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Úvod 

V důsledku celosvětového postupu globalizace je pro organizace těžké 

nacházet nové způsoby, jak se udržet a zvýšit svůj podíl na trhu. Do popředí 

se dostává prosazování principů, u kterých je kladen důraz na zvyšování výnosnosti 

za současného řízení a snižování nákladů. Tyto principy jsou uplatňovány v různé 

míře v podnikové sféře, v bankách a ve finančních institucích. Pro účely této 

disertační práce jsem si vybrala jako subjekty k výzkumu některé banky působící 

v České republice, neboť právě v bankovnictví v posledních pěti letech dochází        

k  silnému  tlaku na snižování nákladů.  

Finanční instituce plní dvě základní funkce, zprostředkovatelskou 

a transakční. Jejich cílem je maximalizace tržní ceny akcií nebo maximalizace zisku, 

a cíl je shodný jako u kteréhokoli jiného podniku. Podle Poloučka a kol.(2006) lze 

jako základní klasifikaci finančních institucí použít jejich rozlišení na instituce 

depozitní a nedepozitní. K depozitním řadíme komerční banky, spořitelny a úvěrová 

družstva. Mezi nedepozitní pak můžeme řadit pojišťovny, obchodníky s cennými 

papíry, investiční společnosti a fondy, penzijní fondy, leasingové a faktoringové 

společnosti, směnárny. Mnoho z nich nabízí klientům produkty a služby blízké 

depozitním. Z hlediska historického vývoje jsme svědky dlouhodobě klesající 

tendence váhy komerčních bank, neboť finanční a depozitní služby díky deregulaci 

poskytuje i řada dalších institucí. Struktura finančního (bankovního) sektoru a jeho 

aktivit prochází u nás i ve světě velice výraznými změnami. Dochází k procesu 

dezintermediace, finanční instituce se snaží odlišovat základními produkty a službami 

a výraznější orientací na specifické služby. Nejprve ztrácejí banky dominantní 

postavení u úspor i úvěrů, souběžně se zavádějí nové informační technologie. 

Používáním bankomatů a telefonního bankovnictví, nově používaným internetovým 

bankovnictvím jsou banky „vynechávány“ při zúčtování plateb a vypořádání 

finančních transakcí. Silně konkurenční prostředí bankovního trhu nutí banky hledat 

potenciál dalšího rozvoje a zisku rovněž uvnitř banky, nikoliv tedy pouze 

v oblasti cen produktů a služeb, ale v hledání vnitřních rezerv, ve formě úspor 

nákladů nebo v přístupu ke klientům, ve struktuře a rozsahu nabízených produktů 

a služeb. V období silné konkurence a nasycenosti trhu tak management, který chce 

uspět, musí zavádět nové metody řízení, preferuje procesní řízení, rozlišuje klíčové 
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oblasti přinášející zisky, zaměřuje se na hlavní předmět podnikání, který je termínově 

označován jako core business, vytěsňuje ze svých aktivit činnosti podpůrné, vedlejší.  

Jedním z manažerských přístupů, s možností plně se věnovat základní ziskové 

činnosti, je optimalizace rozsahu a způsobu zajišťování podpůrných činností 

a snižování nákladů na jejich zabezpečení. Mezi manažerské metody, které umožňují 

uvedeného dosáhnout, patří bezesporu facility management (dále jen FM). V praxi 

se setkáváme s množstvím různých definic FM. Z uváděných jsem vybrala dvě, které 

ho dle mého názoru dostatečně prezentují. Podle Vyskočila, Štrupa (2003) lze facility 

management prezentovat jako obor optimalizující podpůrné procesy ve společnostech 

s ohledem na organizaci i ekonomii, a jehož cílem je efektivně podporovat základní 

produkční proces organizace. „Definice IFMA (International Facility Management 

Association): Metoda, jak v organizacích vzájemně sladit pracovníky, pracovní 

činnosti a pracovní prostředí, která v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, 

architektury, humanitních a technických věd “(Vyskočil, Štrup, 2003, str.91). 

Hlavním nástrojem FM je smluvní zajištění vybraných podpůrných činností 

dodavatelskou formou, outsourcingem. Bez souběžné podpory a využívání 

propojených moderních informačních technologií pro řízení FM procesů však nelze 

v dnešní době hovořit o jejich efektivním a systémovém řešení. Sofistikovaným 

přístupem je zabezpečení provedení požadované služby v určeném čase,  definované 

kvalitě a zároveň vybraná softwarová podpora musí přinést manažerům možnost 

efektivně řídit náklady na tyto činnosti vynaložené. Efektivní řízení nákladů 

na podpůrné činnosti je možné zabezpečit propojením informačních systémů CAFM 

(Computer Aided Facility Management), CMMS (Computerized Maintenance 

Management System) a CPMS (Capital Planning and Asset Management Solution). 

Obezřetné využívání outsourcingu a podpory řízení podpůrných procesů a nákladů 

s využitím moderních softwarových nástrojů  lze využívat nejen v bankách 

a finančních institucích, ale i v podnikové a ve státní sféře, případně v dalších 

organizacích.      
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1 Vymezení hlavního cíle práce a použité metody 

1.1 Cíl disertační práce 

Téma disertační práce je nazváno „Tvorba informačního systému 

pro hodnocení úrovně řízení procesů vnitřních služeb“. Jako předmět zkoumání 

jsem si zvolila podpůrné činnosti v bankovnictví, a to ve vybraném vzorku bank 

působících v České republice. Vzhledem k působnosti vybraných subjektů se jedná 

o podpůrné a  servisní činnosti, které musí být v různé míře průřezově zabezpečovány 

ve všech bankách.  

Cílem práce je zpracování návrhu na sestavení informačního systému pro  

hodnocení úrovně řízení procesů vnitřních služeb (činností a nákladů) 

v bankovním sektoru. 

Výzkumný cíl disertační práce spočívá v prověření způsobu využívání facility 

managementu v České republice v bankovním sektoru, a to u vybraných subjektů 

zahraničních a původem českých bank.  

Praktický cíl disertační práce vychází z předpokladu dalších možností aplikace 

metody facility managementu jako manažerského přístupu, za účelem zefektivnění 

úrovně řízení procesů (činností a nákladů), a to i v jiných typech organizací.  

V rámci stanoveného cíle budu řešit tyto vymezené dílčí oblasti: 

1) Vytvoření mapy procesů souvisejících s podpůrnými a servisními 

činnostmi ve zkoumaných subjektech a porovnání úrovně jejich 

organizačního zabezpečení. 

2) Navržení systému pravidel, postupů, organizačního zajištění 

a řízení  podpůrných a servisních činností ve fiktivním subjektu 

na bázi využívání moderních informačních technologií. 

3) Možnosti  měření a hodnocení  výkonů facility managementu 
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1.2 Metodika a použité techniky při zpracování práce 

1.2.1 Metody získávání informací a poznatků 
 

Metodický výzkum jsem rozdělila na fázi přípravnou a realizační. 

V přípravné fázi jsem metodou studia písemných pramenů získala, 

shromáždila a vyhodnotila materiály, které jsou k dispozici. Odborných publikací, 

periodik a elektronických zdrojů o facility managementu je již v dnešní době poměrně 

velké množství a mnohdy je nesnadné se v údajích orientovat. Můžeme se také setkat 

s některými duplicitními informacemi, které se liší pouze grafickým zpracováním.  

V realizační fázi jsem se rozhodla pro využití benchmarkingu - jako výchozí 

metody pro získávání a vyhodnocování údajů. Tato metoda, jako soustavná metoda 

srovnávání s nejlepšími, mi umožnila dokonalejší pohled na aplikaci zkoumaného 

manažerského přístupu. V této souvislosti jsem si vytvořila mapu podpůrných 

činností průřezově zabezpečovaných v bankovnictví, která je uvedena jako  Příloha 

č. 2. Metodou dotazování (marketingový kvalitativní výzkum) - formou 

strukturovaných přímých rozhovorů jsem získávala informace o rozsahu a způsobu 

zajišťování podpůrných procesů a servisních činností ve vybraných subjektech 

výzkumu v návaznosti na vytvořenou mapu sledovaných činností. Vybranými 

respondenty byli  vyšší manažeři – ředitelé poboček, řadoví zaměstnanci, manažeři 

a pracovníci pověření zabezpečováním podpůrných a servisních činností. Ústní forma 

dotazování byla velmi přínosná neboť bylo možné získat názory na rozsah, formu, 

včasnost a kvalitu z různých úhlů pohledů od zaměstnanců na rozdílných 

organizačních úrovních a tzv. z obou stran. Tedy jak ze strany činnosti zajišťující tak 

ze strany činnosti využívající.  Formou přímého dotazování jsem kontaktovala 

zaměstnance z níže uvedených organizací: 

- Československá obchodní banka,a.s. (dále jen ČSOB, a.s.)    

- Komerční banka, a.s. (dále jen KB, a..)    

- Česká spořitelna, a.s. (dále jen ČS, a.s.)    

- GE Money Bank, a.s.  

- Citibank Europe plc, organizační složka  

- Volksbank CZ, a.s.  

- Raiffeisen Bank, a.s.  
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Navrhovaná doporučení a opatření jsou formulována v obecné rovině neboť 

každá banka, finanční instituce má svá specifika a priority, odlišující je mezi sebou 

navzájem. Marketingový kvantitativní výzkum (osobní dotazování) není možné 

využít. Analýza je provedena na vybraném vzorku bank s tím, že těmito subjekty 

nebyl udělen souhlas s uveřejněním zjištěných podkladů a z hlediska důsledné 

ochrany  bankovních dat nelze specifikovat konkrétní banku ani konkrétní interní 

číselné údaje. V této souvislosti jsem vytvořila podrobnou specifikaci jednotlivých 

podpůrných činností viz. Příloha č. 3, které jsou ve zkoumaných subjektech průřezově 

zajišťovány.  

1.2.2 Metody hodnocení získaných poznatků 

Metoda teoretické analýzy je použita při definování, klasifikaci základních 

a obecných pojmů, při vymezení podpůrných a servisních činností v bankovnictví. 

Metodou kritické analýzy je hodnocena úroveň zabezpečení a vzájemných souvislostí 

analyzovaných činností ve zkoumaných subjektech. Metoda komparace (vzájemného 

porovnání řešení) je aplikována při porovnávání způsobu zabezpečení podpůrných 

a servisních činností ve vybraných finančních institucích. Metoda syntézy umožňuje 

zhodnocení získaných poznatků, formulaci návrhů a doporučení na volbu řešení 

zabezpečování, organizace a sledování nákladovosti podpůrných procesů a servisních 

činností v bance. 

V souladu s cílem disertační práce navrhuji sestavení informačního systému 

tak, aby mohl zajistit optimální stav pro hodnocení úrovně řízení (činností, nákladů) 

vnitřních služeb (podpůrných procesů) v bankovnictví. Tyto systémy jsou využitelné 

zejména z důvodu možnosti poskytování rozsáhlých reportingů vyhotovených 

za účelem monitoringu a řízení nákladů na zajišťování podpůrných a servisních 

činností, a to dle předem zvolených parametrů sledovaných oblastí. Každá organizace 

a instituce má své know-how na zabezpečování interních činností. Při poskytování 

informací pracovníky bank za účelem zpracování mé disertační práce jsem přislíbila, 

že nebudu uvádět konkrétní informace a výsledky uskutečněných výzkumů přímo 

adresně, ale v obecnější rovině. Proto jsem zvolila formu vytvoření návrhu modelu 

informačního systému řízení činností a nákladů procesů vnitřních služeb pro fiktivní 

subjekt.  
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2 Obecná charakteristika manažerských metod řízení 
procesů a manažerského řízení nákladů 

 

Termín globalizace bývá často diskutován v souvislosti s celkovým vývojem 

světa. Praktické i teoretické názory na globalizaci jsou různé. 

Podle Lednického, Vaňka (2006) lze globalizaci považovat za jednu 

z vývojových etap lidské civilizace. Jedná se o proces širšího a stále hlubšího 

propojování částí světa a tento jev oproti minulosti probíhá velmi intenzivně 

s širokým teritoriálním rozsahem. Na dnešní stupeň globalizace má vliv mnoho 

faktorů. Především je zapříčiněn využíváním dokonalejších dopravních systémů, větší 

dosažitelností dopravy, rozvojem telekomunikací a rozvojem informačních 

technologií. V této souvislosti hovoříme o přeměně „průmyslového kapitalismu“ 

na „digitální kapitalismus“. 

 Pálffy a kolektiv autorů (2008) uvádí, že proces globalizace není možno vidět 

jen jako prostor pro nadnárodní velké korporace, ale je to i prostor pro uplatnění 

menších podniků, takže jsou do procesu globalizace zatahovány další a další subjekty. 

Dnešní turbulentní podnikatelské prostředí je charakterizováno stálými změnami. 

Proměnlivost okolního prostředí, které podniky obklopuje, trvalý výskyt změn 

nejrůznějšího druhu patří k nejkonkrétnějším projevům globalizace. Díky technické 

revoluci v komunikační sféře a trvalým inovacím v dopravní technice se tento proces 

globalizačních přeměn v posledních letech nesmírně zrychlil.  

„Existuje několik významných globalizačních linií, které formují vývoj 

světové ekonomiky zhruba od začátku devadesátých let. Patří k nim především 

mimořádně se zvyšující úloha nadnárodních korporací, zostřování konkurence mezi 

jednotlivými firmami, obchodními společnostmi a mezi jednotlivými státy, zostřování 

boje o zahraniční investice, koncepce trvale udržitelného rozvoje a hospodářského 

růstu (rizikovým procesem je nekonečné zvyšování spotřeby), globalizace 

kapitálových toků a nadnárodních finančních institucí, změna úlohy národních států, 

outsourcing a offshoring, růst šedé a černé ekonomiky“ (Pálffy a kolektiv 

autorů, 2008, str. 19).  
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  Polouček a kol. (2006) je toho názoru, že globalizace bývá považována 

za hlavní zdroj ekonomického růstu a strukturálních změn. Jedná se o proces, který 

postupně vtahuje národní ekonomiky do vzájemné provázanosti a podmíněnosti jejich 

vývoje. Globalizace je stimulována třemi faktory: novými technologiemi, deregulací 

a rychlým růstem počtu a ekonomické síly nadnárodních korporací, které jsou ve své 

podstatě nositeli globalizace.  

Konkurenční tlak na trhu se stává neobvykle silným a dochází ke změnám 

v podobě hyper a super konkurence. Proto dochází k hledání možných cest snižování 

nákladů. Klíčovým  zdrojem rozvoje společnosti se stávají znalosti a znalostní 

pracovníci. Moderní informační technologie jsou rychlým prostředkem k předávání 

a rozšiřování znalostí. Výhodu má ten, kdo tyto informační technologie dokáže 

efektivně využívat. (Lednický, Vaněk, 2006) 

Na sledování, řízení a hlavně snižování nákladů kladl vrcholový management 

vždy velký důraz. Touha manažerů snižovat náklady je ale stále aktuální. Tyto trendy 

a vývoj se nevyhýbají ani bankovnímu sektoru. Chce-li tedy banka prosperovat, 

dosahovat zisku, být konkurenceschopná,  pak musí nabízet nejen širokou škálu 

kvalitních nových služeb a produktů za přijatelné ceny, ale musí rovněž umět zamezit 

zbytečnému plýtvání  zdrojů. Management je postaven před možnost volby – vybrat 

si takovou metodu, přístup nebo nástroj vedoucí ke snižování a stabilnímu 

monitorování nákladů, který bude v jejich podmínkách pro banku efektivní 

a přínosný.  

V následujících podkapitolách uvádím výčet a stručné charakteristiky 

možností manažerského řízení nákladů a manažerských metod řízení.   

2.1 Obecná charakteristika manažerského řízení nákladů 

Strategická úroveň manažerských rozhodnutí je dnes podstatně širší 

a je standardně považována za zásadní komparativní výhodu firem. Zdrojem 

informací pro podnikatelská rozhodnutí jsou především okruhy legislativních 

předpisů, které se musí v rámci podnikání respektovat. Manažerské účetnictví 

a manažerské řízení nákladů je dnes orientováno především na budoucnost a jeho 

hlavním úkolem je umožnění racionálních a efektivních manažerských rozhodnutí. 

Petřík (2007) uvádí, že nejdůležitějším rysem, který odlišuje manažerské účetnictví 
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od finančního účetnictví, je širší spektrum informací o  nákladech. Manažerské 

účetnictví v sobě spojuje dvě základní složky, a to řízení a účetnictví . 

Aby mohl manažer správně rozhodnout o chodu a dalším rozvoji podniku jsou 

nutným podkladem pro tato rozhodnutí informace o struktuře nákladů, o jejich 

vzniku, kontrole, analýze a o zjišťování dalších souvislostí, které tyto náklady 

ovlivňují. Když hovoříme o manažerském sledování nákladů, máme na mysli, 

že manažer není omezen jen na statický výčet účetních hodnot ve standardních 

účetních výkazech, ale má k dispozici informace o vzniku, růstu, stagnaci nebo 

snižování nákladů v reálném čase a v jemu potřebném členění a souvislostech.  

Pro další členění a využívání nákladů jako podklad pro rozhodování 

o budoucnosti je typické, že vycházejí z odhadovaných nákladů zvažovaných variant. 

Základem srovnatelnosti těchto variant je informační oddělení relevantních 

a irelevantních nákladů. Zvláštní formu relevantních nákladů představují rozdílové 

náklady, vyjádřené jako rozdíl nákladů před uvažovanou změnou a po změně, 

oportunitní náklady, vymezené jako výnosy, o které se podnik připravuje tím, 

že určitou alternativu rozvoje neuskutečňuje, a náklady vázané, které se vymezují 

jako náklady, které na základě současných rozhodnutí vzniknou v budoucnosti. 

Základním nástrojem pro řízení nákladů je jejich rozpočet. Obecně můžeme 

chápat rozpočet režijních nákladů jako předpoklad nebo odhad jejich budoucí výše. 

Vyjádření budoucí úrovně režijních nákladů lze v operativním a taktickém řízení 

konkretizovat tak, že se vyjádření budoucí úrovně režijních nákladů pojme jako 

nákladový úkol, stanovený jednotlivým vnitropodnikovým útvarům na vymezené 

období a na předpokládaný rozsah aktivity. Lze zobecnit, že základními odlišujícími 

prvky metod rozpočtování režijních nákladů jsou prvotní vstupy, způsob jejich 

zpracování a výstupy, způsoby stanovení nákladových úkolů. (Petřík, 2007)  

Kvalitu řízení režijních nákladů ovlivňuje schopnost podniku vyjádřit úroveň 

požadovaných výkonů a schopnost vyjádřit nákladovou úroveň dílčích aktivit, 

činností a procesů pomocí rozpočtování nákladů ve vztahu k dílčím aktivitám. 

Systémová aplikace normativů variabilní režie, limitů fixních režijních nákladů 

a koeficientů smíšené režie dává možnost zpracování variantních rozpočtů, které jsou 

považovány za velmi účinný nástroj řízení režijních nákladů v operativním 
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i taktickém horizontu. Umožňují stanovit nákladový úkol pro různou úroveň aktivit, 

činností nebo výkonů, přitom berou v úvahu různý stupeň závislosti režií na této 

úrovni. Srovnání variantního rozpočtu se skutečně vynaloženými režijními náklady 

tvoří základ kontroly plnění rozpočtu. 

Z uvedeného přehledu je evidentní, že množství informací, které je nutno 

evidovat a analyzovat, je značné. Proto automatizované zpracování dat a výpočetní 

technika jsou pro zpracování podkladů a následná manažerská rozhodnutí nezbytné. 

Vzhledem k zaměření práce je stěžejním problémem navržení takového 

manažerského informačního systému, který umožní krátkodobé i dlouhodobé řízení 

hospodárnosti a  soustavný aktuální monitoring režijních nákladů. 

2.2 Procesní a hodnotové řízení firem 

Pokud má manažer k dispozici příslušné podklady a informace manažerského 

účetnictví a jeho cílem je rozklíčování nákladů za účelem zefektivnění jejich 

sledování a řízení, pak si musí uvědomit, že bez důkladné analýzy jednotlivých 

procesů, které náklady vyvolávají, nelze tyto náklady manažersky řídit a dávat 

do vzájemných souvislostí. 

2.2.1 Firemní procesy 

 „Filozofie procesního přístupu vychází z předpokladu, že základním objektem 

řízení je popsaný, definovaný, strukturovaný, zdrojově a vstupy zabezpečený proces, 

který je uskutečňován pro konkrétního zákazníka a má jednoznačně stanoveného 

vlastníka“(Grasseová a kol., 2008, str.5). Podle Grasseové a kol. (2008) je vlastníkem 

procesu osoba, která má odpovědnost za dosahování cílů procesu a jeho 

dlouhodobého efektivního fungování, monitorování výkonnosti procesu, správu, 

systematické zlepšování a řešení problémů v průběhu procesu. Vlastník procesu 

by měl disponovat nejen odpovědností, ale i dostatečnou pravomocí. Zákazníkem 

procesu je subjekt, kterému jsou výsledky procesu určeny. Zákazníky pak můžeme 

obecně rozčlenit na interní a externí. Vstupy a zdroje jsou pro proces přidělené1. 

                                                 
1 Dle ČSN EN ISO 9001:2001 je proces soubor vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy 
na výstupy.  
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Stanovení cíle procesu a měřitelných ukazatelů je pro jeho naplnění velmi 

důležité, přičemž definice cílů musí začít na úrovni nejvyššího managementu 

společnosti. Nejvyšší management stanoví strategické cíle a určí strategii pro 

dosažení cílů. Tato strategie je pak rozpracována pro nižší stupně řízení a takto 

je konkretizována až do cílů jednotlivých procesů. Obecnými charakteristikami 

procesu je, že ho můžeme definovat, známe jeho účel, můžeme ho změřit, zajímá nás 

efektivita, produktivita a výkonnost procesu, způsob jeho kontroly a jeho adaptabilita. 

Grasseová a kol. (2008) uvádí, že při členění procesů podle důležitosti 

z hlediska přidávání hodnoty pro externího zákazníka a ve vztahu k poslání 

organizace (účel procesu) můžeme použít základní rozdělení procesů, a to na hlavní, 

řídící a podpůrné. Hlavní klíčové procesy – vytvářejí hodnotu v podobě výrobku nebo 

služby pro externího zákazníka, přispívají přímo k naplnění poslání organizace. Řídící 

procesy – zabezpečují rozvoj a řízení výkonu společnosti, vytvářejí podmínky pro 

fungování ostatních procesů, zajišťují fungování organizace. Podpůrné procesy – 

zajišťují podmínky pro fungování ostatních procesů tím, že jim dodávají produkty, 

ale přitom nejsou součástí hlavních procesů.  

Vyskočil, Štrup (2007) řadí mezi základní předpoklady procesního řízení 

s ohledem na podpůrné činnosti tyto: 

- produktivitu organizace, která je odvozena z produktivity jednotlivých 

podpůrných procesů; 

- podpůrné procesy vytvářející hodnotu a disponující transformační aktivitou 

(outsourcing), během níž spotřebovávají nějakou formu zdrojů; 

- podpůrné procesy zahrnující jednotlivé činnosti, které můžeme popsat, měřit 

a samostatně studovat; 

- všechny podpůrné procesy, které mají určité vstupy od dodavatelů a výstupy 

směřující ke specifickým zákazníkům; 

- podpůrné procesy, které můžeme zdokonalovat pomocí následných korektur 

(vyhodnocování klíčových ukazatelů - KPI), které musí směřovat 

k uspokojování zákazníka (zvětšení přidané ekonomické hodnoty - EVA). 

Systém procesního řízení podpůrných a servisních činností je úzce navázán 

na využívání informačních technologií. Nejprve musí být stanovena jasná firemní 

strategie a mají být nadefinovány cíle, které chceme dosáhnout. Samotná realizace 
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změn pak není možná bez efektivní a silné podpory managementu a úzké vazby právě 

na informační technologie. (Vyskočil, Štrup, 2007) Cílem zdokonalení provádění 

a organizace podpůrných procesů je eliminace ztrát, zkracování časových prodlev 

(možnost využití centrálního dispečinku), odstraňování přebytečných nákladů a prací.  

2.2.2 Firemní projekty 

V praxi se můžeme setkat se záměnou pojmů projekt a proces. Projekt 

můžeme charakterizovat jako unikátní a jednorázový proces, proces je naopak 

specifický svou opakovatelností. „ Projekt je jedinečný proces sestávající se z řady 

koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný k dosažení 

cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům včetně omezení daných časem, 

náklady a zdroji“. (ČSN ISO 10006, Systémy managementu jakosti – Směrnice pro 

management jakosti projektů, kap. 3.5, str. 8)  

2.2.3 Metodické přístupy k zefektivňování procesů 

V současné době lze v teorii i praxi managementu pozorovat mnoho směrů 

zefektivňování organizace řízení. V praxi dochází často ke kombinaci metod 

a přístupů. Mezi nejčastěji využívané metody patří : 

� Change management (management změn) 

� Benchmarking (porovnávání) 

� Knowledge management (management znalostí) 

� Interim management (dočasný management) 

� Lean management (zeštíhlování řízení) 

� Supply Chain management (řízení dodavatelských řetězců) 

� Activity Based Costing (přiřazování nákladů podle dílčích aktivit) 

� Activity Based Management (procesní řízení aktivitami) 

� Zero Based Budgeting (rozpočet s nulovou bází) 

� Kaizen (trvalé zlepšování) 

� JIT - Just In Time (právě včas) 

� Total Quality Management (systém komplexního manažerství kvality) 

� Facility Management ( v odborné literatuře se nepřekládá) 
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Podrobnější charakteristika jednotlivých metodických přístupů zefektivňování 

procesů:  

Change management (management změn) 

Restrukturalizace - snaha o nalezení efektivity zhodnocením nových investic 

a financí, nebo vyřešením starých úvěrů, zátěží, pohledávek. Je často obratem v pojetí 

vlastnické strategie – změnou vlastnické struktury. Podstatou je zvýšení efektivity 

funkční struktury podniku, cílem je snížení režijních nákladů, zvýšení produktivity 

práce, změny v počtech zaměstnanců na jednotlivých stupních řízení, změna počtu 

stupňů hierarchie. Neřeší se ovšem příčiny problémů. 

Reengineering - jedná se o podstatnou, dramatickou a radikální změnu dosavadního 

pojetí i organizace podnikatelských procesů firmy. Je systémovým řešením s cílem 

zvýšení procesní schopnosti firmy. Opírá se o představu firmy jako soubor procesů, 

jejichž podnikatelská výkonnost je závislá na úrovni odborných kompetencí 

pracovníků provádějících tyto procesy. Je projevem snahy o zvýšení efektivnosti 

podnikatelských aktivit zhodnocením znalostí. Nový pohled managementu – přechod 

od funkčního řízení k řízení procesnímu, vyžaduje tedy radikální redesign 

podnikatelských procesů firmy. (Hammer, Champy, 2000) 

 Hammer, Champy (2000) dále uvádí, že v případě reengineeringu procesů zavádíme 

„nová pravidla“: 

- informace mohou být současně přítomny všude, kde jsou potřebné 

- univerzalista může vykonávat práci experta 

- podniky mohou souběžně sklízet výhody centralizace a decentralizace 

- rozhodování je součástí každé pracovní funkce 

- provozní personál může předávat a přijímat informace, ať je kdekoli 

- nejlepší kontakt s potenciálním zákazníkem je efektivní kontakt 

- věci vám řeknou, kde jsou 

- plány se revidují průběžně. 

V případě rozčlenění činností na core business a podpůrné činnosti 

v podmínkách našich firem a institucí je v mnoha případech reengineering vybraných 

procesů nutností. K reengineeringu nikdy nemůžeme dojít cestou zdola nahoru. 

Reengineering nepřináší výhody všem. Reengineering tvoří takové organizační 
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prostředí, ve kterém se redukuje hierarchie, pracovníci jsou kvalifikovanější 

a organizační struktury jsou pružnější2. 

E – Engineering - zavedení systému mezifiremního elektronického podnikání. 

Zahrnuje vnitropodnikové a mezipodnikové procesy transakcí mezi dodavateli, 

zákazníky, podniky a podnikovými týmy, a to od objednávky přes dopravu 

až po užití, vše s minimálním počtem mezičlánků. Minimalizace mezičlánků 

je základem Ekonomiky sítí (Network Economy). Celý proces funguje v podstatě bez 

zásob. 

 Transformace – je proces, kdy se změny opírají o přesvědčení, že lidský potenciál 

podniku je základem udržitelné konkurenční výhody. Řízení transformace 

je převedeno na úroveň středního managementu, a dále pak na všechny zaměstnance 

(vedení podřízených, předávání informací, formování podnikové kultury v souladu 

s podnikovou vizí, neustálé prohlubování znalostí a zkušeností). 

 

Benchmarking (porovnávání)  - jako metoda umožňuje svým srovnáním vyrovnat 

se konkurenční špičce, neboť tato konkurence může být zdrojem poučení 

i přitažlivým vzorem k překonání zápecnictví a motivaci změn v celkové organizaci. 

Jedná se o zjišťování informací a srovnávání vlastních činností nebo funkcí 

s činnostmi nebo funkcemi jiného subjektu v daném nebo odlišném odvětví za účelem 

stanovení úkolů a srovnatelných hodnot, na základě kterých se měří relativní 

výkonnost. Přijetím nejlepších zkušeností se očekává zlepšení výkonnosti. Použití 

této metody a přístupu je zdůvodněno především tím, že konkurence na všech trzích 

se stává stále tvrdší a podniky musí dbát na permanentní sledování konkurence. 

Uvedená metoda je rozborovou metodou porovnávání, kterou je možno použít jak pro 

předcházení, tak pro řešení problémů nápravnými opatřeními. Měla by se používat 

pravidelně, soustavně a cílevědomě ve smyslu neustálého srovnávání daného řešení 

s řešením nejlepším za účelem konkrétních opatření pro zlepšování podnikových 

procesů a výsledků. (Lednický, 2000). Základem benchmarkingu je tvůrčí 

napodobování zkušeností jiných, čili systém „ učit se od nejlepších“. Při využívání 

této metody bychom měli dodržet sedm základních kroků: stanovení kritéria 
                                                 

2 Termín reengineering byl poprvé použit Michalem Hammerem v roce 1990 v jeho článku 
Reengineering Work – Don´t Automate, Obliterate. Navrhuje v něm, abychom místo automatizace 
některých procesů tyto procesy raději vypustili ze svých aktivit. 
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benchmarkingu, přípravu interních dat pro srovnání, výběr podniku pro srovnání, 

shromáždění externích dat, analýzu a interpretaci dat při použití i znalostí expertů, 

odvození cílů specifických pro podnik a vytvoření plánu opatření k dosažení cílů 

cestou tvůrčího řešení. Metoda je poměrně jednoduchá a nenákladná. V obrázku 2.1 

jsou uvedeny charakteristiky, druhy, výhody a nevýhody jednotlivých druhů 

benchmarkingu. 

 

 
Druh 

 
Výhody 

 
Nevýhody 
 

Interní 
Benchmarking 
(uvnitř podniku) 

• Relativně jednoduchá evidence 
dat 
• Drobné výsledky pro 
diverzifikované podnikání 

 

• Ohraničený zorný úhel 
• Interní předsudky 
 

Benchmarking 
Orientovaný 
Soutěžně 
(s konkurencí) 

• Obchodně důležité informace 
• Srovnatelné produkty  
(procesy) 
• Relativně vysoká akceptace 
• Jednoznačná pozice v soutěži 

• obtížná evidence dat 
• nebezpečí oborově 
orientovaných kopií 

Funkcionální 
Benchmarking 
(s podniky mimo obor) 

 

• relativně vysoký potenciál 
k nalezení inovačních řešení 
• zvětšení spektra myšlenek 

 

• relativně těžká 
transformace „od jiných“ na 
podniková hlediska 
• protiargument: 
srovnatelnost 
• časově nákladná analýza 

Obrázek  2.1 
Zdroj: Malý M., Dědina J., Charakteristiky jednotlivých druhů benchmarkingu, Organizační 
architektura, 1996, str. 159  
 

Knowledge management (management znalostí) – základní myšlenkou je, 

že znalosti jsou aktiva firmy, která nejsou zachycena v účetnictví, na rozdíl 

od nehmotných aktiv typu držení zaregistrovaných průmyslových práv. 

Interim management (dočasný management) – jedná se o způsob dosazování 

správných lidí na správná místa, ve správný čas a na určité období. V praxi se často 

najímají manažeři na určitou dobu pro určitý projekt. 

Lean management  (zeštíhlování řízení) – představuje systematické navržení 

průběhu procesu na základě důsledné analýzy, kdy  úkolem je stanovení a řízení 

hodnotových toků. Manažer se musí soustředit na proces tohoto hodnotového toku 

a na jeho zlepšování v souladu se strategickými cíli podniku. Doprovodným jevem 

je redukce pracovních míst a úspory nákladů na mzdy a platy.  
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Supply Chain management (řízení dodavatelských řetězců) – znamená  plánování, 

řízení a kontrolu všech procesů, které navazují na dodávky zboží, o komunikaci 

a sledování souvisejících finančních transakcí. 

Activity Based Costing – ABC (přiřazování nákladů podle dílčích aktivit – koncepce 

nákladového účetnictví), Activity Based Management – ABM (procesní řízení 

aktivitami). Uvedené metody vycházejí z procesního přístupu k vykonávaným 

činnostem a mají původ v manažerském účetnictví. V dnešní komplexní podobě 

poskytuje metoda ABC široký manažerský nástroj, který umožňuje nejen reálně řídit, 

plánovat, kontrolovat a hodnotit firemní výkonnost a efektivitu, ale také efektivně 

řídit tvorbu hodnoty (value management). Metoda poskytuje dostatečně reálnou, 

procesně a hodnotově orientovanou, dostatečně širokou zpětnou vazbu všem 

relevantním firemním úrovním. To napomáhá nejenom k zavedení procesně 

orientované optimální firemní struktury, ale také k zavedení reálné a hodnotu 

přidávající participace jednotlivých i řadových pracovníků na jimi ovlivnitelných 

procesech a aktivitách. Tím umožňuje ve svém důsledku jejich efektivní motivaci 

a růst jejich schopností, prostřednictvím kterých je dosahována koncepce neustálého 

zlepšování firemních aktivit a procesů. Ve svém důsledku působí na kontinuální růst 

firemní výkonnosti a tvorbu přidané hodnoty v čase. Primárním úkolem obou metod 

je zjistit uspořádání procesů a jejich skutečné náklady. Při implementaci metody ABC 

identifikujeme nejprve organizační strukturu a návaznost jednotlivých organizačních 

útvarů, dále  analyzujeme dílčí aktivity a procesy a výstupem by měl být popis 

a sloučení aktivit do procesů a přiřazení nákladů těmto procesům. Jedná 

se o kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit. Vývoj činností, které vyvolávají 

vznik nákladů je tak přímo ve vztahu k finálním výkonům. Přednost těchto metod 

je v tom, že přináší největší efekt v takových odvětvích, která jsou charakteristická 

širokým sortimentem poskytovaných výkonů. (Petřík, 2007) 

Z uvedeného nám vyplývá, že metody lze aplikovat jak ve výrobní, tak 

v nevýrobní sféře, to znamená v bankovnictví, v pojišťovnictví, ve státních institucích 

i v obchodních firmách apod..  

Obrázek 2.2 je ukázkou rozdílu mezi tradičním kalkulačním postupem, kdy 

jsou brány jako výchozí náklady rozčleněné podle útvarů, ke kterým se vážou 
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a kalkulačním postupem dle metody ABC, ve kterém jsou jako výchozí náklady  

členěné dle dílčích aktivit.  

Tradiční kalkulační postup 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kalkulace podle metody ABC 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Obrázek  2.2 
Zdroj: Král B.&kol., Porovnání tradičního kalkulačního postupu a metody ABC, 
Manažerské účetnictví, 2002, str. 219   
 
  
Zero Based Budgeting (rozpočet s nulovou bází) - v tomto případě hovoříme 

o přípravě rozpočtu, zcela nezávisle na uplynulém období. Tento rozpočet 

se připravuje za výchozí podmínky, že všechny náklady a výnosy začínají od nuly 

a musejí být při svém zahrnutí do rozpočtu vedením útvaru, který je do tohoto 

rozpočtu zahrnuje, důkladně a plně zdůvodněny. Král (2002) charakterizuje metodu 

jako hodnotovou analýzu, kdy cílem je optimalizace poměru užitek/hodnota, 

příjmy/výnosy (cost/income). Toho je možné dosáhnout dvěma způsoby. V prvním 

je při stejném užitku snížit náklady na dosažení této funkce, nebo druhým způsobem 

je při stejných nákladech užitek určité funkce zvýšit (např. novou technologií). 

Metoda se zaměřuje především na redukci režijních nákladů. Král (2002) uvádí, 

že odhadem po skončení ZBB je možné dosáhnout 10 – 20 % úspor v nákladech. 

Nevýhodou přístupu ZBB je jeho větší časová náročnost zpracování, protože nelze 

využít  časových řad.  

Kaizen – Continous improvement (trvalé zlepšování) - patří ke klasickým japonským 

metodám. V praxi tento systém znamená postupné a trvalé zlepšování ve všech 

Náklady 
rozčleněné 

podle vztahu k 
útvarům 

Univerzální 
vztahová 
veličina 

vyjadřující 
vztah k 
objemu 

Náklady 
rozčleněné 
podle vztahu 

k dílčím 
aktivitám 
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vyvolávající  

vvznik nákladů 
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jednotlivých 
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Náklady 
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oblastech a na všech úrovních. Hlavním zaměřením je důsledné odstraňování ztrát. 

Tato metoda je často kombinována s dalšími metodami (např. s JIT nebo s TQM ). 

Just In Time  – JIT (právě včas) – metoda ve své podstatě znamená zajišťování 

určitých fází procesů bez prostojů, bez meziskladů, se samokontrolou, v plynulé 

návaznosti.3 Petřík (2007) konstatuje, že JIT lze rozdělit podle logiky souvisejících 

výrobních a podpůrných procesů v zásadě na dvě části, nákup/zásobování, výrobu/ 

provoz.  

Total Quality management – TQM (systém komplexního manažerství kvality). 

TQM nevyžaduje změnu organizační struktury subjektu. Je prováděn v rámci 

stávajících organizačních struktur. Jedná se o důsledné uplatňování jakosti zaměřené 

na spokojenost zákazníka. V posledních letech se tato původní komplexnější metoda 

poněkud zužuje na certifikaci a jakost výrobků. Celkově je tato metoda považována 

za metodu mírnějších změn. 

Controlling – cílem je vybudovat podnikový systém řízení zisku. Controlling 

představuje z funkčního hlediska subsystém řízení zaměřený na proces plánování 

a kontroly a na jeho koordinaci a informační podporu.  Controllingový útvar by měl 

mít kompetence integrační (oprávněnost k regulaci vnitropodnikových vztahů a účast 

na tvorbě cílů), koordinační (zavádění opatření k dosažení podnikových cílů, 

oprávnění spolurozhodování o věcných a finančních zdrojích), informační (právo 

na informace a určování jejich formy a obsahu), poradenské (poradenství při aplikaci 

nástrojů, metod a technik při utváření plánovacího a kontrolního procesu. 

(Freiberg,1996) 

Facility management (v odborné literatuře se nepřekládá) – přístup k řešení 

zajišťování podpůrných procesů a snižování režijních nákladů. Procesy v organizaci 

jsou rozčleněny na hlavní (core business) a podpůrné. 

 

                                                 
3 „V nadnárodních mamutích počítačových firmách typu IBM, Hewlett – Packard etc. Byly zavedením 
nového účetního systému podporující systém JIT sníženy počty účetních transakcí spojených 
se zásobami dle jejich údajů až o 95 % (HP)“ (Petřík, Procesní a hodnotové řízení firem a organizací – 
nákladová technika a komplexní manažerská metoda ABC/ABM, 2007, str. 283) 
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Vybrané metodické přístupy by měly pro vytvoření skutečně efektivního 

modelu řízení a zvyšování výkonů organizace umožnit poznat a změřit stávající 

úroveň výkonu, nastavit jeho měřitelná kritéria KPI – Key Performance Indicators 

(časové, nákladové, kvality), stanovit reálně dosažitelné cíle, zavést kontrolní 

mechanismy (měření, hodnocení), propracovat systém jeho dalšího vedení a rozvoje. 

Vhodným postupem je vytvoření procesních map s přiřazením konkrétního lidského 

zdroje k dané aktivitě. Základní procesní veličinou, se kterou se při tomto nastavení 

pracuje, je ukazatel FTE – Full Time Equivalent. Ukazatel představuje disponibilní 

pracovní dobu lidského zdroje (100% kapacity), která je porovnávána se součtem 

všech časů, který zdroj vykonává při konkrétních aktivitách daného procesu. Získané 

potřebné informace mohou být následně využity managementem ke komplexnímu 

zefektivnění řízení procesů a celé organizace.   

Vzhledem k tomu, že poslední zmíněnou metodu, Facility management,   jsem 

použila ve své práci jako stěžejní při navrhování přístupů k zajišťování podpůrných 

procesů a k možnému snižování režijních nákladů, popisuji tuto metodu detailněji 

v samostatné kapitole včetně návaznosti této metody na její základní nástroj, kterým 

je outsourcing (zabezpečování služeb vně organizace).  
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3 Facility management  

Z důvodu silného konkurenčního tlaku mezi firmami je stále více aktuálním 

trendem v podnikatelském prostředí soustředění se na hlavní předmět podnikání, 

který je označován termínem core business. Jak uvádí Vyskočil, Štrup (2003), cílem 

je soustředění intelektuálního, finančního a materiálového potenciálu firmy 

do oblasti, která přináší zisky. Ve strategických záměrech každé velké a významné 

společnosti je jedním z cílů snížení nákladů. Podnikatelské prostředí dává prostor pro 

vznik a využití  různých manažerských  přístupů, metod a nástrojů. Pro oblast řešení 

zajištění a organizace podpůrných procesů, jak ukazují zkušenosti v zahraničí i u nás, 

je nejvhodnější metodou facility management v součinnosti s využitím jeho hlavního 

nástroje, kterým je outsourcing (tomuto nástroji je věnována samostatná subkapitola). 

Prostřednictvím této metody lze optimalizovat podpůrné procesy a servisní činnosti 

tak, aby byl respektován a efektivně podporován hlavní předmět podnikání. V praxi 

se však ještě stále můžeme setkat s názorem, že facility management je pouhým 

systémem pro správu nemovitostí za účelem jejich bezporuchového chodu.  

„Definice asociace IFMA (International Facility Management Association), 

říká: Facility management je metoda, jak v organizacích vzájemně sladit pracovníky, 

pracovní činnosti a pracovní prostředí, které v sobě zahrnuje principy obchodní 

administrativy, architektury, humanitních a technických věd“ (Vyskočil, Štrup, 2003, 

str. 91). Jinak lze facility management prezentovat jako obor, který optimalizuje 

podpůrné procesy ve společnostech s ohledem na organizaci i ekonomii, cílem 

je efektivně podporovaný hlavní program společnosti. Pro ilustraci uvádím 

na obrázku 3.1 grafické znázornění definice.    

 

 
Obrázek 3.1 
Zdroj: Vyskočil V.K., Štrup O., Provozní efektivita (strategie), Podpůrné procesy a snižování režijních 
nákladů (Facility Management), 2003, str. 93 
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Ve snižování nákladů, zejména pak v bankovnictví jsou dnes spatřovány 

největší možnosti, jak posílit ziskovost bank. Velmi podstatnou skutečností je, 

že přínosy do zisku v důsledku snižování nákladů jsou méně rizikové než přínosy 

plynoucí z dalšího rozvoje obchodních aktivit. Zajištění podpůrných procesů 

a servisních činností, nutných k zabezpečení funkčnosti hlavního předmětu 

podnikání, se tak dostává z původně poněkud podceňované oblasti do oblasti, které 

začíná být věnována větší pozornost. Důvodem  této zvýšené pozornosti je touha 

po co největším snížení nákladů se současnou snahou redukovat nebo dokonce rušit 

nepotřebné činnosti. Tento trend však vyžaduje komplexní restrukturalizaci procesů 

a v žádném případě by neměl být opomíjen důraz na výkon podpůrných procesů 

a servisních činností  ve smyslu nejen jejich efektivního fungování, ale zároveň aby 

byly zabezpečovány v předem stanoveném čase a v požadované kvalitě.   

 

3.1 Historický vývoj facility managementu ve světě a v České 

republice 
 

Kořeny facility managementu nalezneme již na začátku 80. let 20. století 

ve Spojených státech amerických (USA). Dnes má asociace členy, pobočky 

a přidružené organizace po celém světě. Význam služeb, který je v USA 

markantnější, než v evropských zemích napomohl prudkému rozvoji facility 

managementu, a to od jednotlivých služeb až k dnešnímu pojetí „Integrovaného 

facility managementu“, „Inteligentním budovám“ a začlenění facility managementu 

do integrovaného procesu. V Evropě se tento obor objevuje až počátkem 90. let.  

(Vyskočil, Štrup, 2007). Mezinárodní sdružení facility manažerů IFMA (International 

Facility Management Association) je profesním sdružením jednotlivců, kde 

společnosti jsou členy asociace pouze prostřednictvím svých odborníků – facility 

manažerů. Vyskočil, Štrup (2003) uvádí, že do cílů IFMA patří tyto hlavní oblasti: 

1. Rozvíjení profese předpovídáním a směrováním trendů, potřeb a výsledků 

facility managementu. 

2. Pomoc vývoji profese a úspěchu členů podporováním vzdělávání, přístupu 

k informacím a vzájemným zprostředkováním zkušeností. 
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3. Reprezentace profese prostřednictvím členů IFMA v rámci procesu 

uvědomování, poznávání a zájmu vedoucímu k vyššímu využití facility 

managementu. 

4. Rozšíření profese produktivním růstem členské základny, trhu, zdrojů, 

a schopností zajišťovat nezbytné a včasné výsledky. 

V České republice byl zaznamenán obdobný vývoj, jaký je uveden v následující 

tabulce. 

1970 - 1980 1980 - 1990 1990 - 1995 1996 - 1998 2000 - ……

Úklid Úklid Úklid Úklid
Ostraha Ostraha Ostraha
Stravování Stravování Stravování
Údržba Údržba Údržba
Pozemky Pozemky Pozemky Kapitál

Pošta/kurýr Pošta/kurýr Návrh
Telekomunikace Telekomunikace Kontrukce
IT IT Vybavení
Tisky Tisky Integrovaný FM
Správa Správa Vyúčtování
Administrativa Administrativa

Školení
Nemovitosti
Projekt Mng.
Konzultace

             Obchod, konkurence, efektivita

Vlastní  prostředky Smluvní servis Externí zdroje Integrovaný FM Infrastrukturní Mng.

Tabulka 3.1  Historický vývoj evropského facility managementu 
Zdroj: IFMA Česká republika, Současnost FM,[on line], [cit. 2009-11-25].Dostupný z WWW: 
<http://www.ifma.cz/article.aspx?ArticleID=447&> 
 

V roce 2008 uplynulo 10 let od založení české pobočky celosvětové 

organizace facility managementu IFMA. Založením této asociace vznikla platforma, 

kde se mohou scházet specialisté z různých firem a oborů a vzájemně si vyměňovat 

zkušenosti. Z uvedeného vyplývá, že Česká republika nezůstává stranou při rozvoji 

facility managementu. Aktuálně je k dispozici řada kvalitních FM dodavatelů služeb, 

jejich technické a personální vybavení je již srovnatelné se světovým standardem. 

Zabezpečení technických služeb se vyznačuje vysokým stupněm odbornosti. Mezi 

facility manažery nalézáme skutečně kvalitní odborníky, kteří se nezaměřují pouze 

na provozní řízení, ale na řízení strategické a taktické. Také se začínají zohledňovat 

požadavky na měření výkonu a kvality, a ne na pouhé snižování nákladů, což 
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je podstatou skutečného facility managementu. Tento aspekt je velmi důležitým 

posunem ve vývoji aplikování metody. 

Na druhé straně však v některých firmách a organizacích stále přetrvává 

upřednostňování nákupu za „ nejnižší cenu“ na úkor specifikování KPI (Key 

Performance Indicators – klíčové ukazatele výkonnosti) a penalizace za jejich 

nedodržování (pokud máme jako zadavatel kvalitně sestavenou dodavatelsko-

odběratelskou smlouvu). V tomto případě výraz „ nejnižší cenu“ představuje skutečný 

výběr služby nebo zboží (v praxi je obvyklé oslovit nejméně 3 dodavatele) za nejnižší 

nabídkovou cenu a je opomíjena kvalita zboží nebo služby. V závěrečné fázi se tato 

„úspora“ projeví dodatečnými náklady, protože špatně vykonanou službu musíme 

zkvalitnit nákupem služby další a nekvalitní výrobek, který je v krátkém čase 

poškozen a nepoužitelný musíme nahradit výrobkem jiným. Tímto postupem 

se, mnohdy velmi nehospodárně, nakupují jednotlivé služby, které mají účinnost 

na velmi krátký časový interval. Samotná koordinace a řízení zajišťování zboží 

a služeb je pak rozmělněna mezi mnoho zaměstnanců na různých organizačních 

stupních. V těchto případech komunikačně převažuje používání mobilních telefonů 

a e-mailové korespondence namísto pořízení a využívání kvalitního softwarového 

systému. Ve většině také neexistuje základní procesní prvek – požadavkový systém, 

který je v mnoha případech zjednodušený na dispečink, přičemž chybí komplexní 

sledování procesů.  

Závěrem lze říci, že facility management se u nás zcela jistě bude i nadále 

vyvíjet nejen po praktické, ale i teoretické stránce a stane se nezanedbatelnou součástí 

strategického řízení organizací. Jak zmiňuje Vyskočil, Štrup (2007) je však třeba 

zabudovat principy facility managementu  do naší legislativy, zákonů a předpisů. Část 

standardů, norem a předpisů převezmeme z EU (mezinárodní asociace IFMA úzce 

spolupracuje s bruselskými úřady na přípravě řady vyhlášek).  

3.2 K čemu slouží facility management 

Informace FM jsou využitelné pro plánování nebo zpřesnění účetnictví 

a inventarizace, pro rozdělení nájemného a odpisů, optimalizaci prostředků, přesnou 

adresnost nákladů. (Vyskočil, Štrup, 2007). Využívá-li firma FM pak přínosy mohou 

být například v redukci nákladů, přesné adresnosti provozních nákladů, větší 
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hospodárnosti se zdroji, přesnosti účetnictví, zjednodušení procesů inventarizací, 

snížení prostorových nároků, efektivnější využití ploch, zařízení a inventáře, 

zkvalitnění služeb, vyšší kvalita kontrolních mechanismů, zvýšení výkonnosti firmy 

apod.. Cílem využití metody FM je efektivně podporovat hlavní předmět podnikání. 

Efektivní fungování podpůrných procesů však vyžaduje vlastní efektivní řízení, což 

FM také umožňuje.  

Ve své podstatě se u FM jedná o komplexní činnost, která se v případě 

úspěšného nasazení projeví v redukci provozních nákladů, v odborné literatuře 

je uváděno snížení těchto nákladů až o 30 %, a snížením prostorových nároků, 

v odborné literatuře je uváděno až 40 %. (Vyskočil, Štrup, 2007). Prostřednictvím 

průzkumu ve vybraných subjektech jsem dospěla k názoru, že uváděné možné úspory 

lze v reálu zcela jistě dosáhnout, tedy lze potvrdit platnost literárních podkladů. 

Bohužel, z důvodu ochrany konkrétních číselných údajů jednotlivých bank, nemohu 

uvádět přesné finanční údaje úspor, ale pouze konstatováním potvrdit možnost úspor, 

uváděných procentuálně v literatuře.  

3.3 Formy a možnosti využití facility managementu 

Pokud vezmeme v úvahu zdroje potřebné k zabezpečení podpůrných 

a servisních služeb, pak můžeme hovořit o třech typech facility managementu, 

a to o tzv. interním, parciálním a externím. Pálffy, a kolektiv autorů (2008) uvádí tři 

formy členění FM. Interní facility management – podnik má dostatečné zdroje 

k vlastnímu efektivnímu řízení vedlejších a pomocných aktivit i zařízení. Parciální 

facility management – tento typ řízení podpůrných činností současně využívá jak 

vlastních zdrojů podniku tak služeb externího dodavatele. Externí facility 

management – v organizaci, která pro podpůrné činnosti nemá vlastní zdroje působí 

facility manager, který koriguje spolupráci s externím dodavatelem a veškeré 

podpůrné činnosti pro podnik nakupuje zabezpečováním komplexního outsourcingu. 

Za předpokladu, že uplatníme zavedení externího facility managementu je nesporným 

přínosem oproštění managementu (na všech stupních řízení) od zabývání 

se množstvím operativních aktivit. Vedoucí pracovníci tak mohou výrazně zvýšit 

efektivitu řešení odborných problémů týkajících se hlavní podnikatelské činnosti. Tím 

dosáhneme nejen úspory nákladů, ale také vyšší výkonnosti pracovníků.  
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Z hlediska tématu práce a v souvislosti s výzkumem ve vybraném vzorku 

zkoumaných bank se přikláním k využívání externího facility managementu. 

Za hlavní důvody považuji množství využívaných objektů u zkoumaných subjektů 

pro provozování hlavní podnikatelské činnosti a nutnost zajištění jejich chodu, 

vysoký počet vlastních zaměstnanců, pro které jsou zajišťovány i jiné podpůrné 

a servisní činnosti, než je správa a údržba nemovitostí, a také složitý a početný 

organizační aparát s mnohastupňovým řízením, který je nutný pro funkční 

zabezpečení obou zmíněných oblastí.  

3.4 Facility management – podpůrné procesy 

Z dostupných podkladů lze sestavit pracovní výčet agend a služeb, které 

bývají zahrnovány, v různém rozsahu, do metodiky facility managementu. Jejich 

základní  systematický přehled je uveden v tabulce, která je Přílohou č. 4.  

Vyjmenovat všechny činnosti FM je takřka nemožné. Uvedené základní 

členění na oblast hard servisů, soft servisů, administrativních a jiných služeb, je však 

obecně uznávaným. 

a) hard servisy 

Všechny uvedené agendy hard servisů můžeme jednotně zahrnout 

do technické správy objektů. Každá oblast má svá specifika a mnohdy vyžaduje 

prokazatelné odborné znalosti zaměstnanců. Mezi tyto činnosti spadají v podstatě 

služby zajišťující bezporuchový chod objektů a jejich technologií. Z pohledu 

vlastníka se hard servisy řeší v návaznosti na pravidelnou preventivní údržbu objektů 

(revize, technické audity), energetický management, vyžádanou (vyvolanou) údržbu, 

havarijní zásahy, střední opravy, generální opravy, rekonstrukce nebo výměny celých 

zařízení, otevření, uzavření, přemístění pobočky.  

V oblasti hard servisů nabývá celosvětově na významu potřeba a nutnost 

řízení služeb dodávek energií ( rostoucí ceny energií, jejich příliš velká spotřeba). 

Energetický management dnes představuje nedílnou součást komplexní správy 

objektů.4 Od 1. ledna 2009 musí všechny nové a rekonstruované budovy projít 

                                                 
4 „Až 76% majitelů a nájemců kancelářských budov v Česku neví o směrnici EU o energetické 
účinnosti, která v celé EU vejde v platnost od 1.ledna 2009.Vyplývá to z průzkumu agentury TNS. 
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energetickým auditem a získat tzv. energetický průkaz. Počítá s tím evropská 

směrnice 2002/91/EC o energetické náročnosti budov, která požaduje několik 

různých skupin opatření k dosažení rozumné spotřeby energetických zdrojů a snížení 

dopadu užití energie na životní prostředí. V České republice vychází ze směrnice 

zákon č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií. Rozsah služeb energetického 

managementu, který banky potřebují vzhledem k vlastnictví a provozování objektů 

je výrazně širší než běžně prováděný rozsah činností „podnikového“ energetika. Jde 

především o činnosti analytické, kontrolní a predikční. Analytické činnosti kladou 

vysoký nárok na co nejpřesnější stanovení nákladů za energie na příslušná nákladová 

střediska (manažerské sledování nákladů) v kontextu předvídaných a skutečných 

provozních okolností. 

b) soft servisy 

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění je hmotný 

majetek definován jako samostatné movité věci, popřípadě jako soubory movitých 

věcí se samostatným technicko–ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší 

než 40.000,- Kč a mají provozně–technické funkce delší než 1 rok. Inventář 

bankovních pracovišť však tvoří množství položek do této finanční hranice a celková 

suma tohoto majetku je nemalá. Jeho evidenci nelze v žádném případě opomíjet. Také 

správa prostor a prostorový management z hlediska hospodárnosti a možnosti úspor 

jako důsledku efektivního využívání prostor jsou pro firmu velmi významné. 

Je vhodné, aby firma měla nadefinovány prostorové a nábytkové standardy pro každé 

pracoviště. Tímto se zamezí přehnaným požadavkům na vybavení a velikost 

kanceláří, obzvláště u vyššího managementu. V případě typizovaných pracovišť pak 

není problémem přemístění pracovníka do jiných prostor neboť tento si může 

v podstatě pouze přenést věci osobní, věci svěřené k osobnímu používání (mobilní 

telefon, notebook apod.), případně příruční dokumentaci – nedochází tak 

ke zbytečným nákladům na stěhování. 

V praxi je obvyklé, že poměrně vysoké náklady představují procesy správa 

movitého majetku, autoprovoz, spisová služba, kancelářské potřeby, stravování 

                                                                                                                                           
Tato informace je zajímavá v tom smyslu, že například u administrativních budov odhadla Evropská 
komise potenciál úspor energií na 30%. Cílem EU je dosáhnout do roku 2020 prostřednictvím aktivit 
spojených s energetickou efektivností snížení spotřeby energií o pětinu“. (Johánek T., Povědomí o 
energetických normách je velmi malé, Facility Manager 2/2008, str.8) 
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zaměstnanců, bezpečnostní politika, BOZP a PO objektů a osob, úklidové služby. Dle 

výčtu v Příloze č. 4, že oblast soft servisů je velmi široká a jedná se o prakticky velmi 

časté, běžně používané a zaměstnanci nejvíce vnímané podpůrné služby.  

c) administrativní servisy 

V Příloze č. 4 jsou administrativní servisy vyčleněny samostatně. V praxi  

jsou úzce propojené s hard a soft servisy. Právě toto propojení s ostatními servisy 

ještě stále není dostatečně efektivně podporováno jako služba  facility managementu.   

d)  jiné služby  

Do této oblasti jsou zařazovány mimo jiné i systémy CAD a databázová 

podpora systémů CAFM. Vzhledem k tématu práce a k důležité roli těchto systémů 

v organizačním a procesním přístupu k řešení facility managementu jim bude dále 

věnována samostatná subkapitola. 

3.4.1 Outsourcing – hlavní nástroj facility managementu 

Podnikům a firmám je doporučováno soustředit se na hlavní podnikatelskou 

činnost, která zajišťuje konkurenční výhodu a musí být chráněna. Outsourcing 

je jedním z nástrojů strategického řízení podniku, jmenovitě nástroj optimalizace 

spotřeby podnikových zdrojů. 

Rydvalová, Rydval (2007) uvádí, že průlom ve vývoji outsourcingu z pohledu 

ekonomických teorií způsobily práce R.H.Coase (1937) a O.E.Williamsona (1961). 

Práce Coase dala základy smluvním přístupům v outsourcingu a zdůraznila vliv 

nákladů transakce. Williamson, který navázal na Ronalda Coase, je toho názoru, 

že by manažeři měli při rozhodování o projektech poměřovat výrobní a transakční 

náklady (náklady spojené s prováděním dané aktivity zahrnující náklady 

na monitoring, kontrolu a řízení transakcí). „Coase prokázal, že k efektivní alokaci 

zdrojů v ekonomice lze dospět pouze tehdy, když jsou dobře definována vlastnická 

práva, tedy následně účinně vymahatelná, s velmi nízkými náklady na vyjednávání“ 

(Soukupová a spol., 2002, Rydvalová, Rydval, 2007, str. 9). V současných moderních 

publikacích jsou tyto názory, ověřené praxí, podporovány. „Outsourcing 

je dlouhodobý smluvní vztah s „někým“ vně vlastní organizace na poskytování služeb 

v jedné nebo více oblastech její činnosti“ (Rydvalová, Rydval,2007, str. 3). 
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Outsourcing (Outside Resource Using) představuje rozhodování mezi dvěma 

strategiemi „ vyrob nebo kup“ (Make or Buy). Strategie outsourcingu je spojena 

s vytvářením tzv. štíhlého managementu (Lean Management), který se v podniku 

koncentruje na hlavní činnost. Outsourcing souvisí s podnikovými procesy 

a je procesem sám, a jako proces vyžaduje projektový přístup. V případě využití 

outsourcingu, tedy poskytnutí služby nebo zajištění činnosti dodavatelským 

způsobem, je nutno se zaměřit na:  

- monitorování procesu outsourcingu (v pojetí služby) 

- analyzování získaných informací 

- sledování platnosti výchozího cíle 

- sledování vyvíjejících se podmínek 

- zvolení účinného nástroje prevence a korekce 

Výchozím bodem pro rozhodování zabezpečení podpůrných procesů formou 

outsourcingu je důkladná analýza a identifikace těchto procesů. (Kislingerová a kol. 

2007). Rydvalová, Rydval (2007) uvádí, že pro tuto analýzu můžeme použít např. 

metodu Ishikawova diagramu (diagram příčin a důsledků, diagram rybí kosti),5který 

je uveden v Příloze č. 5. Následně vybereme nejpravděpodobnější, tzn. nejdůležitější 

příčiny problému a seřadíme je podle priorit (např. pomocí Paretova pravidla 80/20). 

Nehledáme čím se jev vyznačuje, ale příčiny vzniku daného jevu. Příklad možnosti 

využití diagramu rybí kost pro realizaci outsourcingového projektu je uveden 

v následujících obrázcích  3.2 ; 3.3; 3.4 a 3.5. Na uvedeném obrázku je schématicky 

znázorněna první fáze procesu realizace outsourcingového projektu – inicializace.  

 

                                                 
5 Profesor Dr. Kaora Ishikawa – odborník v procesech zdokonalování systémů řízení jakosti. 
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INICIALIZACE 
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Obrázek 3.2   
Zdroj: Rydvalová P.,Rydval J., Myšlenková mapa: Fáze inicializace projektu, Outsourcing ve firmě, 
2007, str.61 
    

Druhou fází je – strategie, kdy je řešeno kdo bude projekt řídit, kdo budou 

členové projektového týmu, který problém se bude řešit a jakým způsobem, jaké mají 

být hlavní výstupy projektu, jaké parametry budou nastaveny pro dosažení cíle. 

Rozhodnutí o uplatnění outsourcingového projektu z hlediska strategie firmy vydává 

vždy vrcholový management. Fázi strategie znázorňuje následující obrázek 3.3 

na straně 34. 
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STRATEGIE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.3    

Zdroj: Rydvalová P., Rydval J., Myšlenková mapa: Fáze strategie projektu, Outsourcing ve firmě, 
2007, str.62   

 

Ve třetí fázi – plánování  řešíme, jak dospět k tzv. trojjedinému cíli, tzn. co budeme 

řešit (proces, aktivitu,produkt), jak budeme zadání projektu řešit (postup), kdy 

budeme vytýčené úkoly řešit (časová termínová mapa s datem zahájení a ukončení 

projektu). Další, čtvrtá fáze projektu je jeho – realizace. Dochází k jednání, 

upřesňování a specifikaci (zadání pro realizaci projektu) mezi zadavatelem 

a dodavatelem. Důležitou součástí je příprava smlouvy projektu. V praxi ji obvykle 

zpracovává oddělení nákupu zadavatele společně s dodavatelem. Realizací je pak 

pověřen jak na straně zadavatele tak na straně dodavatele projektový manažer spolu 

s interním projektovým týmem. Tyto fáze zobrazuje obrázek 3.4 a 3.5. 

Obsah= 
hranice projektu 

Klíčové výstupy = 
produkty 

vedení 

řešitelský 
tým 

Organizace=
kompetence 

Organizační 
struktura 

Co je strategie? 

Při změnách 

Základ pro pozdější 
rozhodování 

rizika analýza 

Klíčové metriky 

2.fáze 
STRATEGIE 
PROJEKTU 

podpůrný 
tým 

Kontrola 
proveditelnosti 

Logický 
rámec 

projektu 

Jak? 

Pro 
posouzení 
úspěšnosti 



 

 
 

35 

PLÁNOVÁNÍ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Obrázek 3.4  
Zdroj: Rydvalová P., Rydval J., Myšlenková mapa: Fáze plánování projektu, Outsourcing ve firmě, 2007, str.63    
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REALIZACE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Obrázek 3.5  
Zdroj: Rydvalová P., Rydval J., Myšlenková mapa: Fáze realizace projektu, Outsourcing ve firmě, 2007, str.64    
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Pátou fází projektu je – předání  a převzetí projektu. Touto etapou je projekt 

ukončen a přechází do fáze řízení vztahů (oboustranná úprava komunikačních toků 

a odpovědností), ze kterého může vyplynout zahájení optimalizačního projektu, 

reagujícího na změněnou situaci v projektu. Šestou a sedmou fází je – vyhodnocení  

a archivace. Vyhodnocení projektu je písemnou formou a archivace projekt 

ukončuje. V praxi dochází k tomu, že tyto fáze přetrvávají a přecházejí do zahájení 

fáze další, což je spolupráce se subdodavatelem projektu (projekt je ukončen 

formálně).  

Jak uvádí Rydvalová, Rydval (2007), v rámci realizační fáze projektu 

je důležité sledovat efektivitu týmu z celkového hlediska pracovního vytížení jeho 

jednotlivých členů. Při paralelním souběhu více projektů se setkáváme se snižováním 

efektivity týmu, které vzniká „přebíháním“ členů týmu z projektu do projektu, potom 

hovoříme o tzv. „ multitaskingu“. S tímto jevem se v praxi setkáváme poměrně často, 

a uvedené bylo potvrzeno i v průběhu mého průzkumu u subjektů bank. 

  Kislingerová a kol. (2007) uvádí, že mezi důvody podporující využívání 

outsourcingu patří například: 

1. Soustředění se na svou hlavní činnost (tímto může získat konkurenční 

výhodu). 

2. Možnost rozšíření přínosů reengineeringu podnikových procesů. V tomto 

případě je outsourcing vedlejším produktem reengineeringu. 

3. Přístup ke schopnostem a možnostem na vysoké úrovni. Podstatou je přinést 

zákazníkům služby ve světovém rozsahu a na světové úrovni. Přínos 

je obvykle spojen s rozsáhlými dlouhodobými investicemi do technologií, 

metodik a lidí. 

4. Sdílení rizik. Podniky se stává flexibilnější, dynamičtější a pružnější. 

5. Uvolnění zdrojů pro jiné účely.  Podstata spočívá v koncentraci zdrojů 

na hlavní aktivity, zejména v oblasti lidských zdrojů. 

6. Uvolnění kapitálových prostředků. Kapitálové zdroje jsou soustředěny 

k hlavní činnosti. 

7. Přísun peněz. Outsourcované činnosti nevyžadují držení aktiv. Ta jsou 

obvykle prodána. 
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8. Snížení operativních nákladů a redukce kontrolních činností. Umožňuje 

vynakládat větší zdroje na výzkum a vývoj, marketing apod.. 

9. Zdroje nejsou dostupné interně. Podniky vytěsňují některé činnosti, neboť pro 

ně nemají vhodné interní zdroje. To pak umožňuje rychlou expanzi.  

Rozhodnutí o zajištění obslužných procesů a činností dodavatelsky 

(outsourcingem) je v podstatě uplatňování strategie „vyrob nebo kup“. Nejprve 

se zabýváme tím, kterou činnost chceme nakupovat (potřeba služby v rámci strategie 

celého podniku), a pak hledáme vhodného dodavatele pro obchodní vztah. Dodržení 

uvedené posloupnosti je zásadní. Na prvním místě hledáme službu, na druhém 

partnera. (Rydvalová, Rydval, 2007).   

Strategické rozhodnutí pro outsourcing vybraných činností má dlouhodobé 

účinky na partnerskou spolupráci zadavatele a dodavatele. Při rozdílnosti celkových 

cílů zadavatele a dodavatele v oblasti poskytovaných služeb se jedná o strategické 

riziko (strategic risk). V situaci, kdy dodavatel nepostupuje dle platné legislativy, 

směrnic a etických norem, může být ohrožena reputace zadavatele (reputation risk). 

Když dodavatel nemá vhodné ověřovací a kontrolní postupy pro dodržování zákonů 

na ochranu soukromých údajů hovoříme o riziku shody (compliance risk). Mezi 

úskalí špatného nastavení dodavatelského zajišťování služeb patří nesprávná volba 

dodavatele (nespolehlivost, technická selhání, porušování zachování informační 

bezpečnosti, poskytování nekvalitních služeb, nedostatečné finanční možnosti 

dodavatele ke splnění závazků nebo ke splnění nápravných opatření). V tomto 

případě hovoříme o provozním riziku (operational risk). Problémem na straně 

zadavatele může být návrat k původnímu stavu, což v praxi je mnohdy takřka 

nemožné a tento postup byl by finančně velmi náročný (exit strategy risk). Pokud 

máme nedostatečné kontrolní mechanismy pro kontrolu dodavatele a dodavatel 

důsledně nekontroluje své subdodavatele jedná se o systémové riziko a riziko 

koncentrace (concentration and systemic risk). Základem pro spolupráci mezi 

zadavatelem a dodavatelem je smlouva. V případě nepřesného smluvního ujednání 

se zadavatel vystavuje smluvnímu riziku (contractual risk), kdy je omezena jeho 

schopnost vynutit na dodavateli své požadavky. Proto je třeba každé fázi 

outsourcingového procesu věnovat maximální pozornost, tj. od výběru činností 

vhodných pro outsourcing, přes výběr dodavatele, nastavení parametrů vzájemné 
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spolupráce (SLA – Service Level Agreement, smlouva o vzájemných právech 

a povinnostech) až po pravidelný monitoring a hodnocení kvality dodávaných služeb. 

Firmou, od které je služba nakoupena, by měla být společnost, v níž je tato činnost 

základní podnikatelskou aktivitou. (Basel Committee on Banking Supervision, 

Outsourcing in Financial services, The Joint Forum [online]. February 2005, [cit. 

2009-11-25]. Dostupný z WWW:  <http://www.bis.org/publ/joint12.pdf>. V různých 

zemích světa  se používají legislativní a standardní kontrolní mechanismy 

outsourcingu. V právním řádu ČR platí zásada, že právní úkol se posuzuje podle 

obsahu, nikoliv podle formy. To si musíme uvědomit i v souvislosti s outsourcingem. 

Teprve v posledních pěti letech lze konstatovat, že podpůrné činnosti a způsob 

jejich zajišťování v bankách (původně českých) v souvislosti s vyvolanými náklady, 

nabývá stále více na významu. Outsourcing v bankovnictví však má svá specifika. 

Je nutno zachovávat bankovní tajemství a také zpracovávat reporting vůči centrálním 

bankám. Centrální banka ČNB na oblast outsourcingu pamatuje ve Věstníku 

č.16/2001. ČNB mimo jiné kontroluje, zda banka zpracovala podkladovou studii 

k outsourcingu, stanovila podmínky provádění outsourcingu, analyzovala rizika 

spojená s outsourcingem a stanovila, jak budou tato rizika bankou řízena. 

Outsourcingem se podle vyhlášky ČNB banka nezbavuje odpovědnosti za činnosti, 

jejichž řádný výkon je podle právních předpisů povinna zajistit, a za rizika, která 

s sebou tyto činnosti mohou v budoucnu přinášet. Není nikterak dotčena povinnost 

banky postupovat při výkonu své činnosti obezřetně, nepoškozovat zájmy svých 

klientů a neohrožovat bezpečnost a stabilitu banky. 

Dodavatelská firma by měla garantovat komunikaci a zabezpečení 

outsourcovaných činností po celých 24 hodin, s časovým limitem pro zajištění 

požadavku. Při výběru dodavatele je vhodné, aby měl působnost na co nejširším 

území a v co nejširší nabídce služeb. V případech zkoumaných subjektů,  i obecně 

v praxi, je vhodné aplikovat pro daný typ činnosti využívání (při větších objemech 

zadávaných činností k outsourcingu) kontraktů s více než jedním dodavatelem 

(obvykle 2, max. 3 dodavatelé), a to z důvodu možného rizika výpadku dodavatele, 

z důvodu udržení požadované úrovně konkurence či pro možné permanentní 

srovnávání takto poskytovaných služeb. S outsourcingem by v žádném případě 

neměla být zaměňována běžná obstaravatelská činnost, forma nákupu (drobný nákup 
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materiálu, mimořádné úklidové nebo řemeslnické práce apod.). Outsourcing 

je předmětem zájmů konkrétních firem a výzkumu, ale v žádném případě není 

univerzálním nástrojem, který zaručuje možnost neustálého snižování nákladů.   

3.5 Zavádění facility managementu – změna strategie organizace 

V době velkých konkurenčních tlaků mezi firmami je v podstatě nemožné, při 

zvyšujících se požadavcích na znalosti a dovednosti zaměstnanců, udržet krok 

se světovým vývojem ve všech oblastech činností. Tato skutečnost vede vrcholový 

podnikový management k celkovým strategickým analýzám a k analýzám funkčních 

oblastí  podniku, které jsou jejich součástí. Vrcholným cílem řízení podnikatelských 

aktivit je maximalizace jejich hodnot. Pálffy a kolektiv autorů (2008) uvádí, 

že ovlivňování podnikatelských aktivit je jediným nástrojem, jež má podnikový 

management k dispozici, aby jeho efektivním využíváním přispěl ke zvýšení hodnoty 

podniku. Dalo by se říci, že každý uplatněný vliv je spojen s kladným nebo záporným 

efektem, který se promítá do ekonomických výsledků podniku. Firma by měla mít 

dostatečně vyzrálou identitu (znaky, které ji identifikují v prostředí), integritu 

(pružnost, dynamičnost, osobitost spojené v jeden celek) a suverenitu (postavení 

v podnikatelském prostředí, možnost efektivně, účelně a účinně rozhodovat o svém 

vývoji). (Mikoláš Z., 2000).    

Zavedení facility managementu představuje velký a významný zásah do chodu 

organizace a současně mění nejen strategii organizace, ale i strukturu organizace. 

V případě jeho zavádění  mohou být uvažovány jako oblasti vhodné pro řešení 

outsourcingem všechny činnosti označené jako činnosti podpůrné. Nejprve 

se zvažuje, zda je skutečně nezbytné zajišťovat úplně všechny činnosti identifikované 

a označené za podpůrné (např. výměnu tonerů obvykle zvládnou u běžných zařízení 

IT zaměstnanci sami, bez servisní pomoci). Dalším krokem je rozhodnutí, které 

činnosti chce management ponechat k zabezpečení vlastními zaměstnanci a proč 

(ochrana osobních údajů, utajované skutečnosti apod.). K závěrečným rozhodnutím 

patří rozhodnutí, které podpůrné služby budou zajišťovány formou outsourcingu, 

jakým způsobem a v jakém časovém horizontu se chce daného cíle dosáhnout. 

Takové závěry mají strategický charakter a rozhodnutí tohoto typu činí zásadně 

vrcholový management.  
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3.6 Zavádění facility managementu – změna organizační 

struktury 

Mnoho českých manažerů věnuje velké množství času činnostem, které nejsou 

hlavním předmětem podnikání. Neefektivně se hospodaří s časem, dochází 

k nedostatečné pozornosti věnované rozvoji strategie, know–how, obchodu. Často 

je podceňována problematika podpůrných činností. Zejména v těchto oblastech 

dochází k vynakládání vysokého podílu režijních nákladů z čehož vyplývá, že jsou 

řízeny neefektivně. V praxi se setkáváme s nepřesnostmi a neadresností nákladů 

k útvarům nebo činnostem, které tyto náklady ve skutečnosti vyvolávají. 

V případě implementace facility managementu a outsourcingu podpůrných 

činností dochází ke změnám v klasické hierarchické podnikové organizační struktuře. 

Funkční přístup k řízení se mění na procesní přístup k řízení. Grasseová a kolektiv 

(2008) uvádí, že oproti funkčnímu přístupu k řízení, kde je základním kritériem 

organizačního dělení dovednost, je procesní přístup k řízení orientován nejen 

na výsledek práce (produkt), ale i na postup jeho dosažení. Základním předpokladem 

řízení podpůrných procesů v organizaci je přesná a jasná definice všech činností, 

které organizace v rámci svých podnikatelských činností zajišťuje. Vyskočil, Štrup 

(2007) uvádí, že profesionálové v oblasti facility managementu vychází z dělení 

činností na: 

- hlavní činnosti (core business) -  tvoří podstatu podnikatelských aktivit 

a přináší podniku přidanou hodnotu   

- vedlejší činnosti – napomáhají při realizaci hlavní podnikatelské 

aktivity a jsou nutnou podporou hlavní činnosti, nepřinášejí přidanou 

hodnotu 

- pomocné činnosti (non- core business) – netvoří přidanou hodnotu, ale 

do určité  míry jsou nezbytné pro chod podniku jako celku. 

Jako příklady pro oblast bankovnictví lze uvést, že hlavní činností bank (velmi 

zjednodušeně řečeno), je příjem depozit a poskytování úvěrů,  jako vedlejší činnosti 

jsou označovány úklid, ostraha, BOZP, PO atd., za pomocné činnosti můžeme 

považovat právní poradenství, expertní analýzy, překladatelskou činnost apod.. 
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 Pálffy a kolektiv autorů (2008) uvádí, že progresivní formou vzájemné 

spolupráce podniků je tvorba nových organizačních typů, jež se vyznačují vysoce 

adaptabilní podnikovou strukturou vůči měnícímu se okolí. Stálé stabilní organizační 

vazby a struktury budou stále častěji nahrazovány dynamickými strukturami, které 

zabezpečí lepší přizpůsobení změnám a schopnost redukovat část nejistoty 

v podnikatelském prostředí podniku. Potřebnou flexibilitu a účinnost projevují 

především síťové (maticové) struktury, které se v praxi jeví jako nejperspektivnější. 

Poskytování služeb podpůrných útvarů útvarům výkonným může tvořit maticovou 

organizační strukturu. Dle následujícího schématu na obr. 3.6 je facility manager 

odpovědný uživatelům na různých úrovních a v různých oblastech poskytovaných 

služeb. Horizontálně jsou znázorněni uživatelé služeb a vertikálně oblasti služeb 

ať už nakupovaných od externích dodavatelů nebo poskytovaných interními 

dodavateli.  

                                                               
                                              Dodavatel služby 

 

 
Uživatel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               facility manager 

Obrázek 3.6  Příklad maticové organizační struktury 

Zdroj:  vlastní zpracování 

 

Nejlepší forma organizační struktury neexistuje. Organizační uspořádání, 

které je vhodné pro jednu firmu, nemusí být nutně vhodné pro firmu jinou (zcela 

odlišné hlavní činnosti, různá velikost firmy,legislativní omezení apod.). Platí však, 
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že v případě zkoumaných subjektů (jedná se o firmy s takřka totožnými hlavními 

činnostmi, s velkým počtem zaměstnanců pro jejich zajištění, s množstvím 

obchodních míst) obecný model pro zajišťování úrovně řízení procesů vnitřních 

služeb vytvořit lze. Maticová organizační struktura, kdy facility manager 

je prostředním článkem mezi uživatelem a dodavatelem, je pro FM v bankách 

vhodná. Důvodem je množství uživatelů (zaměstnanců), což znázorňuje následující 

graf  č. 3.1. a široká škála zajišťovaných služeb (více dodavatelů). 

 
Graf 3.1   Počet zaměstnanců vybraných bank (původně českých) 

Zdroj: vlastní zpracování, z údajů povinně uveřejňovaných bankou podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb., 
o bankách, dle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních 
a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, 2009, [cit. 2009-11-25]. Dostupné z WWW:  
<http://www.kb.cz/file/cs/com/KB-informace_o_KB.pdf?2009093001> 
<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/CS3q09.pdf> 
<http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-CNB/CSOB_1_organizacni_struktura.pdf> 
 

Poskytování podpůrných služeb lze standardizovat, centralizovat a podpořit 

moderními informačními technologiemi. Facility manager pak zabezpečuje dodání 

včasné a kvalitní služby a zajišťuje tak oboustrannou zpětnou vazbu mezi 

poskytovatelem a uživatelem služby. V důsledku implementace facility managementu 

se snižuje počet organizačních stupňů řízení, počet zaměstnanců (dochází 

k propouštění nebo k převodu zaměstnanců do dodavatelské organizace), mění 

se pracovní náplně zaměstnanců podpůrných služeb.  

3.6.1 Pozice facility managera 
 

Na obrázku 3.7 je schematicky znázorněno, že v případě prvotního zavedení 

facility managementu ve firmě se rozhoduje na strategické úrovni, efekty opatření 

mohou být  střednědobé, ale v praxi jsou zejména dlouhodobé. Pracovníci facility 
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managementu pak operují na všech řídících úrovních firmy dle závažnosti různých 

rozhodnutí a podle nutnosti jejich časového provedení.   

 

 
 Rozhodování                                                                                  Časová působnost 
 
                                                                   FACILITY 
STRATEGICKÉ                         MANAGER                        DLOUHODOBÁ                              
Politické / ekonomické 
 
TAKTICKÉ                                                     VÝKONNÉ   STŘEDNĚDOBÁ  
Ekonomické / technické                             VEDENÍ 
 
PROVOZNÍ                                              PROVOZNÍ VEDENÍ    KRÁTKODOBÁ  

 

 
 
Obrázek 3.7       
Zdroj: Vyskočil V.K., Štrup O., Postavení facility manažera ve společnosti,Podpůrné procesy 
a snižování režijních nákladů (Facility Management), 2003, str. 96   

Facility management přivádí do řídícího aparátu společnosti nového 

odborníka, který je na celém světě označován jako facility manager. Tento pracovník 

je chápán jako řídící pracovník, měl by ve své osobě spojovat odborníka s širokým 

polem znalostí (technických, procesních, ekonomických, humánních, ekologických, 

psychologických a etických), měl by mít praxi, schopnost rychlého úsudku a odhadu 

pro řešení často velice složitých vazeb. V praxi rozeznáváme dva typy facility 

managerů - facility managera zadavatelské společnosti a facility managera 

dodavatelské společnosti (u velkých FM dodavatelů). Facility manager zadavatelské 

společnosti je zaměstnancem společnosti, je podrobně seznámen s detaily primárního 

procesu (zná vstupy, výstupy, požadavky) ve své společnosti, často bývá členem 

vedení, a měl by mít dostatečné kompetence k příslušným rozhodnutím. Jeho činnost 

by se měla zaměřit zejména na koncepci, strategii, plánování, sledování, kontrolu 

a vyhodnocování podpůrných činností ve společnosti. Facility manager dodavatelské 

společnosti – nebývá detailně seznámen s primárním procesem objednatele, ale musí 

znát činnost svého klienta natolik, aby mohl bezchybně zajišťovat podporu 

podpůrných procesů. Jeho priorita je v provozu, střednědobém a krátkodobém 

plánování. Tento typ managera by měl neustále sledovat kvalitu své dodávky a hledat 

možnosti jak tuto kvalitu zvýšit, nebo jak dodávané služby inovovat. O své činnosti 

pak pravidelně informuje podnikového facility managera (hlášení, reporty). 

(Vyskočil, Štrup, 2003). Je vždy věcí vedení společnosti nebo instituce a její strategie, 
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jak zařadí útvar FM do své organizační struktury, a co všechno mu svěří 

do kompetence. Principy a cíle jsou odlišné pro společnost, která se chce facility 

managementem živit a pro společnost, která hledá, jak tento útvar co nejvíce potlačit 

a optimalizovat facility management procesy jejich nákupem. 

Příklad možné organizační struktury firmy, která dodává a zajišťuje služby 

facility managementu, jak jej uvádí Vyskočil, Štrup (2003), je uveden ve schématu 

č.3.1. 

   

 

Schéma 3.1  

Zdroj:Daněk, M. CAFM systémy,[online], 2005, [cit. 2009-11-25], Dostupný z WWW 
<:http://www.cvis.cz/hlavni.php?stranka=novinky/clanek.php&id=214> 
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Jedna z klíčových rolí facility managera je dodat správnou službu 

ve správném čase, kvalitě a ve správných nákladech. V praxi se ale můžeme setkat 

i s takovými facility manažery, kteří mají specifické technické dovednosti, koncepční 

dovednosti, avšak může být opominuta stránka dovednosti lidských. Facility manager 

jedná především s lidmi. Lidské dovednosti (komunikování) se tak stávají 

dovednostmi klíčovými. Úroveň řízení organizace je podmíněna kvalitou 

komunikace. Uvedené je platné jak pro facility managera u zadavatele, tak pro facility 

managera u dodavatele. V praxi se při běžné organizační struktuře setkáváme 

s faktem, že chybí pozice facility managera jako pozice zařazená do vyššího vedení 

organizace. Analýzy procesů na vysoké řídící úrovni jsou však výchozím bodem pro 

optimalizaci každého procesu,  proces implementace facility managementu jako celku 

nevyjímaje. 

Facility management může být dobrý pouze pokud jej řídí kvalitní lidé. V naší 

praxi se zatím běžně nesetkáváme se skutečně certifikovanými facility managery, 

kteří by připojovali ke svému jménu oficiální titul CFM (Certificated Facility 

Manager) v návaznosti na úspěšné složení předepsaných zkoušek. Přesto musí facility 

manager jak na straně dodavatele, tak na straně objednatele prokázat dovednosti 

a schopnosti orientovat se v základních oblastech činností uvedených na obrázku 3.8 .     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3. 8   
 
Zdroj: Vyskočil V.K., Štrup O., Procesy FM, Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů (Facility 
Management), 2003, str. 87    
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V našich podmínkách je obvykle kladeno rovnítko mezi správcem objektu 

(většinou technikem) a facility managerem. Bohužel se jedná o dosti závažný omyl, 

výsledkem činnosti takového pracovníka je sice technicky udržitelný provoz objektů, 

který však výhledově nepřinese výrazné úspory nebo zkvalitnění. 

Zařazení útvarů zajišťujících podpůrné procesy v bankách je různé 

a příkladem mohou být organizační struktury vybraných subjektů uvedené v Příloze 

č. 6. Rozdíly jsou patrné. Mezi zahraničními bankami má efektivní organizační řešení 

GE Money Bank, a.s.. Důvodem je minimální množství objektů ve vlastnictví, 

centralizace zajišťování dodávek služeb a jejich řešení formou outsourcingu. 

U původem českých bank je rozdílné množství, organizační uspořádání a začlenění 

podpůrných útvarů do celkové organizační struktury. Situace je zapříčiněna 

historickým vývojem. Banky v České republice vlastnily a vlastní mnoho objektů, 

poskytování a zabezpečování služeb prochází postupnou standardizací. Ne u všech 

bank je FM dostatečně podporovaný využíváním propojených moderních 

informačních systémů.  

  
 

3.7 Facility management – informační systémy, využití výpočetní 

techniky  
 

Uplatnění facility managementu je možné tehdy, je-li splněna podmínka 

maximálního a trvale se vyvíjejícího nasazování prostředků informačních technologií, 

a to jak na straně uživatele, tak zejména na straně dodavatele. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o hardware i software, jsou kladeny vyšší nároky na kvalifikované lidské 

zdroje a jejich počítačovou gramotnost, včetně dělnických profesí. Informační systém 

sloužící facility managementu by měl umožňovat zpracování běžných faktů a čísel 

do informací, které jsou základem pro proces rozhodování. V praxi se facility 

manager setkává s velkým množstvím údajů (externích i interních)  předkládaných 

v různých formách zpracování (tabulky v Excelu, výstupy z lokálních SW databází). 

(Vyskočil, Štrup, 2007). Nejdříve je nutno optimalizovat podpůrné a servisní činnosti 

a následně aplikovat řízení těchto činností kvalitními informačními systémy. 

Počítačové programy jsou pouze nástrojem pro podporu dobře organizované 

společnosti.  
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Setkáváme se s jednoduchými programy pro jednotlivé služby (sdílené tabulky 

v Excelu pro hlášení závad nebo požadavků), a s firemními informačními systémy 

(nejčastěji u nás používaný systém je např. SAP), grafickými systémy CAFM  (jednou 

ze zásad je nutnost odlišit grafické a firemní informační systémy), se systémy pro 

údržbu technologií CMMS (sofistikované systémy pro rozsáhlé budovy a složité 

technologie, zde nalezneme informace o technických prostředcích a jejich údržbě), 

systémy automatizace řízení budov (provozně běžně používaným technologickým 

systémem, a to i v bankovnictví je pro provozování budov využíván systém MaR - 

Měření a Regulace). (Vyskočil, Štrup , 2007). Jako další běžné systémy se využívají 

systémy EPS (elektronická požární  signalizace) a EZS (elektronický zabezpečovací 

systém pro oblast zabezpečení budov), dispečinky (na technická dispečerská 

pracoviště jsou soustřeďovány informace z MaR jednotlivých budov, na procesní 

dispečink tzv. Help Desk jednorázové a havarijní požadavky zaměstnanců), 

s mobilními a internetovými řešeními (havarijní situace se hlásí telefonicky nebo      

E-mailem řediteli pobočky, pro přenos informací se používá prostředí veřejného 

Internetu nebo firemního Intranetu). Při zvažování zda program pořídit nebo 

ne vycházíme z jeho přínosu pro danou společnost v porovnání s investicí na jeho 

pořízení. 

Facility manager potřebuje ke svému rozhodování komplexní reálné údaje 

v reálném  čase. Reálné údaje v reálném čase jsou také zapotřebí na úrovni 

strategického rozhodování. Podle Vyskočila, Štrupa (2007) jsou právě z  tohoto 

důvodu žádané nástroje, které z velikého množství údajů extrahují ty, nad nimiž 

potom inteligentní informační systémy mohou vykonávat dotazy na všechny 

požadované kombinace, během krátkého času. Tyto požadavky plní data warehouse – 

„sklad údajů“. Do tohoto skladu údajů se přenášejí agregované údaje ze všech 

dostupných databází. Facility manager si pak může zvolit parametry a pomocí 

vyhodnocovacích a reportingových nástrojů programů získat jednoduše a ve velmi 

krátkém čase data relevantní pro jeho rozhodování. Vyhodnocovací a reportingové 

nástroje informačních systémů jsou součástí tzv. manažerských informačních systémů 

– MIS. Facility MIS se podle funkcí a využití managementem člení na systém výkazů 

(Reporting), systém pro podporu facility řízení (Decision Support System – DSS), 

informační systém pro vrcholový management (Executive Informations Systems – 
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EIS). Jednotlivé systémy se liší hlavně šířkou poskytovaných informací, hloubkou 

agregace a určením cílového uživatele.    

V praxi je v mnoha větších organizacích zaveden informační systém SAP 

(společnost SAP je v současné době třetí největší nezávislý softwarový výrobce 

na světě). Platforma mySAP.com umožňuje vytvářet a řídit prakticky nekonečný 

hodnotový řetězec. V různých variantách „ šitých na míru“ dle potřeb objednatele lze 

tento informační systém využít jak v oblastech prodejních a marketingových procesů, 

tak v procesech distribučních systémů (všechna řešení jsou vybudována 

na architektuře Internet Business Framework, která umožňuje využití a vytváření 

obchodních kanálů přes Internet). SAP je využíván v podnikové sféře, v bankovnictví 

a v posledních třech letech se začíná prosazovat i v institucí státních, např. u České 

správy sociálního zabezpečení. Specifické moduly tohoto programu se využívají pro 

podporu oblasti controllingu, plánování provozních nákladů a investic, nákupu, 

likvidace faktur, správy majetku a správy hlavní účetní knihy. Z dlouhodobého 

hlediska toto řešení přináší zefektivnění, automatizaci a zprůhlednění provozních 

procesů, včetně kontroly nákladů, a to již od okamžiku jejich vzniku. Dalším 

modulem, který firma SAP nabízí je SAP REM (Real Estate Management). Tento 

modul umožňuje evidenci a správu údajů o objektech a prostorech, evidenci a správu 

informací o partnerech, vytváření a správu dodavatelských a odběratelských 

nájemních smluv, vytváření a správu dodavatelských a ostatních odběratelských 

smluv, tvorbu plánů údržby a revizí, rozdělení částek za pronájmy a služby dle 

různých kritérií, vytvoření přehledu nákladů a výnosů (jaká je hospodárnost objektu), 

vazby na účetnictví, získání přehledu o nabídkách volných prostor, vystavení 

podkladů pro doklady k úhradě a pro vystavení faktur, analýzy a reportingy 

za vybrané oblasti a jejich vyhodnocení v čase. 

Využití aplikace SAP REM přináší firmě významné výhody v několika 

směrech: 

- snížení pracnosti, zvýšení produktivity a efektivity základních procesů 

(automatizace procesu znamená úspory času a zdrojů při správě smluv, 

snižování administrativních nákladů při provozování nemovitosti) 

- zrychlení zpracování (rychlejší uzavírání smluv, úspory na pronájmu) 
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- vyšší kvalitu zpracování (standardizace procesů pro všechny organizační 

jednotky, optimalizace, zjišťování neobsazených prostor, snižování rizik 

nevýhodných pronájmů) 

- omezení chybovosti (informace se vkládají pouze jednou, schvalování řídí 

SAP workflow ) 

- nové možnosti zpracování (automatizované použití parametrů, vytvoření 

šablon, rychlé přizpůsobení obchodních procesů) 

Významnou součástí při budování facility managementu je sběr dat 

o nemovitostech ve smyslu získání přehledu o charakteristice prostorů (místnosti, 

chodby atd.), kde se tyto prostory nacházejí (lokalita, budova, podlaží), jak jsou tyto 

prostory vybaveny (technologické zázemí), čím jsou tyto prostory vybaveny 

(inventář), jaké je určení užívání prostor (kancelář, zasedací místnost, sklad, jídelna), 

a kdo prostory využívá (jména konkrétních pracovníků včetně jejich pracovního 

zařazení a kontaktu na ně). Dle uvedeného výčtu je zřejmé, že se jedná o nepřeberné 

množství údajů, které však jsou pro efektivní fungování facility managementu 

nezbytné.  

Firma SAP nemá systémové řešení pro zpracování grafických údajů v CAD 

systému (Computer Aided Design – systém grafického prostředí a výkonné 

databázové jednotky). Na trhu jsou nabízena aplikační řešení, většina má však lokální 

charakter nejen na trhu, ale i v oblasti použití. Například firmou Xanadu (dříve CAD 

Studio) je nabízeno řešení pro facility management ve formě modulárního systému 

klient server - pro správu majetku  - FM@WEB. Systém umožňuje publikovat 

a zpracovávat plnohodnotný geografický informační systém. Tato varianta je vhodná 

pro využití k řešení problematiky správy majetku v rámci podnikových areálů 

a budov, pracuje se skenovanými mapami, půdorysy a leteckými snímky. Zákazník 

této služby pak může pracovat například s modulem Katastru nemovitostí, modulem 

Nájmy, modulem Daň z nemovitosti, modulem Provozní informace (sledování 

nákladů a oprav), modulem Energie a zařízení. (FM@WEB-facility management, 

Xanadu a.s.,[online],  2007, [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW:  

<http://www.xanadu.cz/apps/fmflash/fmatweb.asp> ). 

Pro rozdílnost zaměření a velikosti společností, množství jimi využívaných 

objektů a majetku neexistuje univerzální akceptovatelná definice manažerských 
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informačních systémů. Potřeby každé firmy se v čase mění, a proto je třeba volit 

taková řešení, která umožní integraci na stávající systémy a data společnosti. 

V disertační práci navazují navrhované změny v řešení procesů na nezbytnou 

podporu informačních technologií a měla by tedy být zvolena taková varianta, aby 

zpracování údajů a hodnot podpůrných procesů mohlo být řízeno efektivně 

v návaznosti na úspory a plánování nákladů, a aby nedocházelo k vedení, zakládání 

a využívání v tomto směru zcela nesourodých informačních evidencí. V bankách 

je využívána sada nástrojů a organizačních postupů v oblasti správy nemovitostí. 

Je třeba zajistit evidenci a správu údajů o objektech, prostorech, jejich změnách, 

evidenci a správu informací o jejich partnerech, tvorbu a správu dodavatelských 

i odběratelských nájemních smluv, vytváření a správu ostatních souvisejících smluv 

(služby, údržba, ostraha, revize atd.), evidenci relevantních smluvních a dalších 

souvisejících údajů, změny smluv  (dodatky, ukončení), plány údržby, revizí, 

předpisy nájmů a jednotlivých služeb, evidence změn (změny jednotkových cen, 

valorizací, kurzových změn, možných slev), generování odpovídajících splátek, 

rozdělení částek za pronájem a služby mezi více partnerů podle různých kritérií, 

podklady pro úhrady a pro vystavení faktur, vazby na controlling, finanční účetnictví, 

AM (asset management – management peněžních aktiv), aktuální informace 

o volných prostorách, nabídky volných prostor, analýzy a reportingy sledovaných 

oblastí. Podpora informačními technologiemi je stále u některých „českých bank“ 

na nižší úrovni, neboť v této oblasti je malá integrace těchto nástrojů. Mezi používané 

nástroje mohou patřit GT majetek, MS Access, MS Excel, ASP a jejich nedostatečná 

vzájemná integrace a integrace do prostředí SAP znamená mnohdy nutnost duplikace 

ručních vstupů. Důsledkem je zvýšená pracnost postupů, dlouhé lhůty zpracování 

údajů a vysoké nároky na koordinaci procesů. Tímto bývá vyvolána i větší chybovost.  

3.8 Systémy CAFM, CMMS, CPMS 

Pro efektivní řízení podpůrných procesů se doporučuje využiti tří základních 

prvků, které tvoří facility management, a to systém CAFM (Computer-aided facility 

management) pro pasportizace prostoru/majetku a vizualizaci těchto informací 

ve výkresové dokumentaci, systém CMMS (Computer maintenance management) pro 

plánování a řízení údržby a ostatních činností souvisejících s provozem technologií 
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a systém CPMS (Capital planing and management system) pro řízení finančních toků 

v rámci facility managementu.   

 

Systémy CAFM (Computer Aided Facility Management) jsou informační systémy, 

které kombinují databázové systémy s grafickým prostředím. Smyslem využívání 

systému je zefektivnění podpůrných procesů facility managementu, adresnost 

nákladových položek, tvorba informačních databázi pro rychlé rozhodování 

managementu. Nemovitý majetek a vybavení společnosti tvoří v průměru 35 % 

majetku a náklady na jeho správu a údržbu tvoří v průměru až 40 % běžných nákladů. 

Nasazení CAFM softwaru v organizaci dokáže snížit tyto náklady až o 30%. Přičemž 

aby se náklady na nasazení takového systému společnosti stoprocentně navrátily 

během jednoho roku, stačí uspořit 1,6 % těchto nákladů. (CAFM systémy, [online], 

Milan Hampl, IKA, Ondřej Štrup, Partner CZ, Hein Consulting, [cit. 2009-11-25]. 

Dostupný z WWW: < http://www.cad.cz/component/content/article/1311.html>) 

 Následující obrázky č. 3.9 – 3.14 demonstrují možnosti zobrazení údajů 

v systémech CAFM. 

 

 
 
Obrázek    3.9            
Zdroj: CAFM dispečer, žadatel, časopis IT CAD,[online], [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW: 
 < http://www.cad.cz/index.php?sec=casopis&id_clanek=6501> 
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Obrázek  3.10          CAFM dispečink – pracovní obrazovka dispečer, žadatel 
Zdroj: časopis IT CAD,[online], [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW: 
 < http://www.cad.cz/index.php?sec=casopis&id_clanek=6501> 
 
 

 
 
Obrázek  3.11   CAFM systém v ČR – (ČSOB, a.s.) 
Zdroj: časopis IT CAD,[online], [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW: 
 < http://www.cad.cz/index.php?sec=casopis&id_clanek=6501> 
 
 

 
Obrázek  3.12         Pasport místností   
Zdroj: CVIS, Martin Daněk, [online],  2005, [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.cvis.cz/hlavni.php?stranka=novinky/clanek.php&id=214> 
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Obrázek   3.13      Modul správa stěhování pro plánování a řízení stěhování v CAFM 
Zdroj: Systém online, časopis [online],2003, [cit.2009-11-25]. Dostupný z WWW: 
<www.systemonline.cz/clanky/informacni-system-jako-nastroj-pro-implementaci-facility-
managementu.htm> 
  

 

 
 
Obrázek   3.14    Modul správa ploch a prostorů s úplnou integrací grafiky databáze 
Zdroj: Systém online, časopis [online],2003, [cit.2009-11-25]. Dostupný z WWW: 
<www.systemonline.cz/clanky/informacni-system-jako-nastroj-pro-implementaci-facility-
managementu.htm> 

Moduly CMMS (Computerized Maintenance Management System) pokrývají 

škálu procesů FM od incidentů, plánované údržby, inventury až po krizový 

management se současnou kontrolou a řízením FM zdrojů. Efektivní CMMS systém 

umožňuje maximální efektivitu jednotlivých podpůrných procesů (autopark, energie, 

úklid atd.) při optimálních provozních nákladech. Mezi základní výhody CMMS 
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systému patří efektivní systém pro přijímání a evidenci incidentů, rychlejší vyřizování 

incidentů, zlepšení  produktivity  pomocí  plánování a řízení více zdrojů najednou, 

on-line monitoring a reporting procesů, integrace realizace procesů s ERP systémy6 

(např. SAP - nákup, inventarizace, účetní evidence). 

Systém CPMS (Capital Planning and Asset Management Solutions) patří 

do vrcholu trojúhelníka základních oblastí moderního facility managementu. 

Představuje silný nástroj pro vytvoření plánu investic, nákladů a metod pro jejich 

čerpání a kontrolu. To vše v interaktivní vazbě na moduly CAFM resp. CMMS, které 

zajišťují jejich prezentaci do reálného prostoru, do kontextu reálně probíhajících 

procesů. Mezi klíčové výhody patří poskytování přesných a spolehlivých dat, tvorba 

efektivního kapitálového projektu. Usměrňuje procesy pro tvorbu a správu rozpočtu, 

vytváří rozpočty pro vynucené opravy a obnovu majetku, redukuje finanční anomálie 

vůči expirovanému majetku, zvyšuje úroveň dlouhodobého využití investic, 

optimalizuje cenu investic v čase. V komplexním řešení se síla CPMS projevuje 

především při optimalizaci a řízení ROI 7 rozsáhlých budov a majetku. 

 

 

 
Schéma 3.2    Schématické propojení systémů CAFM, CMMS, CPMS 

Zdroj:  vlastní zpracování 

Facility management představuje velmi široký okruh služeb a procesů, které 

je nutno realizovat při správě a údržbě objektů. Tak široké portfolio služeb 

v rozsáhlých areálech nebo administrativních komplexech se v žádném případě nedá 

                                                 
6 ERP (Enterprise Resources Planning) je účetně orientovaný informační systém pro zjišťování 
a plánování zdrojů, vytvořený na podporu a automatizaci řízení podnikatelského procesu středních 
a velkých podniků.  
7 ROI (Return on Investment) – ukazatel výnosnosti investic. Odvozený z kritéria výnosnosti 
dlouhodobě vázaného kapitálu, srovnává zisk (před úroky a zdaněním) s aktivy používanými 
k realizaci hlavní výdělečné činnosti. 
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praktikovat jen s tužkou nebo excelovskými tabulkami. Chce-li společnost 

reorganizovat podpůrné procesy, musí zvolit k implementaci vhodný nástroj. Tímto 

nástrojem může být CAFM (Computer Aided Facility Management) systém. Jedná 

se o program, který kombinuje klasický informační databázový systém s grafickým 

prostředím, umožňuje facility managerovi rychlé vyhodnocení, rozhodování 

a plánování. Samotný systém CAFM není cenný, důležitý je jeho obsah. Až naplnění 

systému daty, jejich následná analýza a kvalitní manažerské výstupy mohou přinést 

očekávané výsledky podobě úspor prostředků a času. CAFM systémy umožňují 

transparentnost propojením informací o různých skupinách objektů, účastníků facility 

managementu (lidech, místnostech, inventáři, procesech) a vytváření smysluplných 

analýz. Zajišťují přehled o majetku, organizaci prostoru, informace o jednotlivých 

prvcích (budovy, technologie, vybavení místností, pracovníci atd.), plánování 

prohlídek, odečty médií, sezónní údržbářské aktivity, plány revizí, přehled 

o nákladech (pořizovacích, procesních, odpisech), dokumentech a jejich workflow. 

Nejprve je nutné získat přehled o objektech, což představuje sběr tisíců údajů 

jehož výsledkem je tzv. pasport budov. Klíčové požadavky na přípravu dat můžeme 

rozdělit do dvou oblastí – na data popisná a grafická. Popisná data - hrají klíčovou 

roli v budoucí SW aplikaci, při hierarchii budovy až na jednotlivé plochy, 

se dostáváme do desítek tisíc záznamů a informací, které mohou v budoucnosti 

významně ulehčit správu a provoz budovy. Dodavatelé technologií a technických 

zařízení jsou také významnými nositeli dat. Klíčová je centralizace dat a metodické 

sjednocení formátů u budoucího uživatele. Grafická data - objekty a kresby by měly 

být ve vrstvách odpovídajících obsahu jednotlivých částí a požadavku budoucího 

uživatele (nastavení rolí – přístup k daným informacím). Uživatel by měl 

specifikovat, které prvky stavební části mají být zakresleny jako „objekty“ a ne jako 

čáry nebo body. Chce-li například uživatel v rámci facility managementu realizovat 

nátěry a úklid oken, pak tyto musí být zaznamenány jako objekty.  Zjištěná data 

se v programu AutoCad převedou do digitální podoby a sestaví se půdorysy budov. 

V tzv. pasportu budovy je pak technická evidence popisující celý objekt po patrech 

technicky, stavebně, inženýrsky, architektonicky, legislativně, provozně a to tak, aby 

bylo možno pomocí vložených dat řídit provoz budovy, plánovat její změny, 

kontrolovat ji. Pasport budovy nelze provádět bez jejího digitálního zaměření 



 

 
 

57 

nebo bez technických dokumentů vypovídajících o jejích prostorových rozměrech. 

Od pasportu budovy se pak odvíjí provozování dalších modulů CAFM systémů.  

(Časopis IT CAD,[online], [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW: 
 <http://www.cad.cz/index.php?sec=casopis&id_clanek=6501>  
CVIS, Martin Daněk, [online],  2005, [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.cvis.cz/hlavni.php?stranka=novinky/clanek.php&id=214> 
 

Velmi názorné schéma možnosti řízení infrastruktury pomocí systému CAFM 

je  na obrázku 3.15  CAFM – řízení infrastruktury. Systém CAFM se propojuje 

se systémy CMMS a CPMS, čímž vzniká sofistikovaný soubor vzájemně 

propojených nástrojů facility managementu, sloužící pro rozhodování managerů 

na všech stupních řízení. 

 

 

 
Obrázek 3.15    Postavení CAFM v IT prostředí  
Zdroj: IT podpora facility managementu,  časopis IT Systems [online], 2007,[cit.2009-11-25]. 
Dostupný z WWW:<http://www.systemonline.cz/it-asset-management/it-podpora-facility-
managementu.htm >
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Nasazení softwarových aplikací může být implementováno třemi způsoby: 
- postupně navazujícími kroky, kdy se nasazují do provozu jednotlivé 

softwarové moduly po částech a ve vzájemné návaznosti (např. správa ploch 

a optimalizace jejich obsazení, správa technologií a harmonogramy a plány 

revizí zařízení atd.) 

- zahájení tzv. pilotního projektu, kdy funkčnost nasazených systémů 

je „odzkoušena“ na vybraném vzorku objektů (eliminace chyb) a následně 

aplikována pro objekty celé firmy 

- komplexní implementace softwarových aplikací pro celou firmu najednou 

(jedná se o riskantní způsob, vzhledem k rozsahu změn, plánování a řízení 

projektu je velmi náročné)     

V praxi jsou osvědčeným přístupem při realizaci změn postupy využívající 

poznatků z pilotních projektů. Změny lze lépe odzkoušet a je umožněna eliminace 

případných chyb, které by se projevily a mohly tak způsobit nemalé komplikace 

funkčnosti systému v ostrém provozu, před nasazením do používání pro všechny 

organizační jednotky firmy. Tyto systémy však mohou společnosti pomoci již při 

začátku výstavby nebo rekonstrukce. Ještě stále je běžná situace, kdy facility manager 

nevstupuje nebo není přizván k jednáním o rekonstrukci nebo výstavbě, nedefinují 

se nebo jsou špatně nadefinovány uživatelské požadavky na data budovy a jejich 

vybavení pro budoucí použití v SW aplikaci. Projektanti projektují a stavbaři staví 

bez uživatelských zadání a ve finále nepředávají data v potřebném formátu. 

Dokumentace skutečného provedení stavby už bývá v elektronické podobě, prvotní 

importy však nikoliv.  

Pro implementaci CAFM systémů neexistuje jednotná metodika, každá 

společnost je odlišná a její přístup k implementaci bude jedinečný. Banky jsou 

rozdílné co do jejich velikosti, počtu budov a rozsáhlosti majetku (viz graf č. 3.2 

na str. 59). Každá banka, dokonce i její organizační jednotky potřebují řešení na míru. 

Toto řešení však musí být nastaveno tak, aby případné další specifikace bylo možné 

v čase měnit s možností integrace na stávající systémy a data společnosti. Prvním 

a základním krokem, který musí společnost provést je důkladná analýza stávajícího 

stavu, stanovení požadovaných cílů, stanovení uživatelů systému. V případě 

využívání systémů CAFM mají pracovníci útvaru správy majetku a pracovníci facility 

managementu jejich prostřednictvím informace o evidenci staveb, podlaží a místností, 
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evidenci osob, plánky půdorysů podlaží se zákresem umístění majetku a osob, 

evidenci movitého majetku, přírůstky, změny umístění a likvidace majetku. Správce 

majetku může využít funkce grafické komponenty, a to přesun majetku a osoby přímo 

v plánku, přetažení grafické entity se automaticky promítá do  evidence majetku 

(obvykle SAP). Nově pořízený majetek (zařazený do evidence)  se automaticky 

zobrazuje jako grafická entita, kterou správce majetku umístí v plánku na určenou 

pozici. Základní přínosy představuje zvýšení transparentnosti a optimalizace procesů 

správy majetku a budov a podpůrných služeb, možnost vidět v aktuálním čase 

informace pro nezbytná strategická rozhodnutí. Vedlejší přínosy jsou například 

redukce provozních nákladů, zvýšení bezpečnosti, růst produktivity, redukce 

personálních nákladů, úspora času, zvýšení využití ploch a prostorů, poznání 

vnitřních zákazníků a nákladů, které vytvářejí, nebo snížení nákladů na úklid. 

Nevýhodou se může zdát jejich cena. Záleží však na jejím porovnání s možnými 

přínosy pro firmu (dle velikosti subjektu a šíři uplatnění pořizovaných aplikací).  

Počet poboček zkoumaných subjektů
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Graf 3.2  Počet poboček zkoumaných subjektů k 30.9.09 (výjimka GE Money Bank a.s. k 1.1.2008)  
Zdroj: vlastní zpracování, sestaveno z údajů povinně uveřejňovaných bankou podle § 11a zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách, dle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, 
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, 2009, [cit. 2009-11-25]. Dostupné 
z WWW:  
<http://www.kb.cz/file/cs/com/KB-informace_o_KB.pdf?2009093001> 
<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/CS3q09.pdf> 
<http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-CNB/CSOB_1_organizacni_struktura.pdf> 
<http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/nase-spolecnosti/informacni-povinnost-ocp> 
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<http://www.volksbank.cz/vb/public/bd/b1/c5/12/18694_61546_Informacni_povinnost_3Q09_VBCZ.
pdf> 
<http://www.rb.cz/o-bance/profil-banky/vysledky-hospodareni-rb-do-77/#a> 
<http://www.citi.com/czech/consumer-banking/czech/press/20071210.doc> 
 

3.9 Normy pro facility management 
 
V květnu 2007 vstoupila v platnost nová EU norma ČSN EN 15221. Tato 

norma sjednocuje terminologii a definice v oblasti facility managementu a přináší 

návod, jak připravit smlouvu na dodávku služeb. Její největší přínos je na odborné 

politické úrovni, kdy obor facility management přestal být vnímán jako módní 

výstřelek, ale byl postaven na pevný základ a byla mu dodána potřebná pozornost. 

EU norma vznikla z důvodu rozvoje FM v mnoha zemích Evropy a evropský trh FM 

je odhadován na několik stovek miliard euro. Vznikla tak potřeba jednotného popisu 

a definice a tím vyjasnění vazeb hlavních a podpůrných procesů a nalezení 

„společného jazyka“ se zavedením jednotné terminologie. (Vyskočil, Štrup, 2007) 

Předměty částí normy ČSN EN 15221: 

ČSN EN 15221-1 - Termíny a definice v oblasti facility managementu. Norma též 

poskytuje přehled o rozsahu facility managementu, Evropská definice facility 

management představuje integraci činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji 

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

ČSN EN 15221-2 - Poskytuje návod na vypracování smluv o službách facility 

managementu. Z pohledu účelu smlouvy je nutno povýšit vztahy klient/poskytovatel 

služeb facility managementu, zvýšit kvalitu tak, aby bylo zapotřebí jen minimum 

úprav z důvodů rozporů. Smlouva facility managementu by měla být v souladu 

s evropskými, národními a lokálními legislativními a rozpočtovými pravidly tam, kde 

nabude účinnosti. Komplexní smlouva by měla zahrnovat nezbytné financování, 

záruky, plánování, obnovu majetku, výstavbu, řízení a provozní služby včetně plné 

zodpovědnosti za všechny facility management náklady a rizika (IFMA Česká 

republika, Nová evropská norma ČSN EN 15 221, [online], 2007, [cit.2009-11-25]. 

Dostupné z WWW: < http://www.ifma.cz/article.aspx?ArticleID=610&>) 

V naší praxi jsou v obchodně-právních vztazích v oblasti facility 

managementu uzavírány většinou smlouvy dle Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník v platném znění. Setkáváme se např. se smlouvami o dílo, s rámcovými 

smlouvami.  
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4 Změny charakteru bankovního prostředí, změny v řízení 
bank 

 

4.1 Koncentrace a konkurence v bankovnictví 
 

Globalizace ovlivňuje i oblast bankovnictví.Propojují se jednotlivé bankovní 

trhy, tvoří se bankovní trh celosvětový, který reaguje ve stejných okamžicích 

na stejné podněty, mění se charakter bankovního konkurenčního prostředí a dochází 

ke změnám v řízení bank. Dochází k vlnám akvizicí a fúzí (výrazný nárůst zejména 

kolem roku 2000). Pojem akvizice můžeme obecně charakterizovat jako převzetí 

jedné (slabší) společnosti druhou (silnější) a pojem fúze jako vznik společnosti, jejíž 

součástí se stávají obě původní společnosti, při převzetí jedna ze společností (obvykle 

převzatá společnost) právně zaniká. Jak dále uvádí Polouček a kol. (2006) je cílem 

těchto fúzí obvykle dosažení kritické velikosti pro globální podnikání, posílení hlavní 

činnosti a dosažení produktové a teritoriální diverzifikace. Při posuzování bankovních 

fúzí v roce 2000 se vybraní experti shodli na tom, že jejich největšími přínosy bylo 

zvýšení tržního podílu, zvýšení hodnoty pro akcionáře, využití cross – sellingu, 

úspory z rozsahu a úspory nákladů. Celou řadu komparativních výhod vyplývajících 

z velikosti bank překonává používání moderních komunikačních prostředků, 

elektronické bankovnictví a mnohem sofistikovanější klienti, konkurenční tlaky jsou 

velké.  

Také v České republice je bankovní sektor díky fúzím vysoce koncentrovaný 

(viz graf 3.3 na straně 62).  Prosazuje se tendence „být všude“, udržovat rozsáhlou síť 

poboček a nabízet co nejširší paletu služeb (Retail Banking – produkty a služby pro 

drobnou klientelu a střadatele), nebo naopak „být vysoce specializovaný“ (např. 

Private Banking – produktově speciální služby pro movité klienty,  Corporate 

Banking – finanční služby pro korporátní podniky). Pro to, zda mají být v regionu 

zřízena bankovní místa, je rozhodující, zda jsou z hlediska bankovního podnikání 

dostatečně efektivní. Banky posuzují vybranou oblast pro umístění pobočky 

z hlediska tržní atraktivity, analyzují očekávanou návratnost úvěrů a investic, 

výnosnost budoucích bankovních obchodů, investiční náročnost vstupu banky 

do regionu, možnost prosadit se na bankovním trhu v regionu atd. Na jedné straně se 

tak banky přibližují klientele, na straně druhé tak musí činit co nejefektivněji. 
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Polouček a kol. (2006) uvádí, že široká síť poboček může být ochranou velkých bank 

před malými bankami i bariérou vstupu na trh pro jiné (zahraniční) banky. „V České 

republice v posledních šesti letech počet bankovních míst v podstatě stagnuje. Počet 

pracovníků v bankovnictví zaznamenává po výrazném růstu (do poloviny 90. let) 

trvalý pokles“ (Polouček a kol., Bankovnictví, 2006, tab.13-1, str. 541, tabulka 13-4, 

str. 542). 

Pobočkové zastoupení zkoumaných subjektů na českém trhu
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Graf 3.3 Pobočkové zastoupení zkoumaných subjektů na českém trhu k 30.9.2009 
Zdroj: vlastní zpracování, sestaveno z údajů povinně uveřejňovaných bankou podle § 11a zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách, dle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, 
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, 2009, [cit. 2009-11-25]. Dostupné 
z WWW:  
<http://www.kb.cz/file/cs/com/KB-informace_o_KB.pdf?2009093001> 
<http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/CS3q09.pdf> 
<http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-CNB/CSOB_1_organizacni_struktura.pdf> 
<http://www.gemoney.cz/ge/cz/1/nase-spolecnosti/informacni-povinnost-ocp> 

<http://www.volksbank.cz/vb/public/bd/b1/c5/12/18694_61546_Informacni_povinnost_3Q09_VBCZ.
pdf> 
<http://www.rb.cz/o-bance/profil-banky/vysledky-hospodareni-rb-do-77/#a> 
<http://www.citi.com/czech/consumer-banking/czech/press/20071210.doc> 

I v dnešní moderní době však mnoho klientů preferuje osobní komunikaci 

a osobní přístup. Přes všechny technické vymoženosti (Internetbanking, 

Phonebanking, provádění transakcí prostřednictvím televize v pohodlí obývacího 

pokoje – poslední vývojový trend, testovaný např. u ČSOB, a.s.8)  stále v lidech budí 

                                                 
8 „ ………TV banka je hudbou budoucnosti. Není to pravda. Naopak – díky digitalizaci, pokročilé technice 
i nabídce některých providerů již řada lidí používá set top box s možností příjmu i odesílání digitálního signálu 
(tzv. IPTV). Zanedlouho, podle mne dokonce v řádu několika týdnů, budou všichni,  kdo jsou takto vybaveni, 
moci sledovat zůstatek svého účtu, převádět peníze a zadávat platby doma přímo v obývacím pokoji během 
přestávky svého oblíbeného pořadu. Jen na virtuálního bankéře si budou muset ještě počkat“. Jan Lamser, člen 
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větší důvěru přímé jednání s pracovníkem banky (obzvláště u starší generace) 

v klasické bankovní pobočce. Je tedy pravděpodobné, že ani nyní ani v blízké 

budoucnosti nedojde k výraznému snižování počtu tzv. kamenných poboček 

finančních institucí u nás. 

4.2 Změny v řízení bank 

Podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách v platném znění mohou být banky 

v České republice pouze akciovými společnostmi, což má návaznost na platná 

legislativní ustanovení, vztahujícím se ke správě a řízení akciových společností. 

Vstupem České republiky do Evropské unie v květnu 2004 dochází v této oblasti 

k nastolení mezinárodně uznávaných principů a standardů správy a řízení (Kodex 

správy a řízení společností vypracovaný Komisí pro cenné papíry). Polouček a kol. 

(2006) dále uvádí, že obecně bychom nejlépe vystihli charakteristiku struktury banky 

následným tvrzením, že organizační struktura banky odráží názory managementu 

na nejefektivnější způsob, jak by mohla banka na trhu uspět. Vytvoření a změny 

organizační struktury banky patří v bance ke strategickým rozhodnutím. Přijímá 

je management, který vytváří organizační strukturu, odpovídající cílům činnosti 

banky (stanoveným obvykle vlastníky) a logice jejího řízení. Organizační struktura 

jakékoliv firmy tedy i bankovních institucí je různá a má svá specifika vzhledem 

ke stanoveným firemním cílům. Jako příklady mohou sloužit schémata organizačních 

struktur vybraných bank uvedená v Příloze č. 6. 

Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s. a Česká 

spořitelna, a.s. (původem „české bankovní subjekty“)  jsou v současnosti 

v rukou zahraničních vlastníků,  a ve vedení bank se tak logicky nacházejí 

představitelé zahraničních majitelů. Příchod těchto zahraničních strategických 

partnerů přinesl nejen zvýšený tlak konkurence mezi bankami působícími na našem 

trhu, ale i nové znalosti a zkušenosti, potřebu investic do dalšího rozvoje na straně 

jedné a tlak na snižování a optimalizaci  nákladů, zejména pak režijních, na straně 

druhé.  

                                                                                                                                           
představenstva ČSOB zodpovědný za Poštovní spořitelnu. (Lamser,J.,Televizní banky na obzoru, Ekonom, 
číslo 17/2008, str.6)  
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4.3 Subjekty vybrané k výzkumu a jejich stručná charakteristika 

Formou přímého dotazování jsem získávala poznatky v těchto vybraných 

subjektech: 

ČSOB, a.s. - Hollarova 3119/5, 702 00 Ostrava; ČSOB, a.s., T. G. Masaryka  492,  

738 02 Frýdek-Místek; ČSOB, a.s. - Radlická 333/150, Praha 5.  

KB, a.s., Nádražní 12,700 39 Ostrava; KB, a.s.,Nádražní 1087, 738 02 Frýdek-Místek. 

ČS, a.s. – nám. Dr. E. Beneše 6, Ostrava. 

GE Money Bank, a.s. - Masarykovo náměstí 32, 702 00 Ostrava. 

Citibank Europe plc, organizační složka – Nádražní 11, 700 39 Ostrava 

Volksbank CZ, a.s. – 28.října 3138/41, 702 00 Ostrava 

Raiffeisen Bank, a.s. – Na Hradbách 8, 702 00 Ostrava  

Kořeny ČSOB, a.s. sahají až do roku 1964, kdy byla založena státem pro 

financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. Po roce 1989 rozšířila  

svou činnost o služby pro nové podnikatelské subjekty a fyzické osoby. Mezníkem 

byla její privatizace v červnu 1999, kdy se majoritním vlastníkem stala belgická KBC 

Bank NV. Dalším mezníkem v historii bylo převzetí Investiční a Poštovní banky 

v červnu 2000. V červnu 2007  (po schválení ČNB) se KBC Bank NV stala jejím 

jediným akcionářem.  

KB, a.s., byla založena v roce 1990 jako státní instituce. V roce 1992 byla 

transformována na akciovou společnost. V říjnu 2001 byl prodán státní podíl v bance 

společnosti s francouzským kapitálem Sociéte Générale SG.  

Počátky České spořitelny, a.s. jdou až do roku 1825, kdy zahájila činnost 

Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého 

a později československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako 

akciová společnost. Od roku 2000 je Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG 

ovládající osobou České spořitelny, a.s..  
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Společnost GE (General Eletric) byla založena v roce 1892. Činnost 

koncernu sahá od výroby leteckých motorů, přes lékařskou techniku, přepravu, 

telekomunikaci, stavebnictví až po poskytování finančních služeb. Významnou 

součástí finanční divite GE je skupina GE Money. V České republice působí tři 

společnosti patřící do GE Money: GE Money Bank, GE Money Multiservis 

a GE Money Auto.  

Ze sedmi subjektů k výzkumu jsem si jako hlavní vybrala tři velké bankovní 

instituce,  které mají v naší republice dlouholetou historickou tradici ČSOB, a.s., KB, 

a.s., ČS, a.s.. Za stěžejní čtvrtý subjekt jsem zvolila zahraniční banku, a to GE Money 

Bank, a.s.. Je to z toho důvodu, že právě tato banka svou rychlou expanzí na našem 

trhu a svou flexibilitou při zřizování nebo naopak rušení neprosperujících poboček 

byla podnětem k tomu, aby se někteří bankovní manažeři, ostatních původem českých 

peněžních ústavů, začali zabývat možnostmi úspor a důslednějším řízením nákladů na 

provoz původně označovaných „útvarů hospodářské správy a útvarů vnitřních 

služeb“. Průzkum jsem pro srovnání provedla i v pobočkách Citibank, a.s., Volksbank 

CZ, a.s. a Raiffeisen Bank, a.s., přestože nemají v České republice tak rozsáhlou 

pobočkovou síť. Způsoby zajišťování podpůrných procesů jsou v zahraničních 

bankách  vzájemně velmi podobné. Facility management jako nový manažerský 

přístup k řešení podpůrných činností a servisních služeb je v současném složitém 

prostředí přístupem, který je uplatňován celosvětově.   

4.4 Způsoby zajišťování podpůrných procesů ve vybraných 

subjektech 
 

Pro účely disertační práce, ve které je cílem návrh informačního systému pro 

řízení činností a nákladů podpůrných procesů v bankovnictví (facility management), 

jsem si vytvořila základní mapu procesů souvisejících s podpůrnými a servisními 

činnostmi. Formou rozhovoru a přímého dotazování jsem zjišťovala způsoby a formy 

jejich zabezpečení. Ve všech případech výzkumu jsem přislíbila, že získané údaje 

a poznatky nebudu prezentovat v konkrétní podobě, ale v obecné rovině. 

Výsledky průzkumu jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Zajišťování činností 

FM ve vybraných bankovních subjektech. Z tabulky v Příloze č. 2 je evidentní, 
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že podpůrné a servisní činnosti, které jsou v bankách zajišťovány mají velmi široký 

záběr.  

Bez ohledu na to, o kterou finanční instituci se jedná, musí být v zásadě pro 

banku zajišťovány plošně určité  servisní, podpůrné činnosti. V Příloze č. 3  

Specifikace jednotlivých podpůrných činností – jsou údaje základních procesních 

oblastí dále podrobněji rozčleněny a jsou zde podrobněji specifikovány podpůrné 

činnosti, které je nutno průřezově zabezpečit v každé organizační jednotce banky. 

O tom, které oblasti banka zařadí mezi podpůrné rozhoduje zásadně vrcholový 

management banky. Vrcholový management musí rozhodnout jakým způsobem bude 

tyto činnosti zajišťovat, zda dodavatelsky, vlastními zaměstnanci nebo tyto činnosti 

nebude zajišťovat vůbec. 

V dalším kroku výzkumu jsem rozdělila subjekty, do dvou základních skupin: 

A) finanční instituce - zahraniční banky 

B) finanční instituce – historicky banky ČR s následným vstupem 

zahraničního partnera   

Z pohledu facility managementu je mezi zahraničními bankami vstupujícími 

a působícími na našem trhu  a bankami s historií v České republice zásadní rozdíl. 

Tento rozdíl spočívá v množství, a ve vlastnictví objektů jednotlivých „prodejních 

míst“ ( poboček).  

 

A) Finanční instituce – zahraniční banky 

Je obvyklé, že pro potřeby organizačního zabezpečení služeb facility 

managementu jsou pobočky (obchodní místa) sdruženy do větších územních celků 

(oblastí),  které nemusí nutně kopírovat krajské nebo okresní územní uspořádání. 

Prioritou je časová a dojezdová vzdálenost z pracoviště regionálního facility 

managera (příp. regionálního bezpečnostního pracovníka). Regionální facility 

manager (příp. regionální bezpečnostní pracovník) má k dispozici služební vozidlo, 

notebook, připojení k internetu a mobilní telefon. Zaměstnanec využívá kancelářský 

prostor, ten ale slouží pro přechovávání nutné příruční dokumentace a pracovník tráví 

většinu času „na cestách“ po svěřené oblasti, má tak dostatečnou časovou 

a pohybovou volnost. Musí však vykazovat zodpovědnost, jednak osobní, ale 
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i pracovní ve směru k zaměstnavateli (nastavená hodnotící kritéria pro výsledky jeho 

práce – dokladování  plnění pracovních úkolů).   

Soustředěné požadavky zaměstnanců z pobočky (požadavky na zajištění 

podpůrných a servisních činností) prochází schvalovacím procesem přes ředitele 

pobočky nebo přes jím pověřeného pracovníka a jsou elektronicky odesílány 

na procesní dispečink nebo Help Desk. V případech havarijních situací řeší události, 

dle nutnosti potřeby odstranění závad, telefonicky (seznam telefonních čísel firem pro 

havarijní zásahy) buď manažer pobočky, oblastní facility manager nebo oblastní 

bezpečnostní technik. Vlastními zaměstnanci jsou podpůrné procesy zajištěny 

v minimálních počtech (např. regionálními facility managery, regionálními 

bezpečnostními pracovníky).  

V praxi jsem se ale setkala i s případem, kdy požadavek byl odeslán 

k rychlému zajištění, doba odezvy jeho vyřízení však byla dlouhá (2 dny). Mezi 

anonymními zaměstnanci procesního dispečinku nebo Help Desku a zadavateli 

požadavků nebyla dostatečně nastavena tzv. zpětná vazba. Ukáže-li se zadavateli 

na obrazovce „Váš požadavek nelze zajistit“ a další komunikace vázne, pak výsledný 

efekt sice vede ke snížení nákladů, ale způsobem, který nemá nic společného 

s moderním řízením v organizaci. Účelem není, dle mého názoru, snižovat náklady za 

cenu nespokojenosti zaměstnanců či dokonce za cenu negativního dopadu na firemní 

kulturu a image firmy.  

Z hlediska sledování nákladů hospodaří jednotlivá obchodní místa 

se schváleným rozpočtem jako „firma ve firmě“, přičemž  plnou odpovědnost nese 

manažer obchodního místa, ředitel. Řízení obslužných procesů s vazbou na řízení 

nákladů na vstupu je u zahraničních bank operujících u nás velmi zjednodušeno 

a náklady na vstupy těchto obslužných procesů  jsou tak  poměrně nízké. Podpůrné 

činnosti jsou organizačně zajišťovány minimálním počtem vlastních zaměstnanců dle 

sdružených kompetenčních oblastí a odpovědnost za efektivní hospodaření 

s přidělenými finančními prostředky je v  rukou managera každého obchodního místa 

(pobočky). Banky jsou silně orientovány na core-business. Škála podpůrných 

a servisních činností je zajišťována vně organizace, outsourcingem, nebo je řešena 

přímo v uzavíraných smlouvách v souvislosti s pronájmem objektu (drobné opravy, 

údržba, revize). Facility manager, bezpečnostní pracovník i ředitel pobočky mají 
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stanoveny motivační cíle (ve formě finančního ohodnocení) pro každoroční 

zabezpečení snižování a optimalizaci nákladů. 

Zahraniční finanční instituce působící na našem trhu jsou od mnoha starostí 

a specifik původně českých bank oproštěny. Nemají zde tak rozsáhlou pobočkovou 

síť jako „naše banky“ a objekty a prostory, ve kterých provozují svou činnost jsou 

z převážné většiny v nájmu. V našem prostředí tak mohou vystačit se SW aplikací pro 

sběr požadavků z pracovišť, nastaveným dle úrovní schvalovacích kompetencí. 

Ve světě však samozřejmě objekty vlastní a nastavení systému jejich obsluhy 

a systému zajištění podpůrných služeb je obdobným „problémem“ jako pro „naše 

banky“. V zásadě platí, že banky vykazují poměrně vysoké zisky a záleží pouze 

na top managementu, zda chtějí ošetřit oblast podpůrných a obslužných činností 

a facility managementu jako celku, jakým systémovým a jak finančně náročným 

způsobem. Z dlouhodobého hlediska nelze donekonečna snižovat provozní náklady 

aniž by se to neprojevilo na kvalitě dodávaných služeb nebo materiálu. Nežádoucím 

dopadem by mohlo být rapidní zhoršení firemní kultury a celkového image firmy. 

Jsou-li vlastní zaměstnanci nespokojeni s pracovním prostředí, pak od nich nelze 

očekávat kvalitní pracovní výkony.  

Zahraniční finanční instituce byly při vstupu na náš trh v pozici „stavění 

na zelené louce“. Plně se soustředily na core business a ostatní podpůrné procesy 

řešily již v prvních krocích – při uzavírání nájemních smluv. Ve smlouvách jsou 

zohledněny nároky na servisní služby (tímto řešením odpadá  80-90% činností, 

týkajících se bezporuchového chodu užívaných objektů), na účast majitele objektu 

při spolufinancování rekonstrukcí a úprav poboček (čímž si majitel zhodnocuje 

vlastní nemovitost a banka nemá problémy se složitým aparátem zaměstnanců pro 

potřeby řešení investiční výstavby pobočkové sítě). Interiéry jsou vybavovány dle 

možností standardizovaným a mobilním takřka stavebnicovým inventářem, který lze 

při případném stěhování ihned přemístit a instalovat do nového obchodního místa 

(není nutnost každý prostor vybavovat zcela novým speciálním nábytkem, který 

by se v případě přemístění pobočky do jiných prostor nedal použít a musel pak 

odprodat nebo ekologicky zlikvidovat). Minimalizuje se potřeba administrativní 

plochy, minimalizuje se potřeba plochy zázemí pro zaměstnance (mnoho činností 

je provozováno ve sdílených prostorách a kancelářích). Ostatní podpůrné služby jsou 
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zajištěny dodavatelsky, formou outsourcingu (servis IT, dodávky kancelářských 

potřeb, bezpečnostní služba atd.)  

B) Finanční instituce – historicky banky ČR s následným vstupem zahraničního 

partnera   

Historickým vývojem jsou původně české bankovní instituce v pozici, kdy 

jsou zatíženy rozsahem pobočkové sítě s převahou vlastnictví objektů. Po roce 1990 

bankovní domy okázale vybavovaly interiéry. Ještě před deseti lety bylo možné 

se setkávat ve všech bankách na jednotlivých pobočkách s početným útvarem tzv. 

hospodářské správy, který zabezpečoval činnosti od nákupu kancelářských potřeb, 

přes úklid, ochranu objektů až po výstavbu nebo rekonstrukci pobočky. Veškerá 

evidence vstupů a výstupů (pomocné evidence ve formě různorodých tabulek)  

spočívala v pracné administrativní činnosti, s využitím zejména papírových záznamů 

při  minimálním využití výpočetní techniky. Činnosti byly zajišťovány zcela 

nestandardizovaně vlastními zaměstnanci a množstvím drobných místních firem. 

Systém hlášení závad a požadavků zaměstnanců obchodních  míst  probíhal písemně, 

telefonicky, elektronicky formou E-mailového psaného textu.  

Při organizaci vnitřních služeb (původně útvarů hospodářské správy), s cílem 

snížit náklady na jejich zajištění, se činnosti útvarů vnitřních služeb postupně 

centralizují, omezuje se počet činností prováděných vlastními zaměstnanci, omezuje 

se počet obslužných útvarů a jejich zaměstnanců na nižších organizačních stupních. 

Silnější centralizaci organizačních postupů zabezpečování podpůrných služeb 

na vyšší (obvykle regionální) organizační jednotku provází redukce počtu pracovníků 

hospodářské správy. Neproduktivní činnosti jsou vytěsňovány mimo banku (nejprve 

outsourcing úklidových a bezpečnostních služeb, následují servisní činnosti 

informačních technologií). Zároveň však také dochází k většímu vytížení klientských 

a vedoucích pracovníků.  

S rozvojem využívání výpočetní techniky jsou zavedeny aplikace SAPu (HR, 

AM apod.), standardizované elektronické systémy hlášení závad a požadavků 

z jednotlivých pracovišť na regionální organizační útvar pracoviště střediska služeb. 

Zprvu klasická hlášení formou běžné e-mailové komunikace přešla na formu 

standardizovaného a monitorovaného hlášení, již se nejedná o rozvláčný text, ale 
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o standardizovanou šablonu. Obecně tento systém umožňuje využívání širokým 

spektrem vnitřních klientů (pracovníci poboček, útvarů), šetření pracovního času 

hospodářů, objektových správců, podporu pružnější reakce i v případech momentální 

nepřítomnosti odpovědného hospodáře, správce (snižování jejich počtu), dlouhodobé 

monitorování a evidování požadavků a jejich oboustranné vyhodnocování, celkovou 

a jednotnou evidenci požadavků vnitřního klienta (autoprovoz, spisová služba, 

poštovní služby, bezpečnost objektů atd.), jednotnou formu hlášení (není nutné 

vypisovat formuláře, tabulky apod.), téměř okamžitou reakci na požadavek, 

okamžitou zastupitelnost za nepřítomného zodpovědného pracovníka. Stále se však 

v mnoha případech jedná o přijímání, vyřizování a monitorování požadavků, bez 

systematické možnosti sledování vstupů a výstupů na tyto činnosti. Dalším z rozdílů 

oproti zahraničním finančním institucím je sledování nákladů na dané CC (cost 

centrum, hospodářské středisko), kdy ředitel pobočky  je hodnocen za výnosy,  

náklady na údržbu, objekty atd. pouze monitoruje, případně je pro tuto činnost určen 

jiný gestor. Tímto ale narůstá nutnost existence aparátu zaměstnanců, kteří 

se zabývají sestavováním plánů nákladů a kontrolami jejich dodržování.  

S postupnými vstupy zahraničních investorů (privatizace) do našich bank 

získávají naši bankovní manažeři nové zkušenosti, a to ve všech oblastech 

bankovnictví.  Vrcholový bankovní management si dává za cíl snížení a postupnou 

optimalizaci nákladů na zajišťování podpůrných služeb, oproštění klientských 

pracovníků (včetně vedení poboček) od sledování či zajišťování těchto služeb 

a zavedení jednotnosti, racionality, profesionality, prevence a nezbytné kvality 

do těchto služeb. Změnil se přístup k řízení podpůrných procesů. Banky 

se soustřeďují na ty procesy, které ovládají nejlépe, a které jsou hlavním předmětem 

jejich činnosti. Management českých bank začal porovnávat (benchmarking), jakým 

způsobem mají podpůrné činnosti zajištěny a organizovány nejen jejich konkurenti, 

ale i velké korporátní firmy a začal  hledat cesty, které by byly nejvíce vhodné pro 

řešení jejich vlastních záměrů.    

V současné době se již s tendencemi pro netypizované  vybavení obchodních 

míst v takové míře jako v 90 letech nesetkáváme. Trendem se stává odprodej těchto 

objektů a jejich následný nájem, nicméně vlastnictví objektů převažuje a v majetku 

některých bank lze dokonce stále nalézt bytové jednotky, velké skladovací prostory 
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apod.. Mezi objekty finančních institucí a jejich technologickým vybavením jsou  

rozdíly, a to ve smyslu, že jinak majitel přistupuje k objektu vysokého stáří (některé 

bankovní prostory jsou i v památkových zónách) a jinak k rekonstrukci právě 

pronajímaných prostor nebo k výstavbě zcela nové budovy. Ideálním stavem 

s možností využití špičkových technických řešení je stavba nového objektu, tzv. 

inteligentní budovy9. Jako příklad mohu uvést vybudování nové centrály (kancelářské 

prostory,  zejména po spojení s IPB, a.s., byly rozptýleny v přetíženém centru města 

Prahy) a přestěhování cca 2 500 zaměstnanců do nového objektu banky ČSOB, a.s. 

v Praze v květnu 2007. Tato výjimečná akce nemá v rámci Prahy ani České republiky 

obdoby. Čtyřpatrová budova vytváří především příjemné pracovní prostředí, na které, 

vzhledem k velikosti objektu, můžeme nazírat v podstatě jako na městskou strukturu. 

Velmi sledovaným parametrem budovy je vztah k životnímu prostředí, jsou zde 

zakomponována unikátní technická řešení. ČSOB, a.s. vybudovala velmi moderní 

rozsáhlý objekt, vybavený nejnovějšími technologiemi, využila nejmodernější SW 

pro řízení a monitorování technického chodu objektu. Tyto poznatky byly v určité 

míře později postupně aplikovány v celé pobočkové síti banky. KB, a.s. a ČS, a.s. 

takovou příležitost neměly, a proto mají za ČSOB, a.s. v implementaci, organizaci 

a optimalizaci úrovně řízení procesů vnitřních služeb cca 3 – 4letý  skluz.  

Výzkumem bylo potvrzeno, že podpůrné činnosti facility managementu 

ve zkoumaných subjektech můžeme rozčlenit na hard servisy, soft servisy, 

administrativní servisy a jiné služby. Pro úplnost jsem zařadila do tabulek v Příloze 

č. 2 a 3 například i oblasti vzdělávání, personalistiku, komunikaci, ekonomicko – 

administrativní činnosti, IT, IS, správu výpočetní techniky atd.. Tyto činnosti jsou 

vztaženy k organizačním útvarům zajišťujícím facility management v bankách. Jako 

podpůrnou činnost však můžeme také označit mzdovou agendu, na nižších 

organizačních stupních samostatné útvary kontroly, správu zaměstnaneckých výhod 

a nároků, právní služby, poradenské služby, účetnictví (kromě základních operací), 

fakturaci a zpracování závazků . Zatím však v našich podmínkách (v České republice) 

není obvyklé například mzdovou nebo účetní  agendu vyčleňovat mimo banku. Jedná 

se o velmi citlivá data, která je z bezpečnostního hlediska nežádoucí poskytovat 

mimo banku, i kdyby s dodavatelskou firmou byl uzavřen takřka bezchybný smluvní 

                                                 
9 Inteligentní budovou rozumíme objekt, jehož jednotlivá technická zařízení jsou řízena autonomními 
avšak vzájemně komunikačně propojenými systémy tak, aby byla umožněna centralizace sledování 
měřených údajů technických zařízení. 
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vztah, zcela zajišťující zabezpečení dat a zabránění úniku citlivých informací.  Další 

činností vhodnou k outsourcingu může být personální agenda (zejména nábor 

zaměstnanců), přestože se jedná o u nás nový trend. Pálffy a kolektiv (2008) uvádí, 

že ve zmíněné oblasti nemůžeme zapomenout na jeden závažný fakt, kdy zavedením 

outsourcingu v oblasti personalistiky můžeme outsourcovat jednotlivé činnosti, 

nikoliv však personální práci v rámci řízení lidských zdrojů. Administrativní servisy 

bývají v literatuře uváděny obvykle samostatným výčtem oblastí, ve skutečnosti jsou 

velmi těsně provázány s hard, soft servisy i s jinými službami. Vzhledem k tomu, 

že servisy zahrnují mnoho možných oblastí služeb, zaměřila jsem se na ty, které 

z hlediska rozsahu a nákladů bývají pro banky nejvíce zatěžující.  

4.5 Způsoby zajišťování vybraných podpůrných procesů  

  

4.5.1 Hard servisy 

Technická správa objektů 

Vzhledem k tomu, že „české“ banky vlastní mnoho kamenných poboček, 

jedná se o oblast velmi podstatnou se širokým záběrem a s potřebou specifických 

znalostí u pracovníků, kteří tuto oblast zajišťují. V případě, že banka volí systém 

vlastních odborníků, jedná se o systém nevhodný a finančně náročný neboť tito 

zaměstnanci musí být, mimo jiné, pravidelně proškolováni ve specifických 

technických činnostech. Svěřením objektů v maximální možné míře do péče 

specializované dodavatelské firmě dojde k úspoře vlastních zaměstnanců, protože 

namísto jednoho správce na objekt (technického pracovníka) může správce objektu 

provádět dohled nad více objekty a rovněž zajišťovat kumulované činnosti (např.  

odvoz a dovoz služebních vozidel do servisu), vyhodnocovat spolupráci s dodavateli 

apod..Vývoj jde neustále kupředu. Vyskočil, Štrup (2007) například uvádí, 

že Komerční banka, a.s. pro výkon podpůrných činností vytvořila dceřinou společnost 

vlastnící 100% majetku Komerční banky, a.s.. Při mém průzkumu však již v roce 

2007 už byla situace jiná a technickou správu objektů zajišťovaly pro banku čtyři 

externí dodavatelé. Uvedená situace zcela podporuje tvrzení, že mezi organizací, 
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která potřebuje zajistit služby facility managementu a  organizací, která 

má poskytování těchto služeb jako core business, je diametrální rozdíl. 

Technická správa budov je u zkoumaných subjektů prováděna v rámci 

nadefinovaného územního členění (oblastí), externími společnostmi (3-4 dodavatelé). 

Organizačně je zajišťována  regionálními útvary banky ve spolupráci s útvarem 

centrálním. Požadavky z jednotlivých pracovišť se buď prostřednictvím Intranetu 

nebo speciální SW aplikace shromažďují na dispečerském pracovišti, odkud jsou 

předávány obvykle přímo dodavateli služeb. Mnohdy nejsou k dispozici údaje 

o výstupech. U dvou zkoumaných subjektů chybí sofistikovaný informační systém 

pro technickou správu budov a kvalitní energetický management. Tyto údaje 

by podporovaly řídící rozhodování managerů na vyšších organizačních stupních, 

které by vedlo k zamezení plýtvání zdrojů jak na vstupech, tak na výstupech 

(možnosti monitoringu, reportingu, kontroly a analýz).   

4.5.2 Soft servisy 
 

Správa movitého majetku a movitý majetek tvoří u všech zkoumaných subjektů 

nezanedbatelnou nákladovou položku. Je zcela běžné, že je evidován v aplikaci SAP, 

označen čárovými kódy a pravidelně inventarizován. Pořízení, přesun nebo vyřazení 

majetku probíhá často poměrně složitými administrativními postupy. Předměty 

svěřené zaměstnanci do jeho osobního používání jsou uvedeny na tzv. osobní kartě. 

Inventarizace probíhají dodavatelsky (obvykle firmou zajišťující technickou správu 

budov) za spoluúčasti (a pro zajištění kontroly) pověřených pracovníků banky. 

Softwarové aplikace, jejich rozsah, provázanost a úroveň pro zabezpečení správy 

movitého majetku mezi zkoumanými subjekty jsou rozdílné. U stravování 

zaměstnanců převažuje stravování zaměstnanců zajištěné stravovacími kupóny 

(stravenkami). Je využíván systém „personalizace stravenek“, což znamená dodávku 

stravenek firmou na určená pracoviště. Pouze větší pobočky nebo ústředí bank místa 

disponují stravovacím zařízením, stravování zajišťují dodavatelskou firmou při 

poskytnutí vlastních prostor a jejich zařízení. V oblasti bezpečnostní politiky, 

BOZP, PO objektů a osob je využíváno služeb bezpečnostních agentur a na straně 

banky koordinuje jejich činnost regionální bezpečnostní pracovník. Bezpečnostní 

služby jsou využívány také při převozu hotovostí a při dotacích bankomatů. Oblast 
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BOZP a PO objektů a osob je zabezpečována outsourcingem, obvykle firmou 

zajišťující technickou správu objektů. Činnost úklid je u všech subjektů zajišťována 

outsorcingem několika dodavateli. Pouze u jednoho subjektu je nastaven a používán 

takový SW systém, který umožňuje sledování velikosti, rozmanitosti,umístění 

uklízených ploch a dalších parametrů, což má synergické efekty v možnosti 

ovlivňování a řízení nákladů na úklid za celou banku. V oblasti autoprovozu 

se setkáváme s poměrně rozsáhlým vozovým parkem v systému „bankovní 

autopůjčovny“ a s rozsáhlým administrativním procesem jeho provozování. Některá 

vozidla jsou rovněž využívána k soukromým účelům v rámci tzv. benefitů (vyšší 

a vrcholový management). V některých případech mohou zaměstnanci používat 

soukromé vozidlo ke služebním účelům. Pouze jeden zkoumaný subjekt používá 

systémy CAFM a vozový park autopůjčovny a benefičních vozidel obstarává dceřiná 

společnost. Při zásobování organizačních útvarů kancelářskými potřebami je zcela 

běžnou službou dodávka dodavatelskou firmou (outsourcing) na předem určené 

pracoviště. Sběr požadavků na zajištění kancelářských potřeb je mezi zkoumanými 

subjekty různý od E-mailové korespondence a oblastního shromažďování dat 

(na oblastní pobočku), přes požadavky zadávané Intranetem, až po shromáždění 

požadavků na centrální úrovni a jejich zaslání elektronicky dodavateli včetně 

elektronické fakturace a následného automatického rozúčtování nákladů dle 

nastavených úrovní a potřeb. Je evidentní různorodost a v některých případech méně 

efektivní přístup k procesnímu řízení této oblasti. Opět pouze jeden subjekt vykazuje 

sofistikovaný přístup a využívání SW nástrojů jako skutečné podpory pro zlepšení 

procesů a procesního řízení. Oblast manipulace s dokumenty tzn.poštovní služby, 

podatelny, spisovny, archivy představuje rovněž rozsáhlou agendu a vynakládání 

nemalých finančních prostředků. Svozy a rozvozy poštovních zásilek provádějí 

u všech bank jednak Česká pošta, s.p. a různé kurýrní služby. Služby podatelny, 

klasických telefonních ústředen a recepční služby jsou v různém rozsahu zajištěny 

formou outsourcingu. Subjekty využívají ke skladování dokumentace v různé míře 

různý rozsah prostor, pouze v jednom případě má subjekt zajištěn manipulaci 

a ukládání dokumentů v cizích prostorách a dodavatelskou formou. Požadavky 

zaměstnanců na zajištění podpůrných služeb jsou předávány k zajištění odpovědným 

lokálním nebo centrálním organizačním útvarům (centrální dispečink pro 

požadavky zaměstnanců). Mezi zkoumanými subjekty jsou na úrovni řízení 

obslužných procesů značné rozdíly. Všechny subjekty sice používají pro jejich 



 

 
 

75 

zajišťování v různých stupních a rozsahu dodavatelskou formu (outsourcing), 

softwarové aplikace pro jejich sledování však neumožňují plnou funkčnost, 

kompatibilitu s jinými, v bance používanými softwarovými aplikacemi. Možnost 

rozsáhlých reportingů a efektivní elektronickou komunikaci s dodavatelem jsem 

zaznamenala pouze u jednoho zkoumaného subjektu. 

4.5.3 Administrativní servisy 

Do administrativních servisů řadíme správu objektů a budov, služby 

nájemníkům, revize budov, centrální řízení budov, zprostředkování a koordinaci 

služeb, předávání a přebírání prostor, účetnictví ( zaúčtování nájmů a souvisejících 

nákladů), upomínky, sledování jednotkových a společných nákladů, předběžný odhad 

daní a odvodů, rozpočtování, optimalizaci nákladů, sjednávání a úpravu smluvních 

závazků, inicializaci nájmů, sledování nájmů, sjednávání a úpravu pojistných smluv 

atd.. Právě v této oblasti jsou u dvou zkoumaných subjektů  rezervy a možnosti pro 

implementaci sofistikovaného a moderního informačního systému. 

4.6 Shrnutí způsobů zajišťování vybraných podpůrných procesů 

 Mohu konstatovat, že pouze jeden zkoumaný subjekt využívá moderní 

systémy CAFM. Tímto je zabezpečena možnost získávání rozsáhlých aktuálních 

reportingů v reálném čase, potřebných pro rychlá a efektivní rozhodování 

managementu. Využití těchto systémů přináší úspory nejen na vstupech procesů, ale 

má synergické efekty pro výstupy, a to zejména do budoucna. Zároveň je tak zajištěn 

i komfort pro zaměstnance banky z hlediska zadávání, zajišťování požadavků 

a garantované zpětné vazby o jejich vyřízení. Uvedené zjištění však neznamená, 

že neexistují oblasti pro další možnosti zlepšování řízení facility managementu 

v bankách nebo pro možnosti rozšíření oblasti podpůrných činností a servisů, které 

by bylo možné zajišťovat formou outsourcingu. Každá výše uvedená činnost lze 

zefektivnit a zkvalitnit, je to jen otázka přístupu managementu a času. 
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5 Návrh informačního systému pro hodnocení úrovně 

řízení procesů vnitřních služeb 

V této disertační práci je řešena problematika obslužných podpůrných procesů 

v bankovnictví s vazbou na řízení nákladů na tyto procesy. Znamená to, že se jedná 

o náklady, případně investiční výdaje na vstupu (vstupech) daného obslužného 

procesu, dále na jeho průběh (provozní realizaci) a na zajištění jeho výstupu 

(výstupech) nebo o jeho předání z vnitřního procesu organizace na proces vně 

organizace (outsourcing). Všechny získané poznatky jsem podrobila analýze s cílem 

navrhnout využití modelového informačního systému, který by umožnil efektivní 

řízení obslužných procesů facility managementu (analýzy, reportingy) se zaměřením 

na jejich hospodárnost.  

5.1 Základní úkoly facility managementu a proces jejich uplatnění 

Nejdůležitějším krokem pro nastartování změn je změna v přístupu 

vrcholového managementu  k zajištění podpůrných činností servisních  služeb facility 

managementu  a  rozhodnutí, které činnosti označí jako core business, a které ne. 

Následně provedeme analýzu jednotlivých procesů na straně vstupů a výstupů, 

včetně jejich organizačního zabezpečení. Nastavíme  kritéria efektivního 

rozhodovacího procesu  pro výběr jejich vlastníka a zabezpečovatele. Souběžně 

musíme nastavit parametry hodnocení výkonu, abychom mohli  posoudit nejen, zda 

je vhodnější danou oblast zajišťovat vlastními silami nebo formou outsourcingu, ale 

abychom i v budoucnu mohli měřit výsledky změny a její efektivitu. Můžeme použít  

SWOT analýzy procesů, jejichž některé příklady uvádím (tento typ analýz můžeme 

aplikovat i pro jiné dílčí podpůrné procesy), jako výchozí úvahy pro rozhodnutí zda 

budeme činnost outsourcovat  částečně, zcela nebo vůbec. 
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Obrázek 5.1    SWOT analýza Outsourcing technické správy objektů 
Zdroj: vlastní zpracování 

Dále uvádím jako příklady ty obslužné činnosti, které jsou bankami obecně 

vyčleněny z core businessu a patří zároveň do oblasti vysokých nákladů (případné 

radikální řešení tak přináší poměrně rychlý a zřetelný efekt ve formě úspor). 

5.2 Technická správa objektů  

Banky provozují činnost v mnoha pobočkách (viz graf č. 3.2 na str.59). Jedná 

se o oblast se širokým záběrem působnosti a potřebou velmi specifických znalostí 

pracovníků. Technická správa objektů se řeší v návaznosti na pravidelnou preventivní 

údržbu  (revize, technické audity), energetický management, vyžádanou (vyvolanou) 

údržbu, havarijní zásahy, střední opravy, generální opravy, rekonstrukce nebo 

výměny celých zařízení, otevření, uzavření, přemístění pobočky. Je nutno evidovat, 

analyzovat, kontrolovat a řídit velký objem nákladů, zpracovává se množství dat 

a údajů. Chceme-li správu objektů řešit dodavatelsky, pak před uzavřením kontraktu 

s dodavatelem je stěžejní přesná specifikace požadavků ze strany zadavatele. 

Rozlišíme objekty dle důležitosti (ústředí, pobočky) a vztahu banky k objektům 

(objekt vlastní, objekt v nájmu). Zpracujeme seznam všech používaných technologií 

(např. výtahy, klimatizace, plynové kotle, automatické dveře), k vybraným prvkům 

doplníme informace o názvu, typu a příslušenství, jednotce, rozměru, normované 

životnosti, opotřebení, zbytkové životnosti, roku pořízení, záruky a cyklu kontrol. 
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Z pohledu údržby jsou rozhodující údaje o životnosti, opotřebení, záruce a cyklu 

kontrol (údaje o zbytkové životnosti ročně aktualizujeme). V návaznosti na seznam 

technologií setříděných dle jednotlivých objektů pak vyspecifikujeme požadavky 

na preventivní údržbu, dispečink apod.  

Nelze opomíjet oblast  energetického managementu, který do technické správy 

objektů bezesporu patří a řízení služeb dodávek energií  představuje nedílnou součást 

komplexní správy objektů.  Od 1. ledna 2009 musí všechny nové a rekonstruované 

budovy projít energetickým auditem a získat tzv. energetický průkaz. Počítá s tím 

evropská směrnice 2002/91/EC o energetické náročnosti budov EPBD), která 

požaduje několik různých skupin opatření k dosažení rozumné spotřeby 

energetických zdrojů a snížení dopadu užití energie na životní prostředí. V České 

republice vychází z uvedené směrnice zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. 

Až 76% majitelů a nájemců kancelářských budov v  Česku nevědělo o směrnici 

EU o energetické účinnosti, která v celé Evropské unii vešla v platnost od 1.ledna 

2009. Vyplynulo to z průzkumu agentury TNS. Tato informace je zajímavá v tom 

smyslu, že například u administrativních budov odhadla Evropská komise potenciál 

úspor energií na 30%. Cílem EU je dosáhnout do roku 2020 prostřednictvím aktivit 

spojených s energetickou efektivností snížení spotřeby energií o pětinu. (Johánek T., 

Povědomí o energetických normách je velmi malé, Facility manager, 2/2008,s.8) 

Rozsah služeb energetického managementu, který banky potřebují vzhledem 

k vlastnictví a provozování objektů je výrazně širší, než běžně prováděný rozsah 

činností „podnikového“ energetika. Jde především o činnosti analytické, kontrolní 

a predikční. Analytické činnosti kladou vysoký nárok na co nejpřesnější stanovení 

nákladů za energie na příslušná nákladová střediska (manažerské sledování nákladů) 

v kontextu předvídaných a skutečných provozních okolností. Do předmětu služeb 

energetického managementu a jeho SW podpory je žádoucí zahrnout všechny typy 

energií a ostatní média, na něž se vztahují uvedené zákonné normy. Významným 

ukazatelem pro porovnání úsporného provozování budov je spotřeba energie 

na vytápěnou plochu. Na straně 79 je znázorněno schéma možného řešení,  Schéma 

5.1 Rozpočítání spotřeby médií.  
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5. Výpočet 
      skutečných 
      nákladů na 
      nákl.střediska 

 
 

 

Schéma 5.1 
Zdroj: Talášek J., Tesco SW Olomouc, Software pomáhá s řízením energetických nákladů,  
WAGNER PRESS, s.r.o., Facility Management, 2/2007, str.9 

Plocha 1N10 
12 

Plocha 1N11 
11 

Poměrové místo 2 
20 

Poměrové místo 3 
50 

Poměrové místo 1 
30 

Plocha 2N20 
4 

Plocha 2N21 
9 

Plocha 2N22 
7 

Plocha 3N30 
13 

Plocha 3N31 
11 

     Plocha 3N32 
8 

Útvar I.              
25 

Útvar II.           
15               

Útvar III.   
28            

Útvar  V.         
25        

Plocha 1N12 
7 

   Plocha 3N33 
18 



 

  
 

80 

Z uvedených důvodů je při výběrovém řízení na dodavatelskou firmu  

kritériem nejen celková cena včetně DPH, ale také nabídnutý způsob auditu, jehož 

součástí by měl být i SW, který umožní sledovat technické parametry vybraných 

budov i po skončení auditu, případně provedení neautorizovaného vlastního auditu 

v jakékoliv další vybrané budově. Jednou z možností, jak získat aktuální data 

v reálném čase a v návaznosti na jejich vyhodnocení pak manažersky rozhodnout 

ve smyslu optimalizace nákladů, je využití grafických CAFM systémů. Těmto 

systémům věnuji dále vzhledem k jejich důležitosti samostatnou kapitolu. Na obrázku 

5.2 je uvedena názorná ukázka softwarového systému, který umožňuje sledovat 

a vyhodnocovat data potřebná pro energetický management. Pro provozovatele 

objektů je důležitým krokem  pro manažerské sledování nákladů a optimalizaci 

energetického managementu získání vhodného informačního systému. 

 

 
 

Obrázek 5.2   Příklad softwarového systému pro energetický management.  
 

Zdroj:Daněk, M. CAFM systémy,[online], 2005, [cit. 2009-11-25], Dostupný z WWW: 
<http://www.cvis.cz/hlavni.php?stranka=novinky/clanek.php&id=214> 
 

Navazujícím krokem při řešení technické správy objektů dodavatelsky by mělo být 

detailní zpracování popisu organizace zajištění služeb a řízení těchto služeb ze strany 

zadavatele a dodavatele (tzn. co vlastně požadujeme) a jasně nastavená oboustranná 
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pravidla spolupráce. Jednoduché organizační schéma spolupráce mezi zadavatelem 

a dodavatelem je uvedeno ve schéma 5.2. 
 

 
 

 

Schéma 5.2    Spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem 
Zdroj: vlastní zpracování 

Řešíme-li technickou správu objektů dodavatelským způsobem, 

outsourcingem, uzavíráme s dodavatelem smluvní vztah. Můžeme uzavřít tzv. 

„Rámcovou“ nebo „Prováděcí“ smlouvu, obvykle podle § 269, odstavec 2) zákona 

č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění. Tato etapa v žádném 

případě nesmí být podceňována. Předmětem smlouvy má být specifikace místa 

a rozsahu zabezpečení provozu objektů, stručný popis objektů (objekty je vhodné dle 

jejich velikosti řadit do kategorií – např. 1,2,3,…). V přílohách je nutno uvést 

seznamy technologických zařízení, upřesnit rozsah činností, vyspecifikovat za jakých 

podmínek mohou být použity paušální ceny za provozování všech objektů 

(odstupňovaných dle velikosti – kategorií) nebo jen vybraných objektů. Důležitou 

přílohou smlouvy s dodavatelem je energetický audit zpracovaný specializovanou 

firmou dle požadavku majitele objektu. Musíme velmi pečlivě dohodnout 

s dodavatelem všechny náležitosti smlouvy včetně  data podpisu a účinnosti smlouvy. 

Výsledkem takového řešení celého procesu je pak zprůhlednění oprav 

a udržování budov, zajištění komplexní preventivní péče o technologie, předcházení 

haváriím a prodloužení jejich životnosti, zjednodušení plánovacích procesů v dané 

oblasti, úspora vlastních pracovníků v této oblasti, uspokojení požadavků 
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IT na zkrácení reakce při haváriích infrastrukturních systému výpočetních středisek 

(hlavní činnost je na IT zásadně závislá) a soustavný monitoring objektů. Pokud 

by banka volila systém vlastních odborníků, jednalo by se o systém nevhodný 

a finančně náročný neboť tito zaměstnanci musí být, mimo jiné, pravidelně 

proškolováni ve specifických technických činnostech. Vhodným způsobem, a již 

poměrně běžnou záležitostí, je svěření péče o objekty specializované dodavatelské 

firmě10. Tímto řešením dochází také k úspoře vlastních zaměstnanců, správce objektu 

pak může provádět dohled nad více objekty a rovněž zajišťovat kumulované činnosti 

(jako například odvoz a dovoz služebních vozidel do servisu), vyhodnocovat 

spolupráci s dodavateli apod.. 

5.3 Soft servisy 

5.3.1 Prostorové plánování  

Vlastní bankovní prostory se pronajímají externím společnostem (tak, aby 

zásadně nedocházelo ke střetu zájmů), ale pro nová obchodní místa stále častěji 

prostory najímají. Efektivita využívání pracovních prostor a s tím související 

prostorové plánování v praxi velmi úzce souvisí s nutností optimalizace nákladů při 

správě budov. K redukci nákladů použijeme standardizaci pracovišť, prostorové 

plánování, optimalizaci a organizaci využívání prostorů v objektech, organizaci 

stěhování. Nájemní smlouvy je vhodné uzavírat z důvodu změn podmínek trhu 

na dobu tří, maximálně pěti let. Na obrázcích 5.3 a 5.4 jsou uvedeny SWOT analýzy  

využívání modulu SAP REM. 
 

 
                      
                  

                                                 
10 V dnešní době lze nalézt množství firem nabízejících celkové služby v oblasti hard servisů, 
v technické oblasti, týkající se údržby, sledování a opravy zařízení a technologií, patří sem například 
firmy SKANSKA CS a.s., Komterm a.s., RYVOLA s.r.o, Optima spol. s r.o., ABB s.r.o., Montservis 
Praha, a.s., EKOLS Praha, spol. s r.o., OKIN facility CZ, s.r.o. a jiné. 
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Obrázek 5.3  SWOT analýza  Smlouvy nájemní a  podnájemní 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 5.4   SWOT analýza Vyhotovení smlouvy 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při  výpočtech přínosů bez využití vhodné softwarové podpory je nutno 

započítat rovněž náklady na údržbu a úpravy stávajících systémů, taktéž náklady 

na komunikaci – telefonní hovory, poštovné atd.. Možné úspory nákladů lze velmi 

jednoduše vyčíslit postupem, kdy vypočítáme úsporu na úkon (vytvoření smlouvy), 

jako rozdíl mezi pracností bez využití softwaru SAP REM a s jeho využitím, 

vynásobíme počtem úkonů ročně a dostaneme počet ušetřených jednotek. Údaje 

 
Kolaps informačního systému 

Nutnost upgradu IS 
Nutnost možnosti integrace 

s jinými systémy 

 

 
Snížení pracnosti, zrychlení 

procesu 
Úspora personálních nákladů 

Snížení chybovosti 
Standardizace procesů 

 

Komunikace E-mailem, 
telefonicky, faxem 

Fyzická příprava návrhu 
smlouvy 

Složitý schvalovací proces, oběh 
dokumentů a informací 

Údaje vloženy do systému REM 
jednou na vstupu 

Automatizovaná podpora návrhu 
smlouvy 

Schvalovací proces v SAP 
workflow 

 

 
Kolaps informačního systému 

Nutnost upgradu IS 
Nutnost možnosti integrace 

s jinými systémy 
 

 

Zrychlení procesů 
Snížení pracnosti 

Eliminace chyb z ručního 
vkládání údajů 

Standardizace grafické podoby 
smluv 

 

Text smlouvy nutno kontrolovat 
s údaji v GT majetku 

Ruční vkládání odsouhlasené 
smlouvy do programu (např. GT 

majetek) 

 

Automatizovaná příprava 
smlouvy dle šablony 

Potvrzením návrhu v REM 
vzniká automaticky záznam o 

smlouvě 

 



 

  
 

84 

uvádíme v časových jednotkách (hodiny, minuty). Roční celkovou úsporu 

personálních nákladů vypočteme jako ušetřený čas násobený náklady na jednoho 

pracovníka. 

Využití softwarové aplikace SAP REM má velký význam při vytvoření vazeb 

nákladů na objekty, prostory, jejich využití a změny. Náklady mohou být přiřazovány 

na nákladové středisko, objekt (prostor) controllingovou jednotkou automatizovaně. 

Tímto odpadá proces fyzického přepočítávání a přiřazování nákladů na jednotlivá 

střediska a jejich ruční vkládání do softwarových aplikací majetku nebo vyhotovování 

analýz prostřednictvím MS Access a Excel. Z vložených údajů získáme aktuální 

potřebné reportingy pro manažerská rozhodnutí. Přínosem je transparentnost nákladů, 

možnost úspory pracovníků a personálních nákladů. Ve finanční účtárně jeho 

využívání může přinést značné zrychlení pracovních procesů a postupů. Nemusí 

docházet k problémům, vzniklých nesouladem údajů v různých evidenčních 

systémech nebo dohledáváním potřebných dat v evidenci papírové (lze kvantifikovat 

počtem problémů násobeným odhadem průměrné pracnosti).  

Aplikace SAP REM je speciálně vytvořena pro evidenci a správu nemovitých 

objektů a eviduje údaje o volných plochách ale i o budoucích volných plochách. 

Takto lze velmi efektivně plánovat využívání objektů v souvislosti s plánováním 

procesů údržby objektů a ve vazbě na náklady na tuto údržbu, fakturaci služeb. 

Úspora nákladů a efektivita jejich řízení je nemyslitelná bez použití efektivních, 

moderních, integrovaných, softwarových systémů aplikace SAP REM a systémů 

CAFM.  

 

5.3.2 Správa movitého majetku 

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění je hmotný 

majetek definován jako samostatné movité věci, popřípadě jako soubory movitých 

věcí se samostatným technicko – ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší 

než 40.000,- Kč a mají provozně – technické funkce delší než 1 rok. Inventář 

bankovních institucí tvoří nepřeberné množství položek do této finanční hranice 

a celková suma tohoto majetku je nemalá. Tento majetek a jeho evidenci nelze 

v žádném případě opomíjet. 
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Aby správa majetku byla prováděna co nejefektivněji je vhodné provést  jeho 

klasifikaci v souladu s obecným požadavkem facility managementu, a to dle 

technicko-provozních kategorií jeho používání. Klasické členění majetku z pohledu 

účetní evidence lze využít, sledujeme-li pohyb majetku, avšak pro potřeby technické 

evidence, údržby, revizí, oprav je takové členění nedostačující. Možným příkladem 

účelného řešení je rozdělení majetku například z technického hlediska, do skupin 

dle obdobného charakteru a používání (technická zařízení, nábytek), na majetek, 

který je trvale spojený s konstrukcí budovy (topná tělesa, osvětlení) apod... V dané 

skupině můžeme majetek členit dle potřeby dále do nižších podskupin. Takovéto 

rozčlenění usnadňuje orientaci v evidenci a vyhledávání majetku, umožňuje 

zpřehlednit náklady čerpané v rámci podskupin, hodnotit oprávněnost nebo 

neoprávněnost požadavků organizačních útvarů na nákup nebo likvidaci majetku. 

K praktickému využití takto získáme statistiku počtu kusů jednotlivého majetku, 

počtu revizí a oprav atd.. Podle této struktury lze sledovat jaké operace jsou 

s majetkem prováděny (např. jak je využíván, výhodnost či nevýhodnost jeho opravy, 

jeho likvidace nebo prodej). Drobný i větší majetek doporučuji zaevidovat 

na takzvané „ osobní karty zaměstnanců“. Tímto způsobem můžeme dokonce 

rozúčtovat i odpisy majetku přiřazeného jednotlivým zaměstnancům. Domnívám 

se, že takto můžeme docílit motivace jednotlivců, aby ekonomicky využívali 

jednotlivé kusy majetku (zainteresování managera na celkových výsledcích jeho 

pobočky). Zařadit zde můžeme nejen mobilní telefony, notebooky, jednotlivé 

počítače, faxy, skenery, projektory, kamery, fotoaparáty ale i  tiskárny, skartovací 

a menší kopírovací stroje. U posledních zmíněných zařízení (tiskárny, kopírovací 

stroje) v případě outsourcingu doporučuji smluvně ošetřit trvalé snižování nákladů 

tak, aby dodavatel využíval své know-how (monitoring) a ve spolupráci 

se zadavatelem navrhoval optimalizaci počtu a využití zařízení. Zadavatel a dodavatel 

musí dohodnuté smluvní podmínky pravidelně společně hodnotit. Tímto postupem 

můžeme sledovat míru naplnění zamýšlených úspor nákladů. S uvedenými opatřeními 

souvisí nutnost standardizace vybavení jednotlivých pracovišť dle určité organizační 

hierarchie. Jsou-li pracoviště vybavena přesně dle schválených standardů, pak 

nedochází k neuváženému zadávání a vyřizování požadavků na jednotlivou 

vybavenost z pozice postavení manažerů, ale pracovní prostředí je vybavováno 

a zajišťováno tak, aby splnilo požadavky hygienických norem a stanovených 

standardů s důrazem na ekonomický efekt.  
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Provádění inventur (viz obr.5.5) je v návaznosti na rozsah majetku činností 

velmi časově náročnou. Efektivním řešením je zadání inventarizaci firmě, která 

je smluvně pověřená správou objektů, v kombinaci s vlastními zaměstnanci (parciální 

outsourcing).  
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Obrázek 5.5     SWOT analýza Inventarizace 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Kladem řešení je úspora nákladů, produktivního času vlastních zaměstnanců, 

nastavení kontrolních mechanismů a odpovědnosti za svěřený majetek. Přemístění 

nábytku mezi kancelářemi bývá běžné, nevhodné je pak přemísťování inventáře mezi 

odděleními či podlažími. Zaměstnavatel by měl podporovat zásadu, že stěhovaná 

osoba opouští pracoviště pouze s předměty svěřenými do osobního používání. 

Běžným evidenčním označením majetku jsou čárové kódy. Metodou novou a silně 

progresivní je čipování majetku. Každý kus majetku lze označit čipem a do dveří 

místnosti pak umístit jejich čtečky. Cena čipu se pohybuje v korunách (cca 3 Kč), 

cena čteček v řádech tisíců korun. Pro úsporu investice lze zvětšit označovaný prostor 

z místnosti na podlaží nebo soubor kanceláří. Při dodávce velkého množství zařízení 

– majetku lze dokonce s dodavatelem dohodnout dodávku již očipovaného majetku. 

Posouzení kritérií je znázorněno SWOT analýzou na obrázku 5.6.  
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Obrázek 5.6  SWOT analýza Čipování majetku 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Při systému označení majetku čipem může evidence a jeho sledování probíhat 

nepřetržitě, což je výhodné zejména při sledování počítačové techniky, 

fotografických přístrojů, kamer apod.. Čip na majetku je tak neustále sledován 

senzorem, který je umístěn v daném poschodí. Systém umožní nejen daný předmět 

lokalizovat, ale v případě patřičného nastavení i spustit alarm zajišťující ochranu proti 

zcizení.  

Cílem evidence majetku je získat zcela jasný a jednoznačný přehled o pohybu 

a likvidaci majetku, vykazování údržby, revizí zařízení, vykazování oprav, 

vykazování prováděných inventur (majetek v účetní evidenci), sledování odpisů 

majetku (pouze u majetku v účetní kategorii dlouhodobý hmotný majetek). Majetek 

lze dále pak přemísťovat, odprodávat, zde lze využít jednoduchý výpočet dle vzorce 

(1.1): 

       S = Pzůstat. – Cr + Vs – Cp          (1.1) 

kde   S = úspora 

Pzůstat  = zůstatková cena majetku 

Cr  = náklady na stěhování 

Vs  = výnos z prodeje 

Cp = náklady spojené s prodejem 
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likvidovat - v případě likvidace lze využít jednoduchého vzorce (1.2): 

      S = Pzůstat. – Cr  – Cl          (1.2) 

kde  S = úspora 

Pzůstat  = zůstatková cena majetku 

Cr  = náklady na stěhování 

Cl = náklady spojené s likvidací 

nebo  darovat. Rozhodnutí je pak odvislé od výhodnější varianty. 

Pro evidenci majetku je vhodné propojení systémů ERP s grafickými systémy. 

Modul SAP REM umožňuje evidenci libovolných textových údajů, proto je pro 

efektivní správu objektů vhodné zavedení i systémů CAFM. Jejich vzájemné možné 

integrace lze využít pro implementaci Help Desku. Evidence v CAFM 

umožňuje umístění osob v plánku, což slouží ke sledování obsazenosti pracovišť, 

a tím i míry využití majetku. Grafické části systému CAFM navazují správu majetku 

na koncepci „space managementu“, který může sloužit k efektivnímu využívání 

prostor a jejich vybavenosti majetkem. Změnu umístění majetku lze provést 

přetažením graficky znázorněného subjektu ze stávajícího na místo nové, přenos této 

změny lze zadat do modulu SAP AM. Nejefektivnějším způsobem aktualizace 

evidence majetku v SAPu je umožnění přístupu k údajům o majetku všem 

zaměstnancům banky nebo pověřeným zaměstnancům (kumulace činností). Takto 

může zaměstnanec vidět seznam majetku v jeho užívání (nebo zodpovědnosti), může 

zadat podnět k jeho pohybu (převod do jiné místnosti, převod na jinou osobu, návrh 

na likvidaci). Každý požadavek pak podléhá schvalovacímu procesu kompetentními 

osobami a zaměstnanec by měl být zpětně informován elektronicky (zpětná vazba). 

Pomocí kombinace systému (kombinace SAPu a CAFM) lze dokonce plánovat 

i úklidové práce (svislé a vodorovné plochy) apod.. Tímto způsobem řešení může být 

dosaženo eliminace neoprávněných požadavků na nákup majetku nového a možnost 

efektivního posouzení zda je výhodné daný majetek opravovat. 

5.3.3 Stravování, cafeteria systémy 

Způsob stravování zaměstnanců ovlivňuje jejich pracovní výkony, zdraví 

a firemní kulturu. Cílem je spokojený zaměstnanec, kvalitní nabídka stravovacích 
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možností, poskytování účelového stravování za „přijatelnou cenu“. Banky jako 

solidní zaměstnavatelé nechtějí na stravování profitovat. Oblast stravování 

zaměstnanců je legislativně upravena ustanovením § 236 zákona č.262/2006 Sb., 

zákoník práce, v platném znění. Podmínky stravování zaměstnanců mohou být dále 

vyspecifikovány v kolektivní smlouvě odborové organizace se zaměstnavatelem, 

nebo v interní směrnici organizace. Zaměstnavatel vytvořením zdravých 

a komfortních podmínek stravování  může motivovat zaměstnance také k dobrým 

interpersonálním vztahům, kdy sám vyvolává možnost a zájem zaměstnanců o dobrou 

komunikaci uvnitř pracovních týmů, efekt vytvoření „kolektivu“ a k loajalitě vůči 

zaměstnavateli.  

 V případě zajišťování provozu s gastronomickými službami lze uzavřít 

„Smlouvu o zajištění služeb.“ Standardem pak je 100 % investice objednatele služeb 

a fixní poplatky spojené s poskytováním služeb. Objednatel nemůže prakticky 

zasahovat do chodu jednotlivých provozů. V případě uzavření „Smlouvy 

o spolupráci“ je možné specifikovat podmínky spolupráce objednatele a dodavatele 

a lze stanovit i mechanizmus vyhodnocování poskytovaných služeb. Uzavírá-li 

se „Smlouva o pronájmu“, objednatel by měl vymezit podíl investice dodavatele 

(nájemce) a další podmínky, za kterých je nájemce oprávněn provozovat 

gastronomická zařízení. Délka smluvního vztahu se může pohybovat od 2 – 10 let. 

Případ uzavření krátkodobého (2 – 3 roky) smluvního vztahu není pro banku výhodný 

vzhledem k investicím do gastronomického provozu a v žádném případě, investuje-li 

100 %. Smlouva na kratší časové období sice umožňuje znovu vyhodnotit zvoleného 

dodavatele, ale střednědobý až dlouhodobý smluvní vztah umožňuje přesunout část 

investice na dodavatele s možností navázání dlouhodobého smluvního partnerství. 

V případě „zájmu“ zaměstnavatele mohou být stravovací služby rozšířeny o služby 

další. Předpoklad využití rozšířené nabídky možnosti stravování může zaměstnavatel 

odvodit, udělá-li si analýzu zaměstnanců, strávníků například v rámci jednotlivých 

socio-demografických skupin dle věkového rozložení, členění na muže a ženy dle 

stupně dosaženého vzdělání a jejich věkových intervalů apod.. 

Z praxe je známo, že provozování jídelen se v pobočkách neosvědčuje. 

Zaměstnavatel bývá „sevřen“ mezi požadavky dvou  táborů - dodavatelskou 

cateringovou firmou (technické zabezpečení provozovny, jeho údržba a obnova, vše 
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související s vybavením kuchyně v návaznosti na plnou přípravu jídla nebo 

částečnou), a požadavky zaměstnanců (kvalita, rozsah nabídky, dietní kuchyně). 

Je běžné, že zaměstnanci služby jídelny nevyužívají. Z tohoto pohledu je pak 

nejvhodnějším řešením zřizovat gastronomické prostory zejména v ústředí bank 

(firem). To znamená tam, kde se pohybuje počet strávníků. Stravování zaměstnanců 

formou zaměstnavatelem provozované jídelny je vhodné pouze na centrální úrovni, 

kde sídlí vedení společnosti v návaznosti na vysokou koncentraci zaměstnanců 

a nutnost zabezpečení cateringových služeb při různých firemních jednáních 

a společenských událostech. Z hlediska daňového režimu zaměstnavatele se jedná 

o daňový výdaj bez limitu, přičemž se zohledňují výdaje na provoz vlastního zařízení 

kromě hodnoty potravin, zaměstnanec zařízení používá bezplatně (toto nepeněžní 

plnění je pro zaměstnance benefitem ). Hodnota takto poskytovaného stravování 

zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti je bez limitu osvobozena od daně, a ani není 

součástí vyměřovacího základu pro odvod sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění. Veškeré cateringové služby by však měly být zajištěny dodavatelsky, 

nikoliv vlastními zaměstnanci. 

Na nižších organizačních stupních proto doporučuji využívat dosud 

legislativně platný systém poskytování stravovacích kupónů (stravenek) 

zaměstnancům. Nejvhodnějším systémem je systém „ personalizace stravenek“, kdy 

pověřená osoba dodavatelské firmy předá ve smluvně  dohodnutém termínu stravenky 

pověřené osobě odběratele proti podpisu. Fakturaci za odebrané stravenky doporučuji 

vést v elektronické podobě (využití systému EBP). Systém vyúčtování stravenek by 

měl komunikovat se softwarem s personálními údaji zaměstnanců (SAP HR), 

a v tomto případě lze nastavit  i delší interval pro srážky ze mzdy. Místo měsíčního 

zúčtování například zúčtování čtvrtletní. Efektivním řešením může být, když si každý 

pracovník do určitého dne v posledním měsíci kalendářního čtvrtletí objedná 

prostřednictvím jednoduchého formuláře elektronicky počet stravenek na určité 

období, od počtu pracovních dnů následujícího období si odpočte počet dnů, 

ve kterých mu v minulém období nevznikl nárok na stravenky. Zodpovědnost 

za správné a včasné objednání stravenek by měl mít každý zaměstnanec samostatně 

(v případě, že má k dispozici elektronickou podobu formuláře elektronické docházky, 

vyvoláním položky „Stravenky“ se  automaticky objeví identifikační údaje 

zaměstnance, útvar, nákladové středisko, a to tak, aby nebylo možné tyto údaje 
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modifikovat). Ve formuláři by se měl automaticky nastavit počet pracovních dnů 

následujícího období. Pro pracovníci, kteří nastoupí do pracovního poměru v průběhu 

vymezeného časového intervalu by měla být nastavena možnost objednávky 

stravenek při dalším určeném termínu zpětně. Nastavení kontroly nároku 

na stravenky v systému by mělo být samozřejmostí. Převzetí stravenek by mělo 

probíhat na určeném konkrétním pracovišti pověřenými pracovníky. Pověřený 

pracovník pak může převzít v určený den zajištěnou obálku s jednotlivými 

bezpečnostními obálkami pro každého zaměstnance a soupisku dodavatelské firmy. 

Každá obálka by měla být opatřena identifikačními údaji zaměstnance a počtem 

stravenek. Proti podpisu na seznamu pak mohou být stravenky předány 

zaměstnancům a seznam odeslán na nadřízený útvar. Nadřízený útvar (záleží 

na stupni centralizace, stupni úspory nákladů ve smyslu maximálního snížení 

administrativy a využití výpočetní techniky), vede aktuální evidenci nároků 

na stravenky, elektronický číselník odpovědných osob dle dodacích adres a v určený 

den v posledním měsíci čtvrtletí uzavře elektronické objednávání stravenek. Vyhotoví 

elektronický soubor a objednávku zašle na vybranou dodavatelskou firmu 

(požadavek, objednávku lze vytvořit v SAPu), vede centrální sklad stravenek pro 

výjimečné případy (vydání, vyúčtování), provádí kompletaci elektronického souboru 

a vyhotovení podkladů pro mzdovou účtárnu pro srážky ze mzdy, řeší nestandardní 

stav (vyúčtování neoprávněného odběru stravenek, vrácení stravenek, mimořádné 

výdaje a mimořádné nároky). Pro distribuci stravenek lze využít zajištění 

outsourcovanou službu, která zabezpečuje ochranu objektů nebo rozvoz peněžních 

dotací (stravenky jsou ceniny). Zaměstnavatelé mohou tak mohou do svých nákladů 

započítat část ceny jednoho jídla (hodnoty stravenky) vyjádřenou v %, ve vazbě 

na platnou legislativu. Průzkum společnosti. SWOT analýza poskytování stravování 

zaměstnancům prostřednictvím stravovacích kupónů, stravenek je uvedena 

na obrázku 5.7.   
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Obrázek 5.7  SWOT analýza  Stravování – stravenky 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

V České republice lze v bankách poskytovat i nadstandardní zaměstnanecké 

výhody. Hodnota ročního příspěvku na zaměstnanecké benefity se může pohybovat 

mezi osmi až dvanácti tisíci korunami (v souladu a v návaznosti na platnou 

legislativu). Výhody lze realizovat ve firmě dvěma způsoby, první je plošný, tedy 

poskytování všech benefitů všem zaměstnancům, druhý je systém cafeterie. Druhý 

způsob je pro zaměstnance výhodnější, neboť si může zvolit sám na jaké aktivity 

v rámci cafeterie bude přidělené prostředky čerpat. Tyto benefity mají pro 

zaměstnance tu největší hodnotu. Systém cafeterie představuje spravedlivější 

a finančně efektivnější řešení. V podstatě se jedná o odměňování zaměstnanců 

formou poukázek nebo virtuálních účtů. Systém již bývá uplatňován zejména 

v moderních firmách a je zaváděn proto, že zaměstnanci pocházejí z rozdílných 

věkových, sociálních a zájmových skupin, kde má každý jinou prioritu sociálních 

potřeb. Uvedené se dá považovat za motivačně velmi účinné. Výhodou systému 

cafeterie je, že 100% zaměstnanců čerpá 100% rozpočtu. Ze zkušeností z fixních 

systémů vyčerpá většinou 80-100% rozpočtu pouze 30-40 % zaměstnanců. Tento 

systém má nevýhodu, vysokou administrativní náročnost. Evidence individuálních 

rozpočtů zaměstnanců a vyřizování objednávek benefitů pro jednotlivé zaměstnance 

si v mnoha firmách žádá výrazné navýšení pracovní agendy personálního oddělení. 

V ČR existuje několik firem, které se specializují na poskytování této služby. Pokud 

by se firma rozhodovala, zda chce správu tohoto systému převést na externího 

dodavatele, měla by si nejprve stanovit cíle spolupráce,  spočítat náklady na vývoj 

a provoz interního řešení. Pro malé firmy nejsou externí aplikace nákladově efektivní, 
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takovým se vyplatí spíše vývoj vlastního systému nebo nákup univerzálních 

dárkových poukázek. Při poskytování cafeteria služeb doporučuji tyto služby pro 

zaměstnance v bankovnictví outsourcovat a zároveň zajištění těchto služeb sdružit 

se zajištěním stravovacích kupónů (stravenek).  

Existence zaměstnaneckých výhod ve firmě je důležitým kritériem při 

posuzování atraktivity firmy v očích jejích zaměstnanců. Zaměstnanecké výhody 

(označované jako benefity) získává zaměstnanec v zaměstnaneckém poměru při 

dodržení zaměstnavatelem stanovených podmínek (pracovní zařazení, délka 

pracovního poměru atd.). Často bývá předmětem kolektivního vyjednávání 

a kolektivních smluv. Tyto výhody slouží k posílení vztahu k organizaci, stabilizaci 

a spokojenosti zaměstnanců, k jejich relaxaci. Jako možné příklady benefitů uvádím 

příspěvky na stravování, ochranné pracovní prostředky, jednotné pracovní oblečení, 

příspěvky na kulturní akce, masáže, rekreace, jazykové vzdělávání apod.. Podstatné 

je, že každá firma si musí nejprve sama určit, jak velkou roli by měly hrát 

zaměstnanecké výhody v jejich systému odměňování. Závěrem lze jako vhodnou 

formu zabezpečení stravování zaměstnanců doporučit využívání stravenek, neboť 

se jedná o celkové zjednodušení a zefektivnění procesu s výraznou úsporou 

personálních a administrativních nákladů, aniž by došlo ke zhoršení kvality 

poskytované služby. 

5.3.4 Bezpečnostní politika, BOZP a PO objektů a osob 

Bezpečnostní politika zahrnuje obecnou bezpečnost (provozně bezpečnostní 

režimy, bezpečnostní směrnice, PO, BOZP, CO - civilní obranu, fyzickou ostrahu, 

přepravu cenin včetně fakturace, outsourcing off site ATM - venkovních bankomatů, 

mechanickou bezpečnost, technickou bezpečnost) a bezpečnost administrativní 

(ochranu utajovaných skutečností, pojištění, výběrové řízení na makléře, dopojištění, 

budovy, vozidla, pojištění soukromých vozidel pro služební účely, identifikační 

průkazy atd.). Na trhu existují již dlouho firmy, které nabízejí služby PCO (Pult 

centrální ochrany) na zabezpečení objektů. PCO informuje oprávněnou osobu – 

klienta, Policii ČR, zdravotní záchrannou službu apod., službu zásahových skupin 

(zajištění ostrahy objektů patronací zásahové skupiny, dostřežení objektů při jejich 

narušení). PCO informuje oprávněnou osobu – klienta, Policii ČR, zdravotní 

záchrannou službu apod., službu zásahových skupin (zajištění ostrahy objektů 
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patronací zásahové skupiny, dostřežení objektů při jejich narušení). Mobilní kontrolní 

hlídky mohou kontrolovat režimová opatření v objektu, pohyb osob v areálu, 

uzamčení a nenarušení objektu. Dle přání klienta lze zajistit odemykání a uzamykání 

objektu. V praxi je již samozřejmostí, že systém fyzické ochrany v bankách zajišťuje 

specializovaná bezpečnostní agentura (outsourcing).  

Z hlediska efektivnosti a úspory nákladů je důležité, aby centrální útvary, 

zastřešující fyzickou ochranu objektu, pravidelně vyhodnocovaly rizikové faktory 

poboček a rizikové teritoriální oblasti. Namísto fyzické ostrahy je vhodné 

upřednostňovat technická zabezpečení, rozdělení objektů do zón, mechanické 

zabezpečení pláště objektů, možnosti bezkontaktních forem odvodů/dotací, instalaci 

tzv. diskrétních boxů, budovat zabezpečená pracoviště (například u pokladen by měly 

být přísně posuzovány zejména určené bezpečnostní parametry, neprůstřel, neprůraz), 

oddělené počítárny peněz, zachovávat nízké pokladní limity, udržovat a modernizovat 

kamerové systémy, systémy EZS, EPS, používat trezory s časovými zámky 

se znehodnocujícími se bankovkami a s bezdrátovými tlačítky „tíseň“. Fyzická 

ostraha by měla být přidělována dle rizikovosti pobočky. Ekonomickým řešením 

je provádění bezpečnostních kontrol ostrahou u několika objektů v průběhu jednoho 

dne (dle interního a důvěrného předpisu.). 

V objektech, ve kterých jsou instalovány systémy EPS, bývá nezbytné 

vyhodnocování oprávněnost jejich nasazení. Dle zákonného požadavku musí být 

signalizace systému EPS zajištěna trvalou 24 hodinovou obsluhou (vyplývá ze zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  a vyhlášky 

č. 246/2001 Sb., §§ 5, 7 odst. 2 a 3 a především odst. 6), důsledkem nedodržení může 

být sankce a uložení pokuty. V případě, že systém je vypočten jako nadstandardní 

a místně příslušný hasičský sbor se stručně vypracovanou technickou zprávou 

PO dá souhlas, lze systém EPS demontovat. V případě nesouhlasu je EPS vyvedena 

do signalizačního tabla EPS do prostor 24 hodinové ochrany. V případě, že 24ti 

hodinová ostraha na objektu není, nebo její zavedení není ekonomicky výhodné, 

je potřebné zajistit náhradní přenos signálu EPS na PCO (pult centrální ochrany) 

bezpečnostní agentury, popř. HZS (hasičský záchranný sbor) a zajistit s tímto 

subjektem trvalý smluvní vztah (standardní smlouvy týkající se monitoringu 

a dojezdu). Dokumentaci PO je nutno ukládat v příslušném objektu tak, aby byla 
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průběžně přístupna oprávněným zaměstnancům i oprávněným externím subjektům, 

přičemž k uložení na objektu by měla být určené osobě předána proti podpisu. Pro 

komunikaci s dodavatelskými agenturami by měla být zachována funkce regionálního 

bezpečnostního managera (obdoba regionálního facility managera).  

 SWOT analýzy možností posouzení kritérií pro volbu dodavatelského 

zajištění služeb v oblasti Ostraha a bezpečnost a v oblasti  BOZP a PO jsou 

na obrázcích 5.8 a 5.9. 
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Obrázek 5.8   SWOT analýza - Outsourcing - Ostraha a bezpečnost 
Zdroj:  vlastní zpracování 
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Obrázek 5.9    SWOT analýza – Outsourcing - BOZP a PO 
Zdroj:   vlastní zpracování 
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Ochrana objektů je v bankách zajišťována outsourcingem, dodavatelsky. 

Doporučuji spojit tuto dodavatelskou službu se službami recepčními neboť tyto 

služby nevyžadují specifické odborné znalosti, ale pouze znalosti orientační. Tímto 

banka může snížit počet vlastních zaměstnanců. V návaznosti na rozsah působnosti 

bezpečnostní agentury lze ochranu objektů spojit i s oblastmi BOZP a PO. Zajištění 

těchto agend je pro banku náročné z hlediska personálního, neboť se jedná o odborně 

specifické procesy vyžadující odborné znalosti ( početný organizační útvar, 

zajišťování odborných školení a zkoušek). Doporučuji využívat možnosti připojení 

zabezpečení objektů na systém ochrany prostřednictvím PCO (telefonní linka, 

po GSM síti využitím některého dostupného operátora v dané oblasti). Veškerá 

bezpečnostní rizika musí být pravidelně vyhodnocována a v pobočkách, kde dochází 

často k bezpečnostním incidentům by měla být nasazena trvalá služba agentury. 

Tento stav je nutno monitorovat a pravidelně aktualizovat.   

5.3.5 Úklidové služby  

Z hygienických důvodů (dodržování hygienických norem) a z důvodů 

estetických (pracovní prostředí, styk s klienty) je zajišťován pravidelný úklid 

využívaných prostor. Volbu způsobu a rozsahu úklidových prací ovlivňují zejména 

stavebně technická řešení objektů (a s tím také související náklady). Kromě vnitřních 

úklidů je vhodné požadovat komplexnější služby (zajištění zimní údržby komunikací, 

vnějších úklidů mimo zimní sezónu, údržbu vnitřní a venkovní zeleně, čištění fasád, 

doplňování lékárniček apod.). Pro efektivní řízení úklidových prací doporučuji 

rozdělit každou budovu na plochy dle kategorií použití a jejich plošných výměr. 

Rozčlenění může být koncipováno například takto: kancelářské prostory, komerční 

prostory, zasedací místnosti, chodby, jídelna, kuchyňky, schodiště, výtahy, sociální 

zařízení, technické zázemí, garáže, ostatní plochy. Dle těchto kategorií pak 

definujeme jednotlivé požadované pracovní činnosti a frekvenci jejich provádění. 

V případě outsourcingu by měl být, ze strany objednatele, přidán stručný popis 

objektu. Zásadou by mělo být správné určení parametrů úklidu a jasné vymezení 

pojmů (konkrétní vymezení úklidových ploch včetně specifikace použitých materiálů 

apod.). Výsledky špatného úklidu se mohou projevit v neprofesionálnosti jeho 

provádění (používané chemické prostředky, školení a kontrola prováděných prací, 
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nízké mzdy uklízeček, zvýšená fluktuace zaměstnanců dodavatele). Vodítkem pro 

zadavatele na úklidové práce mohou být tzv. standardy úklidu volně dostupné 

na webových stránkách České asociace úklidu a čištění (CAC). Kromě požadavků 

na prokázání profesních (živnostenská oprávnění, koncesní listiny společností), 

technických předpokladů a bezúhonnosti dodavatelské firmy by měl zadavatel 

požadovat i certifikáty jakosti norem ISO, certifikát OHSAS11 a jiné doklady 

prokazující jakost a ochranu životního prostředí, a další náležitosti, vyplývající 

z obecně platných právních norem (např. lustrační osvědčení všech statutárních 

zástupců společnosti ve smyslu zákona 451/1991 Sb., prověrky NBU firmy uchazeče, 

statutárních zástupců firmy). Poptávka pro zajištění úklidových prací by měla 

obsahovat ekonomické výsledky firmy za poslední 2-3 roky, stručnou prezentaci 

firmy, reference o firmě, živnostenský list nebo výpis z Obchodního rejstříku 

(ne starší 3 měsíců), stanovení cen, platební podmínky (fakturace, splatnost faktur), 

harmonogram úklidových prací, personální obsazení, kopii pojistné smlouvy 

(dodavatel by měl být mimo jiné pojištěn i pro případné způsobení škody 

objednateli), návrh smlouvy. V Příloze 7. je uveden možný příklad rozsahu běžného 

úklidu. Na obrázku 5.10 je  názorná SWOT analýza  outsourcingu úklidových služeb. 
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Obrázek 5.10    SWOT analýza Úklidové služby 
Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
11 ČSN OHSAS 18001:2008 
Nová norma vydána v březnu 2008 – Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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Vstupem do EU se i na Českou republiku vztahuje dodržování legislativních 

norem EU na provádění úklidových prací v administrativních budovách. V případě 

zabezpečování úklidových služeb dodavatelskou formou (úklid realizovaný 

specializovanou firmou je ekonomicky výhodnější než úklid zajišťovaný vlastními 

zaměstnanci). Samozřejmostí by mělo být vyžádat si o úklidové firmě potřebné 

reference. Odběratel by měl pravidelně prostřednictvím facility managera hodnoit 

spolupráci s dodavatelskou firmou, tedy kvalitu a včasnost dodávaných služeb 

(způsob řešení stížností, předávání pravidelných výkazů, úroveň zaměstnanců 

úklidové firmy). I v tomto případě by měl být dodavatel služby zainteresován 

na aktivním přístupu ve smyslu průběžných návrhů na optimalizaci nákladů na úklid 

(ustanovením v uzavřeném kontraktu).  

5.3.6 Autoprovoz (fleet  management) 

Dnes je nepředstavitelné, aby firmy ke svému podnikání nepoužívaly 

automobily. Nejinak je tomu i v bankách. Pro efektivní sledování nákladů 

na autoprovoz se ve spolupráci s dalšími útvary musí stanovit standardizovaná 

pravidla pro všechny zaměstnance banky (pravidla a zásady vybavenosti a obměn 

vozidel, rozlišení hospodářských vozidel, referentských vozidel, vozidel v osobním 

používání, vozidel referentsky řízených řediteli, zásady pro ostatní vozidla v osobním 

používání. Obměnu vozidel je nutno vázat na ujetí minimálního počtu kilometrů, 

výrazné zhoršení technického stavu nebo na havárii vozidla (kdy je neekonomické 

vynakládat prostředky na opravu dle technického posudku).  

V  době pokročilých komunikačních technologií12 je pro monitoring firemních 

vozidel ideální využití satelitního systému GPS (globální polohový systém), 

doplněného mobilním přenosem dat pomocí GSM (globální systém pro mobilní 

komunikaci), jejich  kombinací lze získat v reálném čase přesnou informaci o poloze 

vozidla, rychlosti, způsobu využití, spotřebě paliva, dodržování pracovní doby, 

vytíženosti vozidla, dodržování místa parkování apod.. Vozidlová jednotka 

je vybavena technologií pro sběr polohových dat pomocí systému GPS a mobilním 

terminálem GSM, který přenáší nasbíraná polohová data na centrální server. Ten data 

                                                 
12 Evropská unie prosazuje, aby všechna auta včetně vozů firemních, měla v blízké době k dispozici 
takzvané tlačítko nouze spojené právě s monitorovacími systémy.   
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zpracovává a pomocí webového terminálu portálu zpřístupňuje uživatelům. Uživateli 

tak pro práci se službou stačí jakýkoliv počítač s přístupem k internetu a internetovým 

prohlížečem. Odpadá tak investice do počítačového vybavení, navíc získá 

automatické aktualizace služby a map. 

Pro finanční instituci, která se chce plně věnovat svému core businessu 

je výhodné využít outsourcingu i v oblasti autoprovozu. Před rozhodnutím 

managementu o outsourcingu  může být použita například následující SWOT .  
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Obrázek 5.11    SWOT analýza  Fleet management a zavedení používání systému GPS 

Zdroj:  vlastní zpracování 

Pro tento soft servis v rámci facility managementu je nanejvýš vhodné 

používat moderní software a tím zamezit přebujelé a náročné administrativě. 

Abychom nemuseli pracně propočítávat ekonomiku vozového parku a jeho obnovy 

je nejefektivnějším systémem pro komplexní správu vozového parku (fleet 

management) v bankách jeho správa prostřednictvím leasingové společnosti 

(je obvyklé, že součástí bankovních společností jsou i společnosti leasingové). 13 

                                                 
13 Velmi sofistikované řešení autoprovozu zvolili v ČSOB, a.s., od 03/2007 nemusí zaměstnanci vést 
elektronickou knihu jízd u všech služebních vozů včetně vozů Poštovní spořitelny. Elektronickou 
knihu jízd vede automaticky monitorovací systém GPS. Uživatel vozidla tak každý měsíc pouze odešle 
údaje správci autoparku a může se věnovat v ušetřeném čase klientům. Je zde využit produkt „fleet 
management“, který na trhu komerčně poskytuje největší česká leasingová společnost ČSOB Leasing. 
Takto mohou být využívány úspory z rozsahu a top kvalita služeb (zákaznická linka 24 hodin denně, 
sedm dní v týdnu, komplexní asistenční služba ČSOB Pojišťovny, převoz vozidel k servisní prohlídce 
nebo opravě do autorizované dílny). Zdroj: marketingový průzkum, přímý rozhovor 2007/2008 
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Starost tímto přeneseme na dodavatelskou společnost. Dalšími výhodami tohoto 

řešení jsou: pořízení vozového parku bez okamžité jednorázové investice, úspora 

finančních prostředků, lidských zdrojů a času, zajištění technického servisu vozidel, 

pojištění, asistenčních služeb, náhradních vozidel, poplatků a registrací vozů, 

poskytování podrobných měsíčních nákladových výkazů atd.. 

5.3.7 Kancelářské potřeby 

Obrázek č. 5.12 demonstruje vhodnost zajištění kancelářských potřeb pro 

zaměstnance organizace dodavatelským způsobem. 
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Obrázek 5.12   SWOT analýza  Dodávky kancelářských potřeb (zásobování JIT), 

Zdroj: vlastní zpracování 
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být implementovány funkce reportů, které znázorňují případné anomálie 

v objednávkách a podávají informace o nakupovaném sortimentu nebo o problémech 

při dodávkách. Při nastavení jasných pravidel, podmínek a frekvence zásobování lze 

efektivně náklady řídit a plánovat.  

Za vhodný doplněk komplexního výběrového řízení na dodavatele považuji 

elektronickou aukci, a to zejména na klíčové produkty kancelářských potřeb. 

Elektronické tržiště je virtuální místo, kde se střetává poptávka mnoha odběratelů 

s nabídkou mnoha dodavatelů. Přínosy elektronických tržišť jsou oboustranné. Tato 

aplikace má schopnost být efektivnější než trh díky úsporám z rozsahu 

a opakovatelnosti. Dynamické výběrové řízení umožňuje osloveným dodavatelům 

vylepšovat v reálném čase parametry svých nabídek. (díky informačním technologiím 

a internetu nezávisle na místě, kde se jednotliví účastníci aukce v daný okamžik 

nachází). Hlavní výhodou je nákup za objektivizované tržní ceny, nastavitelný proces 

kontroly podle potřeb zadavatele, transparentnost výběrového řízení, protikorupční 

nástroj, zkrácení času potřebného pro výběrové řízení, snížení transakčních nákladů, 

snížení fixních (mzdových nákladů), u prvních nákupů skokové snížení cen, protokol 

o celkovém průběhu e-aukce okamžitě po ukončení. Výhody outsourcingu 

se projevují nejen v úsporách provozních nákladů, ale v uvolnění vlastních 

pracovníků. Zásobování JIT (Just In Time) nevyžaduje skladovací prostory 

a provádění inventarizací.   

5.3.8 Poštovní služby, spisovny, archivy 

Dle platné legislativy se musí každý úřad, firma, instituce řádně starat o své 

dokumenty, které přijímá, vytváří nebo odesílá. Oblast správy dokumentů 

exponenciálně roste v důsledku nových papírových dokumentů a elektronických 

záznamů, které jsou vytvářeny každý den. Revolucí v doručování zásilek na území 

České republiky  je od 1.listopadu 2009 zahájení komunikace veřejné správy 

s občany a právnickými osobami elektronickou cestou - prostřednictvím datových 

schránek (1.července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů – zákon o datových schránkách). 

Systém datových schránek ukládá povinnost subjektům, uvedeným v tomto zákoně,  

komunikovat mezi sebou v elektronické podobě. Trendem je sice scanování 

dokumentů a využívání výpočetní techniky v co největší možné míře, ale problémem 
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k řešení je, že uvnitř musí mnohé instituce nebo organizace stále pracovat 

s množstvím dokumentů v listinné podobě. Pro názornost, že agenda spisové služby 

je procesem o mnoha krocích, jejichž zabezpečení často vyžaduje nemalé materiální, 

technické a lidské zdroje, je dále v Příloze č. 8 uvedeno schéma možného příkladu 

cyklu, který probíhá při zpracovávání dokumentů v organizaci. Při důkladné analýze 

celkového procesu spisové služby dospějeme k názoru, že využívání pomocné, ručně 

psané evidence,lokálních SW aplikací pro oběh dokumentů ani jejich upgrade není 

v konečné fázi to, co by mělo přinést zjednodušení či zpřehlednění systému, a zřejmě 

ani nepovede k systémovému zaměření na možné úspory nákladů. Nesmírně 

důležitou oblastí je právě oblast procesů, jejich řízení, metodik a vnitřní organizace 

činností, využívání sofistikovaných softwarových aplikací. 

V praxi se již setkáváme se situací, že pracovníci podatelny již nejsou 

zaměstnanci banky, ale například bezpečnostní agentury. Svoz zásilek se děje 

v určených intervalech po dohodě a uzavřeném smluvním vztahu s Českou poštou 

s. p. nebo s některou soukromou doručovatelskou společností (outsourcing), které 

poskytují většinou expresní a kurýrní služby. K evidenci zásilek se používají 

softwarové aplikace. Navazující manipulace s dokumenty je jejich ukládání. Ukládání 

dokumentů představuje s tím spojené zázemí, rozsáhlé prostory, specifické regály, 

archivní krabice a jiné pomůcky, což vyžaduje vynakládání nemalých finančních 

prostředků. Obrázek č. 5.13 znázorňuje možná kritéria při rozhodování 

o dodavatelském zajištění oblasti spisoven a archivů. 
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V oblasti spisové služby by se měla využívat  pro evidenci dokumentů 

programové aplikace. Příkladem z mnoha lze uvést například aplikaci spisové služby 

Athena, kdy je efektivně řešen vstup dokumentů, funkce podatelny (vstupní 

i výstupní), hierarchická distribuce písemností, hierarchický systém vyjadřování 

a evidence fyzického umístění písemností a spisů,  řešení archivace spisů 

a písemností, skartace, uchování obrazu dokumentů, zastupování, funkci asistentů 

a sekretářek útvarů. Aplikace musí být ve shodě s platnou legislativou, zákonem 

č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení o archivní 

a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláškou č. 646/2004 Sb., 

o podrobnostech výkonu spisové služby, vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických 

podatelnách a dalšími. Cílem informačního systému spisové služby by mělo být 

vybudování centrální databáze písemností.  

 Sloučením podatelny a telefonní ústředny se dosáhne vyšší efektivity práce. 

Součástí podatelen může být i telefonní ústředna. Je vhodné nastavení automatického 

operátora. Rizika spojení klasických činností podatelny a telefonní ústředny a jejich 

zajištění externí firmou (externí firma nemusí umět podat základní informace 

o nabízených službách, a to vede k neefektivnímu přepojování z útvaru na útvar) 

by měla být vyhodnocena a eliminována předem. 

Efektivní řešení správy dokumentů již dnes nabízí řada firem a společnosti. 

I v bankovnictví je vhodné využít outsourcing spisové služby ve smyslu ukládání 

dokumentů mimo banku (značná úspora prostor na ukládání dokumentace, úspora 

nákladů spojených s vybavením těchto prostor, úspora počtu zaměstnanců na jejich 

obsluhu). Ukládání dokumentů mimo společnost poskytuje dokonce snazší přístup 

k těmto dokumentům, než když jsou uchovávány v rámci společnosti na mnoha 

decentralizovaných místech ať už spisoven nebo archivů. Outsourcing by měl 

zahrnovat převzetí dokumentace, skladování ve vlastních prostorách dodavatelské 

firmy, vyhledávání dokumentace, zajištění archivace a skartace dokumentů. Všechny 

tyto uvedené postupy je opět nutno zabezpečit odpovídajícím softwarem na straně 

dodavatele (firmy)  i zadavatele (banky) a patřičným technickým zařízením (PC, 

faxy, skenery, kopírovací stroje). Z outsourcingu poštovních služeb a z využívání 
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efektivní aplikační programové podpory plynou pro banku výhody ve formě nižších 

nákladů na zaměstnance.  

5.3.9 E – fakturace 

V souvislosti s písemnostmi přijímanými a odesílanými je nutno v této práci 

zmínit tzv. e- fakturaci. Jedná se o systém, při kterém jsou přijímané i odesílané 

faktury v elektronické podobě14. V praxi však ještě není používání tohoto systému 

velmi využíváno Je vhodné již při výběru dodavatele služby sjednat tuto formu 

v uzavírané smlouvě na dodávku. Elektronická fakturace přináší okamžité přesně 

vyčíslitelné přínosy. Hlavními přínosy pro příjemce faktury jsou úspora nákladů 

na faktuře, zkrácení procesu zpracování dokladu, pokles administrativních nákladů,  

pokles chybovosti. Daňové doklady mohou být automaticky zasílány digitálně 

podepsané přímo z daného ERP systému. Jedná se o moderní systém komunikace, 

opírající se o platné zákony České republiky a na straně zákazníka není nutná žádná 

úprava nebo dodatečný software pro příjem těchto dokladů. Jedná se o moderní trend 

budoucnosti i v návaznosti na legislativní změny, týkající se úpravy elektronické 

komunikace prostřednictvím datových schránek..  

V případě tzv. soft servisů je u zkoumaných subjektů (bank) rovněž vhodné 

využívat outsourcingu (jak vyplývá z uvedených SWOT analýz). Prostřednictvím 

pečlivě uzavřené dodavatelsko-odběratelské smlouvy můžeme dosáhnout nejen 

redukce nákladů, ale i žádané standardizované kvality. 

5.4 Sestavení návrhu informačního systému pro řízení činností 

a nákladů podpůrných procesů v bankovním sektoru 

Oblasti facility managementu (hard, soft,administrativní servisy, jiné služby) 

se vyznačují velkým množstvím dat. V případě vybraných činností je u zkoumaných 

                                                 
14 ACTIVA spol. s r.o. je obchodní společnost zabývající se dodávkami kancelářských potřeb 
a občerstvení. Společnost má celostátní působnost a s obratem 1,1 mld Kč ročně si ve svém oboru 
dlouhodobě udržuje dominantní postavení na trhu. Firma je schopna dodávat produkty v průběhu 
24 hodin od jejich objednání, denně odbaví více než 1500 objednávek. Tato firma využívá systém 
elektronické fakturace, který je nastaven tak, že elektronická faktura je automaticky zaslána přímo 
na server adresáta bez zprostředkování dalším mailserverem. Zdroj: Časopis IT Systems, 
[online],2009,[cit. 2009-11-25].Dostupný z WWW:  
http://www.systemonline.cz/zpravy/system-elektronicke-fakturace-z.htm 
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subjektů vhodné využívat outsourcingu (jak vyplývá z uvedených SWOT analýz). 

Dodavatelskou formou lze zajišťovat i další, vrcholovým managementem vybrané, 

oblasti činností. Prostřednictvím pečlivě uzavřené dodavatelsko-odběratelské 

smlouvy pak můžeme dosáhnout nejen redukce nákladů, ale i žádané standardizované 

kvality. Základním problémem facility managementu je získávání a sběr dostatečného 

množství kvalitních dat, kdy důležitým prvkem je jejich volné šíření a dostupnost. 

Má-li facility manager na různém stupni řízení tato data monitorovat, analyzovat, 

vyhodnocovat a následně činit smysluplná rozhodnutí v souladu se strategickými cíli 

organizace, měl by mít k dispozici co nejsofistikovaněji zpracovanou údajovou 

základnu.  

Zahraniční banky používají pro zabezpečování podpůrných činností 

celosvětově ověřené softwarové aplikace. Informační systémy původem českých 

bank trpěly a do jisté míry ještě trpí značnou roztříštěností a i částečnou duplicitou15. 

Po vstupu zahraničních majitelů dochází ke změnám v přístupu k řešení podpůrných 

procesů a je žádoucí přizpůsobit a navázat  informační systémy využívané pro facility 

management tak, aby byly vzájemně kompatibilní a poskytovaly účinný nástroj pro 

řízení činností a nákladů procesů facility managementu. V této práci zpracovávám 

příklad možného propojení softwarových aplikací v návaznosti na jejich využití.  

Mezi softwarové systémy používané pro plánování podnikových zdrojů (ERP 

– Enterprise ressource planning) patří i běžný a často užívaný, a to nejen 

v bankovnictví,  informační systém SAP16.  

SAP R/3 v sobě zahrnuje například modul finanční účetnictví (hlavní kniha, 

závazky, pohledávky, účtování investičního majetku), controlling (nákladové druhy, 

nákladová střediska), řízení investic (investiční projekty, investiční zakázky), 

                                                 
15 Jako příklad mohu uvést situaci po sloučení ČSOB, a.s. a IPB, a.s., kdy ke správě majetku sloužily 
systémy GT majetek, EQIS, ACOM, VEMA. Zdroj: marketingový průzkum, přímý rozhovor 
2007/2008. 
16 SAP je jméno společnosti se sídlem ve Walldorfu v Německu. Společnost SAP byla založena v roce 1972 a má 

bohatou historii inovatního přístupu a růstu v postavení nejlepší firmy v daném oboru.  Společnost SAP má 
v  současné době prodejní a vývojová místa ve více než 50 zemích po celém světě a je kótována na několika 
burzách včetně Frankfurtské burzy (FWB) a newyorské burzy (NYSE) pod symbolem „SAP“.SAP ČR působí 
v České republice od roku 1992. K 31.12.2005 disponuje 193 českými specialisty (obchodní 
a marketingové oddělení, oddělení poradenství a implementace, oddělení produktu a služeb, oddělení partnerské 
politiky).  
Zdroj: SAP Česká republika, 2009,[ cit. 2009-11-25] . Dostupné z WWW:  
< http://www.sap.com/cz/about/profiles/index.epx>, a <http://www.sap.com/cz/about/index.epx> 
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materiálové hospodářství (nákup, řízení skladových zásob, likvidace faktur),  

Document management system – DMS, správa dokumentace (vstup došlých faktur 

a smluv, schvalovací proces - oběh došlých faktur, náhled na došlé faktury 

a smlouvy), Enterprise buyer professional - EBP (nákupní košík) a další. 

V souvislosti s FM bychom měli postupně zavádět využívání dalších modulů (v tomto 

případě SAPu) tak, abychom vytvořili údajovou základnu o prostorách, 

zaměstnancích a procesech. Následným systémovým řešením (návaznost na SAP R/3) 

je implementace SAP REM. Tímto krokem rozšíříme údajovou základnu o databázi 

budov, pozemků, místností, evidenci a tvorbu smluvních vztahů ve vlastních 

i pronajatých objektech. Využitím SAP REM dochází k úspoře zaměstnanců (jak pro 

zpracování agendy samotné, kterou řeší SAP REM, tak při přiřazování pracovníků 

do místností – efektivní využití prostor). Získáme aktuální a přesný přehled o rozsahu 

a využívání prostor (můžeme docílit snížení prostorových nároků až o 40%). Máme 

možnost redukovat provozní náklady (synergickým efektem snížení rozsahu 

využívaných ploch jsou nižší náklady na údržbu, servis, úklid, až o 30%). Smlouvy 

(nájmy, energie, ostraha, údržba atd.) přiřadíme konkrétním objektům, čímž 

umožníme automatické účtování plateb. K objektům připojíme stavební 

a technologický pasport, kategorizujeme plochy, najmenujeme odpovědné osoby. 

Jako výstup pak získáme rozsáhlé reportingy o nemovitostech, účetních datech 

a jejich historii.  

Máme-li vystavěný informační systém pro podporu facility managementu 

na bázi SAPu pak se dostáváme do fáze, ve které se rozhodujeme jak můžeme 

využitím moderních informačních technologií zajišťovat provozní procesy spojené 

s nemovitostmi.  Firma SAP nemá systémové řešení pro zpracování výkresové 

dokumentace CAD (Computer Aided Design – software pro počítačem podporované 

navrhování, projektování, konstruování). Z pohledu facility managementu nám tyto 

systémy mohou poskytnout grafické údaje například o budově (název, lokalita, popis, 

počet podlaží, obestavěný prostor, pozemky), o podlaží (názvy, stav, rozměry, 

využití), o prostorách (místnosti, pracoviště), o stavebním vybavení (dveře, okna, 

konstrukce, střechy), o technickém vybavení (elektrorozvody, osvětlení, systém 

vytápění, klimatizační jednotky, vzduchotechnika, zdravotechnika). Důležitým 

aspektem je obousměrné propojení CAD dokumentů s databází facility managementu 

a získání základních dat pasportizace objektu. V případě takového řešení máme 
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k dispozici potřebná data pro celkovou správu objektů, kdy se nejedná pouze o jejich 

správu a údržbu, ale zejména o ekonomiku provozu (např. o možnost sledování 

médií, energií a jejich promítnutí do nájmů, o průběžné sledování a vyhodnocování 

rozsahu využívání ploch a nákladů na jejich údržbu nebo úklid, plánování oprav nebo 

rekonstrukcí apod.). Obecně tedy řečeno systémy ERP (kam řadíme SAP) jsou pro 

kvalitní analýzu a řízení procesů facility managementu nedostačující. Potřebujeme 

systém CAFM, který funguje na principu propojení grafických informací 

s číselnými daty. 

Z důvodu převzetí českých bank zahraničními subjekty je vhodné 

se orientovat na takový software, který je celosvětově ověřený, má dlouhodobou 

historii a systémově navazuje na aplikace používané u vlastníků bank. Při takovém 

přístupu je předpoklad, že i vrcholový management bude tyto změny podporovat 

(jedná se o poměrně nákladné informační technologie a rozhodnutí o jejich 

implementaci spadá do oblasti strategického rozhodování vrcholového 

managementu). Z tohoto pohledu je vhodným systémem k implementaci například 

ARCHIBUS. ARCHIBUS/FM je od roku 1987 světově nejúspěšnějším produktem, 

určeným pro automatizaci činností v oblasti facility managementu. Pomáhá 

organizacím optimalizovat jejich hospodářské výsledky a dosahovat vyšší 

produktivity pomocí efektivnějšího řízení nákladů a všech podpůrných procesů. 

Použijeme tak ověřený software s dlouhodobou historií (ostatní možnosti mají lokální 

charakter), s průmyslovými standardy (Oracle, AutoCAD, Java), robustní databází 

a tenkým klientem (silné reportované nástroje, snadná publikace dat). Jedná 

se o systém modulární a lze postupně pořizovat pouze ty moduly, které v daném čase 

přinášejí maximální efekt. Poskytuje obyvatelům objektů dokonalý servis a umožňuje 

nákladovou optimalizaci pro firmu. Jednotlivé aplikace jsou názorně uvedeny 

na obrázku č. 5.14. a představují širokou škálu FM procesů. (Archibus, 2009, 

Aplikace systému Archibus, [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW: 

< http://www.archibus.com/document.cfm?id=5>) Český překlad základních pojmů 

z obrázku č. 5.14 Aplikace systému ARCHIBUS je v příloze č. 9.  
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Obrázek  5.14   Aplikace systému Archibus 

Zdroj: Archibus, 2009, Aplikace systému Archibus, [cit. 2009-11-25].Dostupný z WWW: 
< http://www.archibus.com/document.cfm?id=5> 
 

Každý pracovník by měl mít možnost zadávat své požadavky předem určeným 

způsobem, a ty by měly být definovaným postupem evidovány, schvalovány a řešeny. 

O postupu řešení by měl být zadávající informován. Další možností je, že požadavky 

budou oprávněni zadávat a  do určité míry autorizovat jen vybraní vedoucí 

pracovníci. Písemné zadávání (prostřednictví PC) je nejvhodnější, protože umožňuje 

archivovat prvotní zadání a následné snadné pokračování ve sledování vyřizování 

požadavku. Procesní cyklus požadavku zadávaného zaměstnancem by měl probíhat 

zadáním zakázky zaměstnancem (pověřeným pracovníkem) do softwarového systému 

monitorovaného centrálním dispečinkem pro požadavky zaměstnanců, dále 
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rozhodnutím o oprávněnosti požadavku (dispečer), na centrální úrovni rozhodnutím 

o řešení požadavku interně nebo dodavatelsky, přidělením požadavku údržbáři nebo 

dodavateli, stanovením termínu dokončení, monitoringem plnění zakázky, 

dokončením, převzetím nebo vrácením, ukončením a kontrolou celé zakázky 

(na úrovni oblastní – technickým pracovníkem, správcem objektu nebo v rámci 

kumulovaných činností určených zaměstnanců), cenou a vyhodnocením. Centrální 

dispečink by měl obsluhovat omezený počet zaměstnanců, každý nahlášený případ 

by měl pověřený zaměstnanec vyřizovat celý samostatně. Centrální dispečink by měl 

pro svou práci využívat jednotnou aplikaci facility managementu např. FM Help 

Desk, která by měla zabezpečit nejen evidenci jednotlivých požadavků zaměstnanců 

banky na podpůrné služby, ale také jejich vyřizování. Současně by mělo být 

umožněno zadávání požadavků prostřednictvím telefonu a E-mailu, avšak pouze 

za předpokladu, že tyto požadavky budou obsluhou zapisované do jednotné databáze 

FM Help Desku. Vhodná je současná integrace s Help Desk IT. Pro efektivní 

fungování FM Help Desku je nutné jeho propojení s ostatními informačními 

databázemi (SAP REM, personalistika, majetek, CAFM, apod.). Technologický velín 

může být obsluhován pracovníky jak externími tak interními. Jsem toho názoru, 

že nejefektivnějším řešením je zadání obsluhy monitorovacího systému vybrané 

dodavatelské firmě zajišťující technickou správu objektu. Při jeho předpokládané 

funkčnosti 24 hodin denně lze mimo provozní dobu objektu napojit velín přímo 

na dispečerské pracoviště dodavatele. Firma by měla disponovat havarijní službou 

s možností dojezdu v určeném časovém limitu a reagovat na závažnou poruchu. 

Jednoznačnou výhodou je nižší náklad na provoz, kompenzovaný vyšším rizikem 

opožděné reakce na havárii. V této souvislosti je podstatné důkladné zanalyzování 

technického stavu používaných technologií (jejich náchylnost k vážnějším 

poruchám), pak vybíráme variantu, kdy úspory převažují nad případnými riziky. 

Příklad sledování a zajištění požadavku „ z druhé strany“, ze strany  dodavatele 

obsahuje  Příloha 10. 

ARCHIBUS/FM patří ve světě mezi nejpoužívanější CAFM systémy. Systém 

CAFM je v uvedeném návrhu postaven na dvojici vzájemně provázaných programů, 

SAP REM  a ARCHIBUS/FM. SAP REM je základní databází, kde jsou drženy 

všechny informace o nemovitostech, účetní data  a historie, ARCHIBUS/FM zajišťuje 

všechny provozní procesy spojené s nemovitostmi a správu CAD dokumentace.  
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(Zdroj Archibus, 2009, Aplikace systému Archibus, [cit. 2009-11-25].Dostupný 

z WWW:< http://www.archibus.com/document.cfm?id=5>). Zavedením systémů 

CAFM získáme možnost sofistikovaného řešení centrálního dispečinku ve smyslu 

centrálního systému řízení a dozoru technické správy objektů, (BMS – Building 

Management System). Specificky nastavený monitorovací systém by měl být 

programový prostředek pro grafickou vizualizaci, monitorování a operátorské 

ovládání technologie daného objektu. Nové monitorovací systémy lze zavádět  

(a je to žádoucí) i do objektů stávajících. Mezi charakteristické rysy tohoto systému 

patří prostředí operačního systému Microsoft Windows, grafická vizualizace 

s detailním, rychlým, grafickým zobrazováním.Velikost stránky můžeme upravovat 

podle velikosti půdorysu, jehož plán lze importovat ze stavební dokumentace 

a měřené hodnoty na obrazovce průběžně aktualizovat. Požadované hodnoty 

ovládáme přímo v grafice. Možnosti jsou různé, heslem jsou chráněné úrovně 

přístupů, dochází k archivaci dat. Systém umožňuje integraci systémů elektronických 

požárních a bezpečnostních systémů (EPS, EZS, CCTV). Tímto způsobem 

dosáhneme možnosti monitorování a ovládání uvedených systémů v jednotném 

prostředí. Výsledkem mohou být značné úspory finančních prostředků na vývoj 

komunikačního rozhraní a softwaru, a zabezpečení využití všech možností, které 

nabízí firemně vyvinutá integrace systémů. 

Jiným možným informačním systémem, který lze aplikovat v souvislosti 

s FM procesy je systém GT Facility. Jedná se o robustní softwarový nástroj 

pro zavedení moderního facility managementu jako individuálního řešení 

integrovaného do ERP (lze navázat na systém SAP) a do souvisejících systémů 

společnosti. Jádro tvoří moduly pro jednoznačnou identifikaci a vlastní řízení všech 

obslužných procesů společnosti (CMMS -Computer Maintenance Management). 

FM procesy probíhají v prostoru společnosti, který má nadefinovány FM objekty 

s CAD podporou (mapují CAFM - Computer Aided Facility Management). Finanční 

řízení, plánování a optimalizaci FM procesů zajišťují další moduly (CPMS - Capital 

Planning and Management Solution). Strukturovaná šachovnice modulů GT Facility 

je  na obrázku 5.15. 
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Obrázek 5.15   Strukturovaná šachovnice modulů GT Facility  

Zdroj: GT facility – Informační systém pro facility management, [online], [cit. 2009-11-25] . Dostupný 
z WWW: http://www.aspas.eu/gtfacility.html [C26] 
 

Systém GT Facility obsahuje komplexní stavebnici potřebných modulů 

z hlediska FM, je integrovatelný na systémy ERP ( SAP), má vlastní CAD formát 

a editor, je kompatibilní na průmyslové standardy (AutoCAD, Microstation apod.). 

Pro organizaci může představovat poměrně nízké pořizovací náklady. Nevýhodou 

je však jeho krátká historie (cca 6 let) – nutnost údržby v návaznosti na trendy a vývoj 

potřeb odběratelů, lokální charakter (ČR) – dodavatel, firma může zkrachovat. 

Z dlouhodobého hlediska pak mohou provozní náklady (na jeho údržbu a upgrade) 

vysoce převýšit náklady pořizovací. Z těchto důvodů je rozhodnutím zásadním, zda 

při pořizování potřebného softwaru bude základním faktorem jeho aktuální cena bez 

ohledu na vývoj potřeb FM v organizaci.  
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5.5 Pořízení informačních systémů 

V této kapitole jsou všechna data a postupy pouze simulativní 

a neodpovídají reálným hodnotám, a to z důvodu citlivosti údajů a ochrany dat 

subjektů vybraných k výzkumu. 

Chceme-li zavádět systémy moderní a propojené informační systémy CAFM, 

CMMS a CPMS, stojíme tak před rozhodnutím investování do softwarového 

vybavení a měli bychom umět vyhodnotit efektivnost dané investice. Základními 

vstupními parametry charakterizující investice jsou kapitálové výdaje C0, cash flow 

plynoucí z realizace investice v jednotlivých letech CFi, doba životnosti investice n, 

vážené podnikové náklady na kapitál WACC, které zohledňují zahrnutí faktoru rizika. 

Doporučuje se využití dynamických metod, mezi které patří například propočty jako 

jsou čistá současná hodnota ( Net Present Value – NPV) nebo vnitřní výnosové 

procento ( Internal Rate of Return – IRR). Nejvhodnější metodou pro hodnocení 

efektivnosti investic je metoda NPV. Zohledňuje časovou hodnotu peněz, závisí 

na odhadovaných hotovostních tocích a alternativních nákladech kapitálu, její 

výsledky lze v oblasti investic sčítat. V reálných hotovostních částkách vypovídá 

pouze metoda NPV, tudíž je metodou klíčovou. IRR hodnotí pouze relativní 

výnosnost. (Kislingerová a kol., 2007). 

Příloha č. 11 demonstruje možnosti výpočtů NPV a IRR. Jedná se o čistě 

simulativní data (důsledná ochrana dat zkoumaných subjektů) a uvedené propočty 

jsou simulovány (včetně diskontní sazby 4%) pouze jako příklady pro případy 

pořízení SW aplikací (např. SAP). Postup lze aplikovat i v propočtech jiných 

obdobných procesů. 

1. zavedení SW (SAP),  forma pořízení hotovost 

• předpoklad doby použitelnosti nakoupeného SW je 5 let  

• cena investice 1 000 000,- Kč, forma pořízení - hotovost  

• licenční náklady 15 000/rok  

• údržba SW 50 000/rok  

• nutnost pořízení nových PC v celkové hodnotě 180 000 Kč  

• snížení administrativních nákladů v prvním roce 60 000,- Kč, ve druhém 70 

tis.Kč a dále pak 80 tis.Kč  
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• snížení osobních nákladů v 1.roce 300 tis.Kč, ve druhém 330 tis.Kč, dále pak 

360 tis.Kč 

Při výše uvedených předpokladech je dosaženo návratnosti investice ve 4 roce. 

2. zavedení SW (SAP), forma pořízení finanční leasing. 

• výchozí předpoklady stejné jako u předchozího s tím, že forma pořízení 

je realizována finančním leasingem při pravidelných měsíčních splátkách po 

dobu 36 M a úrokové sazbě 6 % p.a. 

5.6 Facility management  - organizační struktury 

Jak uvádí Urban (2004) je jedním ze základních nástrojů tvorby procesní 

organizace spojené s reengineeringem  analýza rozdělení činností. Tvorba procesní 

organizace pak vede k seskupení činností do procesně homogenních útvarů a dochází 

k eliminaci činností a pracovních míst majících mnohdy duplicitní charakter. 

Trendem je procesně založená organizace, kdy procesní model zachycuje hlavní 

firemní procesy, podpůrné firemní procesy a jejich vzájemné vztahy. V případě, 

že organizační jednotky zahrnují pouze činnosti přiřazené určitému procesu hovoříme 

o tzv. procesně homogenním modelu organizace (Urban, 2004).  

Mezi zkoumanými subjekty jsou patrné rozdíly v začlenění podpůrných útvarů 

v celkové organizační struktuře jednotlivých bank a v jejich začlenění do kompetencí 

top managementu. Procesně homogennímu modelu organizace se v oblasti 

podpůrných činností v bankovnictví nejvíce blíží organizační struktura ČSOB, a.s.. 

Příklady organizačních schémat zkoumaných subjektů jsou uvedeny v  Příloze č. 6. 

Pokud implementujeme pro podporu facility managementu propojené 

informační systémy CAFM, CMMS a CPMS, pak výsledným efektem může být 

centralizace útvarů vnitřních služeb a výrazné snížení počtu jejich zaměstnanců 

(centralizace procesů, kumulace činností). Pro příkladnou demonstraci jsem zvolila 

tento postup. V centrálních útvarech v podstatě může zůstat rozčlenění dle 

jednotlivých zajišťovaných oblastí facility managementu. Změní se jen kompetence 

zaměstnanců a sníží se jejich počet. Organizační struktura centrálních služeb facility 

managementu pak může vypadat dle následujícího schématu, Příloha č.12. Na nižších 

organizačních úrovních dochází nejen ke snížení počtu zaměstnanců, ale i ke snížení 

počtu řídících úrovní (organizační struktura se výrazně zplošťuje). Protože zde 
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dochází k markantním změnám, schéma v Příloze č.13 znázorňuje možnou organizaci 

útvarů na regionální (oblastní) úrovni před zavedením FM, a schéma v Příloze č. 14 

po zavedení FM. Je evidentní, že při reorganizaci činností obslužných procesů, jejich 

zajišťování metodou facility managementu podpořenou moderními informačními 

technologiemi, dojde ke snížení počtu požadovaných výkonů po vlastních 

zaměstnancích a ke kumulaci činností. V praxi může být průvodním jevem 

propouštění zaměstnanců, převod výkonných zaměstnanců na jiné činnosti nebo 

jejich uplatnění u dodavatelských firem.  

 

5.7 Měření výkonů facility managementu 

Banky mají vlastní strategii a cíle, ale pro všechny je jeden cíl stejný, a tím 

je tvorba zisku. Pro výpočet ziskovosti patří mezi klíčové informace informace 

o nákladech a jejich alokaci.Silné konkurenční prostředí nutí management 

sofistikovaně vytvářet své rozpočty, controllingové systémy a efektivně využívat 

všechny své zdroje. Pokud neumíme náklady řídit a nemáme potřebné nástroje 

k jejich řízení, pak nemůžeme náklady snížit.Proto se dnes již neobejdeme bez 

nasazení moderních informačních systémů pro facility management, které spolu 

s centralizovanou IT infrastrukturou umožňují vytváření  rozsáhlých reportingů 

a měření. V souvislosti s procesy facility managementu můžeme použít základní 

členění výdajů, a to na investiční výdaje Capital Expenditures – CAPEX, výdaje 

vynaložené na nákup kapitálových – investičních statků, a na neinvestiční Operating 

Expenses – OPEX, výdaje na zajištění běžné podnikatelské činnosti. CAPEX zahrnují 

výdaje, které souvisí s pořízením dlouhodobého majetku nebo jeho technickým 

zhodnocením a jsou postupně odepisovány (dlouhodobý hmotný majetek, 

dlouhodobý nehmotný majetek, technické zhodnocení hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku). OPEX představují provozní náklady, které souvisí s daným 

účetním obdobím a slouží k zabezpečení provozu organizačních útvarů (např. opravy, 

údržba, nájemné, náklady na média, na nákup spotřebního materiálu, drobného 

hmotného dlouhodobého majetku, drobného nehmotného dlouhodobého majetku). 

Operačními nástroji měření výkonu jsou KPI (Key Performance Indicators), které 

i v oblasti facility managementu umožňují definovat a kontrolovat cílovou úroveň 
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výkonu podpůrného procesu. Následující schéma 5.3 znázorňuje strukturu rozdělení 

FM a navazující strukturu pro FM finanční řízení a plánování. 
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Schéma 5.3   Struktura rozdělení FM pro finanční řízení a plánování 
Zdroj:  vlastní zpracování 

 

Hlavní nástrojem kontroly s finančním sledováním facility managementu jsou 

systémy CPMS. Systémy umožňují sledovat a řídit stav majetku, nákladů na jeho 

opravy a plánované nutné investice. Uzavřený FM životní cyklus majetku z hlediska 

kapitálového plánování lze znázornit příkladem uvedeným ve schématu 5.4. 

   
           
 
 
                                       kapitálové               kapitálové 
                                požadavky                plánování 
 
 
                            dohled    realizace 
 

                          centrální nákup 
                           zásobování 

Schéma 5.4 FM, životní cyklus majetku, 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro účely manažerského řízení nákladů nejprve specifikujeme a vytvoříme  

přehled jednotlivých aktivit , ke kterým přiřadíme náklady a rozčleníme je dle 

jednotlivých útvarů (alokace nákladů). Náklady, vztahující se k jednotlivým 

aktivitám, porovnáváme nejprve uvnitř organizace( meziútvarové srovnávání) 

za účelem standardizace a centralizace některých procesů (jednotné vybavení 

pracovišť, standardizovaný, položkově omezený a závazný katalog kancelářských 

potřeb apod.). A náklady, u kterých předpokládáme nebo chceme dosáhnout jejich 

snížení, porovnáváme s obvykle vynakládanými prostředky na trhu (tržními cenami). 

To znamená, že si zjistíme rozdíly mezi nejvyššími a nejnižšími cenami na trhu.  

Jako příklad jsem vybrala oblast úklidových služeb (podpůrný proces), který 

je již běžně v bankách zajišťován dodavatelskou firmou. Nejprve provedeme analýzu 

nastavených parametrů úklidu (počet dodavatelů služby, smluvní ceny, rozsah ploch 

k úklidu, kvalitativní požadavky, četnost úklidových prací). V případě využití 

propojených informačních systémů CAFM, CMMS, CPMS můžeme generovat KPI 

přímo z dat systémů facility managementu a následně je analyzovat v rámci 

sledovaného procesu pro vyhodnocení a řízení úrovně výkonu tohoto procesu. 

Na základě porovnávání hodnot KPI uvnitř a vně organizace můžeme dospět 

k rozhodnutí o redukci počtu dodavatelů služby, dosáhnout snížených cen, omezit 

rozsah ploch k úklidu, změnit parametry kvality služby, snížit četnost pravidelnosti 

úklidu. Výsledným efektem by mělo být snížení nákladů. 

 Tímto způsobem lze postupovat při sledování a vyhodnocování nákladů 

na provoz a bezpečnost (KPI může být cena úklidových ploch, cena kancelářské 

plochy na zaměstnance, cena za zabezpečení objektů bezpečnostními agenturami 

a systémy), náklady na celkovou údržbu (KPI - cena na hrubou plochu), náklady 

na energie (KPI - energie na plochu budovy, energie na obchodní jednotku), dopravní 

náklady (KPI - náklady na zaměstnance, náklady na různé typy přepravy). Všechny 

typy metrik není možné kvantifikovat a je užitečné měřit jejich relevantní přínos. 

Analyzujeme náklady a přínosy (Cost Benefit Analysis), porovnáváme náklady 

vynaložené na spotřebované zdroje plus další náklady spojené s daným procesem 

a hodnotu získaných hodnotových a věcných přínosů. Sledujeme rozsah a využití 
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kancelářských ploch, srovnáváme náklady na úklid v jednotlivých lokalitách, náklady 

na údržbu technologií, náklady jejich vývoj na spotřeby energií, porovnáváme 

sjednané ceny s dodavateli s vývojem cen na trhu apod.. Pokud využíváme pro 

zajištění podpůrných a servisních činností outsourcing, pak je nanejvýš vhodné 

zakomponovat do smlouvy s dodavatelem námi vydefinované parametry ve smyslu 

snižování a optimalizace nákladů na dodávanou službu. Parametrem může být 

například požadavek optimalizace počtu tiskových zařízení, kopírovacích strojů 

(účelem je snížení nákladů na tisk/kopii textu). 

Měření výkonů a nákladů facility managementu je důležitou součástí nástrojů 

jeho kontroly a řízení. Je vhodné používat permanentního srovnávání 

(benchmarkingu), zejména  mezi obdobnými organizačními jednotkami uvnitř banky 

(mezipobočkové a meziútvarové srovnávání), a také sledovat vývojové trendy okolí. 

To znamená srovnávat své výsledky a výkony i s výsledky a výkony jiných 

organizací. Jejich analýza pak umožňuje na bázi principu best practices zdokonalovat 

řízení společnosti. Pro sledování a vyhodnocování trendů vycházíme z datové báze 

minulých let. Důležitým prvkem sledování a vyhodnocování je stanovení struktury 

nákladů podle různých kritérií (druhové a kalkulační členění, analytická evidence 

vybraných položek apod.). Na základě takto vydefinovaných struktur je pak následně 

možné provádět vyhodnocování a analýzy, jako např. porovnání plán -skutečnost, 

plán – očekávaná skutečnost, časový vývoj ukazatele v kratším i dlouhodobějším 

horizontu, mezipobočkové a mezibankovní srovnávání.  

5.8 Hodnocení dodavatelských služeb 

Při dodavatelsky poskytovaných službách a jejich široké nabídce 

na současném trhu je nutné nejen monitorovat a vyhodnocovat dodávané služby 

z hlediska nákladů, jejich identifikace, řízení a úspor, ale rovněž musíme 

dodavatelské služby hodnotit z hlediska jejich úrovně a kvality. (Nenadál, 

Noskievičová, 1998). Jednou z možných forem hodnocení dodavatelských služeb 

může být příklad uvedený v Příloze č. 15.  
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Závěr 

Cílem disertační práce je zpracování návrhu na vytvoření informačního 

systému pro hodnocení úrovně řízení procesů vnitřních služeb. Vybranými subjekty 

k výzkumu jsou bankovní instituce působící na trhu v České republice. 

V návaznosti na stanovený cíl jsem vymezila tyto dílčí oblasti: 

1. Vytvoření mapy procesů souvisejících s podpůrnými a servisními 

činnostmi ve zkoumaných subjektech a porovnání úrovně jejich 

organizačního zabezpečení. (Příloha č. 2, kapitola 4) 

2. Navržení systému pravidel, postupů, organizačního zajištění a  řízení  

podpůrných a servisních činností ve fiktivním subjektu na bázi 

využívání moderních informačních technologií. (Kapitola 5, 5.1 – 5.6) 

3. Možnosti  měření výkonů a kvality procesů facility managementu. 

(Kapitola 5, 5.7, 5.8) 

V obecné rovině jsem volila rozčlenění cílů na výzkumný a praktický. 

Zmapovala jsem  koncepce řešení a rozsahu zajišťování obslužných podpůrných 

a servisních činností v subjektech bankovních institucí, a to jak institucí zahraničních, 

tak institucí, označovaných jako „původně české banky“, s následným vstupem 

zahraničního partnera. Získávání podkladů bylo provedeno formou rozhovorů 

a přímého dotazování. Ve všech případech výzkumu jsem přislíbila, že získané 

údaje a poznatky nebudu prezentovat v konkrétní podobě, ale v obecné rovině. 

Navrhla jsem model provázaných informačních systémů pro řízení činností a nákladů 

podpůrných procesů (facility management) takovým způsobem, aby byl široce 

využitelný v praxi. Model vychází z možného efektivního řešení aplikace moderních 

metod a nástrojů facility managementu (outsourcing, systémy CAFM, CMMS, 

CPMS) při řízení úrovně procesů, označovaných jako podpůrné.  

Disertační práce představuje shromáždění rozsáhlých informačních zdrojů, 

které nejen, že popisují funkcionalitu a vlastnosti jednotlivých systémů, ale jsou úzce 

provázány s teorií a metodikou facility managementu. Forma zpracování je využitelná 

jako návod  pro efektivní zavedení facility management v různých typech organizací. 
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Získané a zpracované poznatky lze přenést i do výuky manažerských 

předmětů na Ekonomické fakultě VŠB-TUO Ostrava ve smyslu potvrzení platnosti 

teoretických metod v praxi. 

Rozhodnutí o tom, zda a v jakých oblastech firma využije metody facility 

managementu a outsourcingu je rozhodnutím strategického charakteru. Je pouze 

na managementu jednotlivých společností, které činnosti nezahrne do tzv. core 

businessu. Prvotní hledisko by mělo být zvýšení výkonnosti firmy směrem 

k zákazníkovi a nikoliv hledisko ekonomické, jak tomu v reálné skutečnosti mnohdy 

je. V praxi facility management není pouze starost o technologie a chod budov, ale 

dotýká se, jak vyplývá ze samotného názvu, managementu  průřezově na všech 

organizačních stupních. Jeho správná a efektivní implementace přináší ekonomické 

efekty na straně vstupů i výstupů firmy.  

Pokud se instituce rozhoduje pro využití zabezpečení služeb v oblasti facility 

managementu dodavatelským způsobem, musí vzít v úvahu hlediska PRO a PROTI. 

Za výhody můžeme například považovat jedno kontaktní místo pro vyřizování 

služeb, méně administrativy, časová nenáročnost pro vyjednávání kontraktů 

jednotlivých služeb, snížení počtu vlastních pracovníků, úspory na mzdách, větší 

prostor pro náhodné kontroly, možnost analýzy důležitých podpůrných procesů (bez 

nutnosti zajišťování jejich provozu). Ekonomické přínosy mohou být ve formě 

až  40% úspor původních režijních nákladů. Za nevýhody pak lze považovat 

spoléhání se jen na jednoho dodavatele (jednotlivé služby nabízené komplexně 

mohou být dražší v porovnání s cenou za jednotlivé služby od jiných dodavatelů, ale 

z celkové nabídky to nelze poznat), právní úprava musí být velmi komplexní a velmi 

pečlivě připravená (má-li smlouva pokrýt všechny dílčí dodávky, musí být velmi 

rozsáhlá), při nekvalitně prováděné jedné službě je obtížné a problémové vypovědět 

smlouvu, pokud ostatní služby jsou prováděny v požadované kvalitě. Velkým 

problémem může být situace, kdy dodavatel neposkytuje služby dle platných 

legislativních norem, směrnic a etických pravidel, nebo je dokonce ohrožena 

bezpečnost zpracovávaných údajů a dat. Tyto problémy mohou celkově poškodit 

reputaci a dobré jméno organizace zadavatele. 

Ekonomické hledisko v návaznosti na podpůrné a servisní činnosti a procesy 

je většinou chápáno jako nutnost snižování provozních nákladů, přesným vymezením 
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a popsáním jednotlivých činností, přesnou adresností jednotlivých nákladů 

na co nejnižšího odpovědného pracovníka (zamezení rozpouštění režijních nákladů), 

nalezení nejefektivnější formy realizace činnosti (vlastními pracovníky 

nebo nákupem, outsourcing), kumulací speciálních činností, zavedení jednoznačných 

kontrolních mechanismů a jejich pravidelné vyhodnocování (Key Performance 

Indicators). Přehnaným ekonomickým aspektem však může dojít i k opačnému 

efektu. Absolutní šetření nákladů může vést až k ochromení provozu. Podstatnou 

stránkou může být rovněž stresující prostředí pro zaměstnance nebo pro klienty 

(je nutno zajistit pro zaměstnance standardizované pracovní prostředí). 

Z hlediska organizace a řízení FM a podpůrných procesů je efektivní 

provádění controllingu (porovnávání plánu se skutečností) a benchmarkingu 

(porovnávání skutečnosti s jinými srovnatelnými projekty) klíčové. Právě důsledné 

provádění těchto činností je základním nástrojem řízení, který by měla banka 

uplatňovat vůči dodavatelům jednotlivých podpůrných služeb. To vyžaduje existenci 

rozsáhlého systému vnitřních směrnic (norem), které budou jednoznačně popisovat 

způsob provádění jednotlivých činností tak, aby bylo možné výsledky měřitelně 

hodnotit (systém směrnic může být nahrazen podrobnými specifikacemi rozsahu 

prací, které jsou přílohou smluv, což je v současnosti běžná praxe). 

Správným vyhodnocením procesů a s využitím moderních informačních 

systémů však lze zvýšit výkonnost pracovníků. Těmito moderními informačními 

systémy jsou ve facility managementu systémy CAFM (umožňují pasportizaci 

prostoru a majetku, využití výkresové dokumentace, strukturovanou grafickou správu 

prostor), systémy CMMS (zajišťují identifikaci a realizaci facility procesů, údržby, 

investic, autoprovozu atd.) a systémy CPMS (zabezpečují evidenci majetku, nákladů 

na jeho opravy a údržbu, plánovaných investic na obnovu). Propojení těchto tří 

oblastí zásadně ovlivňuje výkonnost celého facility managementu  ve společnosti. 

Facility management by měl obohacovat pohled na činnosti organizace,  

zadavatele o proces identifikace a specifikace potřeb. Měl by řídit veškerou podporu 

chodu společnosti. Facility audity by měly postupně stanovit druh a objem činnosti, 

které je lépe outsourcovat. Vývoj trhu jednoznačně směřuje ke specializaci, která 

sekundárně zajišťuje větší odbornost, znalost a kvalitu. 
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Model provázaných informačních systémů pro řízení činností a nákladů 

podpůrných procesů a možnosti komplexního přístupu a řešení  zajištění podpůrných 

procesů dodavatelským způsobem je možné uplatnit v praxi, a to nejen v subjektech 

bank (např. Komerční banka a.s. nebo Česká spořitelna, a.s.), ale rovněž může být 

výzvou pro státní instituce s rozsáhlou pobočkovou sítí. Těmito institucemi mohou 

být například finanční úřady, ČSSZ, VZP nebo úřady práce, kde i přes mnohá 

legislativní omezení principy reorganizace zajišťování podpůrných procesů facility 

managementu s cílem jejich zefektivnění a dosažení úspor nákladů uplatnit lze. 

Možnosti uplatnění a nasazení FM jsou dále v průmyslu, u administrativních nebo 

obchodních center, v sektoru zdravotnictví a školství. 
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Resumé 
 

Silně konkurenční prostředí bank a finančních trhů nutí nehledat potenciál 

dalšího rozvoje a zisku uvnitř banky pouze v růstu šíře nabídky produktů a poplatků 

za služby. Víme, že existují oblasti údržby budov, úklidu, recepčních  služeb 

ve vstupních halách, služeb bezpečnostních, cateringových, tiskových, poštovních, 

služeb IT podpory atd. Všechny tyto procesy nejsou součástí hlavní činnosti banky. 

Znamená to, že tyto procesy jsou pro hlavní činnost potřebné, nejsou zahrnuty 

do hlavní části potřeb a pouze core business podporují.  

V současné době jsou hlavními body zájmu optimalizace podpůrných činností 

a optimalizace počtu zaměstnanců, kteří tyto činnosti zajišťují. Vliv facility 

managementu na organizaci a optimalizaci organizace facility managementu 

samotného je klíčovým faktorem úspěchu. Facility management se musí měnit 

na strategické úrovni ne na provozní. Strategická oblast působnosti facility 

managementu může být umístěna jako organizační jednotka přímo podřízena 

představenstvu.  

Outsourcing (zabezpečení činností dodavatelským způsobem), je ve facility 

managementu jedním z mezinárodních trendů. Dnes je využíván se stoupající 

tendencí, jako způsob ke snížení nákladů a dosažení strategických cílů. Potenciál jeho 

vlivu můžeme vidět napříč mnohými obchodními aktivitami. 

I v případě využití outsourcingu musí uvnitř organizační struktury zůstat  

útvar facility managementu, alespoň v minimálním personálním zabezpečení, jako 

kompetentní organizační jednotka pro zajištění požadavků a jejich kontroly. Dokonce 

i v případě, že je celá oblast podpůrných a servisních činností prováděna formou 

outsourcingu, je zachování základních útvarů facility managementu nezbytné. 

Pro úspěšnost v oblasti facility managementu je nevyhnutelné klíčové 

využívání moderních informačních technologií a systémů. Takovými systémy jsou 

CAFM, CMMS, CPMS. 
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Resumé – Summary 

ESSENTIALS OF AN INFORMATION SYSTEM FOR 
BUSINESS SUPPORT PROCESSES MANAGEMENT AND   

VALUATION 
 

Strongly competitive environment of bank, or finance market enabled and 

in its way also make banks look for potential of further development and profit inside 

banks, not in growth of product and service prices. Everybody knows maintenance 

of building, cleaning, receptionist in entrance hall, securiry guard, catering, copy 

services, parcel services, IT support etc. All this processes include to area of non core 

support of bank business. It means, that this processes we need for our main job, but 

there are not include to main part of our needs. This processes only support our key 

business. 

The optimisation of the services and the management are now the main points 

of interest. The impact of facility management on the organization and the optimal 

organisation of facility management itself, is a key factor for success. Facility 

management must be changed on strategic level not on the operating position. The 

strategic field of  facility management can be located as staff unit directly below the 

Board of Directors.  

Outsourcing is one of the international tendences in facility management. 

Today outsourcing is increasingly used as a means of both reducing costs and 

achieving strategic aims. Its potencial impact can be seen across many business 

activities.  Therefore, also in case of outsourcing the organisation must at least 

contain a small facility management staff unit within the proper organisation 

structure, which serves as a contact unit for internal departments in the field 

of facility management, as a competent ordering and controlling unit. Even  in case 

of an outsourcing of the whole field of facility management, this staff unit must 

remain. 

Facility management must be changed on strategic level not on the operating 

position.  For success in the field of facility management is neccessary using   modern 

IT technologies and systems. Such systems are CAFM,CMMS,CPMS. 
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Seznam zkratek  
 

ABC Activity Based Costing – systém přiřazování nákladů umožňující 
organizaci určit skutečné náklady spojené s výrobkem či službou 

ABM Activity Based Management – procesní řízení aktivitami 

ACS Access Control System – systém pro řízení vstupu ( přístupu osob, 
docházky), zajišťující ochranu před vstupem nepovolaných osob, 
zabezpečuje přesnou evidenci osob po objektu  

AM    Automated Teller Machine - bankomat 

ASP   Active Server Pages – technologie firmy Microsoft pro pokročilejší stupeň 
služeb na internetu ( software)  

B2B Business to Business – obchodování mezi firmami, zaměření se na 
mezipodnikové vztahy, operace a transakce 

BMS building management systém – centrální systém řízení a dozoru technické 
správy objektů 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CAC česká asociace úklidu a čištění 

CAD Computer-aided Design – počítačem podporované navrhování, používá 
programy pro návrhy objektů ve dvoj nebo trojrozměrném prostoru 

CAFM Computer Aided Facility Management – grafický program kombinující 
klasický informační databázový systém s grafickým prostředím 

CAPEX Capital Expenditures - výdaje vynaložené na nákup kapitálových – 
investičních statků 

CCTV Closed Circuit Television – kamerové systémy pro oblast bezpečnostních  
a ochranných technologií  

CMMS  Computer Maintenance Management System – programové systémy pro 
správu a provoz škály procesů FM  

CPMS Capital Planning and Management – systém určený pro využití při tvorbě 
plánu investic, nákladů a metod pro jejich čerpání a kontrolu 

ČS Česká spořitelna a.s. 

ČSOB  Československá obchodní banka, a.s. 

DDC systém přímého číslicového řízení, vhodný pro inteligentní budovy 

DMS Dokument Management Systém – týká se „ oběhu dokladů“ v organizaci, 
zajištění povinných náležitostí dokumentů a úkonů povinných osob 

EBP Enterprise Buyer Professional – systém orientovaný na nákupní procesy a 
zpracování souvisejících  dokumentů 

EBPP Electronic Bill Presentment and Payment - E – fakturace – zasílání faktur 
mezi dodavatelem a odběratelem elektronickou formou 

EPS elektronická požární signalizace 

EVA Economic value added - zvětšení přidané ekonomické hodnoty 
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ERP Enterprise resource planning – finančně orientovaný informační systém 
pro určení a plánování podnikových potřebných zdrojů, bývá považován 
za jádro celého informačního systému, nabízí komplexní pohled na oblast 
zdrojů organizace  

ERP II Extended Enterprise Planning – „ prodloužené“ podnikání, rozšíření 
podnikání přes hranice podniku směrem k dodavatelům, obchodním 
partnerům, sdílení informací s nimi 

EZS elektronický zabezpečovací systém 

FM Facility Management – metoda, jak dokonale sladit pracovníky, pracovní 
prostředí a procesy uvnitř organizace. Aplikací této metody lze dosáhnout 
úspor ploch a nákladů ve výši až 30% 

FTE Full Time Equivalent - disponibilní pracovní doba lidského zdroje 

GPS Global Positioning Systém – Globální polohový systém, dálkoměrný 
systém pro stanovení polohy a času na Zemi, radionavigační systém  

GSM zařízení pro volání z pevných linek do sítí mobilních operátorů 

HTML HyperText Markup Language – textový značkovací jazyk, používá se 
k vytváření základní obsahové kostry webových stránek 

HR Human Resources – obvyklé označení personálního oddělení v 
organizacipersonalistika 

IFMA International Facility Management Association – mezinárodní sdružení 
facility manažerů, profesní sdružení jednotlivců z různých oborů 

IS informační systém – jedná se o soubor technických prostředků , 
programového vybavení a organizačních opatření, který je určen pro sběr, 
zpracování, uchování, tvorbu a přenos informací v datové podobě 

ISO International Organization for Standardization – mezinárodní normy 
jakosti 

IT informační technologie, hardware, software 

JIT Just In Time – právě včas – zajišťování určitých fází procesů bez prostojů, 
bez meziskladů, se samokontrolou, v plynulé návaznosti+ 

KB Komerční banka a.s. 

KPI Key Performance Indicators – klíčové ukazatele výkonnosti 

MaR kontrolní systémy na měření a regulaci pro vzduchotechnické zařízení 

OPEX  Operating Expenses – neinvestiční výdaje na zajištění běžné podnikatelské 
činnosti. 

PCO pult centrální ochrany  

PO požární ochrana 

POS point of sale  - zařízení pro zúčtování platebních karet 

ROI Return On Investment – výnosnost investice, porovnává čistý účetní zisk 
vůči velikosti investice, respektive objemu celkových aktiv nebo pasiv 
(bilanční suma) 

SAP HR Human Resources – aplikace pro personalistiku 
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SAP REM Real Estate Management – aplikace evidující správu a údaje o objektech a 
prostorech s vazbou na účetnictví 

SLA Service Level Agreement – dohoda ( smlouva) o úrovni poskytovaných 
služeb. Používá se jako součást obchodní smlouvy při poskytování služeb, 
které mají důležité měřitelné hodnoty, a to v oblasti výkonu, šíře 
funkčnosti, dostupnosti, spolehlivosti a stability poskytované služby  

ZBB Zero Based Budgetting – rozpočet s nulovou bází, příprava rozpočtu 
nezávisle na uplynulém období 
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