší (měla by přinést) nejen vyšší efektivitu, časovou úsporu při řešení 

incidentů a požadavků a vyšší kvalitu poskytovaných služeb, ale také finanční úsporu. 
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4.1 Výběrové řízení na CAFM 

Ve Skupině ČEZ je dodavatelem všech IS, SW, HW a ICT služeb společnost ČEZ 

ICT Services, a.s. Tato společnost je také garantem a vlastníkem všech ICT projektů 

Skupiny ČEZ, tyto pak provozuje a zajišťuje jejich údržbu a kompletní servis. Na 

základě požadavku ČEZ SM pak ČEZ ICT Services, a.s. vypsala výběrové řízení na 

dodavatele CAFM. Před samotným vypsáním VŘ pak vždy provádí vlastní analýzu 

potřeb a definuje ve spolupráci se společností požadující IS parametry VŘ a požadavky 

na funkcionalitu poptávaného řešení. Stanovuje také pravidla, která musí být dodržena, 

aby byla v souladu s ICT strategií a standardy Skupiny ČEZ. Mezi výstupní dokumenty 

tohoto procesu pak patří Požadavek na ICT projekt, Podnikatelský záměr ICT projektu, 

Návrh ICT řešení a Definice projektu. 

Pomocí provedených analýz byly nalezeny tyto hlavní nedostatky momentálně 

užívaného řešení: 

 nemožnost vzájemné integrace používaných IS, tabulky EXCEL, 

dokumenty WORD nevyjímaje, 

 nedostupnost některých dat všem uživatelům – jsou přístupná pouze úzké 

skupině vybraných uživatelů, 

 nemožnost data agregovat do potřebných výstupů pro potřeby 

managementu na všech úrovních řízení i pro potřeby řadových 

zaměstnanců (správci, pracovníci evidence apod.) a komplikované 

skládaní dat z různých informačních zdrojů, 

 nemožnost reakce na zvyšující se požadavky uživatelů na rychlé a aktuální 

informace, 

 nutnost vícenásobného školení zaměstnanců na jednotlivé IS, 

 redundance dat v různých nespolupracujících IS (někdy je přijatelná, 

vzhledem ke způsobu nahlížení na data a jejich použití). 

4.1.1 Cíle, parametry výběrového řízeni a poţadavky na poptávaný systém 

Na základě výše uvedených analýz byly stanoveny parametry výběrového řízení a 

požadavky na poptávaný systém. Výběrové řízení bylo formou oslovení konkrétních 

dodavatelů. Mezi oslovené dodavatele resp. poptávané CAFM patřila všechna řešení 
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popsané v části 3.3.2 až 3.3.6 plus firmy pit Software, s.r.o. (produkt pit-FM) a Korvi 

s.r.o. Tyto dvě poslední uvedené firmy se VŘ nezúčastnily, resp. nepodaly závaznou 

nabídku. 

Jednotlivé definované cíle implementace a požadavky na funkcionalitu CAFM ve 

VŘ jsou (s ohledem na výše uvedené skutečnosti) : 

1) Poţadavky: 

 aplikace musí být založena na standardních technologiích a musí zajistit 

integritu objektů vč. provázání výkresové části s databází ORACLE a daty 

(objekty) ostatních IS. Podmínka souvisí s dalším právě probíhajícím ICT 

projektem GIS v Divizi výroba ČEZ, a.s., z kterého bude CAFM čerpat 

některá data. GIS DV je řešení na technologii Autodesk Topobase a 

obsahuje informace o elektrárnách a tím pádem jsou v něm již data, 

s kterými se počítá v novém  CAFM, 

 v maximálně možné míře využití tenkého klienta (cca 150 uživatelů, 

nahlížení na data pomocí internetového prohlížeče), 

 pro získání dat z KN bude využito rozhraní GIS Divize výroba ČEZ a.s., 

 data z ERP (SAP) budou pouze pro čtení a budou přenášena pomocí 

aplikačního midlewaru. Samozřejmostí je zajištění autoritativnosti a 

auditovatelnosti přístupů k datům, 

 propojitelnost na SAP R5 a jeho modul SAP REM Flexible (momentálně 

probíhá upgrade ze SAP R3, projekt CAFM je plně závislý na ukončení 

projektu upgrade SAP), propojení na SAP pomocí SAP NW PI 7.0 (dříve 

označováno jako SAP XI – Excahnge Infrastructure), 

 formát CAD výkresů DWG, 

 předpokládaný rozsah migrace dat je 300 HJ (areálů), 1500 pozemků, 1000 

budov a 18.000 nájemních jednotek (místnosti resp. jejich pronajímatelné 

relativně samostatné části). 

2) Cíle: 

 Cílem je doplnit chybějící funkcionality (bude probíhat ve dvou fázích) 

zejména pak: 
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a) 1. Fáze implementace - obsahuje poptávané moduly, resp. funkcionality, 

které musí být primárně implementovány a musí být součástí prvotní 

dodávky CAFM před započetím 2. fáze.: 

- CAD/GIS podpora ve vazbě na modul REM – tzn. umožnit v grafice 

zobrazit požadované údaje (používaný standard v ČEZ a.s. DWG), 

- Rezervační systém - rezervace zasedacích místností, služeb a 

automobilů v půjčovně, možnost spolupráce s Dispečinkem, všechny 

druhy rezervačních požadavků je nutné integrovat do jedné aplikace 

(v 1. fázi pouze rezervace zasedacích místností, ve druhé fázi pak 

automobilů, služeb a ubytování), 

- Dispečink (evidence požadavků) – musí umožňovat zadání, 

vyhodnocení, úpravu a postoupení (např. na externí firmy nebo 

řešitele) požadavků (na služby, materiál, vybavení, stížnosti). Musí 

být provázán s již využívanou aplikací Service Desk, 

- Inventář místností - evidovaný i neevidovaný v SAP. 

b) 2. Fáze implementace: 

- rozšíření o možnost připojení dokumentů z ECM (IS podatelny a 

spisoven), 

- rozšíření Rezervačního systému  o rezervace automobilů, ubytování a 

služeb, 

- návaznost Dispečinku na údržbu a úklid, 

- Evidence revizí vč. exportu pro dodavatelské firmy, 

- Informační podpora procesu stěhování (plánování a simulace), 

- centrální evidence odpadů dle plané legislativy, 

- evidence technologií a sítí (uvnitř budov a areálů vč. grafiky), 

- evidence odběrných míst, 

- umístění cizího majetku resp. zařízení a technologií, 

- evidence věcných břemen k pozemkům a budovám (vazba s již 

existujícími daty v SAP a v GIS výroba ČEZ, a.s.), 

- podpora zeleně a její údržby (plánování údržby, grafické zobrazení), 

- Krizový management, 

- Deratizace a dezinsekce. 
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Funkcionality 2. fáze nejsou součástí prvotního požadavku na implementaci 

resp. dodávku CAFM, ale systém musí být o tyto funkcionality snadno rozšiřitelný, vč. 

možnosti integrace s daty ostatních relevantních IS, neboť se s jejich zavedením počítá.  

Dodavatel musí být schopen zajistit jejich dodávku a implementaci. V nabídce 

na dodávku pak dodavatel uvede možnosti implementace těchto modulů/funkcionalit. 

Zadavatel se ve VŘ žádným způsobem nezavazuje k nákupu těchto dodatečných 

modulů. 

Součástí podané nabídky musí být jak rozbor implementace funkcionalit 1. fáze, 

tak funkcionalit 2. fáze a postupu implementace od prvotních analýz až po ostrý provoz 

systému a následnou uživatelskou podporu. Rozhodovací kritéria VŘ vč. jejich váhy 

jsou uvedena v příloze č. 1 – Šablona technického zhodnocení. 

4.1.2 Zhodnocení nabídek na dodávku a implementaci CAFM 

Jak již bylo uvedeno, bylo osloveno sedm firem, kterým byla předána zadávací 

dokumentace na dodávku a implementaci CAFM. Nabídku podalo pět z nich, dvě se 

rozhodly VŘ nezúčastnit.  

V příloze č. 1 je Šablona technického hodnocení vč. uvedení váhy jednotlivých 

kritérií. Oficiální vyhodnocení jednotlivých řešení nejsou k dispozici, takže hodnocení 

vychází z vlastních postřehů a poznámek konzultanta této bakalářské práce Ing. Petra 

Janaty (je členem implementačního týmu ICT projektu CAFM za ČEZ SM). 

Výrazné vlastnosti podaných nabídek:  

1. Nabídka Alstanet, s.r.o.: 

+ profesionální tým, 

+ dobré rozvržení modulů dle zadání, 

+ popis postupu nasazení systému obsahuje detailní postupy vč. analýz, 

výstupních dokumentů, testování, školení a dokumentace, 

+ popis interface, 

- použití SQL serveru (ze strany předkladatele není podpora, pro 

plnohodnotný provoz v prostředí ORACLE), 

- absence plnohodnotného CAD nástroje, pouze čtečka importovaných 

výkresů. 
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2. Nabídka ASP a.s.: 

+ podpora SQL i ORACLE databáze, 

+ zkušenosti z SČE a.s. vč. osobních, 

+ dobré rozvržení jednotlivých modulů dle zadání, 

+ struktura implementačního týmu, 

+ seznam příruček, 

+ partner společnosti SAP. 

3. Nabídka IKA DATA spol. s r.o.: 

+ krátká doba implementace (nejkratší doba ze všech nabídek), 

+ vyřešena aktualizace dat z KN, 

+ univerzálnost, 

+ vyzkoušená vazba na SAP REM, 

+ modul Rezervace je propojen na MS Outlook, 

+ vývojový, testovací a produkční systém k dispozici, 

+ celkově nejobsáhlejší a nejdetailnější nabídka, 

+ řešení zálohování a archivace dat. 

4. Nabídka Tesco SW a.s.: 

+ k dispozici jsou licence po SME a.s., 

+ navázání grafiky dle požadavků, 

+ podrobné reference, 

+ struktura implementačního týmu, 

+ Manažerský souhrn, 

+ modulárnost systému a jeho univerzálnost, 

+ podpora CITRIX klienta. 

5. Nabídka XANADU a.s.: 

+ import dat z KN, 

+ popis jednotlivých kroků implementace, 

+ databáze ORACLE, 

+ nejlepší GIS funkce, 

+ postaveno na technologiích AutoCADu, 

-  modul Rezervace bude teprve vytvořen. 
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Všechny nabídky, až na nabídku firmy Alstanet (pouze SQL DB), splnily 

všechna podstatná kritéria, technické parametry a požadavky zadavatele. 

Vítězem VŘ bylo určeno nabízené řešení firmy XANADU a.s. založené na 

technologii Autodesk Topobase. O vítězství rozhodla zejména nabízená cena a současně 

možnost sdílení databází a serverů projektu CAFM s projektem GIS DV, který je 

založen na stejné technologii, je dodáván stejnou společností a bude s projektem CAFM 

sdílet některá data.  

4.2 Postup implementace CAFM 

Postup implementace je rozdělen do několika částí dle harmonogramu, který je 

přílohou č. 2.  

První částí je implementace datového modelu, následuje nastavení zobrazení 

grafických funkcí, formulářů, oprávnění a dalších funkcionalit. V průběhu práce na 

datovém modelu a konfigurace pak bude probíhat programování doplňkových 

komponent systému. Takto připravený systém bude poskytnut pro testování. Do 

připraveného systému budou migrována data, která musí být předem připravena.  

V rámci testování pak bude probíhat kontrola nastavení systému, funkcionalit 

systému a proces migrace dat. Po ukončení testování budou data převedena do živého 

provozu a současně bude zahájena příprava produktivního provozu a školení uživatelů. 

Oproti uvedenému harmonogramu došlo posunutí ukončení o dva měsíce 

z důvodu přechodu ze SAP REM Classic na REM Flexible, a potřeby nastavení 

interface pro komunikaci a migraci dat mezi oběma IS. Původně bylo totiž plánováno 

napojení na REM Classic, ale z důvodu pracnosti rozhraní bylo rozhodnuto o vyčkání 

na dokončení přechodu na REM Flexible v ČEZ SM. Proto nejsou v práci uvedeny 

příklady z nastavování, testování a ladění CAFM. 

V době odevzdání této práce probíhá dokončení přípravy dat pro migraci, 

zejména pak doplnění chybějící projektové dokumentace a její převedení do 

požadovaného grafického formátu, byl nakoupen HW (viz příloha č. 3), je připravováno 

rozhraní na REM Flexible a je programována aplikace Rezervace. 



Jindřich Zlámal: Implementace CAFM ve Skupině ČEZ 

2010  33 

 

5. Závěr 

Cílem práce bylo seznámit čtenáře s problematikou Facility Managementu, 

CAFM a na příkladu využití FM a implementace CAFM ve Skupině ČEZ ukázat možné 

přínosy pro organizaci. 

V budoucnosti lze očekávat další bouřlivý vývoj a rozšíření CAFM systémů a 

směřování k výraznějšímu využití 3D grafiky, mobilních technologií a automatizace 

budov. Nabídka na trhu je dostačující a nabízená řešení pokrývají i velice různorodé 

požadavky na CAFM. 

V Česku lze očekávat pronikání FM i do menších organizací, neboť 

v současnosti jej využívají ve většině případů pouze velké holdingy a organizace 

vlastnící nebo spravující velké množství objektů a majetku, nadnárodní společnosti a 

podniky s výraznou zahraniční účastí. 

Využití principů FM lze doporučit veškerým organizacím (státní správa, školy, 

zdravotnická zařízení, soukromé společnosti). A to buď formou vlastního odd. FM 

případně nákupem služeb organizace, která se zabývá FM. V obou případech by měla 

mít ve svém managementu FM specialistu, který bude za společnost provádět řízení, 

plánování a organizaci FM. 

Pokud to shrneme tak zavedení FM přináší organizaci možnost řízení, kontroly a 

plánování podpůrných procesů a činností organizace, které jsou spojeny s vlastnictvím a 

využíváním nemovitého i movitého majetku společnosti. To jí přináší nové možnosti 

pro plánování, kontrolu a řízení nákladů, nižší náklady, konkurenční výhodu na trhu, 

lepší organizaci a zlepšení podmínek pro práci zaměstnanců. V nemalé míře pak 

zvyšuje efektivitu organizace a možnost plně se soustředit na svůj core-business.  

Zavedení CAFM pak zvyšuje informační pokrytí FM procesů a přináší možnosti 

automatizace těchto procesů. Dalším přínosem je pak ještě výraznější úspora nákladů 

spojených s podpůrnými činnostmi organizace. 

Vzhledem k tomu, že implementace CAFM ve Skupině ČEZ nebyla v době 

odevzdání této práce dokončena, nemůžu zhodnotit její přínos pro organizaci. 
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Předpokládané přínosy jsou uvedeny v kapitole 4, zda se je podařilo naplnit, bude jasné 

až po určité době provozu. Pokud uspěji v navazujícím studiu, pak bych tuto práci 

použil jako základ diplomové práce a rozšířil ji o detailnější popis implementace a 

zhodnocení přínosů pro Skupinu ČEZ. 
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