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Anotace 

Řízení investičního procesu i procesu běţné správy nemá v současnosti stanoven 

jednotný koncepční přístup. Absence metodického řízení s tím souvisejících činností má za 

následek marné vynakládání časových a finančních prostředků.  

Vzhledem k velmi rozsáhlé a široké problematice obecného investičního procesu je 

disertační práce primárně zaměřena na oblast reprodukce majetku stavebního charakteru, 

tj. řízení investic, běţné správy a údrţby. Vše s vyuţitím metody řízení facility 

managementu v předprojektové, projektové, zadávací a realizační fázi s aplikací 

elektronických (ICT) nástrojů.  

Hlavním cílem této práce je navrhnout v praxi nový pracovní postup, který bude 

umoţňovat projektové řízení vysokého mnoţství investičních procesů v oblasti reprodukce 

majetku stavebního charakteru, aniţ by to mělo přímé lineární dopady na lidské zdroje a 

strukturu řízení. Nově navrţený postup investičního procesu bude připraven na podmínky 

privátních i veřejných subjektů.  

Jeden z hlavních výstupů práce je vývoj zcela nového modulu „AUKCE“, který byl 

přímo vyvolán v průběhu měření investičního procesu a slouţí ke zkrácení investičního 

procesu v zadávací fázi. Vývoj inovativního modulu byl zhotoven, implementován, 

otestován a vyuţívá se v praxi dle zadání zpracovatelky disertační práce.  

Pracovní postupy disertační práce jsou zaloţeny na empirických a logických 

metodách. Zejména je kladen důraz na definování vstupních vlivů investičního procesu, 

pozorování reality, vyvození obecných postupů a formulace hypotéz. Na základě toho jsou 

naformulovány nové principy s testováním a vyhodnocením zkušeností ověřených v praxi. 

Doporučením pro budoucí výzkum je vyuţít výsledky práce jako důleţitý podklad 

pro zpracování obecné metodiky řízení investičních procesů. Co nejvíce zapojit ICT 

nástroje v řízení facility managementu. Dalším doporučením pro výzkum je navrţený 

proces aplikovat ve veřejné správě a ověřit v praxi na místní, regionální a centrální úrovni. 

Závěrečným doporučením pro další rozvoj tohoto vědního oboru je zaměřit se na výzkum 

konkrétních finančních úspor. A to nejen v oblasti investičních procesů (ve veřejné i 

privátní správě), ale v oblasti běţné správy a údrţby, vč. s tím souvisejících reţijních a 

provozních úspor.  

 



 

 

 

 

Annotation 

Investment management process and normal management process has currently 

established a unified conceptual approach. Failure to methodical management of related 

activities has resulted in fruitless expenditure of time and financial resources. 

Given the very extensive and broad issues of general investment process is the 

dissertation focuses primarily on asset replacement building character, investment 

management, administration and routine maintenance. All management methods using the 

facility management in industrial plants, design, procurement and implementation phase 

with electronic applications (ICT) tools. 

The main objective of this work is to propose a new practice in the workflow that 

will allow the project management process a high amount of investment in asset 

replacement building character, without having a direct linear impact on human resources 

and management structure. Proposed new procedure will be prepared in terms of private 

and public processes. 

One of the major outputs of the work is to develop a completely new module 

"AUCTION", which was directly caused during the measurements and used to reduce the 

investment process in the tender phase. The development of an innovative module was 

created, implemented, tested and used in practice according to the assignment processor 

dissertation. 

Workflows dissertation based on empirical and logical methods. In particular, the 

emphasis is on defining the input influences the investment process, observation of reality, 

to draw general procedures and formulation of hypotheses. On this basis, formulated new 

principles of testing and evaluation of proven experience in practice. 

Recommendation for future research is to use the work as an important basic for 

preparing the general methodology of investment management processes. What to involve 

the ICT tools in the management of facility management. Another recommendation for 

research is a process applied in public administration and to verify in practice at local, 

regional and central level. Final recommendation for the further development of this 

discipline is to focus on research specific financial savings. And not just in the process of 

investment (public and private administration), but for routine administration and 

maintenance, incl. associated overhead and operational savings. 



 

 

 

 

SEZNAM ZKRATEK 

AD Autorský dozor 

AFM Alstanet Facility Management 

CAFM Computer Aided Facility Management 

CASHFLOW Příliv peněz, tok peněz  

DOSS Dotčené orgány státní správy 

DPS Dokumentace pro provedení stavby 

DSP Dokumentace ke stavebnímu povolení 

DUR Dokumentace k územnímu rozhodnutí 

EAM Správa majetku a údrţby (Enterprise asset management) 

EPS Elektronická poţární signalizace  

EZS Elektronická zabezpečovací signalizace 

FM Facility management 

GIS Geografický informační systém  

ICT Informační technologie 

IČ Inţenýrská činnost  

IFM Integrovaný facility management  

IFMA International Facility Management Association - Czech Republic  

INV Investiční činnost, investice, investiční proces/cyklus 

ISPROFIN Informační systém programového financování  

IZ Investiční záměr 

KPI Klíčové výkonnostní a kvalitativní hodnotitele (ukazatele) 

MS Mandátní smlouva 

PD Projektová dokumentace 

PDCA Metoda – „Plan-Do-Check- Act“ („Plánuj, Dělej, Kontroluj a Jednej“) 

PPP Public Privat Partnershift (Projekty privátního a veřejného sektoru) 

RDBMS Relační databáze zaloţená na relačním modelu 

SL Service Level = úroveň sluţby 

SLA Service Level Agreement = smlouvy o úrovni sluţby 

SoD Smlouva o dílo 

TDI Technický dozor investora 

TZB Technická zařízení budov 

UP Územní plán 

VZT Vzduchotechnická zařízení 

WORKFLOW  Pracovní postup, průběh práce (schvalovací struktura) 

ZDS Zadávací dokumentace stavby 
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1. Úvod  

 Disertační práce se zaměřuje na problematiku investičního procesu, vč. běţné 

správy a údrţby. V současnosti je problematika investičního procesu řešena nekoncepčně. 

To má za následek zvýšení časových a finančních prostředků, které jsou nehospodárně 

vynakládány.  

 

1. 1. Oblast řešeného tématu 

 Vzhledem k rozsáhlé a široké problematice obecného investičního procesu je práce 

primárně zaměřena na oblast reprodukce majetku stavebního charakteru. Reprodukcí je 

v disertační práci vnímán jak investiční proces, tak proces běţné správy a údrţby. Oblast 

bude rovněţ v disertační práci nazývána jako „investiční proces“, „investice“ nebo „běţná 

správa a investice“.  

 Problematika bude sledována z hlediska organizačního řízení a koordinace, dále 

časového a okrajově finančního plánování. Disertační práce navrhne nový pracovní postup 

řízení investičního procesu, který bude důleţitým podkladem pro další výzkum. Navrţený 

pracovní postup řízení investic bude respektovat principy projektového řízení 

prostřednictvím facility managementu v předprojektové, projektové, zadávací a realizační 

fázi s vyuţitím elektronických (ICT) nástrojů. Pro zadávací fázi byl na základě této práce 

vyvinut zcela nový modul „AUKCE“.  

 Investiční proces je velmi sloţitý a objemný soubor činností, které jsou vzájemně 

propojeny a ovlivňují se. Zejména je organizačně i časově velmi sloţité řídit více 

investičních procesů najednou. Tím, ţe nejsou vyuţívány nové principy řízení a vhodné 

elektronické nástroje, dochází k neţádoucímu časovému nárůstu celého investičního 

procesu. Nový pracovní postup řízení investičního procesu hledá vhodné řešení dané 

problematiky s vyuţitím nástrojů facility managementu. 

  

1. 2. Cílová skupina disertační práce 

 Řešení je určeno především subjektům vyuţívajícím řízení v oblasti facility 

managementu. Společnostem, které v rámci svých kaţdodenních činností a úkonech 

připravují stavební investice, nastavují průběţné časové a finanční plánování. Všechny 

výstupy práce budou koncipovány tak, aby mohly být modifikovaně přeneseny na místní, 

regionální i centrální úroveň jak privátní, tak veřejnou.  



 

 

 

 

2. Cíl disertační práce a pracovní hypotézy  

 

V současnosti je relativně dobře teoreticky definován investiční proces, coţ 

dokládají i teoretická východiska specifikovaná ve 3. kapitole s názvem: „Teoretická 

východiska a vstupní podklady“. V praxi však nenalezneme konkrétní uplatnění metody 

řízení facility managementu při přípravě a realizaci investičního procesu. Metoda řízení 

facility managementu
1
 bude aplikována v novém pracovním postupu, který bude 

formulovat principy zpracování firemní strategie a praktického řízení investičního procesu 

s vyuţitím ICT nástrojů.   

 

2.1. Cíl disertační práce 

 

Cílem práce bude navrhnout a v praxi ověřit funkčnost nového pracovního 

postupu řízení přípravy a realizace investic. Navrhované principy budou uplatněny v 

procesu řízení facility managementu s vyuţitím vhodného elektronického nástroje. Nový 

pracovní postup přípravy a realizace investic bude stěţejním podkladem pro budoucí 

zpracování metodických postupů v této oblasti.  

Jedním z cílů disertační práce je vývoj zcela nového modulu AUKCÍ, který je 

součástí řešeného tématu. Jedná se o nový modul software AFM (Alstanet Facility 

Management). AFM je moderní softwarovou aplikací z oblasti klasického Facility 

Management software, tzv. CAFM systém (Computer Aided Facility Management).  

Statistickými metodami a analýzami dat specifikovanými v kap. 4 „Pouţité metody 

zpracování“ budou samostatně měřena vstupní data. Teprve poté budou logickými 

metodami specifikovanými rovněţ v kap. 4 ověřeny 3 základní pracovní hypotézy.  

Navrţený pracovní postup bude doporučen jako stěţejní dokument pro další 

rozvoj vědního oboru s cílem nastavení budoucí funkční metodiky. Pracovní postup 

řízení přípravy a realizace investic bude připraven na podmínky jak privátních, tak 

veřejných procesů. To je hlavní a nejdůleţitější cíl celé práce.  

_________________________________________________________________________ 
1 Facility management, facility – snadnost, lehkost, obratnost, dovednost, poddajnost, přístupnost, výhodu, vhodné 

zařízení, prostředek, plynulost, zručnost, nadání, talent a vlohy a management – vedení, správa, řízení, obratné zacházení 

či řiditelství. Základní cíl facility managementu: posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichţ pracoviště a pracovníci 

podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu 

organizace. 



 

 

 

 

2.2. Specifikace pracovních hypotéz  

Před specifikací pracovních hypotéz je nezbytné nejprve ověřit vhodnost vstupních 

dat. Vstupními daty jsou ve smyslu disertační práce míněna stavebně – technická data 

skupiny 84 nemovitostí, které byly zahrnuty do měření investičního procesu a návrhu 

pracovního postupu. Sledovaná data budou prostřednictvím statistických a empirických 

metod z různých pohledů vyhodnocována. Cílem statistických metod bude prokázat, jaké 

jsou mezi sledovanými daty vzájemné vztahy. Tzn. jaké jsou jejich vlastnosti, rozdílnosti, 

podobnosti ve sledovaných ukazatelích a parametrech a zda jsou na sobě závislé či 

nezávislé. Dosaţené výsledky budou vyuţity v úvodu zpracování nového pracovního 

postupu řízení investičního procesu.  

 

Níţe jsou specifikovány pracovní hypotézy, které jsou vyjádřeny tvrzením 

obecných konstatování. Hypotézy budou posuzovány v kap. č. 6 „Aplikace vědeckých 

metod“, kap. 7 „Návrh nového pracovního postupu“ a kap. 8 „Výsledky disertační práce a 

ověření pracovních hypotéz“.  

 

Pracovní hypotéza 1  

V praxi lze realizovat investiční proces souboru stavebních akcí v rozmezí 

finančních prostředků 50 000 – 50 000 000 Kč, bez pouţití metody řízení facility 

managementu a bez elektronických nástrojů. Proces řízení je stanoven ve známých 

legislativních předpisech, odborných publikacích a metodikách uvedených v kap. 3 

„Teoretická východiska a vstupní podklady“.  Celková průměrná délka všech fází 

investičního procesu se bude pohybovat v rozmezí 2,5 – 3 roky.  

Shrnutí pracovní hypotézy 1 

Na základě takto postavené hypotézy můţeme konstatovat, ţe procesy standardního 

řízení se při stávající míře teoretických znalostí zvládnou, avšak s delší lhůtou pro jejich 

realizaci. Zároveň toto tvrzení nepředpokládá řízení mnoha investičních procesů najednou. 

Pracovní hypotézu budeme prokazovat prostřednictvím logické metody „indukce a 

dedukce“ 
2
 uvedených v kap. 4 s názvem: „Pouţité metody zpracování“. 

_________________________________________________________________________ 
2 Metoda Indukce a dedukce - Indukce je proces vyvozování obecného závěru na základě poznatků o jednotlivostech. 

Induktivní závěr lze povaţovat za hypotézu, protoţe nabízí vysvětlení, i kdyţ těchto vysvětlení můţe být v praxi více. 

Dedukce je způsob myšlení, při němţ od obecných závěrů, tvrzení a soudů přecházíme k méně známým, zvláštním. 

Vycházíme tedy ze známých, ověřených a obecně platných závěrů a aplikujeme je na jednotlivé dosud neprozkoumané 

případy. Dedukce je proces, ve kterém testujeme, zda vyslovená hypotéza je schopna vysvětlit zkoumaný fakt.       

http://www.edssmvs.cz/DocumentsList.aspx?Agenda=ZDOT
http://www.edssmvs.cz/DocumentsList.aspx?Agenda=ZDOT
http://www.edssmvs.cz/DocumentsList.aspx?Agenda=ZDOT
http://www.edssmvs.cz/DocumentsList.aspx?Agenda=ZDOT
http://www.edssmvs.cz/DocumentsList.aspx?Agenda=ZDOT


 

 

 

 

Pracovní hypotéza 2 

S pouţitím metody řízení facility managementu a při aplikaci vhodných 

elektronických nástrojů lze docílit výrazného zefektivnění (zkrácení) celého investičního 

procesu pro stavební akce v rozmezí 50 000 – 50 000 000 Kč o minimálně 15%.  

 

Shrnutí pracovní hypotézy 2 

Předpokládejme, ţe připravujeme a realizujeme investiční proces souboru 

stavebních akcí při pouţití metody řízení facility managementu a vhodného ICT nástroje. 

V případě správného nastavení firemní strategie a nového pracovního postupu lze 

zefektivnit, tedy výrazně zkrátit investiční proces reprodukce majetku. Pracovní hypotézu 

budeme prokazovat prostřednictvím logických metod „indukce a dedukce“ uvedených 

v kap. 4 s názvem: „Pouţité metody zpracování“. 

 

Pracovní hypotéza 3 

S pouţitím metody řízení facility managementu a při aplikaci vhodných 

elektronických nástrojů lze docílit výrazného zefektivnění (zkrácení) investičního procesu 

pro stavební akce v rozmezí 50 000 – 50 000 000 Kč pouze v části přípravy. V rámci části 

realizace investičního procesu nedosáhne zefektivnění (zkrácení) investičního procesu více 

neţ 5%.  

 

Shrnutí pracovní hypotézy 3 

Předpokládejme, ţe připravujeme a realizujeme investiční proces souboru 

stavebních akcí při pouţití metody řízení facility managementu a vhodného ICT nástroje. 

V případě správného nastavení firemní strategie a nového pracovního postupu investičního 

procesu lze zefektivnit, tedy celkově výrazně zkrátit, investiční proces reprodukce majetku 

pouze ve fázích přípravy. Výraznější časové úspory ve fázi realizace nebude dosaţeno. 

Pracovní hypotézu budeme prokazovat prostřednictvím logických metod „indukce a 

dedukce“ uvedených v kap. 4 s názvem: „Pouţité metody zpracování“. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. 3. Ověření pracovních hypotéz  

Tvrzení v jednotlivých pracovních hypotézách budou potvrzena či vyvrácena na 

základě výsledků měření a logických vědeckých metod. K tomu, abychom byli schopni 

prokázat, zda je pracovní hypotéza pravdivá či nepravdivá, je nezbytné nově navrţený 

postup ověřit logickými metodami v praxi. Abychom byli schopni navrţený postup ověřit, 

musíme nejprve provést empirické a statistické metody zkoumající vhodnost vstupních dat 

pro zpracování firemní strategie dle kap. 4 „Pouţité metody zpracování“. Teprve poté bude 

moţné nově nastavený pracovní postup ověřit logickými metodami v praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Teoretická východiska a vstupní podklady 

V rámci této kapitoly budou shrnuta a sumarizována základní teoretická východiska 

a vstupní vlivy investičního procesu. Bude popsán stávající stav poznání a všeobecně 

uznávané teoretické znalosti. Stěţejní je tedy zejména analyzovat současné poznatky, 

související legislativní předpisy, odbornou literaturu, teoretické zdroje a sumarizovat 

dostupná fakta. Míru poznání pak vyuţít v logických a empirických metodách, postupech a 

návrzích řešení.  

 

3. 1. Základní vlivy investičního procesu  

3. 1. 1 Účastníci investičního procesu  

A) Přímí účastníci dle ČSN EN 15 221-1 [18]:  

 Objednatel (investor)/klient/odběratel/uţivatel/vlastník na straně jedné                                                                                                                                                                                                 

 Dodavatel/poskytovatel/realizátor/provozovatel na straně druhé. 

B) Nepřímí účastníci facility managementu, kteří jsou účelově vázáni na konkrétní 

procesy a výkony činnosti:  

 firmy spolupracující s poskytovatelem (dodavatelem) na základě outsoursing 

sluţeb, 

 spolupracující účastníci investičních procesů a procesů běţné správy a samosprávy: 

investor, supervizoři, urbanisté, architekti, projektanti, dodavatelé, realizátoři, 

výkon inţenýrské činnosti, technický dozor investora (TDI), inspektoři bezpečnosti 

práce, atd. 

 veřejné subjekty (samospráva) i státní správa v přenesené působnosti tj. regionální 

instituce (městské a krajské úřady, atd.) a dále v přenesené působnosti dotčené 

orgány státní správy (DOSS), tj. stavební úřady, krajské hygienické stanice, 

hasičské záchranné stanice, Ústavy památkové péče, orgány činné v oblasti dopadů 

na ţivotní prostředí, 



 

 

 

 

 další účastníci, tj. zejména vlastníci dotčení svými právy při majetkoprávních 

vypořádáních, organizace a instituty hájící práva různých skupin občanů (občanská 

sdruţení a iniciativy). 

3.1.2 Investiční proces s ohledem na druh investora  

Disertační práce se soustředí zejména na soukromou sféru, tedy privátního 

investora. Avšak je nezbytné definovat v rámci teoretických východisek základní 

legislativní rámce veřejné sféry a tedy veřejného investora. Základním právním předpisem 

je zákon o obcích z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) nebo o krajích z. č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) [20, 21]. Dle zákona je zastupitelstvu obce či 

kraje svěřena pravomoc v koordinaci rozvoje, schvalování programů rozvoje území, 

schvalování koncepce rozvoje v různých oblastech, jejich realizace a kontrola. Tato 

pravomoc je velmi podstatná z hlediska časového harmonogramu a postupu výstavby.  

V privátním sektoru je tato pravomoc svěřena vedení dané společnosti a není 

limitována ţádnými legislativními rámci. Tzn. privátní instituce má neomezená práva 

v rozhodování z hlediska investice a míry finančních prostředků. Samotný proces, jeho 

délku a lhůty bez ohledu na druh investora, ovlivňuje výkon přenesené působnosti, tzn. 

konkrétní legislativní prameny z oblasti stavebního zákona, památkové ochrany či 

ţivotního prostředí.   

 

3.1.3 Investiční proces s ohledem na zákon o veřejných zakázkách 

Samospráva a tzv. síťový zadavatel ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách je veřejným zadavatelem [22]. Veřejnými projekty jsou ty, které se 

realizují na základě písemné smlouvy mezi veřejným zadavatelem a jedním či více 

dodavateli, jejímţ předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či sluţeb nebo úplatné 

provedení stavebních prací, běţné správy, údrţby i sluţeb. Podmínky pouţití a průběh 

kaţdého druhu zadávacího řízení je v tomto zákoně přesně specifikován, vč. uvedení všech 

lhůt, které jsou pro jednotlivá zadávací řízení stanovena.  

Druh zadavatele má podstatný vliv na časový průběh v průběhu přípravy, zadání a 

provozování poskytovaných prací a sluţeb. 

 

 



 

 

 

 

3.1.4 Investiční proces s ohledem na principy a různé zdroje financování 

V současnosti se nabízí velké mnoţství druhů a způsobů financování. Mnoho 

investičních projektů i projektů na správu a údrţbu je financováno ne vţdy vhodným 

způsobem. Důvodem je většinou nedostatečná znalost účastníků projektu o vyuţití 

alternativních druhů a způsobů finančních prostředků z jiných neţ vlastních zdrojů.  

Financování projektů je moţné rozdělit z různých hledisek do 2 kategorií:  

A) z hlediska účelu 

B) z hlediska druhů financování 

Ad A) Z hlediska účelu můţe být projekt rozdělen na investiční nebo neinvestiční. Velmi 

často se objevují projekty, které obsahují kombinaci obou prostředků, tzn. ţe projekt je z 

části investiční a neinvestiční povahy. 

Ad B) Investiční proces se rovněţ velmi úzce odvíjí od druhů financování veřejných 

investic. V současnosti mohou být veřejné investice financovány z mnoha oblastí  

[8 – 12, 17]:  

B1)   vlastní zdroje 

B2)   dotace ze státního rozpočtu, návratné finanční výpomoci 

B3)   dotace ze státních fondů  

B4)   dotace z prostředků EU 

B5)   dary a příspěvky 

B6)   kombinace různých zdrojů financování 

 

B1)   Financování z vlastních zdrojů  

Jedná se o nejběţnější a nejrozšířenější způsob financování investičních projektů. 

Výhodou tohoto financování pro soukromého investora je především financování a 

realizace. Veřejný investor na místní či regionální úrovni se řídí při pouţití vlastních 

prostředků zákonem č. 250/2000 Sb. [27], o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

B2)   Poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a státních fondů 

V rámci vymezení kompetencí na úrovni státní správy a samosprávy je financování 

projektů z různých resortů, a to především z oblasti školství, zdravotnictví, sociálních věcí, 

kultury a dopravy zajišťováno jak z vlastních prostředků kraje, tak ze státního rozpočtu 



 

 

 

 

v rámci vyhlašovaných programů. Finanční prostředky jsou uvolňovány z jednotlivých 

kapitol příslušných ministerstev a bývají výhradně účelově určeny. Investiční proces se řídí 

v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku [29]. Projekty financované z těchto prostředků jsou evidovány 

v jednotném informačním systému programového financování reprodukce majetku, tzv. 

ISPROFIN
3
 [29].  

B3)   Poskytnutí dotace z prostředků EU 

Vstup České republiky do Evropské unie nám umoţnil čerpání finančních zdrojů i 

v rámci tohoto Společenství. Z hlediska časového horizontu rozděluje Evropská unie 

finanční prostředky v období střednědobého plánování, v tzv. programovacích obdobích tj. 

2007 – 2013. Operační programy se dělí dle 3 hlavních cílů [13 - 17].  

Cíl 1 Konvergence  

 Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 

 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OPVVI) 

 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 

 Operační program Ţivotní prostředí (OPŢP) 

 Operační program Doprava (OPD) 

 Integrovaný operační program (IOP) 

 Regionální operační programy (ROP) 

 Operační program Technická pomoc (OPTP) 

 

Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 Operační program Praha Konkurenceschopnost 

 Operační program Praha Adaptabilita 

Cíl 3 Evropská územní spolupráce 

 INTERACT II 

 ESPON 2013 

 OP Meziregionální spolupráce 

 OP Nadnárodní spolupráce 

 

_________________________________________________________________________ 

3 ISPROFIN - Informační systém programového financování  - Evidenční dotační systém (EDS)  a Správu majetku ve 

vlastnictví státu (SMVS). Upravuje Vyhláška č. 11/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního 

rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, s účinností od 19. ledna 2010. 

 

http://www.edssmvs.cz/DocumentsList.aspx?Agenda=ZDOT
http://www.edssmvs.cz/DocumentsList.aspx?Agenda=ZDOT


 

 

 

 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko 

Další velkou výzvou je financování prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého 

sektoru, tzv. PPP
4 
[40].  

B6)   Kombinace různých zdrojů financování  

Rozsáhlé projekty, s ohledem na velikost investice, nelze mnohdy financovat pouze 

z jednoho zdroje. Mohou být pouţity modely financování kombinující různé zdroje, které 

jsou uvedeny výše. Velmi často se na regionálních úrovních objevují kombinace těchto 

modelů financování: vlastní zdroje x státní dotace nebo vlastní zdroje x dotace EU, příp. 

kombinace všech tří druhů. 

 

3.1.5 Investiční proces vyjádřený v investičním cyklu 

Investiční cyklus je časově vymezený investiční proces, který představuje soubor 

činností a operací vedoucích k realizaci a uţívání investice. Tento soubor činností lze 

rozdělit do jednotlivých fází, které charakterizují převládající činnosti v probíhajícím 

procesu a to fáze: koncepční, předprojektová, projektová, realizační, exploatační a 

likvidační. Podle fází investičního procesu lze odvodit typ dokumentace, inţenýrských 

činností a partnerů v investičním procesu [1].  

Typ činností a partnerů v investičním procesu je moţné rozdělit takto: 

 investorská / investor, stavebník 

 projekční / projektant 

 zhotovitelská / zhotovitel  

 inţenýrská / inţ. organizace 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

4 PPP je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniklé za účelem vyuţití zdrojů a schopností 

soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných sluţeb. Jednotlivé varianty PPP, jsou-li odborně a 

úspěšně aplikovány, zvyšují kvalitu i efektivnost veřejných sluţeb včetně výkonu státní správy a urychlují realizaci 
významných infrastrukturních projektů s pozitivním dopadem na rozvoj ekonomiky. 



 

 

 

 

Dle z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [23] lze 

obecně k jednotlivým fázím přiřadit typ dokumentace a inţenýrských činností.  

  

Tab. 1 Typ dokumentace a inženýrských činností [1, 23] 

Č. fáze Název fáze Specifikace dokumentů kaţdé fáze Výstup fáze 

1. Koncepční fáze  

Koncepce, územně plánovací 

dokumentace a podklady 

Studie, investiční 

záměr 

2. Předprojektová fáze  

Projekt pro územní řízení, průzkumy, 

atd.  Územní souhlas 

3. Projektová fáze  

Projekt pro ohlášení x stavební 

povolení, prováděcí projekty, 

dokumentace pro zadání stavby, atd. 

Ohlášení, stavební 

povolení 

4. Realizační fáze  

Protokol o předání staveniště, 

realizační dokumentace a 

dokumentace skutečného provedení 

stavby, stavební a montáţní deník, 

atesty, atd. 

Oznámení stavebnímu 

úřadu, kolaudační 

souhlas 

5. Exploatační fáze  

Dokumentace uvedení stavby do 

provozu, pasport, evidence 

Souhlas se změnou 

uţívaní stavby 

6. 
Likvidační / demoliční 

fáze  Dokumentace bouracích prací Demoliční výměr 

 

 

3.2.  Investiční proces řízený facility managementem 

Facility management (princip řízení) vznikl v sedmdesátých letech v USA a 

soustředil se na sluţby související s provozem a správou budov a nemovitého majetku. 

K vysvětlení obecného pojmu facility managementu lze pouţít význam slova prezentovaný 

sdruţením International Facility Management Association - Czech Republic  (IFMA)
5 

[34, 

36].  

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

5 IFMA - Jedná se o největší uznávané profesní sdruţení facility manaţerů ve světě sdruţených v mezinárodní asociaci 

facility managementu ve světě. Přeloţíme-li si význam jednotlivých slov facility management, znamená facility – 

snadnost, lehkost, obratnost, dovednost, poddajnost, přístupnost, výhodu, vhodné zařízení, prostředek, plynulost, 

zručnost, nadání, talent a vlohy a management – vedení, správa, řízení, obratné zacházení či řiditelství. Cílem řízení je 

posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichţ pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku 

pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Professional_association
http://en.wikipedia.org/wiki/Facilities_management


 

 

 

 

 

Obr. 1 Synergie “3P” [34] 

 

Co vše je zahrnuto do sluţeb facility managementu je patrné z níţe doloţeného schématu. 

 

 

Obr. 2 Integrovaný facility management (IFM) [ 35] 

 

Filozofií facility managementu (IFM) je zajišťování sluţeb a prací takovým způsobem, kdy 

je klient vnímá jako samozřejmost, nezabývá se jejich řešením a v klidu se můţe věnovat 

klíčovému předmětu své činnosti, v našem případě procesu plánování investic.  



 

 

 

 

3.2.1 Legislativní předpisy v oblasti facility managementu 

Základy facility managementu v Evropě stanovuje společná norma u nás 

označovaná ČSN EN 15221 „Facility management“ [18, 19]. Tento standard bude mít 

postupně rozšiřující se řadu dílů, celkem 7, ze kterých jsou v současnosti platné první dva. 

"Facility Management pokrývá a slučuje velmi širokou škálu procesů, vč. investičních, 

sluţeb, činností a zařízení. Základním konceptem Facility Managementu je zajištění 

integrovaného řízení na strategické, taktické a provozní úrovni." 

 

Tab. 2 Rozdělení ČSN EN 15221 „Facility management“ [18, 19] 

 

 

I. Díl normy ČSN EN 15221-1  

Úvodní díl normy ČSN EN 15221 „Definice a terminologie“ [18] seznamuje se 

základy oboru. Facility management je zde definován jako obor, jehoţ předmětem je řízení 

integrovaných sluţeb, které podporují základní podnikání společnosti. Norma dává návod, 

jaké sluţby by měly být do jednotlivých oblastí zařazovány. Významnou změnou v novém 

přístupu k  řešené problematice je rozlišení tří úrovní řízení. Strategickou (dlouhodobou), 

taktickou (střednědobou) a provozní (krátkodobou) úroveň. První díl normy dbá na 

důsledné uplatňování všech tří úrovní a i ve všech dalších dílech normy jsou tyto úrovně 

zdůrazňovány. Na poskytované sluţby a procesy se lze dívat z dvojího pohledu tzv. „tvrdé 

sluţby“ a  „měkké sluţby“ [18]. 

 

Obr. 3 Rozdělení služeb dle ČSN EN 12 551-1 [18] 



 

 

 

 

A) Prostor a infrastruktura (tvrdé služby)       B) Lidé a organizace (měkké služby) 

  A1) Ubytování    B1) Péče o uţivatele objektů 

A2) Pracoviště    B2) ICT 

A3) Technická infrastruktura   B3) Logistika 

A4) Úklid     B4) Ostatní podpůrné sluţby 

 A5) Ostatní – prostor a infrastruktura 

 

Rozhraní mezi základními činnostmi a podpůrnými sluţbami je stanoveno individuálně 

kaţdou jednotlivou organizací. Jedná se o model facility managementu dle normy ČSN EN 

15 221-1 "Facility management - Termíny a definice" [18, str. 15 - 19] 

 

 

Obr. 4 Struktura facility managementu dle normy ČSN EN 15 221-1 [18, str. 15] 

 

Vstupem do facility management procesů jsou majetek/zařízení (hmotné prostředky) a 

aktivity. Výstupy těchto procesů podporují základní činnosti facility managementu. 

Integrací a koordinací facility management činností se zvyšuje efektivnost základních 

činností. Jaká je pozice a role facility manaţera v celé struktuře názorně dokládá grafické 

znázornění obr. 5. 

 



 

 

 

 

 

Obr. 5 Pozice facility managera ve struktuře řízení facility managementu [18, 19, 43] 

 

II. Díl normy ČSN EN 15 221-2  

Cílem je poskytnout návod na přípravu efektivní FM-smlouvy [43]. Na tuto 

rámcovou FM smlouvu přímo navazují jednotlivé SLA smlouvy, které jiţ popisují 

jednotlivé konkrétní FM sluţby. Na základě dohodnutých parametrů smluv se sestavují 

klíčové výkonnostní ukazatele (KPI), které umoţňují promítnutí úrovně kvality 

poskytované sluţby do způsobu hodnocení. Kaţdý ukazatel má v dohodě určitou váhu 

[43]. 

 

III. Díl normy ČSN EN 15 221  

Třetí část normy se soustředí na kvalitu. Aby bylo moţno implementovat principy 

ISO 9001 do prostředí FM sluţeb, zavádí třetí díl pojem FM produkt. FM produktem se 

míní přesně vymezená a měřitelná FM sluţba. Sledování výkonu a kvality je hlavní cíl 

[43]. 

Norma proto zavádí další výraz SL (úroveň sluţby). SL stanovuje klient. SL 

specifikuje poţadavek na FM produkt. Měl by popsat cílový stav, který zajištěním FM 

sluţby bude dosaţen a dále specifikaci KPI (klíčových výkonnostních a kvalitativních 

hodnotitelů), které umoţní měřit výkon a kvalitu poskytovaných sluţeb [43]. 



 

 

 

 

 

Obr. 6 Přístupy ke specifikaci úrovně poskytované služby SL [43] 

IV. Díl normy ČSN EN 15 221  

Další část budoucí normy se zaměřuje na taxonomii (kategorizaci) facility 

managementu. Čtvrtý díl normy zavádí kromě procesů (zvolena je obecná teorie 

kvalitativního cyklu PDCA - Demingův cyklus) téţ pohled finanční (zejména nákladový). 

V textu i na jednotlivých grafických zobrazeních se poukazuje na souvztaţnost kategorií 

FM produktů (tvrdé a měkké FM sluţby), úrovní řízení (strategická, taktická a provozní), 

kvalitativních fází, finančních fází (plán, realizace a controling), majetkových vazeb, 

obchodních etap (objednávka, dodávka, vyrovnání) atd. [18, 43] 

Tab.3 Kategorizace facility managementu [43] 

 



 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Vazby FM produktů na ostatní oblasti [43] 



 

 

 

 

 

Obr. 8 Matice FM produktů na ostatní oblasti dle normy [43]  



 

 

 

 

V. Díl normy ČSN EN 15 221  

Další díl evropské normy – Průvodce rozvojem a zlepšením procesů – specifikuje 

procesní standardy. Zdůrazňuje jednotlivé etapy procesu, specifikuje rozdíl mezi účinností 

procesu a jeho efektivitou. Dává příklady procesů na úrovních strategických, taktických a 

provozních. Upozorňuje na význam přesné definice vstupů a výstupů procesů, úzké vazby 

mezi procesy a kvalitativním cyklem a další [43]. 

 

 

Obr. 9 Vazby mezi procesy a kvalitativním cyklem [43] 

 

VI. Díl normy ČSN EN 15 221  

Šestý díl popisuje standardy měření, zejména ploch a prostor. Tento díl normy také 

standardizuje kategorie prostor podle uţitečnosti pro uţivatele. [43] 

 

VII. Díl normy ČSN EN 15 221  

Sedmý díl završí standardizační proces o benchmarkingu (= poměřování). 

Benchmarkingem se zavede nová dimenze řízení, která umoţní skutečné řízené 

zkvalitňování a optimalizaci. Porovnávat se však můţe mnoho oblastí, jako je kvalita, 

výkon, četnost, ale i „měkké“ atributy, jakými jsou spokojenost, spolehlivost personálu  

atd. [43] 

 

 

 



 

 

 

 

Další metodiky v oblasti řízení facility managementem  

 Kromě americko – evropského chápání pojmu řízení investičních akcí 

prostřednictvím facility managementu je nutno zmínit i australské chápání této 

problematiky. Musíme konstatovat, ţe australská odborná veřejnost je v rozsahu a 

specifikacích nejdále v porovnání s ostatními zeměmi. V mimoevropském pojetí je 

definice Facility managementu chápána stejně jako v jiných zemích pojem Property či 

Asset, přičemţ se jedná o tutéţ oblast v zajišťování tentýţ činností a procesů. Schéma jak 

jsou jednotlivé pojmy chápány dle EU 15 221 [43]. 

 

 

 

 

Obr. 10 Schéma provázanosti Property, Asset a Facility [43] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Pouţité metody zpracování  

Empirické a statistické metody jsou zaloţeny na metodách pozorování, měření a 

experimentování. V rámci statistických metod budou aplikovány metody četnosti, SWOT 

analýza, shluková analýza, test korelace. Pro druh této práce jsou zejména důleţité logické 

metody. A to techniky sběru dat, coţ jsou také vědecké metody, metoda analýzy a metoda 

indukce a dedukce, PDCA metoda. Při sběru dat budou zjištěné výsledky prezentovány 

v geografických informačních systémech (GIS) v Příloze 1 a dále v elektronickém nástroji 

vyuţívaném v oblasti facility managementu CAFM. 

 

4. 1. Vybrané metody analýzy dat  

Metody slouţí zejména ke zjištění rozdílnosti v ukazatelích sledovaných vstupních 

dat. K tomu jsou pouţity statistické metody, které porovnávají vzorky dat a hledají 

případné odchylky a odlišnosti vybraných ukazatelů.  Sledovaná data lze pozorovat 

v časovém vývoji, tzn. zda se rozdíly mezi sledovanými daty zvětšují (prohlubují), jsou 

stabilní či se zmenšují. Dále lze pozorovat rovnoměrnost a vhodnost rozdělení sledovaných 

dat. K tomu jsou vhodné metody určující míru variability dat, které představuje variační 

koeficient. Variační koeficient vyhodnocuje míru variability, tzn. odlišnosti v procentech.      

Do skupiny vědeckých metod spadá i porovnání mediánů hodnot a s tím 

souvisejících růstových koeficientů. V rámci sledovaných dat jsou určeny okrajové 

hodnoty maxima a minima hodnot ukazatele. Dále jsou data rozdělena do strukturovaných 

skupin podobných parametrů, tzv. „shluků“, kterých docílíme aplikací metody shlukové 

analýzy. Výsledkem shlukování jsou ukazatele stavu celkového území pozorovaných dat.  

Vzájemný vztah ve dvou sledovaných ukazatelích nám definuje analýza testu 

korelace. Jedná se o vztah mezi dvěma veličinami. Pokud se jedna z nich mění, mění se 

korelativně i druhá. Znamená to vzájemný lineární vztah mezi veličinami x a y. Míru 

korelace vyjadřuje korelační koeficient. U vícerozměrných náhodných veličin jde o 

charakteristiku poskytující informaci o závislosti mezi veličinami.  

 



 

 

 

 

Korelační koeficient nabývá hodnot -1 aţ 1. Vztah mezi veličinami x a y je kladný, pokud 

platí y = k * x (pro záporný -k). 

k = - 1 -> nepřímá závislost; čím více se zvětší hodnoty v první skupině znaků, tím více 

se zmenší hodnoty v druhé skupině znaků;  

k = 1 - zcela přímá závislost;  

k = 0 - ţádná zjistitelná závislost. 

4.2. Statistické metody 

Jedná se o metody, které zpřehledňují sledovaná data tak, ţe je shrnují do předem 

definovaných kategorií, tzn. agregují je do statistických kategorií. Standardními 

charakteristikami jsou poloha, variabilita a charakteristické rozdělení veličiny. 

 

4.2.1 Četnosti  

Četnost představuje počet údajů, které náleţí do skupiny předem specifikovaných 

nepřekrývajících se intervalů. Sledovaný údaj náleţí do právě jedné třídy. Vzájemně se 

nepřekrývající třídy pokrývají celou oblast sledovaných dat.  

 

Sturgersovo pravidlo 

Vyuţívá se právě tam, kde pro určení počtu rozdělení tříd není jednoznačné. 

Definice pravidla:  

k = 1 + 3.3 * log n     (1) 

 

kde k  je počet intervalů (neboli tříd) a n je počet pozorování (neboli hodnoty 

kvantitativního znaku), které jsou k dispozici.   

 

 

Charakteristiky polohy 

Popisují soubory dat, ze kterých jiţ lze vyvozovat určité závěry. Charakteristikami 

polohy rozumíme umístění pozorovaných hodnot na číselné ose.  

 

 

 



 

 

 

 

Aritmetický průměr  

Je statistická veličina, která v jistém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu popisující 

soubor mnoha hodnot. Aritmetický průměr se obvykle značí vodorovným pruhem nad 

názvem proměnné, popř. řeckým písmenem μ.  

Definice aritmetického průměru je  

     (2) 

tzn. součet všech hodnot vydělený jejich počtem. V běţné řeči se obvykle obecným slovem 

průměr myslí právě aritmetický průměr.  

Medián  

Jedná se o hodnotu, jeţ dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně 

početné poloviny. Ve statistice patří mezi míry centrální tendence. Platí, ţe nejméně 50 % 

hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu. 

Pro nalezení mediánu daného souboru stačí hodnoty seřadit podle velikosti a vzít 

hodnotu, která se nalézá uprostřed seznamu. Pokud má soubor sudý počet prvků, obvykle 

se za medián označuje aritmetický průměr hodnot na místech n/2 a n/2+1. 

Označení mediánu: Me nebo  

 

4.2.2 Charakteristiky variability 

Charakteristiky popisují soubory dat, ze kterých lze vyvozovat závěry o variabilitě 

dat, tzn. míru rovnoměrnosti či nerovnoměrnosti distribuce hodnot sledovaného znaku.  

 

Rozptyl  

Rozptyl, téţ střední kvadratická odchylka, střední kvadratická fluktuace, variance 

nebo také disperze se pouţívá v teorii pravděpodobnosti a statistice. Je to druhý centrální 

moment náhodné veličiny. Jedná se o charakteristiku variability rozdělení 

pravděpodobnosti náhodné veličiny, která vyjadřuje variabilitu rozdělení souboru 

náhodných hodnot kolem její střední hodnoty. 

 

Rozptyl náhodné veličiny X se označuje: 

σ2(X), S2(X), D(X) nebo var (X)  (3) 
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Pro diskrétní náhodnou veličinu jej můţeme definovat vztahem: 

 

  (4) 

kde xi jsou hodnoty, kterých můţe náhodná veličina X nabývat (s pravděpodobnostmi pi) a  

E (X) je střední hodnota veličiny X. 

 

Směrodatná odchylka  

Směrodatná odchylka je v teorii pravděpodobnosti a statistice často pouţívanou 

mírou statistické disperze. Jedná se o kvadratický průměr odchylek hodnot znaku od jejich 

aritmetického průměru. Zhruba řečeno vypovídá o tom, jak moc se od sebe navzájem liší 

typické případy v souboru zkoumaných čísel. Je-li malá, jsou si prvky souboru většinou 

navzájem podobné, a naopak velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné 

odlišnosti. Pomocí pravidel 1σ a 2σ lze přibliţně určit, jak daleko jsou čísla v souboru 

vzdálená od průměru, resp. hodnoty náhodné veličiny vzdálené od střední hodnoty. 

Směrodatná odchylka je nejuţívanější míra variability. Je definována rovněţ jako kladná 

odmocnina výběrového rozptylu. Rozptyl je definován jako střední hodnota kvadrátů 

odchylek od střední hodnoty. Odchylku od střední hodnoty, která má rozměr stejný jako 

náhodná veličina, zachycuje směrodatná odchylka. Směrodatná odchylka neumoţňuje 

porovnávat variabilitu ukazatelů v odlišných jednotkách. 

Směrodatná odchylka, značená řeckým písmenem σ, se obvykle definuje jako odmocnina z 

rozptylu náhodné veličiny X, tzn. 

 

 =     (5) 
 

kde D(X) označuje rozptyl náhodné veličiny X. 

Pro skutečný výpočet odhadu směrodatné odchylky na empiricky zjištěné řadě čísel (tento 

odhad se nazývá výběrová směrodatná odchylka a jedná se o odmocninu z výběrového 

rozptylu). Aritmetický průměr souboru lze vypočítat jako: 

    (6) 
kde  x1, …, x N je soubor reálných čísel 
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Potom výběrová směrodatná odchylka těchto dat můţe být vypočítána jako 

 

    (7) 

 

Pro praktické výpočty se častěji pouţívá ekvivalentní vzorec 

 

  (8) 

 

 

Variační koeficient 

Chceme-li posoudit, je-li variabilita malá nebo velká, porovnáme směrodatnou 

odchylku s průměrem 

   (9) 
 

4.2.3 Změna hodnoty ukazatele 

 

Diference 

Diference dat nám označuje změnu stavu hodnoty standardu v časové řadě. Je tedy 

umoţněno sledovat přírůstky nebo naopak úbytky bez nutnosti zobrazení objemu daného 

ukazatele.  Matematicky znázorněná diference je  d Yt =  Yt -  Yt-1,  kde Y1….Yn, n je 

přirozené číslo.  

 

Koeficient růstu  

Tento koeficient je ukazatelem míry proměnnosti dynamiky souboru údajů. Lze 

sledovat rostoucí nebo klesající trend časové řady. Jedná se o bezrozměrný údaj.  

 

Průměrný koeficient růstu: 

   (10) 



 

 

 

 

4.3. Charakteristiky popisující vztah mezi proměnnými 

Charakteristiky popisují náhodné veličiny. Jedná se o vybrané číselné údaje, které 

shrnují základní informace o rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny. 

Charakteristiky nám o náhodné veličině poskytují pouze základní a hrubou představu, 

neboť charakteristiky (obvykle) nepostačují k jednoznačnému popisu rozdělení 

pravděpodobnosti. 

 

Kovariance 

Kovariance je střední hodnota součinu odchylek obou náhodných veličin X, Y od 

jejich středních hodnot. Máme-li dvourozměrný náhodný vektor, jehoţ sloţkami jsou 

náhodné veličiny X, Y, pak vztah mezi těmito veličinami lze vyjádřit pomocí kovariance 

C(X,Y), která je definována jako 

 

C(X,Y) = E {[X - E (X)][Y – E (Y)]} = E (XY) – E(X) E(Y)  (11) 

 

Kovariance můţe nabývat hodnot z intervalu (- ∞, ∞) a poskytuje informaci o intenzitě 

vztahu mezi dvěma veličinami. 

 

Koeficient korelace 

Při výpočtech je však místo kovariance výhodnější pouţívat koeficient korelace ρ 

(X,Y) definovaný vztahem 

     (12) 
 

kde σ(X) a σ(Y) jsou směrodatné odchylky veličin X, Y. 

 

Koeficient korelace nabývá hodnot z intervalu (-1, 1). Pro ρ = + 1 je mezi  X, Y přímá 

lineární závislost. Pro ρ = − 1 je mezi X, Y  nepřímá lineární závislost. Pro ρ = 0 jsou 

veličiny X, Y  lineárně nezávislé, a říkáme o nich, ţe jsou nekorelované. Nulová hodnota 

koeficientu korelace tedy neznamená obecnou nezávislost obou veličin X a Y, ale pouze 

nezávislost lineární. Korelační koeficient se aplikuje mezi dvěma měřenými proměnnými, 

jestliţe jsou zjišťovány hodnoty jednotlivých proměnných u kaţdého z N subjektů. 

Analytický nástroj Korelace je uţitečný zejména tehdy, jsou-li u kaţdého z N subjektů 
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zjišťovány více neţ dvě proměnné. Analytický nástroj Korelace slouţí k testování 

jednotlivých dvojic měřených proměnných a zjištění závislosti dvou měřených 

proměnných.  

 

Spearmanův korelační koeficient 

V případě dvourozměrného souboru kvalitativních údajů, je moţno zjistit stupeň 

závislosti těchto dvou znaků. K měření takovýchto závislostí se pouţívá Spearmanův 

korelační koeficient (někdy nazývaný téţ koeficientem pořadové korelace), který je 

zaloţený na pořadích jedinců uspořádaných podle velikosti vzhledem k oběma 

vyšetřovaným znakům. Je vhodný pouţít v případech, kdy u dvou souborů sledovaných dat 

není normální rozloţení nebo se v něm vyskytují odlehlé hodnoty. Pro n pozorovaných 

dvojic ve výběru určíme Spearmanův korelační koeficient pomocí diferencí pořadí di = Qi 

– Ri takto 
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Shluková analýza 

Shluková analýza (téţ clusterová analýza, anglicky cluster analysis) je 

vícerozměrná statistická metoda, která se pouţívá ke klasifikaci objektů. Slouţí k třídění 

jednotek do skupin (shluků) tak, aby si jednotky náleţící do stejné skupiny byly podobnější 

neţ objekty ze skupin různých. Shlukovou analýzu je moţné provádět jak na mnoţině 

objektů, z nichţ kaţdý musí být popsán prostřednictvím stejného souboru znaků, které má 

smysl v dané mnoţině sledovat, tak na mnoţině znaků, které jsou charakterizovány 

prostřednictvím určitého souboru objektů, nositelů těchto znaků. 

Algoritmy se liší mezi sebou především stanovením vzdáleností shluků v prostoru. 

Ukazatele vstupující do shluků je podstatné uvést na souměřitelnou míru hodnot. Srovnání 

se provádí pomocí tzv. standardizace dat neboli standardizací. Standardizace znamená, ţe 

od původní hodnoty odečteme průměr všech hodnot a podělíme ji jejich směrodatnou 

odchylkou. Existují základní postupy, které se dělí na hierarchické a nehierarchické. 

Graficky se hierarchicky uspořádané shluky zobrazují formou vývojového stromu.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADcerozm%C4%9Brn%C3%A9_statistick%C3%A9_metody&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klasifikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mno%C5%BEina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Znak_(lingvistika)


 

 

 

 

MacQueenova metoda (K-means)  

Metoda vyuţívá vzorových bodů, jimiţ jsou těţiště shluků. Kaţdý objekt pak patří 

do shluku, jehoţ vzorovému bodu je nejblíţe. Algoritmy metod jsou zaloţené na střídání 

dvou kroků a končí v případě, ţe se najde stabilní rozklad, který se dále nemění. V prvním 

kroku se přiřadí všechny objekty vzorovému bodu, kterému jsou nejpodobnější. V druhém 

kroku dojde k přepočítání souřadnic vzorových bodů. Na začátku je opět nutné vybrat k 

počátečních vzorových bodů. Body lze vybrat náhodně ze vstupní mnoţiny objektů. 

Následně se berou jednotlivé objekty a přiřazují se k nejbliţším vzorovým bodům. Po 

kaţdém přiřazení se znovu přepočítají těţiště zvětšených shluků. Po přiřazení všech bodů 

jsou stávající těţiště výsledné vzorové body, přiřazování a přepočítání těţišť se provede 

znovu. Tak se pokračuje a opakovaně se redukují počty shluků.  

 

Standardizace dat 

Proces pomocí Centrování (centring, standardizace na průměr rovný nule).  
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Centrování nemění jednotky, ve kterých jsou znaky měřené, mění se jen poloha nulového 

bodu v soustavě souřadnic. Zvláště při aplikaci shlukové analýzy je standardizace 

významná z hlediska zajištění souměřitelnosti dat, aby výsledkem nebylo zkreslení 

v důsledku dominujícího ukazatele.  

 

Výše uvedené metody budou aplikovány pro ověření vhodnosti vstupních dat viz 

kap. 4.2. a 4.3. Cílem všech výše popsaných metod je prokázat jaké jsou vztahy mezi 

sledovaným vzorkem dat. Aplikací výše uvedených metod budeme specifikovat rozdílnosti, 

podobnosti a vzájemné vazby mezi parametry a vlastnostmi měřených nemovitostí. Na 

základě výsledků provedených metod bude zhodnocen cílový stav měřeného vzorku, tzn. 

zda jsou vybrané sledované ukazatele a parametry nemovitostí na sobě závislé či nezávislé 

a jak se třídí. Dosažené výsledky budou využity při zpracování firemní strategie.  

 

Regresní analýza  

Regresní analýza je označení metody, pomocí nichţ odhadujeme hodnotu jisté 

náhodné veličiny (takzvané závisle proměnné, cílové proměnné, regresandu anebo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hodn%C3%A1_veli%C4%8Dina


 

 

 

 

vysvětlované proměnné) na základě znalosti jiných veličin (nezávisle proměnných, 

regresorů, kovariát anebo vysvětlujících proměnných). Jelikoţ se jedná o metodu, která je 

v současnosti standardním plně automatizovaným řešením počítačových programů (v MS 

Office, EXCEL předdefinované funkce LINREGRESE) bude níţe definován teoretický 

základ regresní analýzy a v práci bude aplikován pomocí nástroje Excel.    

Jedním z cílů regresní analýzy je odhad parametrů regresního modelu ze souboru 

sledovaných dat. Závislosti se řeší pomocí modelování regresní funkce a to jak lineární, tak 

nelineární model funkce.  

Lineární regrese představuje aproximaci daných hodnot polynomem prvního řádu 

(přímkou) metodou nejmenších čtverců. Jinak řečeno, jedná se o proloţení několika bodů v 

grafu takovou přímkou, aby součet druhých mocnin odchylek jednotlivých bodů od přímky 

byl minimální. V obecnějším případě můţe lineární regrese znamenat aproximaci daných 

hodnot [xi,yi] takovou funkcí  

    (15) 

 

kterou lze vyjádřit jako lineární kombinaci  

  (16) 

 

Koeficienty   jsou vypočteny metodou nejmenších čtverců neboli 

   (17) 

 
Pro určení regresní analýzy byly v MS Excel procesoru pouţity: 

 

Pro lineární regresi 

 Přímka      y = a + b.x           (18) 

 

Pro nelineární regresi  

 Mocninná funkce    y = a. x
b  

              (19)
 

 Exponenciální funkce    y = a. b
x 
               (20)

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Aproximace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polynom
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADmka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_nejmen%C5%A1%C3%ADch_%C4%8Dtverc%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Graf_(funkce)
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADmka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sou%C4%8Det
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mocnina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Funkce_(matematika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Line%C3%A1rn%C3%AD_kombinace


 

 

 

 

V případě, ţe nejsou regresní funkce vypovídající a nelze parametry odhadnout 

metodou nejmenších čtverců, slouţí pro zjištění míra těsnosti závislosti, které lze aplikovat 

i pro měření lineární nezávislosti, tzv. index determinace. Jeho konstrukce vychází z 

rozkladu součtu čtvercových odchylek hodnot vysvětlované proměnné od jejich 

aritmetického průměru 

         (21) 

 

V rozdělení na dvě sloţky:  

 součet čtverců reziduí a  

  (22) 
 

 

 součet čtvercových odchylek teoretických hodnot od jejich aritmetického průměru 

  (23) 
 

Nabývá hodnot 0 – 1. Pokud je roven 1, existuje ve vzorku dokonalá Korelace. Pokud je 

koeficient determinace 0 znamená to, ţe regresní rovnice nedokáţe „předpovídat“ hodnoty. 

 

Regresní analýza bude aplikována pro ověření pracovních hypotéz v rámci 

vyhodnocení, zda dosažené zkrácení jednotlivých fází (časových) lhůt investičního procesu 

je lineárně závislé či nezávislé při aplikaci nového pracovního postupu [Příloha 2].    

4.4. Metoda techniky sběru dat 

 

Při této metodě bude uplatněn princip pozorování a vyhodnocování vhodnosti 

získaných dat v průběhu shromaţďování dat, sumarizace dat, grafů a tabulek. Část 

zjištěných výsledků bude graficky prezentována za pomoci geografických informačních 

systémů a grafického programu CorelDRAW 12 [49]. Z této oblasti bude aplikována 



 

 

 

 

metoda nezúčastněného a zúčastněného pozorování. V rámci této metody bude 

vyhodnoceno jak nejlépe aplikovat sběr dostupných dat, jak je vyhodnocovat, třídit, 

sumarizovat a archivovat. Bude se jednat zejména o sběr stavebně-technických dat k 84 

objektům situovaným po celé České republice. Základní stavebně – technické parametry 

budou strukturovaně tříděny. Všechna získaná data budou navedena do elektronického 

nástroje CAFM a budou podkladem pro návrh pracovního postupu řízení investičního 

procesu.   

 

4.5. Logické metody  

 

Analýza  

Metoda bude pouţita zejména v částech zaměřených na etapy investičního procesu. 

Pomocí metody analýzy bude rozčleněn investiční proces jako celek na základní součásti, 

vztahy a souvislosti. Pomocí této vědecké metody dojde k rozloţení procesu na jednotlivé 

vlivy a faktory, které mohou nahodile či plánovaně vstupovat do investičního procesu. Na 

základě takto analyzovaných dat bude nastaven nový pracovní postup investičního 

procesu. 

 

 

Metoda SWOT analýzy  

Součástí metody analýzy bude pouţita moderní metoda SWOT analýzy. Tzn. budou 

specifikovány silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby při aplikaci pracovního postupu. 

Analýza bude pouţita ve fázi měření investičního procesu. SWOT analýza se tedy bude 

zabývat riziky a hrozbami, které vyplývají z neaplikování řízení investičního procesu 

prostřednictvím facility managementu a bez pouţití elektronického nástroje a naopak [51]. 

 



 

 

 

 

 

Obr. 11 Model moderní metody  SWOT analýzy [51] 

 

Metoda indukce a dedukce  

Metoda indukce všeobecně vyvozuje obecné pravidlo o určité pravidelnosti. Jedná 

se o obecně myšlenkový pochod od jednotlivého k obecnému. Dedukce naopak z daných 

tvrzení odvozuje jiná tvrzení neboli závěry. Metoda indukce a dedukce bude pouţita 

zejména v části dokládající měření v praxi. Tzn. konfrontace teorie a praxe v průběhu 

investičního procesu, běţné správy a údrţby s pouţitím metody řízení facility 

managementu. V rámci této metody bude v praxi aplikován Kolbův experimentální cyklus 

a Demingův cyklus (PDCA Cyklus).  [44, 52] 

 

Kolbův experimentální cyklus 

Teorie shrnuje principy učení se z vlastních zkušeností, na základě kterých 

získáváme 80% vědomostí. Kolbův cyklus je tvořen čtyřmi fázemi - 1. konkrétní 

zkušenost, 2. reflexe, uvaţování nad proţitou zkušeností, 3. utváření abstraktních konceptů 



 

 

 

 

a představ, 4. experimentování se závěry, generalizace a utváření nových konceptů. 

Koncem čtvrtého cyklu dochází k testování nových konceptů a získávání dalších 

zkušeností, čímţ se celý cyklus opakuje. Jedná se o stěţejní metodu v rámci disertační 

práce. V průběhu 4 definovaných fází bude nastaven pracovní postup, který bude 

předstupněm metodického postupu v oblasti investičního procesu. 

 

Obr. 12 Kolbův experimentální cyklus [44] 

Demingův cyklus (PDCA Cyklus)  

Jedná se o obdobnou metodu jako Kolbův experimentální cyklus [44]. Metoda se 

zabývá postupným zlepšováním například kvality sluţeb, procesů, aplikací, výrobků, dat, 

probíhající formou opakovaného provádění čtyř základních činností: 

 

 P – Plan – naplánování zamýšleného zlepšení (záměr) 

 D –  Do – realizace plánu 

 C –  Check – ověření výsledku realizace oproti původnímu záměru 

 A –  Act – úpravy záměru i vlastního provedení na základě ověření a plošná  

http://managementmania.com/index.php/metody-rizeni-inovaci
http://managementmania.com/index.php/sluzby/43-ostatni/53-sluzby
http://managementmania.com/index.php/component/content/article/87
http://managementmania.com/index.php/vyroba-produkcni-proces/45-ostatni/52-vyrobky
http://managementmania.com/index.php/component/content/article/76


 

 

 

 

implementace zlepšení do praxe [52]. 

 

 

 Obr. 13 Demingův (PDCA) cyklus [52]  

 

 

 

Logické metody budou aplikovány pro ověření pracovních hypotéz a to  

v celém průběhu cyklu měření, pozorování, zobecnění, naformulování nových konceptů 

(návrhu nového pracovního postupu) i v rámci vyhodnocení a ověření v praxi. Popsáno 

v kap. 4.4. a kap. 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Nástroje vyuţívané v disertační práci  

V následující kapitole budou stručně popsány nástroje vyuţívané v průběhu měření 

(výzkumu). Zároveň je zde popsán i elektronický nástroj AFM (z druhu CAFM systémů). 

Jedná se o softwarové prostředí pro práci s daty. Za účelem maximálního zkrácení 

investičního procesu si výzkum v průběhu II. fáze Kolbova cyklu [44] vyvolal rozšíření 

aplikace AFM a byl vyvinut zcela nový modul „AUKCE“.    

 

5.1. MicroSoft Excel (MS Excel) 2007 

U většiny výpočetních a datových procedur je vyuţito prostředí tabulkového 

výpočetního procesoru MS Excel 2007. Tento procesor umoţňuje nastavit tabulkové 

přehledy. Tabulkové přehledy dat mohou být vyhodnocovány prostřednictvím dynamicky 

nastavitelných parametrů, které tento procesor umoţňuje. Procesor dává moţnost rychlému 

vývoji aplikací s grafickým uţivatelským rozhraním. Pro účely měření a práce s daty 

budou výsledky provedených statistických metod prezentovány především v tomto 

tabulkovém procesoru. Ten umoţňuje vytvářet účelové aplikace s nastavitelnými 

výpočetními algoritmy pro aplikace statistických metod v tabulkových i grafických 

výstupech (grafy) prostřednictvím statistických funkcí.  

 

5.2. STATISTICA 10 Trial verze  

Jedná se o aplikaci dodávanou společností STATSOFT. Software vyuţívá 

procesoru MS EXCEL a umoţňuje práci s daty v náročnějších statistických a logických 

metodách. Nástroj byl vyuţit při aplikaci shlukové analýzy měřených dat a MacQueenova 

metoda (K-means) uvedené v kap. 4.3. [46]. 

 

5.3. Geografické Informační Systémy (GIS)/ Microstation V7  

Disertační práce s těmito softwary přímo nepracuje. Jsou sdíleny spolu s nástrojem  

CAFM, který vychází z grafických dat těchto SW a tvoří nad nimi výstupy.  

Geografické Informační Systémy (GIS) 

GIS je běţně uţívaná zkratka pro Geografické Informační Systémy (Geographic 

Information Systems). Obecná definice GIS je organizovaný soubor počítačového 

hardware, software a geografických údajů navrţený pro efektivní získávání, ukládání, 

upravování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací [47].  



 

 

 

 

Microstation V7  

MicroStation je CAD software produkt slouţící pro 2 a 3 rozměrný design a 

projektování. DGN je datový formát pro uloţení technické dokumentace - výkresů, map, 

schémat, 3D modelů apod. Je to primárně vektorový formát, ačkoli v něm mohou být 

uloţena i rastrová nebo popisná data. Existují dvě verze formátu - DGN V7 a DGN V8. 

S výkresy ve formátu DGN V7 je moţné pracovat ve všech verzích MicroStationu 

a odvozených produktech. Výkres můţe být buď 2D nebo 3D. Standardní příponou je 

DGN (bez ohledu na verzi V7/V8), dále se můţeme setkat s příponou RDL. Velkou 

výhodou těchto systémů je umoţnění zkoumání prostorových problémů a hledání jejich 

řešení.  

5.4. AutoCAD 2011  

AutoCAD je populární software pro 2D a 3D projektování a konstruování (CAD), 

vyvinutý firmou Autodesk. Na jádru Autodesk byla Autodeskem vyvinuta sada profesních 

aplikací určených pro CAD v oblasti stavební projekce a architektury. Formát výkresů 

AutoCADu je souborový formát DWG, popř. jeho výměnná (textová) verze DXF. Tento 

nástroj byl pouţit v AFM při práci s grafickými daty (modul Vizualizace v AFM). 

5.5. BUILDPower  

Jedná se o softwarové řešení dodávané spol. RTS, a. s. Brno zaměřené na podporu 

přípravy stavebních zakázek. Jedná se o uţivatelsky nejrozšířenější program z oblasti 

rozpočtování. BUILDpower
6
 pokrývá všechny činnosti spojené s přípravou zakázky. 

Databáze pracuje s datovou základnou, která je tvořena kompletem stavebních, montáţních 

a agregovaných poloţek včetně specifikací. Tento SW je vyuţit v nově vyvinutém modulu 

AUKCE, který byl vyvolán v průběhu tohoto výzkumu [48].  

 

5.6. CorelDRAW 12/ Adobe Acrobat 9 

CorelDRAW 12 

CorelDRAW 12 je vektorový grafický editor firmy Corel Corporation. Je obsaţen v 

balíku programů CorelDRAW Graphics Suite. Program byl v průběhu měření vyuţit pro 

prezentaci a zpracování grafických výstupů práce, zejména s vyuţitím podkladů GIS, 

Microstation a AutoCAD [49]. 

_________________________________________________________________________ 

6  BUILDpower – softwarové řešení spol. RTS, a.s. Brno. Nejrozšířenější program v oblasti rozpočtových aplikací [48]. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3DMICROSTATION%2Bv7%26hl%3Dcs%26rlz%3D1W1SKPB_cs%26biw%3D1024%26bih%3D488%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design&usg=ALkJrhiZ1qNgBNjvZuUsXSbOXwsj5RLy6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3DMICROSTATION%2Bv7%26hl%3Dcs%26rlz%3D1W1SKPB_cs%26biw%3D1024%26bih%3D488%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_software&usg=ALkJrhjeo3HwAMqn_gy26ksIcsn31n6Cow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&prev=/search%3Fq%3DMICROSTATION%2Bv7%26hl%3Dcs%26rlz%3D1W1SKPB_cs%26biw%3D1024%26bih%3D488%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dimension&usg=ALkJrhj6xvUz8cp-IZ0oexvZsRQ9LZ73zQ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Software
http://cs.wikipedia.org/wiki/2D
http://cs.wikipedia.org/wiki/3D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Computer_aided_design
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Autodesk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/DWG
http://cs.wikipedia.org/wiki/DXF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Corel_Corporation


 

 

 

 

Adobe Acrobat 9 

Adobe Acrobat je skupina programů firmy Adobe Systems pro prohlíţení, 

vytváření, úpravu a další práci se soubory formátu PDF. Programy pro čtení a grafickou 

podobu dokumentů bez moţností úprav. 

 

5.7. Softwarová aplikace Computer-aided facility management (CAFM) 

Jedná se o klasický Facility Management software tzv. CAFM systém = Computer 

Aided Facility Management. Tyto systémy jsou charakteristické spojením a integrací 

systémů pro tvorbu a správu vektorových dat CAD (Computer Aided Design) a GIS 

(Geographical Information Systems) se systémy spravujícími popisná data (databázemi). 

Softwarová aplikace umoţňuje databázové ukládání grafických a popisných dat prvků 

stavby. CAFM software poskytuje nástroj, který spravuje problematiku inţenýrských sítí, 

pozemků a komunikací vně budov, spravuje data o pracovnících, plochách a procesech 

uvnitř budov, data s vysokou přidanou hodnotu zejména v jejich jednoznačné vazbě na 

konkrétní prostor, který je přehledně zobrazitelný grafickými nástroji. Grafická informace 

má v mnoha případech mnohem vyšší vypovídací schopnost, neţ zobrazení popisných dat.  

Druhým význačným rysem CAFM systému je ukládání dat do jednotného datového 

skladu (databáze), jejíţ programové vybavení (RDBMS) zabezpečuje běţné sluţby se 

správou dat.  

Propojením informací o prostorách, o organizačních úsecích a skutečně 

vynaloţených nákladech na provoz či konkrétní činnost lze přesně přiřadit skutečné 

provozní náklady aţ na m
2
 nebo organizační jednotku, nákladové středisko či jednotlivou 

osobu. CAFM systémy zároveň evidují obrovské mnoţství dat, které by byly běţnou 

formou nezpracovatelné. [45]. GIS data a CAD systémy pomáhají vytvářet 3D virtuální 

realitu stavebních objektů. Vše se zobrazuje v klasickém členění na budovy, pozemky, 

podlaţí či dispozici místnosti na půdorysném plánku. CAFM
7
 systémy sledují náklady ve 

vztahu ke správě a údrţbě a k investičnímu procesu obecně [37].  

 

 

_________________________________________________________________________ 

7  Podle oficiálně prezentované informace IFMA jsou úspory při důsledném nasazení CAFM 30 % u provozních nákladů 

a 40 % v prostorovém vyuţití spravovaného majetku. K této úspěšnosti nepochybně přispívá v dnešní době i softwarové 

řešení, které je v této fázi ţivotního cyklu nasazeno [45]. 



 

 

 

 

 

Obr. 14 Ztvárnění facility managementu dle [45] 

 

5.7.1 Softwarová aplikace Alstanet Facility Management (AFM) 

 

Předmětná softwarová aplikace AFM je stěţejním elektronickým nástrojem 

této disertační práce. AFM (Alstanet Facility Management)
8
 je moderní SW aplikací 

CAFM, splňující nejnáročnější poţadavky uţivatelů stejně dobře jako technické a 

bezpečnostní standardy běţné pro EAM (enterprise asset management)
9
 aplikace. Jedná se 

o modulární aplikaci sestávající se aţ z 25 modulů. Většina modulů je procesních a 

obsahuje rozsáhlou logiku zpracování dat, včetně nástrojů pro řízení workflow
10

, 

upozorňování u sledovaných parametrů nebo sledování KPI.  

   

Základem je dokonalá datová evidence. Jednotlivé moduly jsou spolu vzájemně 

logicky propojené a navzájem se na sebe odkazují. Jedním z modulů jsou i CAD 

vizualizace, které umoţňují prohlíţení CAD výkresů prostřednictvím webového prohlíţeče 

s moţností zobrazování vrstev, tvorbou tématických map či zobrazování popisek [50]. 

 

V době prováděného měření databáze neobsahovala ţádná data. Zvolení druhu 

navádění dat a jejich metodiky jiţ bylo součástí měření (výzkumu).  

 

_______________________________________________________________________ 

8  AFM (Alstanet facility management) jeden z druhu moderních CAFM. Produkt vyvinutý a dodávaný spol. Alstanet, 

s.r.o., Praha [48] 

9  EAM (Enterprise Asset Management) – Systémy pro správu podnikového majetku 

10 workflow – ve významu pracovní postup, průběh práce (schvalovací struktura) 



 

 

 

 

Jeden z výstupů provedeného výzkumu bylo vytvoření nového modulu 

v elektronické aplikaci s názvem AUKCE, který nebyl do té doby součástí 

standardního AFM systému. Jeho potřeba vzešla právě v průběhu realizace výzkumu, 

kdy cílem pracovního postupu bylo maximálně zkrátit dobu přípravy investičního procesu. 

Elektronický nástroj a nově vyvinutý modul je aplikovatelný pro jakoukoli další 

elektronickou databázi fungující na principu CAFM  jak pro veřejný, tak pro 

soukromý sektor. Jedná se tedy o univerzální řešení, které neslouţí pouze pro tuto 

konkrétní práci. 

5.7.2 Základní moduly v systému AFM  

 

Celá aplikace funguje na principu stromového – strukturovaného uspořádání, kde 

lze prostřednictvím různých hladin a vazeb kříţově získávat potřebná data. Data jsou 

vzájemně provázána. Celé soubory údajů (nemovitosti/stavby) lze rozloţit do úplně 

nejmenších součástek jako stavebnici (aţ na jednotlivá čidla EPS, čerpadlo, svítidlo apod.).  

 

Obr. 15 Schéma systému AMF (vlastní zpracování) [50]  

 

Nemovitosti – modul je výchozí jednotkou a základním kamenem při navádění 

jakýchkoliv dat do databáze. Základní stromové uspořádání je:  Region → Město  → 

Nemovitost  → Podlaţí  → Místnost  → Technologie. Základní jednotkou je nemovitost. 

Ta je navedena k městu a následně regionu, aby ji bylo moţno třídit. Kaţdá jednotlivá 

nemovitost se dále rozkládá na jednotlivá podlaţí a místnosti. Kaţdá místnost má přiřazeny 

technologie umístěné v místnosti a majetek. Kaţdá technologie je provázána na modul 
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Údrţba, podmodul Revizí a Plán údrţby. Samostatný podmodul Technologie v modulu 

Nemovitosti je velmi obsáhlý a lze jej opět třídit dle různých parametrů. Modul zahrnuje 

veškeré technologické celky i jednotlivé technologie. Evidovat lze technické údaje, 

informace o výrobci a dodavateli, rozměrech, datu aktivace, záruční době apod.. 

 

Obr. 16 Ukázka grafického výstupu z AFM - modul Nemovitosti [50]  



 

 

 

 

Smlouvy – modul pro smlouvy a nájmy slouţí k evidenci smluv, které jsou 

uzavřeny s dodavateli sluţeb, smluvních partnerů, nájemců a jinými subjekty. Provázanost 

prostorů s jednotlivými smlouvami nám dokáţe monitorovat četnost oprav daného zařízení 

v prostoru, lze přesně definovat výši plánovaných investic, jejich návratnost, náklady na 

revize a termíny atd.  

 

Údrţba (plánovaná údrţba) – modul slouţí k definování a sledování periodických 

událostí. Umoţňuje plánovat revize a údrţbu nad technologiemi a pasportizačními objekty 

(místnosti, budovy, areály). Veškeré revize jednotlivých technologií (elektro, plyn, teplo, 

poţární ochrana – EPS, EZS, hydranty, apod.) jsou samostatně navedeny.  

 

Objednávky – modul slouţí pro zadávání interních poţadavků na nákup zboţí a 

sluţeb. Zde jsou zadávány a objednávány práce a činnosti z oblasti správy a údrţby nebo 

jednodušší investiční procesy (objednávky na opravy, údrţbu, investice, sluţby, apod.).  

 

Účetní doklady – v tomto modulu je vypořádána jakákoliv fakturace technického 

typu (fakturace za energie, opravy, údrţbu, investice, sluţby, apod.) váţící se k dané 

nemovitosti s provázáním aţ na jednotlivé technologie. V rámci takto nastavených a 

vydefinovaných dějů lze řídit několik akcí najednou prostřednictvím minimálního počtu 

zainteresovaných osob. Tento modul je jedním z nejčastěji vyuţívaných z hlediska práce 

v oblasti facility managementu. Jedná se o soubor dat facility procesů, vč. investičního 

procesu, běţné správy a údrţby. 

 

Energie – slouţí k evidenci podruţných a fakturačních odběrných míst a měřidel. 

Nejčastěji evidovanými druhy energií jsou elektřina, plyn, TUV, teplo a voda. Lze 

vyhodnocovat a sledovat aktuální výnosy a náklady na danou nemovitost, spotřeby všech 

energií (vodné/stočné, elektřina, plyn, teplo, sráţková voda, apod.). Na základě 

statistických výstupů lze simulovat sníţení nákladů při zapojení investice v oblasti 

rekonstrukcí (opatření) vedoucích k úsporám na objektech (zateplení obvodových plášťů, 

fasád, střech, suterénů, výměna oken, rekonstrukce kotelen, instalace alternativních zdrojů 

vytápění, regulace, atd.). Lze modelovat její umoření v čase a výše z toho získaných úspor. 

 

Vizualizace – tento modul je primárním úloţištěm veškerých grafických výstupů 

(CAD) a výkresů k jednotlivým nemovitostem. Kaţdá výkresová dokumentace je 



 

 

 

 

doprovázená tabulkovými přehledy jednotlivých ploch (EXCEL), výčtem materiálů a 

technických prvků (viz Příloha 3 a 4). Po realizaci stavební úpravy na daném objektu je 

nezbytné vše zahrnout do elektronické aplikace a aktualizovat v parametrech, které jsou 

aplikovatelné pro elektronickou databázi.  

 

 

Obr. 17 Ukázka grafického výstupu z AFM - modul Vizualizace [50]  

Schvalování – modul s moţností nadefinování libovolného workflow schvalování 

finančních operací (cashflow)
11

. Jedná se tedy o funkční model, jehoţ účelem je nastavit 

principy řízení všech činností a dějů ve společnosti. Jsou zde definovány kompetence, 

zodpovědnosti a role jednotlivých uţivatelů aplikace. Pomocí těchto přednastavených 

schvalovacích struktur lze operativně a efektivně řídit investiční proces i procesy běţné 

správy a údrţby. Zejména je tento modul významný při řízení veřejného investičního 

procesu.   

 

_______________________________________________________________________ 

11 Cashflow – tok peněz, příliv peněz. Průběţné finanční operace uskutečňované ve společnosti.  



 

 

 

 

Controlling – modul slouţí k plánování nákladů a investic. Evidují se jednotlivé 

plány, které se sčítají do měsíčních, čtvrtletních nebo ročních plánů.  

 

Aukce (modul výběrová řízení) – účelový modul slouţící k optimalizaci 

(zkrácení) investičního procesu.  Potřeba tohoto modulu byla vyvolána na základě 

závěrů z provedeného měření délky investičního procesu. Princip a fungování tohoto 

modulu je podrobně popsán v kap. 8.2.1 Naformulování nového pracovního postupu 

v V. fázi „Zadávací fázi“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Aplikace vědeckých metod  

V této kapitole budou aplikovány pouţité vědecké metody a budou prezentovány 

její výsledky z pozorování a nastavení nového pracovního postupu.   

 

6. 1. Aplikace statistických a analytických metod 

Jak bylo uvedeno v kap. 4.2. a 4.3. bylo nezbytné před prokázáním pracovních 

hypotéz nejprve statistickými a některými analytickými metodami ověřit vhodnost 

vstupních dat. Vstupními daty jsou ve smyslu disertační práce míněna stavebně – technická 

data skupiny 84 nemovitostí, které byly zahrnuty do měření. Sledovaná data budou 

vyhodnocována z různých pohledů. Jejich cílem bude prokázat, jaké jsou mezi 

sledovanými daty vzájemné vztahy. Tzn. jaké jsou jejich vlastnosti, rozdílnosti, podobnosti 

a parametry ve sledovaných ukazatelích a zda jsou na sobě závislé či nezávislé. Dosaţené 

výsledky budou vyuţity v úvodu zpracování nového pracovního postupu při zpracování 

firemní strategie uvedené v kap. 7.  

Celkový tabulkový přehled všech 84 nemovitostí je uveden v Příloze č. 1, tab. 19. 

Níţe jsou prezentovány výstupy z aplikace jednotlivých vědeckých metod ve fázi měření 

na těchto nemovitostech. V tab. č. 4 je specifikováno umístění jednotlivých nemovitostí. 

Statistickými metodami byly měřené nemovitosti kategorizovány a tříděny.  

 

Tab. 4 Přehled analyzovaných nemovitostí (dat) 

Č.obj. Nemovitost-adresa Č.obj. Nemovitost-adresa 

        

1 Benešov, Pražská 380 43 Pardubice - Polabiny, Kap. Bartoše 388 

2 Bílina,Seifrtova 2/3 44 Polička, Masarykova 8 

3 Blansko,Wanklovo  nám. 8 45 Praha  - Ovenecká 

4 Brno, Palackého 21 46 Praha - Nusle 

5 Brumov - Bylnice 47 Praha - Prosek, Litoměřická 433 

6 Břeclav,17 listopadu 3 48 Praha - Vinoř, Štěpánovská 330 

7 Břeclav,J.Palacha 3156 49 Praha - Žižkov 

8 Cvikov, Žitavská 107 50 Prachatice, Vodňanská 48 

9 Česká Lípa, Berkova 107 51 Přerov, Palackého 27  

10 Česká Lípa, Hrnčířská 2514 52 Přerov, Tržní 1  

11 Česká Lípa, Jindřicha z Lipé 86 53 Přerov, Wilsonova 1  

12 České Budějovice, Karla IV 12 54 Příbram,Čechovského 54 

13 České Budějovice, Lidická 137 55 Roudnice nad Labem, Jana z Dražic 99 

14 Frýdek Místek, Štursova 12 56 Rumburk, 9. května 52 

15 Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 599 57 Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 1371 



 

 

 

 

16 Havlíčkův Brod, Dolní 101 58 Šumperk, Hlavní 4 

17 Hradec Králové, E. Beneše 1411 59 Tanvald,Krkonošská 220 

18 Hradec Králové, Švehlova 450 60 Teplice, Krupská 30 

19 Hulín, nam. Míru 767 61 Tišnov, nám. Míru 1704 

20 Chomutov , Školní 5336 62 Třebíč, Karlovo nám. 6 

21 Jáchymov, Dukelských hrdinů 321 63 Týnec nad Sázavou, ing. F. Janečka 266 

22 Kladno, J. Vašaty 3217 64 Týniště 

23 Kladno, T.G.M. 596 65 Uničov, Masarykovo nám. 9 

24 Kolín, Karlovo nám. 74 66 Ustí nad Labem, Dvořákova 

25 Králův Dvůr, Plzeňská 60 67 Valašské Meziříčí, nám. Míru 73 

26 Liberec , Moskevská 638/7 68 Valašské Meziříčí, Svěrákova 37 

27 Liberec, 1.máje 535/50 69 Varnsdorf, Národní 514 

28 Litoměřice, Dlouhá 205 70 Velké Meziříčí, Radniční 1620 

29 Litoměřice, Dlouhá 21  71 Veselí nad Moravou, Masarykova 138 

30 Louny,Na Valích 511 72 Zábřeh na Moravě, Osvobození 10 

31 Mělník, Karlovo nám. 143 73 Zlín - 103 budova 

32 Mikulov, Náměstí 12 74 Zlín - 12 budova 

33 Milevsko,nám. Dr. E. Beneše 8/9 75 Zlín - 122/2 budova 

34 Moravská Chrastová,Brněnec 197 76 Zlín - 16 budova 

35 Most,Tř. Budovatelů 10 77 Zlín - 24 budova 

36 Napajedla,Školní 5336 78 Zlín - 32 budova 

37 Nymburk,Přemslovců 129 79 Zlín - 34 budova 

38 Olomouc, Palackého 19 80 Zlín - 79 budova 

39 Olomouc,1.máje 832/16 81 Zlín - Panoráma, Okružní 

40 Ostrava - Mar. Hory,Tovární 985 82 Zlín, skladový areál Lípa 

41 Ostrava - Mor. Ostrava, 30. dubna 83 Žatec, Obránců míru 4 

42 Ostrava - Poruba, nám. A. Bejdové 1810/10 84 Železný Brod, Husova 38 

 

 

Histogram četnosti nemovitostí dle zastoupení ve velikostních kategoriích  

Nemovitosti byly rozděleny do 4 velikostních kategorií: od 500 m
2
 do 10 000 m

2 
a 

větší. Aplikací metody četnosti bylo prokázáno, ţe největší zastoupení nemovitostí je 

v kategorii od 1000 – 5000 m
2
. Druhou nejpočetnější skupinou je kategorie od 5000 – 10 

000 m
2
. Grafické znázornění zastoupení jednotlivých velikostních skupin je uvedeno 

v Příloze č. 1, obr. 40, tabulkové zpracování tab. č. 20 - 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

Graf 1 Kategorizace nemovitostí dle velikosti 

Histogram četnosti nemovitostí dle zastoupení v jednotlivých krajích  

Nemovitosti byly rozděleny 13 kategorií dle rozloţení regionů v ČR. Nejpočetnější 

skupina nemovitostí je zastoupena ve Zlínském a následně v Ústeckém kraji. Toto 

rozdělení je zejména důleţité při koncepci zajištění dlouhodobého provozu a běţné správy 

na nemovitostech při tvorbě firemní strategie. Vzdálenost a zastoupení nemovitostí v 

krajích je v tomto ohledu významným ukazatelem. Grafické znázornění zastoupení 

jednotlivých rozloţení nemovitostí v krajích je uvedeno v Příloze č. 1, obr. 42, tabulkové 

zpracování tab. č. 34 - 46. 

 

 

 

 

Graf 2 Kategorizace nemovitostí dle regionu 
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Histogram četnosti nemovitostí v zastoupení dle kategorie účelu využití  

Nemovitosti byly rozděleny do 11 samostatných kategorií vyuţití prostor 

v jednotlivých nemovitostech. Nejpočetnější zastoupení účelu vyuţití nemovitostí je 

v oblasti polyfunkční kombinace „Komerce a administrativa“. Celkem 28 výskytů z 84 

nemovitostí. Zastoupení jednotlivých kategorií je uvedeno v Příloze č. 1, v tabulkovém 

zpracování tab. č. 24 - 33. Grafické znázornění zastoupení jednotlivých rozloţení 

nemovitostí v kategorii vyuţití je uvedeno v Příloze č. 1, obr. 41. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Graf 3 Kategorizace nemovitostí dle účelu využití 

Histogram četnosti nemovitostí v zastoupení dle kategorie obsazenosti nemovitosti  

Tato kategorie specifikuje procentuální aktivní vyuţití nemovitostí. „Třídy“ zde 

symbolizují kategorii obsazenosti v %. Obsazenost objektů byla rozdělena do 6ti skupin, tj. 

Třídy Četnost 

 1 5 
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3 28 
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11 Sklady,výroba 



 

 

 

 

do 20%, 30%, 50%, 70%,  100 % a nad 100%. Touto metodou bylo prokázáno, ţe celkem 

na 4 nemovitostech došlo k vyššímu neţ 100% obsazení nemovitosti. Jedná se o chybu 

z důvodu neprovázání skutečně vyuţitelné plochy objektu s pronajatou plochou. Celkem 4 

nemovitosti vykazují tzv. chyby v obsazenosti mírně nad 100%.  Metoda prokázala, ţe 100 

vyuţitých nemovitostí se zahrnutím i 4 nemovitostí nad 100% v kategorii „další“ je celkem 

u 25 nemovitostí. Můţeme konstatovat, ţe téměř 30 procent nemovitostí je úplně vyuţito 

(pronajato). 18 % z celku nemovitostí (15 z 84 nemovitostí) je pronajato pouze méně neţ 

ze 20 %.    

 

 

 

Graf 4 Kategorizace nemovitostí dle míry obsazenosti 

Vyhodnocení popisné statistiky ostatních sledovaných ukazatelů  

V níţe uvedených tabulkových přehledech tab. č. 5 – 8  jsou vyhodnoceny celkové 

parametry vzájemných vazeb dalších sledovaných ukazatelů rozptylu, směrové odchylky, 

mediánu, střední hodnoty, maximální a minimální hodnoty s vysokou hladinou 

spolehlivosti. Parametry byly, z pohledu ostatních parametrů popisné statistiky, 

vyhodnocovány nad sledovanými číselnými daty jednotlivých nemovitostí v následujícím 

rozdělení:  

 Celková plocha objektů (celková velikost) – tab. č. 5 

 Využitelná plocha objektů (pronajatá plocha) – tab. č. 6 

 Volná plocha objektů (nevyužitá plocha) – tab. č. 7 

 Obsazenost nemovitosti– tab. č. 8 

Třídy Četnost 

20 15 

30 9 

50 17 

70 18 

100 21 

Další 4 



 

 

 

 

Tab. 5 Výsledek ukazatelů popisné statistiky parametru celkové velikosti nemovitosti  

Vyhodnocení celkové 
velikosti objektů 

  

Stř. hodnota 3132,934 

Chyba stř. hodnoty 872,4766 

Medián 961,05 

Modus 2368,3 

Směr. odchylka 7996,38 

Rozptyl výběru 63942097 

Minimum 165,6 

Maximum 61009,1 

Součet 263166,4 

Počet 84 

Největší (1) 61009,1 

Nejmenší (1) 165,6 

Hladina spolehlivosti 
(95,0%) 

1735,321 

 

Tab. 6 Výsledek ukazatelů popisné statistiky parametru využití plochy nemovitosti 

Vyhodnocení využité 
plochy objektů 

  

Stř. hodnota 1875,216 

Chyba stř. hodnoty 699,7211 

Medián 470,65 

Modus 0 

Směr. odchylka 6413,05 

Rozptyl výběru 41127209 

Minimum 0 

Maximum 52595,6 

Součet 157518,1 

Počet 84 

Největší (1) 52595,6 

Nejmenší (1) 0 

Hladina spolehlivosti 
(95,0%) 

1391,717 

 

Tab. 7 Výsledek ukazatelů popisné statistiky parametru nevyužité (volné) plochy 

nemovitosti 

Vyhodnocení nevyužité 
plochy objektů 

  

Stř. hodnota 1257,718 

Chyba stř. hodnoty 294,0245 

Medián 481,95 

Modus 0 

Směr. odchylka 2694,779 

Rozptyl výběru 7261836 

Minimum -66 

Maximum 14775,6 



 

 

 

 

Součet 105648,3 

Počet 84 

Největší (1) 14775,6 

Nejmenší (1) -66 

Hladina spolehlivosti 
(95,0%) 

584,803 

 

Tab. 8 Výsledek ukazatelů popisné statistiky parametru obsazenosti nemovitosti 

Vyhodnocení % 
obsazenosti objektů 

  

Stř. hodnota 51,66258 

Chyba stř. hodnoty 3,384288 

Medián 52,52247 

Modus 0 

Směr. odchylka 31,01751 

Rozptyl výběru 962,0862 

Minimum 0 

Maximum 116,4179 

Součet 4339,657 

Počet 84 

Největší (1) 116,4179 

Nejmenší (1) 0 

Hladina spolehlivosti 
(95,0%) 

6,731213 

 
 

 

 

Výsledný graf průměru všech shluků dle metody K průměrů   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5 Výsledek průměru všech shluků dle metody K průměrů  
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Sledovaná data byla posuzována i metodou shlukové analýzy. Metoda nám sloučila 

hodnocené nemovitosti do základních dvou shluků, které byly vzájemně provázány na 

základě těchto proměnných: velikost nemovitosti, poloha nemovitosti a účel vyuţití. 

Shluková analýza hledala vzájemné podobnosti těchto kritérií. Data jsou vyhodnocována 

v postupných shlucích, jejichţ účelem je na počátku zcela samostatné „neporovnatelné“ 

data (shluky) v postupných krocích sloučit do 1 shluku. Metoda shlukování je významná 

zejména v případech, kdy do hodnocení vstupuje mnoho proměnných. S malým počtem 

proměnných není analýza dostatečně průkazná. V tomto případě se jednalo o malé 

mnoţství proměnných a výsledky analýzy nebyly v celkovém hodnocení brány v úvahu. 

Princip metody viz kap. 4.3. Celkové podklady pro vyhodnocení metody shlukové analýzy 

jsou uvedeny v Příloze č. 2 „Aplikace vědeckých metod při měření investičního procesu“. 

 

6.1.1. Závěr z hodnocení statistických a analytických metod 

Výše uvedená aplikace statistických metod nám nemovitosti kategorizovala dle 

základních statistických ukazatelů sledovaných nemovitostí. V rámci metody pozorování 

byly zpracovány jednotlivé ukazatele samostatně. Účelem aplikace těchto metod bylo 

rozdělit a vzájemně porovnat sledované nemovitosti podle základních parametrů velikosti, 

polohy, účelu vyuţití a procentuální obsazenosti.  Výsledky analýz nám dostatečně 

kategorizovaly sledovaný vzorek dat. Dosaţených výsledků bylo zejména vyuţito při 

zpracování firemní strategie popsané v kap. 7.1. Tabulkové přehledy, ze kterých byly 

generovány zde prezentované závěry, jsou kompletně uvedeny v Příloze č. 1 a 2. 

 

6. 2. Aplikace logických metod a charakteristik vztahů proměnných 

 

Aplikace SWOT analýzy 

V rámci metody pozorování byla zpracována SWOT analýza dopadů z aplikování a  

neaplikování řízení investičního procesu prostřednictvím facility managementu „bez“ a „s“ 

elektronickým nástrojem [51].  

 

6. 2. 1 SWOT analýza nového pracovního postupu 

Další SWOT analýzou budou definovány silné, slabé stránky, příleţitosti, hrozby a 

rizika z neaplikování řízení investičního procesu prostřednictvím metod facility 

managementu a bez pouţití elektronického nástroje a naopak.   



 

 

 

 

Tab. 9  SWOT analýza [51] 

SWOT- 

analýza 

Interní analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

E 

x 

t 

e 

r 

n 

í 

 

a 

n 

a 

l 

ý 

z 

a 

Příleţitosti 

S-O-Strategie: 

 

 společnost má hlavní předmět 

podnikání oblast FM 

 zpracování strategické i provozní 

firemní strategie - jasná 

představa o dlouhodobých, 

střednědobých a krátkodobých 

cílech projektu 

 vyuţití nového pracovního 

postupu při řízení investičního 

procesu prostřednictvím facility 

managementu 

 výrazná podpora el. aplikace při 

přípravě i realizaci investičního 

procesu 

 rychlá reakce a připravenost na 

několik investičních procesů 

probíhajících najednou 

 moţnost operativních 

monitoringů a controllingů 

ukončených, právě probíhajících 

a plánovaných investičních 

procesů  

 konkurenceschopnost na trhu  

 znalost a bohaté zkušenosti 

s řízením investičního procesu 

prostřednictvím facility 

managementu 

 dostatek příleţitosti v oblasti 

reprodukce majetku obecně a 

investičního procesu, běţné 

správy a údrţby 

 zkušenosti společnosti působící 

v oblasti FM několik let 

 dostatek odborných pracovníků 

FM 

 

W-O-Strategie: 

 

 společnost má FM pouze 

jako přidruţenou činnost 

k hlavnímu předmětu 

podnikání 

 nesprávné definování firemní 

investiční a provozní 

strategie  

 nepřipravenost 

elektronického prostředí na 

řízení investičního procesu 

 neznalost nového pracovního 

postupu 

 nedostatečná znalost 

moţností elektronického 

nástroje a jeho funkčnosti 

 selhání řízení procesu 

z důvodu nevymezení 

kompetencí členů týmu  

 nevhodné aplikování 

elektronického nástroje a 

řízení dle facility 

managementu 

 zacílení na nesprávný cíl a 

jeho dosaţení 

 krátké působení společnosti 

v oblasti FM  

 

Hrozby 

S-T-Strategie: 

 

 příliš dlouhé lhůty u přípravy a 

realizace investičního procesu 

 nepřipravenost datové základny, 

data nejsou elektronicky 

W-T-Strategie: 

 

 znalost firemní strategie 

 kompletní znalost moţností 

vyuţití elektronického 

nástroje a metody řízení 



 

 

 

 

navedena v datovém skladu 

 neznalost nákladů a výnosů při 

přípravě a realizaci investičního 

procesu 

 nedostatek příleţitostí řízení 

investičního procesu  

 nesprávné fungování elektronické 

aplikace  

 práce s neaktuálními 

elektronickými daty v databázi 

 absence zpětné vazby po 

ukončení investičního procesu 

 nevyuţití získaných důleţitých 

technických dat a údajů, 

nenavedení do databáze  

 nedostatek finančních prostředků 

na obsluhu a aktualizaci 

elektronických nástrojů a 

prostředí 

 nepouţívání elektronického 

nástroje při řízení investičního 

procesu, pouze řízení 

prostřednictvím běţných nástrojů 

 nesprávné nastavení 

harmonogramu investičního 

procesu 

 opomenutí důleţitého faktoru 

ovlivňují přípravu a realizaci 

investičního procesu 

 nedostatek finančních prostředků 

na přípravu a realizaci procesu, 

nezapojení správných finančních 

zdrojů 

 nedostatečné mnoţství 

kvalifikovaných a odborných 

členů týmu 

 řízení investičního procesu bez 

vymezení přímých kompetencí 

v rámci pracovních procesů  

 neznalost celého procesu 

v oblasti FM 

 nedostatečné firemní zázemí  

facility managementu 

 průběţné školení uţivatelů 

elektronické aplikace 

 řízení investičního procesu 

kvalifikovanými pracovníky 

 správné definování struktury 

workflow (schvalování) 

zajišťující operativní řízení 

 strategie vedoucí k dalšímu 

vývoji vyuţívaného  

elektronického nástroje  

 strategie vedoucí k zajištění 

dostatečného portfolia 

externích subjektů, např. 

spolupracujících architektů, 

projektantů, dodavatelů 

(měkkých a tvrdých sluţeb) 

 strategie vedoucí k 

průběţnému vývoji a 

implementaci vhodných 

elektronických nástrojů 

vyuţívaných ve FM  

 strategie vedoucí k oslovení 

vhodných cílových skupin 

 hloubková analýza definující 

známou i potenciální 

konkurenci a strategie 

určující postup vůči známé 

konkurenci 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Charakteristika vhodné společnosti pro aplikaci pracovního postupu dle SWOT analýzy 

Tab. 10 Specifikace vhodné společnosti 

Č. faktoru Specifikace vhodné společnosti pro aplikaci pracovního postupu 

1. společnost se musí specializovat zejména na poskytování sluţeb a kompletní servis 

facility managementu (sluţby, obchod, marketing, finanční i technická správa),  

2. společnost tyto sluţby musí provádět a realizovat na větším okruhu nemovitostí 

v řádu desítek, aby bylo moţno pozorovat praktické dopady a zefektivnění práce 

oproti stávajícímu stavu, 

3. společnost musí disponovat dostatečně velkým nemovitostním portfoliem a 

zajišťovat komplexní správu FM, probíhající na portfoliu mnoha tisíců m
2
 a 

technologií pro dostatek vhodných příleţitostí, 

4. společnost by měla nabízet komplexní sluţby v podobě přípravy a realizace 

stavebních úprav a rekonstrukcí na klíč,  

5. společnost by měla nabízet sluţby externích subjektů, např. spolupracujících 

architektů, projektantů, dodavatelů (měkkých a tvrdých sluţeb), aby byl lépe 

vystiţen celý investiční proces, 

6. společnost by měla nabízet další činnosti a sluţby, tj. běţná správa a údrţba 

nemovitostí, dodávka energií, development, technické zhodnocení, vedení financí, 

marketing, apod.  

7. společnost musí mít v první fázi připraveno firemní prostředí na strategii růstu a 

rozvoje. Tuto strategii musí umět promítnout do dlouhodobého horizontu 

(strategické cíle), střednědobého horizontu (taktické cíle) a krátkodobého 

horizontu (provozní cíle). 

 

6.2.2. Závěr SWOT analýzy 

Analýza nám dostatečně specifikovala silné, slabé stránky, příleţitosti i hrozby 

nového pracovního postupu. Pracovní postup z provedené analýzy přímo vychází a je 

navrţen s respektem tam definovaných „S-W-O-T“ vlivů.  

Dále můţeme konstatovat, ţe máme specifikován charakter společnosti, kde lze 

aplikovat návrh pracovního postupu. Naplňuje vstupní parametry a základní podmínky 

zpracované SWOT analýzy. Návrh nového pracovního postupu a projektového řízení 

nenaruší její stabilitu a neohrozí ostatní probíhající procesy. Metody měřené 

charakteristiky popisující vztah mezi proměnnými a logické metody budou prezentovány 



 

 

 

 

v kapitole 7. „Návrh nového pracovního postupu“ a 8. „Výsledky disertační práce a 

ověření pracovních hypotéz“. Tyto metody lze aplikovat aţ po zpracování nového 

pracovního postupu a jeho ověření v praxi. Metody budou ověřeny právě na datech 

získaných z praxe [51].    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Návrh nového pracovního postupu  

 

SWOT analýza nového pracovního postupu v silných stránkách definovala 

zpracování investiční a provozní firemní strategie, prověření vhodnosti datové základny, 

stanovení způsobu sběru a struktury technických dat. Jednotlivým bodům ve schématu 

bude podrobně věnována vţdy samostatná kapitola 7.1.1 – 7.1.5.  

 

  

  

Obr. 18 Základní schéma nového pracovního postupu (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

Včetně INV projektů 
a jejich řízení 

Viz kap. 7.1.1 

Viz kap. 7.1.2 

Viz kap. 7.1.3 

Viz kap. 7.1.5 

Viz kap. 7.1.4 

Viz kap. 7.2. 

Viz kap. 7.1. 



 

 

 

 

7.1. Zpracování investiční a provozní firemní strategie 

 

SWOT analýza nám dále definovala hrozby a rizika plynoucí z  nesprávného 

nastavení investiční a provozní strategie. Další rizika plynou z nedostatečného mnoţství 

dat (malé datové základny) zahrnutých do portfolia sledovaných nemovitostí. Pokud není 

zpracována investiční a provozní strategie s řízením facility managementu, nelze ţádné 

investiční procesy dopředu předvídat. Vzhledem k tomu, ţe není v počátku firemní 

strategie jasně patrné, na jakých konkrétních nemovitostech budou připravovány a 

realizovány investiční procesy, je nutné mít připravenu objemnou základnu stavebně-

technických a územních informací o kaţdé nemovitosti zahrnuté do strategie.   

 

7.1. 1 Struktura investiční a provozní  firemní strategie 

Vymezení dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé firemní strategie 

Firemní strategie definuje dlouhodobou (5 let a více), střednědobou (3 roky) a 

krátkodobou (1 rok) strategii řízení celé společnosti. Z jednotlivých strategií vyplynou 

tomu odpovídající cíle a procesy, tzn. strategické cíle (5 let), taktické cíle (3 roky) a 

provozní cíle (1 rok). 

Strategická (dlouhodobá) úroveň a strategické (generální) cíle  

Strategické cíle u investičních procesů by měly být stanoveny jak pro základní 

činnosti probíhající ve společnosti, tak pro dlouhodobé (strategické) investiční procesy.  

Vymezení strategické úrovně dle normy ČSN EN 15 221 [18] 

 definování FM-strategie v souladu se strategií organizace; 

 vytvoření politiky, vypracování příruček pro prostor, majetek, procesy a sluţby; 

 aktivní vstupy a odezva; 

 inicializace analýzy rizika a poskytnutí instrukcí pro adaptaci změn   

v organizaci; 

 inicializace smluv o úrovni sluţeb (SLA) a monitorovaní klíčových výkonnostních 

ukazatelů (KPI); 

 řízení dopadu zařízení na základní činnosti, vnější prostředí a společnost; 

 udrţování vztahů s úřady, pronajímateli a nájemníky, strategickými partnery, 

asociacemi, atd.; 

 dohled nad FM-organizací. 



 

 

 

 

Taktická (střednědobá) úroveň a taktické (specifické) cíle společnosti  

Taktická úroveň vyplývá z generálních (strategických) cílů a strategické úrovně. 

V této úrovni jiţ podrobněji specifikujeme jednotlivé oblasti jak dospět ke stanoveným 

strategickým cílům.  Z těchto cílů se budou odvíjet konkrétní úkoly pro střednědobé 

činnosti společnosti a pro přípravu, realizaci a financování investičních procesů. Taktická 

úroveň se odvíjí ve střednědobém období, tzn. cca 3 – 5 let. Pro taktickou úroveň je 

nezbytné podrobněji analyzovat volné finanční prostředky a jejich moţné zdroje.  

Vymezení taktické úrovně dle normy ČSN EN 15 221 [18] 

 implementace a monitorování strategických směrnic;  

 příprava obchodních a rozpočtových plánů; 

 rozpracování cílů Facility Managementu do úrovně provozních poţadavků; 

 definování SLA a interpretace KPI (výkon, kvalita, riziko a hodnota);  

 monitorování dodrţování zákonů a směrnic;  

 řízení projektů, procesů a dohod;  

 řízení FM-týmu;  

 optimalizace pouţívání zdrojů; 

 adaptace a zaznamenávání změn; 

 komunikace s interními či externími poskytovateli sluţeb na taktické úrovni. 

Provozní (krátkodobá) úroveň a provozní (konkrétní) cíle společnosti  

Ze specifických cílů a taktické úrovně se odvíjí konkrétní, kaţdodenní činnosti 

probíhající ve společnosti. Dále se odvíjí akční plán, který je uvaţován v horizontu cca 1 – 

2 let. Za účelem splnění konkrétního cíle neboli tomu odpovídající provozní úrovně jsou 

definovány jednotlivé úkoly, vč. přesného vymezení postupu u akcí investičního 

charakteru ať jiţ běţné správy nebo investic.  

Vymezení provozní úrovně dle normy ČSN EN 15 221 [18] 

 dodávky sluţeb v souladu se smlouvou o úrovni sluţeb;  

 monitorování a kontrolování procesů dodávání sluţeb;  

 monitorování poskytovatelů sluţeb;  

 přijímání poţadavků na sluţby např. prostřednictvím help desku nebo servisní  

linky; 

 sběru dat pro hodnocení výkonu, zpětné vazby a poptávky koncových uţivatelů; 

 hlášení na taktickou úroveň;  

 komunikace s interními a externími poskytovateli sluţeb na provozní úrovni. 



 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Model facility managementu [18, str.11] 

 

7.1.2 Analýza nemovitostního portfolia  

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu této kapitoly: vzhledem k tomu, ţe nedokáţeme 

předvídat, kde (konkrétní nemovitost) budeme investiční procesy realizovat, je nezbytné 

vytvořit si širokou základnu elektronických údajů o všech nemovitostech. Z vyhodnocené 

datové základny teprve mohou být definovány a koncepčně plánovány konkrétní investiční 

procesy, připravovány investiční záměry a studie. Nemovitostní portfolio bylo 

zanalyzováno a kategorizováno na základě statistických metod uvedených v kap. 6. 1. 

„Aplikace statistických a analytických metod“. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Obr. 20 Schéma analýzy dat (vlastní zpracování) 

 

Statistické analýzy bylo nutné provést na počátku měření před určením způsobu 

sběru technických dat a jejich rozsahu (digitalizace) na jednotlivých nemovitostech. 

Zjištěné výsledky jsou výchozím podkladem při rozhodování, do jakých podrobností 

budou nemovitosti stavebně-technicky mapovány, tříděny, shlukovány, strukturovány. 

Jsou zároveň základním podkladem při zpracování firemní strategie pro nastavení rozvoje, 

tj. dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých cílů. Po provedení statistických metod lze 

teprve aplikovat logické metody, pozorování a formulace návrhů řešení s ověřením v praxi.  

Specifikace skupiny (portfolia) spravovaných nemovitostí 

Do datové základny spadá 84 nemovitostí, které se nachází po celém území ČR. 

Jsou různého stáří, různých konstrukčních a technologických systémů, způsobů vyuţití, 

různé velikosti od desítek m
2
 aţ po desetisíce m

2
. Do analýz v rámci tohoto měření nebyly 

zahrnuty domy typu rodinného bydlení, ale objekty s účelem uţívání administrativa, 

komerce, sklady, vzdělávání, výroba, aby bylo moţno lépe demonstrovat nově vyvinuté 

řízení investičního procesu facility management obecně. Vyhodnocení nemovitostního 

portfolia viz kap. 6. 1. „Aplikace statistických a analytických metod“ a Příloha č. 1 a 2. 

 

 

 

 

Pro cíl práce nebylo 
podstatné a 

ukazatele nejsou 
v práci prezentovány  



 

 

 

 

7.1.3 Výběr vhodného elektronického nástroje 

 

Pro sběr technických dat jednotlivých nemovitostí a jejich strukturované 

vyhodnocování byla zvolena elektronická aplikace AFM ze skupiny CAFM systémů 

vyuţívaných v oblasti facility managementu. Výhody a důvod výběru této konkrétní 

softwarové aplikace je podrobně popsán v kap. 5.7.1 a 5.7.2.   

 

7.1.4 Stanovení způsobu sběru dat a rozsahu digitalizace  

Databáze AFM byla prosta jakýchkoli technických dat o nemovitostech. Moţnosti 

či postupy při metodě sběru dat jsou tři. Uvedené způsoby jsou univerzální pro všechny 

společnosti různých velikostí a struktur, a to jak pro veřejné, tak privátní.  

A) Prvním způsobem je získat úplná a kompletní technická data pouze u jedné pilotní 

nemovitosti potřebná u všech úrovní řízení investičního procesu. V AFM by byla 

ověřena funkčnost na 1 konkrétní nemovitosti. To by umoţnilo odhalení chybných 

předpokladů a jejich eliminaci ve výsledném řešení na všech dalších nemovitostech. 

Nevýhodou tohoto způsobu je nutnost vyvinout max. úsilí při nastavení vyuţití všech 

modulů AFM pouze pro jednu nemovitost. Zároveň některá data nemusí existovat a 

musela by být speciálně modelována.  

B) Dalším postupem je metoda "krok za krokem". V úvodním kroku by měly být do 

databáze zahrnuty pouze nemovitosti, pro které částečná data jiţ existují a budou 

navedena a spravována pouze některými moduly. Databáze by byla vyuţita pouze 

z části. 

C) Třetím způsobem pak můţe být realizace celého projektu najednou. Tuto metodu 

můţeme označit jako "velký třesk". Je nejnáročnější, ale můţe být úspěšná. 

Předpokladem úspěšnosti tohoto způsobu nasazení systému je, aby byly veškeré detaily 

projektu známy a projekt byl důkladně plánován a řízen. Způsob provedení 

implementace s označením C byla zvolena i v rámci tohoto výzkumu. Tato vybraná 

oblast má několik podvariant řešení.  

 

Komparace výhod a nevýhod podvariant řešení varianty C  

V rámci zvoleného postupu C bylo posuzováno několik podvariant navedení 

technických dat (tj. elektronických výkresů, technických a smluvních dokumentací, 



 

 

 

 

technologií, technologických pasportů, fakturací za energie, sluţby, stavební práce, opravy, 

údrţbu, atd.). Kaţdá z těchto variant má své výhody a nevýhody.  

 

Obr. 21 Schéma způsobu sběru dat (vlastní zpracování) 

Varianta C1  - Princip: „včera na papíře, dneska v databázi“ 

Výhody Nevýhody  

 okamžité zahájení práce   velmi pozvolné plnění elektronické 
základny na základě průběhu facility 
procesů na nemovitostech 

 zpracování všech dokumentů 
a úkonů v elektronickém 
systému 

 chybovost systému v návaznosti na 
neprovázání s předchozími 
„papírovými“ daty 

 vynaložení minimálních 
finančních prostředků 

 několikaleté období, kdy je část 
dokumentace vedena v listinné a část v 
elektronické podobě 

 jednotná unifikovaná 
databáze bez stop navádění 
historických dat 

 vysoké riziko, že klíčové informace a 
technické údaje spolu s know-how 
odchází spolu s kmenovými pracovníky. 
Nelze provázat i několikaleté vazby mezi 
původním zpracováním dat v listinné 
podobě, které se do databáze 
nenavedly a daty zpracovávanými již 
pouze v elektronické aplikaci. 

 



 

 

 

 

Varianta C2  - „Pozvolná přechodová fáze“ 

Výhody Nevýhody 

 střední přechodná fáze  přechodové období (několik měsíců) 

 vytváření databáze částečně 
prostřednictvím vlastních 
uživatelů 

 středně rychlé postupné navádění 
aktuálních technických údajů a dat do 
elektronického prostředí dle nových 
parametrů 

 poměrně rychlé paralelní 
získávání části primární 
základny dat a technických 
údajů 

 navádění původních technických údajů 
(scan formát, pdf. či jpg., foto atd.) 

 postupné doplňování 
vzájemných vazeb a 
provázanosti s původními 
údaji v elektronické databázi, 
tzn. postupné zavádění a 
implementace 

 vynaložení většího objemu finančních 
prostředků nutných pro přechodovou 
fázi 

  dohled nad skloubením aktuálních 
procesů probíhající již v el. prostředí a 
převod stávající (původní a dřívější) 
dokumentace v alternativní podobě. 
Nutnost zapojení externích subjektů 

 

Varianta C3  - „Velký třesk“ 

Výhody Nevýhody 

 nejvýhodnější varianta z 
hlediska užitnosti aplikace, 
velmi profesionální data a 
údaje striktně převedená do 
formátů požadovaných 
aplikací 

 velmi časově náročné, nutnost zadání 
digitalizace pouze externím subjektům.  

 žádná přechodová fáze a 
alternativní ukládání 
dokumentací a podkladů 

 vysokým rizikem je pravděpodobný 
výskyt chybovosti v momentě předání 
elektronického nástroje od externích 
subjektů běžným uživatelům databáze  

 plynulý bezvýjimkový přechod 
(vše jednotně digitalizováno 
původní i aktuální data) 

 uživatelé ztrácí možnost pozvolného 
vstřebávání el. databáze, odhalování 
jejich nedostatků a možných příp. 
inovací, které vnímají již v průběhu 
navádění dat  



 

 

 

 

 zahájení procesu v 
elektronické aplikaci je jakoby 
bezfázový přechod, jelikož 
veškerá původní data jsou 
zde již navedena a pořízena 

 vysoké riziko používání pouze části 
databáze, která je výhradně v 
kompetenci uživatele a jeho nezájem v 
propojování jednotlivých i drobných 
vazeb mezi jednotlivými hladinami, 
moduly apod.   

 

Jako nevhodnější je zvolena varianta C2. Hlavní důvod pro nezvolení varianty C3 

je čas potřebný k navedení špičkové základny a dále velmi vysoké finanční prostředky 

nezbytné k převedení veškerých původních technických dat, výkresů a dalších podkladů do 

poţadovaných formátů. Obrovským přínosem varianty C2 je jednoznačné praktické 

pochopení jednotlivých vazeb z důvodu vlastního podílu výkonných prací na měření.  

 

7.1. 5 Navedení dat do elektronické databáze AFM 

Po zvolení varianty navádění dat byla zahájena práce v terénu digitalizací objektů, 

pasportů, navádění veškerých technických dokumentů a podkladů, mapování stavebně – 

technického stavu objektů, technologií, rozvodů, apod. Schéma provádění části měření je 

znázorněno na obr. 22. 



 

 

 

 

                                     

 

Obr. 22 Schéma získávání a navádění dat do databáze AFM (vlastní zpracování)  



 

 

 

 

Digitalizace  

Pro práci s daty v AFM je nezbytná digitalizace (zaměření) nemovitostí. Grafická 

podoba se sestává z půdorysů a řezů jednotlivých podlaţí v aplikaci AutoCAD 2011 ve 

formátech DWG. Digitalizace se zpracovává do jednoduchých dokumentací ve stupni ke 

stavebnímu povolení. V půdorysech jsou vyznačeny nosné a nenosné konstrukce, dveřní a 

okenní výplně, niky a zabudované zařizovací předměty. Dále jsou vymezeny výměry ploch 

stěn, dveří, okenních výplní a specifikace pouţitých stavebních materiálů u stěn, podlah, 

stropů. Všechny údaje jsou vedeny v procesoru Excel ve formátu xls. Původní výkresy 

jsou naváděny ve formátech PDF. Pro názornost jaké parametry zahrnovala pasportizace 

viz tab. přehled ve formátu xls. u objektu 32. Budova, pouze pro dílčí část 2.NP (viz 

příloha č. 4 „Import digitalizovaných dat z EXCEL 2007“, tab. č. 55, 56). 

Import AFM  

Do elektronické databáze jsou importovány výkresy a tabulkové přehledy ve 

formátu xls. v pevné stromové struktuře. Uloţená data zároveň tvoří archív technických 

dat. Nemovitosti jsou převedeny ve virtuální (elektronické) podobě CAD pro práci v AFM. 

Podoba výstupu v databázi AFM znázorněna na obr. 23. 

 

Obr. 23 Ukázka grafického výstupu z AFM – modul Vizualizace [50] 



 

 

 

 

Pasport TZB  

Pasport technického zařízení budov je podrobná evidence všech druhů technologií. 

Prostory v budově v AFM jsou podrobně evidovány ve stromové struktuře stavba, podlaţí 

a místnost. Stavby i místnosti lze členit dle různých kategorií. Při propojení s ostatními 

moduly umoţňuje pasport ve stromové úrovni stavby a místnosti evidovat konkrétní 

technologie a majetek. Pasport popisuje objekt od základů po střechu, od hlavního jističe 

po zásuvku. Pasport TZB zahrnuje veškeré pevně zabudované technologie, zařízení 

elektro, vodo/topo, vzduchotechnická zařízení a poţární zabezpečení (elektrorozvodny, 

rozvaděče, ústředny, kotle, výměníkové stanice, čidla, čerpadla, elektrické poţární 

signalizace, elektrické zabezpečení budov, hydranty, atp.). O kaţdé technologii se v terénu 

zpracuje tzv. karta technologie (viz Příloha 5, obr. 44). Teprve po tomto pasportu lze 

konstatovat, ţe máme komplexní stavebně – technicko - technologickou znalost o 84 

objektech zahrnutých do měření. Statistiku výsledků pasportu technologií dokládá přehled 

tab.č. 11. 

Tab. 11 Statistický přehled všech druhů technologií na pasportizovaných nemovitostech  

Počet pasportizovaných objektů 84 

Práce v terénu 824 hodin 

Rozlišeno 410 typů technologií 

Zapsáno 15 841 karet technologií 

Popsáno jednotlivých technologií 39 768 kusů 

Z toho souhrnně některé typy technologií např.  

Hydrantů 394 kusů 

Tlakových nádob    85 kusů 

Plynových kotlů 176 kusů 

Výtahy  celkem 105 

Výtahy: aktivní 96 

Chladící jednotky (klimatizace apod.) 125 

Sítě LaN 105 

Rozvody plynu 72 

Elektrické rozvaděče 925  

Silnoproudá zařízení 914 

Slaboproudá zařízení 94 – ochranné systémy 

3917 čidel EZS a EPS 

Zařízení pro vytápění a ohřev vody 3 912 

VZT vzduchotechnická zařízení 895 

Hasící zařízení 885 

Světelná zařízení 25 842 

WC 686 

Kuchyňka 254 

Sprcha 286 

 



 

 

 

 

Navedení AFM 

Zpracované karty technologií (viz Příloha 5) slouţily k navedení technologií do 

elektronické databáze. Vzhledem k tomu, ţe jiţ databáze obsahuje výkresovou 

dokumentaci v dwg. lze technologii umístit do místnosti. Je kompletně provázána napříč 

AFM. Tzn. je zatříděna dle druhu konkrétní technologie a provázána s vyšším systémem 

(např. čidlo → systém EPS nebo filtr → systém VZT), pokud není samostatně funkční. 

V případě, ţe technologie vyţaduje dle platné legislativy revizi, je provázána s plánem 

revizí.  

 

Obr. 24 Ukázka grafického výstupu z AFM – modul Nemovitosti [50] 

Názorný příklad některých vybraných pasportizovaných druhů technologií - foto 

technologií viz Příloha 6 – Fotodokumentace. 

7.1.6 Závěr ke zpracování firemní strategie 

Všechny měřené nemovitosti jsou pořízeny v AFM. Výkresová dokumentace i 

ostatní legislativně-technické dokumenty (např. list vlastnictví, situace, technické zprávy, 

stavební povolení, revizní zprávy, odborné posudky, kolaudační rozhodnutí, energetické 

audity, atd.).  



 

 

 

 

Známe umístění a přesnou velikost kaţdé nemovitosti, stávající a plánované 

vyuţití, portfolio stávajících uţivatelů, míru obsazenosti, atd. Známe tedy veškeré náklady 

a výnosy u kaţdé nemovitosti. Veškeré tyto podklady jsou relevantní pro zpracování 

investiční a provozní firemní strategie a zahájení jejího naplňování.  Ze získaných stavebně 

- technicko – ekonomických podkladů lze stanovit strategické (dlouhodobé), taktické 

(střednědobé) i provozní (krátkodobé) cíle společnosti. Z toho lze stanovit konkrétní plán 

investic, běţných oprav a údrţbových prací na daný rok, vč. specifikace předpokládaných 

finančních prostředků.   

Teprve na základě takto připravených podkladů a technických dat 

navedených do AFM jsme schopni ověřit si pracovní hypotézy, přímo v praxi, pomocí 

logických metod.  

 

7.2. Vyuţití dat v AFM při investičním procesu 

 

V úvodu této kapitoly byly podrobně popsány fáze vedoucí ke zpracování 

investiční a firemní strategie. Byl popsán rozsah pasportu, navádění a implementace 

technických dat do AFM. Všechny tyto fáze jsou součástí nového pracovního postupu 

pracujícího s AFM a řízeného dle projektového řízení facility managementu.  

 

Cílem nového pracovního postupu je maximálně časově zefektivnit (zkrátit) 

navazující investiční proces konkrétní stavební akce. Investiční proces je rozdělen do 

samostatných šesti fází, dle níţe uvedené tabulky č. 12. Proces je v novém pracovním 

postupu připravován a realizován za pomoci elektronického nástroje (AFM) a 

metodou řízení facility managementu. Princip řízení investiční akce dle firemní strategie 

je po jednotlivých fázích (etapách) vţdy znázorněn ve schématu a stručně popsán.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tab. 12 Přehled fází investičního procesu   

Název Specifikace fáze 

I. Fáze Koncepční fáze - UP/Firemní Strategie /IZ 

II. Fáze Předprojektová fáze - DUR 

III. Fáze Projektová fáze - DSP 

IV.Fáze Projektová fáze – DPS, ZDS 

V. Fáze Zadávací fáze 

VI. Fáze Realizační a kontrolní fáze 

VII. Fáze Exploatační (užívací) fáze 

 

 

7. 2.1 Fáze I. Koncepční fáze - UP/Firemní Strategie /IZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Schéma I. fáze investičního procesu (vlastní zpracování) 

 

Investiční a provozní 
firemní strategie 

Investiční záměr/ 
Studie  

Určení strategických, 
taktických a provozních 

cílů 

Plán oprav a investic 
pro daný rok, 3  a 5 let 

Veškerá stavebně –  
technicko – 

ekonomická data  
v AFM 



 

 

 

 

1. Veškeré investiční procesy uskutečňované ve vhodné společnosti
12

 jsou plánované a 

vychází ze schválené firemní strategie. Ze strategie jsou určeny dlouhodobé, 

střednědobé a provozní plány. Na ně navazují konkrétní investiční záměry a studie. 

Investiční záměry a studie jsou připravovány průběţně, nikoli aţ je aktuální potřeba 

investora. Záměry jsou předkládány průběţně v návaznosti na termíny schválené ve 

firemní strategii. Z úplné databáze AFM jsou získána aktuální data o nemovitosti.            

 výkresová část a technická dokumentace poskytne údaje o stavebně-technickém 

stavu nemovitosti (v AFM je k tomuto druhu informací určen modul vizualizace, 

nemovitosti, technologie. Tam je pro získání dat k dispozici i kompletní technická 

dokumentace, výkresy a fotodokumentace) 

 databáze poskytuje kompletní přehled o veškerých nákladech a výnosech na 

objektu (v AFM je samostatný modul účetních dokladů, revizí, energií, smluv 

nákladových i výnosových) 

2. z vyhodnocení stavebně – technicko - ekonomických dat získaných z  AFM učiní 

investor rozhodnutí o míře, druhu a rozsahu technického zhodnocení, opravy či 

údrţby. V návaznosti na získané údaje je součástí firemní strategie investiční záměr, 

který je předloţen k posouzení a projednán s vedením společnosti.  

3. na základě posouzení investičního záměru je zpracována studie, vč. zpracování rámce 

měrných stavebních nákladů.  Studie je posouzena z hlediska souladu s územním 

plánem. Dále jsou posouzeny finanční prostředky z hlediska čerpání externích zdrojů - 

dotace EU (programy OPPI, VaV, OPŢP, ROP, atd.)  

4. studie, vč. měrných stavebních nákladů a moţností financování, je předloţena k 

posouzení a projednání vedením společnosti. 

Tato část je připravována průběţně, dle firemní strategie bez ohledu na operativní a 

okamţitou potřebu investora. Jedná se o jednorázové projednání připravovaných záměrů. 

Následně jiţ proces fakticky nevstupuje do přípravné fáze investičního procesu. 

V návaznosti na pravidelnou aktualizaci firemní strategie mohou být v dílčích částech 

aktualizovány i investiční záměry či studie zpravidla 1x za 2 aţ 3 roky. 

_________________________________________________________________________ 

12 Definice vhodné společnosti viz tab. č. 10   



 

 

 

 

7. 2.2 Fáze II. – IV. Předprojektová a projektová fáze – DUR, DSP, ZDS a DPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Schéma II. – IV. fáze investičního procesu (vlastní zpracování) 

 

5. investor dá pokyn k pokračování předprojektové přípravy. Akci se přiřadí jedinečný 

kód a název v AFM. Akce je zahájena. Kód kaţdé akce se doporučuje strukturovaně 

označit, aby byl při souběhu více investičních procesů lehce rozpoznatelný jeden od 

druhého, např. šestimístný kód. Pod tímto kódem jsou ukládány veškeré podklady 

vstupující do investičního procesu. Tak je vytvořen v rámci AFM virtuální strom, 

který předurčuje vedení akce po legislativně – ekonomicko - právní stránce.  

6. podle rozsahu a míry technického zhodnocení (rekonstrukce/ modernizace/ oprava/ 

změna účelu uţívání/ nástavba/ přístavba/ novostavba) se sestaví rámec 

Navedení stavební 
akce do AFM – 

přiřazení evidenčního 
čísla 

Stanovení 
harmonogramu 

přípravy INV procesu 
 

Zpracování PD – 
DSP, DPS 

Zpracování PD - ZDS  

Využití max. podkladů z  
AFM pro zadání PD 

(digitalizace, pasporty, 
revize, technologie)  

Zpracování PD - DUR 



 

 

 

 

předpokládaného rozsahu předprojektové a projektové přípravy akce. Z toho plynou 

stupně zpracování projektových dokumentací (dokumentace k územnímu rozhodnutí/ 

dokumentace ke stavebnímu povolení/ dokumentace k provedení stavby/ zadávací 

dokumentace/ realizační dokumentace) 

7. zpracuje se harmonogram přípravy a realizace investičního procesu dle konkrétní akce 

8. do harmonogramu se zapracují i vstupy státní správy a DOSS, tzn. předpokládané 

lhůty správních řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, příp. 100/2001 Sb. o ţivotním prostředí (zjišťovací řízení, 

dokumentace EIA) [30]   

9. zvolí se model dodavatelského systému dle [1]. V případě, ţe je akce 

spolufinancována z externích zdrojů (fondy EU) uvedených v kap. 3.1.4, zvolí se 

model dle metodických postupů a parametrů poskytovatele dotace. 

7.2.3 Fáze V. Zadávací fáze 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Schéma V. fáze investičního procesu (vlastní zpracování) 
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10. zadá se pokyn k výběrovému řízení v AFM (výběrové řízení → aukce). Pokud se 

jedná o veřejného zadavatele systém se nastaví dle pravidel zákona o veřejných 

zakázkách č. 137/2006, Sb. o veřejných zakázkách [22]. Tato fáze je podrobně 

popsána v kap. 8 s názvem „Výsledky disertační práce“, kde je rozebrána její 

výhodnost a význam časového zefektivnění (zkrácení) v  AFM.   

11. proběhne výběr dodavatele stavebních prací (příp. projektových prací, 

technologických prací, TDI, atd.) v AFM (modul AUKCE) dle rozhodnutí zadavatele. 

Pokud je akce kofinancována prostřednictvím externích zdrojů proběhne výběr 

dodavatele dle metodických postupů a parametrů poskytovatele dotace.  

12. uzavře se smlouva o dílo s vybraným dodavatelem (příp. mandátní smlouva na IČ, 

TDI, autorský dozor) v návaznosti na zvolený model realizace [1]. V případě, ţe je na 

akci přislíbena dotace na spolufinancování prostřednictvím externích zdrojů proběhne 

uzavření smlouvy dle metodických postupů a parametrů určených konkrétním 

poskytovatelem dotace a dále proběhne souběţně s touto smlouvou i uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace, vč. stanovení konkrétních a přesných podmínek a pokynů v rámci 

získání, čerpání a vypořádání dotace. 

Prostor pro další výzkum spočívá v detailním propojení harmonogramu celé stavební akce, 

s provázáním na dílčí platební kalendář a na základě cílového rozpočtu sledování 

přesného plnění jednotlivých položek prostřednictvím AFM.  To bude podrobněji zmíněno 

v kap. 9.2. „Doporučení pro další rozvoj vědního oboru“. 

 

7.2.4 Fáze VI. Realizační a kontrolní fáze  

13. nastává proces samotného řízení a průběhu investičního procesu (realizace 

stavebních prací s kontrolními vstupy dotčených orgánů státní správy a samosprávy) 

jako je uvedeno v kap. 3.1.1, 3.1.2 a 3.1.3 disertační práce. V rámci tohoto řízení 

musí být v praxi splněny základní body v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 

Sb., [23] a odbornou literaturou [1]. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Schéma VI. fáze investičního procesu (vlastní zpracování) 

 

14. veškeré smluvní dokumenty se opatří jedinečným kódem akce (stejným jako na 

počátku v b. 5) a finanční prostředky (smluvní rozpočet) se prováţí 

s předpokládanými alokovanými financemi, určí se závazné cashflow akce. 

15. předmětná smlouva o dílo s vybraným dodavatelem (mandátní smlouva na IČ, TDI, 

autorský dozor) se navede do AFM. Dále se samostatně pomocí kódu prováţe s  

technickými dokumenty.  

Ve schématu obr. č. 29 jsou oranžově označeny části procesu, které jsou na základě 

návrhu nového pracovního postupu v současnosti zapracovávány do databáze AFM. 
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Z navrženého pracovního postupu vyplynul požadavek o užší provázání modulu 

Controlling v AFM s ekonomickými podklady (provázanost dokládá schéma). Akce tak 

bude plně automaticky kontrolována a vyhodnocována průběžně. Jelikož je v současnosti 

modul AFM o tyto požadavky rozšiřován, práce již znalosti SW modulu Controlling do 

pracovního postupu plně implementuje.  
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Obr. 29 Schéma VI. fáze investičního procesu s využitím AFM (vlastní zpracování) 

 

 

16. v průběhu realizace akce databáze AFM provádí průběţný monitoring a controlling 

závazných ukazatelů. Ukazateli jsou zejména: maximální cena, termín zahájení a 

ukončení akce, vč. dílčích termínů (etap), platební kalendář (termíny a dílčí výše 

plateb), detailní poloţkový rozpočet, lhůty splatnosti, sankce. AFM v průběhu časově 

náročnější akce dokáţe upozornit na případné prodlení a zpoţdění vůči harmonogramu. 

Jedná se o dvojí kontrolní dohled. Zástupci investora sledují a vyhodnocují průběh 

podle podrobného harmonogramu. AFM vyhodnocuje akci z pohledu průběţného 

financování. Uţivatel je upozorněn na nečerpání či přečerpání poloţek, tedy časovou 

prodlevu nebo rezervu v cashflow. 

17. v AFM je spolu s kódem investiční akce nastavena struktura řízení akce kompetentními 

osobami. Tím je zajištěno průběţné schvalování finančního plnění, které je v AFM 

provázáno s ekonomickým systémem. AFM spolu s ekonomickým systémem 

kontroluje cash flow napříč celou společností a tím zajišťuje moţnost plovoucího 

financování více investičních procesů. Dále kontroluje finanční závazky plynoucí 

z běţné správy a údrţby. Systém schvalování definuje zodpovědnosti a kompetence 

jednotlivých osob, vč. časové souslednosti, je přesně nastaven prostřednictvím tzv. 

„workflow“. To je velkou výhodou celého řízení těchto procesů. Je tím předcházeno 

jakýmkoliv rizikům z hlediska nedostatku finančních prostředků v konkrétním čase či 

neţádoucího prodluţování celého procesu. Systém a princip schvalování je obsaţen 

v samostatném modulu „Schvalování“ v AFM.  

Průběžné navádění veškeré 
technické dokumentace do AFM a 
provázání s jednotlivými moduly           
(projektová dokumentace, protokoly 
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V rámci měření bylo zjištěno, ţe tento princip řízení velmi výrazně zkracuje délku 

celého procesu prokázanou v kap. 8 „Výsledky disertační práce a ověření pracovních 

hypotéz“. 

18. při předávaných dílčích i konečných pracích je podrobně kontrolována, porovnávána a 

vyhodnocována kaţdá poloţka a její čerpání. Spolu s tím je prováděna zpětná vazba 

v návaznosti na termíny uvedené v platebním kalendáři. S vysokou pravděpodobností 

lze určit, kdy, co a v jakých výších bude ze strany zhotovitele fakturováno. Proti tomu 

je nastaveno průběţné čerpání (cashflow), s vazbou na roční rozpočet, obraty, průběţný 

stav výnosů, nákladů, závazků a pohledávek celé společnosti. Uplatňuje se princip 

projektového řízení facility managementem. Databáze umoţňuje, ţe cashflow je 

vyhodnocováno kříţově v rámci financování společnosti (v návaznosti na dlouhodobé, 

střednědobé plánování i krátkodobé) nikoli pouze na 1 akci. Proto je nesmírně důleţitá 

vazba pro zajištění si dostatečných finančních objemů s plánovanými výhledy v rámci 

platebních kalendářů. Zvláště je tento postup důleţitý z hlediska čerpání úvěrů 

společnosti, splácení úroků, atd. Oblast financí při řízení a vedení kompletního 

investičního procesu je podstatná oblast a její zkoumání bude doporučeno pro další 

výzkum.  

19. po předání faktury jsou podrobně kontrolovány její veškeré náleţitosti a to jak 

z hlediska účetně – daňových, tak z hlediska řízení investičního procesu:  

a) podpis pověřeného zástupce zhotovitele,  

b) souhlas s fakturací a podpis zástupcem TDI a pověřeného zástupce investora,  

c) podpis protokolu zástupcem zhotovitele (předávající) a podpis zástupcem TDI a 

pověřeným zástupcem investora (přebírající) s konstatováním, zda dílo je 

předáno a přebíráno bez vad a nedodělků,  

d) v případě akceptace předání díla s drobnými vadami a nedodělky, nebránícími 

převzetí (příp. uţívání díla), zpracování samostatného soupisu s uvedením přesné 

specifikace zjištěných drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění 

s podpisy zástupce zhotovitele, TDI a zástupcem investora, 

e) předání kompletního dílčího či konečného poloţkového soupisu provedených 

prací s podpisy zhotovitele, TDI a zástupcem investora. Poloţkový soupis 



 

 

 

 

provedených prací je předáván i v elektronické podobě BUILDpower
13

 [48], aby 

bylo moţno dílčí soupis importovat do AFM. Dílčí či konečný importovaný 

soupis provedených prací se vzájemně porovná se smluvním rozpočtem. 

Vyhodnotí se odchylky a od nich se velmi přesně vyhodnotí aktuální stav 

víceprací a méněprací. Kontrolní mechanismy AFM vyhodnotí kaţdou 

jednotlivou poloţku s přesným odhalením víceprací a méněprací na jednotce. 

Jedná se o obrovské usnadnění práce účastníků řízení. V průběhu investičního 

procesu lze výrazně ovlivňovat, příp. usměrňovat, probíhající činnosti a práce na 

stavbě. AFM dále předává informace o druhu poloţky ekonomickému systému. 

Ten jednotlivé poloţky vyhodnocuje a třídí na nákladové a výnosové (neboli 

poloţky investičního a neinvestičního charakteru). To je zejména nesmírně 

důleţité pro veřejného investora, jelikoţ změny v poměrech investičních a 

neinvestičních nákladů, mají nesmírné dopady do rozpočtu této organizace a 

jejich dopady na financování akcí dle rozpočtových pravidel [27, 28].  

f) předání protokolů o shodě, nezávadnosti stavebních materiálů, certifikáty a 

osvědčení dle typu konkrétní akce, fotodokumentace – vše je průběţně naváděno 

do AFM  

20. v případě rozšíření nebo sníţení prací je uzavřen dodatek. Změny původního 

smluvního rozpočtu platebního kalendáře nebo harmonogramu jsou nově importovány 

do AFM. Investiční proces je pak řízen a kontrolován dle aktualizovaných podkladů. Je 

to naprosto inovativní způsob řízení investičního procesu s vazbami facility 

managementu s pouţitím AFM.  

21. po ukončení akce, předání všech protokolů, certifikátů, kompletního dílčího či 

konečného poloţkového soupisu provedených prací bez vad a nedodělků je provedena 

konečná kontrola v AFM a ukončení akce. Jsou přesně vyhodnoceny veškeré 

vícepráce/méněpráce, je označena konečná fakturace a ukončeno průběţné cashflow.  

V současnosti je nový pracovní postup, jak je popsán v bodech 16. – 21., dopracováván 

v modulu Controllingu AFM. Tzn. jednoznačnou snahou je detailně a zároveň 

jednoduše provázat všechny finanční toky. Závěry disertační práce 

doporučují pokračování výzkumu ve finanční oblasti řízení cashflow. 

_________________________________________________________________________

13 BUILDpower – softwarové řešení spol. RTS, a.s. Brno. Nejrozšířenější program v oblasti rozpočtových aplikací [48]. 



 

 

 

 

7.2.5 Fáze VII. Exploatační (užívací) fáze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Schéma VII. fáze investičního procesu (vlastní zpracování) 

 

22. po ukončení akce je do AFM importována dokumentace skutečného stavu. Do 

elektronického archívu AFM je převedena původní dokumentace a původní stav před 

technickým zhodnocením (rekonstrukcí/modernizací/opravou, apod.). Nová 

dokumentace je provázána se všemi s tím souvisejícími moduly v běţícím systému, 

aby nebyla přerušena vazba komplexního řízení veškerých procesů facility 

managementu. 

23. veškerá technická dokumentace a podklady obdrţené v průběhu přípravy a realizace 

akce (vyjádření DOSS, rozhodnutí stavebních úřadů, zápisy z jednání, kontroly SS, 

protokoly, certifikáty, revizní zprávy, pravidelný servis, kontroly, fotodokumentace, 

atd.) jsou přesně roztříděny a zařazeny do AFM. Nová zařízení a technologie jsou 
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umístěny do virtuálního prostoru a nahrazují původní technologie. Vše je přesně 

provázáno, tzn. kolaudační souhlasy, nové technologie, revizní zprávy, účetní doklady, 

plány údrţby, financování (náklady/výnosy). AFM je v tomto směru velmi flexibilní.  

24. po navedení systém AFM plynule přechází k řízení exploatace facility managementu. 

Statistická vyhodnocení a srovnání jiţ vyhodnocuje na reálné skutečnosti a nikoli na 

základě původních údajů před aktualizací relevantních dokumentů.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Výsledky disertační práce a ověření pracovních hypotéz 

 

V níţe uvedené kapitole budou předloţeny výsledky provedených měření aplikující 

pracovní postup navrţený v předcházející kapitole.   

 

Ze zjištěných závěrů SWOT analýzy aplikujeme metodu indukce a dedukce pro 

ověření si pracovních hypotéz. Pracovní hypotézy ověříme na konkrétním modelovém 

příkladu několika stavebních akcí, které jsou realizovány:  

 

1. bez aplikace facility management řízení a bez použití vhodných elektronických 

nástrojů.  

2. s aplikací facility management řízení a s použitím vhodného elektronického 

nástroje AFM. 

 

 K ověření pracovních hypotéz pouţijeme Kolbův experimentální cyklus [44]. 

 

 

Obr. 31 Aplikace výzkumu dle Kolbova experimentálního cyklu [44] 

Fáze I. 

Fáze III. 

Fáze II. 

Fáze IV. 



 

 

 

 

8.1. Pozorování reality a zobecnění 

V I. fázi logické metody indukce a dedukce byla aplikována metoda pozorování 

(poučení) dle známého Kolbova experimentálního cyklu [44]. Byl pozorován investiční 

proces, se všemi probíhajícími činnostmi a jeho časovou náročností. Pozorování probíhalo 

celkem na 18ti individuálních stavebních akcí. Akce byly vybrány ze skupiny objektů, 

které byly podrobně analyzovány v kap. č. 6 s názvem „Aplikace vědeckých metod“. 

Pozorování probíhalo po celou dobu přípravy a realizace stavební akce, tzn. ve všech 

fázích investičního procesu. Stavební akce se pohybovaly ve finančním rozmezí od 50 000 

Kč bez DPH do 50 000 000 Kč bez DPH a byly realizovány v letech 2008 – 2010.  

Pozorování bylo zaměřeno především na specifikaci probíhajících činností investičního 

procesu, bez aplikace provázání s metodou řízení facility managementu a bez prostředí 

AFM. Cílem pozorování bylo poučit se z neefektivních (neúměrně dlouhých) postupů a 

zobecnit je v návaznosti na návrh nového pracovního postupu. 

V níţe uvedeném tabulkovém a grafickém přehledu jsou specifikovány základní 

činnosti investičního procesu, které byly pro pozorování podstatné. V tabulkovém přehledu 

nejsou zaznamenány desítky drobných úkonů a činností, které si sebou nese kaţdý 

konkrétní investiční proces. Základním předpokladem bylo zahrnout do pozorování pouze 

takové akce, které probíhaly ve standardním procesu a byly úspěšně ukončeny. 

Z pozorování byly vyloučeny ty akce, které nebyly dokončeny, příp. byly přerušeny ze 

strany DOSS nebo investora. Níţe jsou tedy pouze zaznamenány obecné činnosti, které 

jsou společné pro investiční procesy stavebního charakteru. Pro názornost si nejdříve 

rozdělíme investiční proces na samostatné fáze. 

Tab. 13 Základní činnosti v investičním procesu (vlastní zpracování) 

Činnost Specifikace jednotlivých činností v investičním procesu  

1. myšlenka investora  

2. zpracování investičního záměru 
3. zpracování studie 

4. posouzení souladu s územním plánem 
5. zpracování rámce měrných stavebních nákladů 

6. rozhodnutí investora o dalším pokračování INV procesu 
7. zpracování podkladů a průzkumů k DUR, tj. zaměření, pasport stávajícího stavu 

objektu  
8. zpracování DUR 

9. zpracování agregovaného odhadu stavebních nákladů 

 Fáze I.  

Fáze II.  



 

 

 

 

10. rozhodnutí investora o dalším pokračování INV procesu 
11. proces územního řízení a vydání územního rozhodnutí (bez nutnosti zpracování EIA) 
12. zpracování podkladů a průzkumů k DSP, tj. podrobnější pasport stávajícího stavu 

objektu, posouzení stavebně - technického stavu konstrukcí a technologií, statické  
posouzení, posouzení stavu inženýrských sítí, hlavních tras rozvodů na objektu 

13. zpracování DSP 

14. zpracování agregovaného rozpočtu stavebních nákladů 

15. rozhodnutí investora o dalším pokračování INV procesu 

16. proces stavebního řízení a vydání stavebního povolení 

17. zpracování dokumentace DPS, tj. detailní zpracování předmětu díla (INV procesu) pro 
přesné definování rozsahu díla  

18. zpracování položkového rozpočtu stavebních nákladů 

19. rozhodnutí investora o dalším pokračování INV procesu 
20. zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele  
21. zpracování položkového výkazu výměr 

22. příprava zadávacích podmínek výběrového řízení a zadávací dokumentace 

23. proces výběrového řízení u privátního investora dle interní metodiky u veřejného 
zadavatele dle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  

24. rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího uchazeče a zadání zakázky  

25. proces realizace stavební akce, koordinace veškerých dotčených subjektů, průběžné 
financování akce, controlling, vstupy DOSS, vstupy investora, TDI, AD 

26. v průběhu stavby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

27. kolaudační řízení - vydání kolaudačního souhlasu  

28. zahájení exploatace stavby 
29. controlling běžné správy a údržby na objektu - spotřeby energií, náklady a výnosy, 

revize, drobná údržba a opravy, náklady na služby 
30. po ukončení životnosti objektu zpracování dokumentace odstranění stavby 

31. vydání demoličního výměru 
32. proces přípravy a realizace demolice objektu 

 

Činnosti probíhající na sledovaných stavebních akcích byly v návaznosti na tab. č. 

13 rozděleny do fází FI, FII, FIII, FIV, FV, FVI a FVII. V níţe přiloţené tabulce MS Excel 

jsou stavební akce názorně rozděleny s uvedením jejich místa a stručnou specifikací prací. 

Dále s uvedením nákladů na jednotlivou akci a s uvedením lhůt ve dnech kaţdé jednotlivé 

akce. Jak jiţ bylo uvedeno, jednalo se o menší akce do 1 mil. Kč a střední akce do 50 mil. 

Kč. Velké akce nad 50 mil. Kč nejsou do pozorování zahrnuty vzhledem k velmi dlouhým 

časovým lhůtám realizace, které přesahovaly dobu fáze pozorování. Z výsledků provedené 

analýzy lineární regrese Příloha 2, však bylo prokázáno, ţe velké akce nad 50 mil. Kč 

budou probíhat analogicky jako střední akce.  

Ve spodní části jsou uvedeny průměrné lhůty u jednotlivých stavebních akcí. Aby 

nedošlo ke zkreslení (zkrácení) výsledných lhůt z důvodu započtení drobných a investičně 

Fáze III.  

Fáze IV.  

Fáze VI.  

Fáze V.  

Fáze VII.  



 

 

 

 

nenáročných akcí, byly do průměru zahrnuty pouze investiční akce v rozmezí 1 000 000 – 

50 000 000 Kč bez DPH. Stavební akce, zahrnuté do průměrných lhůt, jsou barevně 

(červeně) označeny. 

Tab. 14 Přehled měřených stavebních akcí „PŘED“ aplikací pracovního postupu  

   

Číslo 
SA 

Název objektu Náklady v 
Kč bez DPH 

FI/ 
dny 

FII/ 
dny 

FIII/ 
dny 

FIV/ 
dny 

FV/ 
dny 

FVI/ 
dny 

Celkem 

1. 12. budova, Baťův areál 
Zlín - kompletní 
rekonstruce objektu 

42 280 000 80 238 284 157 171 320 1250 

2. 32. budova, Baťův areál 
Zlín - rekonstrukce čtyř 
podlaží objektu 

6 100 000 70 0 265 126 132 211 804 

3. 79. budova, Baťův areál 
Zlín - rekonstrukce 
střešního pláště objektu 

485 000 45 0 168 73 56 87 429 

4. 103. budova, Baťův areál 
Zlín - oprava střešního 
pláště objektu 

384 100 45 0 153 72 48 75 393 

5. 113. budova, Baťův areál 
Zlín - oprava střešního 
pláště objektu - bez SP 

170 000 50 0 71 69 41 36 267 

6. Litoměřice, Dlouhá 21 - 
kompletní rekonstruce 
objektu, vč. přístavby 

10 996 000 83 194 275 139 158 240 1089 

7. Přerov, Tržní ulice - 
rekonstrukce dvou podlaží 
objektu 

1 827 731 72 0 138 122 98 126 556 

8. Areál Týniště nad Orlicí - 
rekonstrukce 
elektroinstalací 

2 840 575 55 0 122 127 76 91 471 

9. Brno, Palackého - 
interiérové úpravy  

225 000 48 0 91 59 39 37 274 

10. Most - interiérové úpravy  169 500 41 0 75 55 35 31 237 

11. Frýdek - Místek - 
rekonstrukce střešního 
pláště 

317 800 52 0 97 59 49 42 299 

12. Rychnov nad Kněžnou - 
oprava střešního pláště 

74 700 19 0 63 43 34 21 180 

13. Varnsdorf - interiérové 
úpravy v objektu - bez SP 

72 000 21 0 78 41 31 32 203 

INV proces ve fázích I. – VI.  ve dnech 



 

 

 

 

 

 

 

 Stavební akce zahrnuté do výzkumu uvedené v tab. č. 14 byly pro přehlednost zpracovány 

do bodového grafu. Osa X v rozdělení 1 – 18 představuje jednotlivé akce. Osa Y 

představuje lhůtu kaţdé akce. Časový průběh kaţdé lhůty u konkrétní akce je čitelný na 

svislici Y 1-18. Lhůty jsou uvedeny v absolutních hodnotách za kaţdou fázi.  

 

Graf 6 Průběh investičního procesu „PŘED“ aplikací pracovního postupu v absolutních 

lhůtách 

14. Česká Lípa, Berkova - 
interiérové úpravy v 
objektu 

572 700 39 0 127 67 78 52 363 

15. Břeclav, 17. listopadu - 
interiérové úpravy v 
objektu 

215 000 28 0 71 56 43 47 245 

16. Mělník - interiérové 
úpravy v objektu 

740 000 49 0 132 78 57 56 372 

17. Olomouc, 1. Máje - 
rekonstrukce 3 podlaží 
objektu, vč. střechy a 
fasády 

6 375 000 93 187 241 131 103 286 1041 

18. Blansko - výměna 
výkladců 

170 000 43 0 123 42 33 19 260 

  Stavební akce celkem v 
Kč 

74 015 106 76 206 215 133 123 212 867 

Ø lhůta fáze INV procesu u akcí nad 1 mil. Kč 

Stavební akce č. 4 (délka každé fáze Y4) 



 

 

 

 

Tatáţ data jsou graficky znázorněna opět v bodovém grafu. Osa X v rozdělení 1 – 18 

představuje jednotlivé akce. Osa Y představuje lhůtu kaţdé akce s postupným načítáním 

předchozích lhůt. Časový průběh kaţdé lhůty u konkrétní akce je čitelný na svislici Y 1-18. 

Lhůty jsou uvedeny v součtových hodnotách všech fází. Např. stavební akce č. 4 

v celkovém čase všech fází probíhala 393 dnů. 

 

 

Graf 7 Průběh investičního procesu „PŘED“ aplikací pracovního postupu v součtu lhůt  

Závěr z I. fáze „Pozorování“:  

Logickou metodou nezúčastněného pozorování byly postupně zaznamenávány 

skutečné lhůty jednotlivých fází. Je zřejmé, ţe dochází k neúměrnému navyšování lhůt 

zejména ve fázích přípravy, tzn. fáze I. – VI. V průběhu měření se potvrdily výsledky 

zpracované SWOT analýzy tab. 9 definované jako slabé stránky, rizika a hrozby 

stavebních akcí. V průběhu přípravy a realizace docházelo k:  

 nesystémovému a nekoncepčnímu řízení jednotlivých investičních procesů a činností 

bez vedení akcí v elektronických aplikacích, čímţ neúměrně narůstaly lhůty řízení 

investičního procesu,  



 

 

 

 

 projevila se nepřipravenost akcí v oblasti projektové přípravy, tzn. projektová příprava 

byla podceněna a nekvalitní. Docházelo k průběţnému dopracovávání potřebné 

projektové dokumentace v průběhu realizace investičních akcí z důvodu 

neprodluţování investiční realizace a tím k navyšování finančních prostředků, 

 rozhodnutí o realizaci akce bylo nahodilé, nepodloţené firemní strategií a to vedlo k 

chaotickému řízení investičních procesů dle aktuálních potřeb, havárií, vyplynulých z 

nutných a zanedbaných oprav a údrţby, 

 řízení investičního procesu bez vymezení přímých zodpovědností, absence struktury 

koncepce schvalování, 

 schvalování probíhalo nesystémově, v nepravidelných intervalech, 

 vedení technických dat probíhalo pouze v listinné podobě bez vyuţití získaných dat 

pro navedení do elektronické aplikace,  

 vedení veškerých technických údajů bylo bez centrálního úloţiště a bez struktury 

archivování,  

 neprobíhal průběţný monitoring a controlling ukončených, právě probíhajících a 

plánovaných investičních procesů,  

 z důvodu absence průběţného vyhodnocování investičního procesu opětovně 

docházelo k nedostatku alokovaných finančních prostředků (cashflow) a akce byly 

přerušovány a docházelo k průtahům, 

 bylo významně zvýšené riziko selhání řízení, s přímou závislostí na lidském 

potenciálu.  

 

Výsledkem výše uvedených nedostatků a nesystémového řízení byly investiční akce 

nekoordinovaně přerušovány, předčasně ukončeny, v některých případech nebyly 

dokončeny vůbec. Nedokončené akce nejsou součástí měření z důvodu moţného zkreslení 

vyhodnocovaných dat. Graficky charakterizuje nesystémové řízení níţe uvedené schéma 

cyklu investičního procesu obr. 32. 

 

Nevýhodou tohoto výzkumu bylo, ţe se jednalo o dlouhodobé pozorování a 

vyhodnocování získávaných dat z důvodu velmi dlouhých lhůt (někdy 

několikaletých) probíhajících investičních procesů na omezeném počtu nemovitostí. 



 

 

 

 

 

Obr. 32 Cyklus investičního procesu pozorovaný „PŘED“ aplikací pracovního postupu  

 

8.2. Naformulování nového pracovního postupu 

 

Nový pracovní postup je součástí II. fáze Kolbova experimentálního cyklu [44]. Ve 

II. fázi je prezentováno poučení a zobecnění získaných zkušeností. Zkušenosti 

z pozorování jsou zohledněny ve formulaci teoretických výstupů, tzn. v novém návrhu 

pracovního postupu. Jednotlivé části nového pracovního postupu jiţ byly podrobně 

popsány v kap. 7 „Návrh nového pracovního postupu“, kde jsou definovány teoretické 

koncepty vycházejících z pozorování reality. V této části je prezentována závěrečná část 

pracovního postupu s názvem „Vyuţití dat AFM při investičním procesu“ (uvedeno ve 

schématu nového pracovního postupu obr. č. 18 a popsáno v kap. 7.2.). Ze získaných 

Nevhodný formát 
technické 

dokumentace 

Nesystémové 
řízení INV 
procesu 

manažerem 

Nesystémové 
řízení financování 

INV procesu – 
cashflow 

Nekoncepční řízení 
vedoucí 

k zakonzervování a 
poklesu výkonu INV 

procesu 

Mnohdy 
nedokončený 
INV proces  

Nevhodné 
archivování a 

uložení 
technické 

dokumentace  



 

 

 

 

zkušeností z nezúčastněného pozorování jiţ proběhlých stavebních akcí se poučíme a 

zaměříme se na místa v investičním procesu, které je moţné zkrátit při aplikaci AFM a 

facility managementu.   

 

Jak jiţ bylo řečeno dříve, hlavním účelem nového pracovního postupu je investiční 

proces maximálně zkrátit. Záměrem výzkumu není některou činnost nebo fázi investičního 

procesu rušit, ale naopak rozdělit si činnosti a lhůty na ty, které lze časově ovlivnit a na ty, 

které nikoliv. Lhůty, které lze časově zkrátit, jelikoţ je přímo ovlivňuje investor, nazýváme 

v této práci „pohyblivé neboli flexibilní lhůty“ 
14

.
 
Nejprve si pohyblivé lhůty označíme ve 

výčtu činností probíhajících v investičním procesu. Viz tab. č. 15, činnosti označené 

modře. 

Tab. 15 „Pohyblivé lhůty“ v investičním procesu (vlastní zpracování) 

 

Činnost Specifikace jednotlivých činností v investičním procesu  

1. myšlenka investora  

2. zpracování investičního záměru 
3. zpracování studie 

4. posouzení souladu s územním plánem 
5. zpracování rámce měrných stavebních nákladů 

6. rozhodnutí investora o dalším pokračování INV procesu 
7. zpracování podkladů a průzkumů k DUR, tj. zaměření, pasport stávajícího stavu 

objektu  
8. zpracování DUR 

9. zpracování agregovaného odhadu stavebních nákladů 
10. rozhodnutí investora o dalším pokračování INV procesu 
11. proces územního řízení a vydání územního rozhodnutí (bez nutnosti zpracování EIA) 
12. zpracování podkladů a průzkumů k DSP, tj. podrobnější pasport stávajícího stavu 

objektu, posouzení stavebně - technického stavu konstrukcí a technologií, statické  
posouzení, posouzení stavu inženýrských sítí, hlavních tras rozvodů na objektu 

13. zpracování DSP 

14. zpracování agregovaného rozpočtu stavebních nákladů 

15. rozhodnutí investora o dalším pokračování INV procesu 

16. proces stavebního řízení a vydání stavebního povolení 

17. zpracování dokumentace DPS, tj. detailní zpracování předmětu díla (INV procesu) pro 
přesné definování rozsahu díla  

18. zpracování položkového rozpočtu stavebních nákladů 

19. rozhodnutí investora o dalším pokračování INV procesu 
20. zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele  
21. zpracování položkového výkazu výměr 

22. příprava zadávacích podmínek výběrového řízení a zadávací dokumentace 

 Fáze I.  

Fáze II.  

Fáze III.  

Fáze IV.  



 

 

 

 

23. proces výběrového řízení u privátního investora dle interní metodiky u veřejného 
zadavatele dle z. č. 137/2006 o veřejných zakázkách  

24. rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího uchazeče a zadání zakázky  

25. proces realizace stavební akce, koordinace veškerých dotčených subjektů, průběžné 
financování akce, controlling, vstupy DOSS, vstupy investora, TDI, AD 

26. v průběhu stavby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

27. kolaudační řízení - vydání kolaudačního souhlasu  

28. zahájení exploatace stavby 
29. controlling běžné správy a údržby na objektu - spotřeby energií, náklady a výnosy, 

revize, drobná údržba a opravy, náklady na služby 
30. po ukončení životnosti objektu zpracování dokumentace odstranění stavby 

31. vydání demoličního výměru 
32. proces přípravy a realizace demolice objektu 

 

 

Nyní budou ověřena získaná data se zaměřením se na části investičního procesu, 

které byly označeny jako tzv. pohyblivé lhůty. Aplikujeme teoretický koncept (pracovní 

postup), dle kap. 7. Zpracujeme základní oblasti moţných časových a z toho vyplývajících 

finančních úspor vedoucích k maximálnímu sníţení délky investičního procesu. Dle 

předpokladu pracovních hypotéz lze investiční proces zefektivnit (zkrátit) prostřednictvím 

vyuţití facility managementu a elektronických nástrojů. Lhůty lze samozřejmě výrazně 

zkrátit i v rámci realizace (výstavby) investiční akce. Zkrátit termín realizace lze kvalitním 

zodpovědným dodavatelem, vysoce kvalifikovaným technickým dozorem investora, 

autorským dozorem, profesionálním přístupem celého inţenýringu akce. Tyto schopnosti 

účastníků investičního procesu jsou však zcela individuální a nelze je zahrnovat do 

koncepčních systémových opatření obecně vedoucích ke zkrácení investičního procesu.  

 

Při ověření si správného pracovního postupu budeme spolu s metodou indukce a 

dedukce aplikovat i metodu PDCA [52]. Konkrétní aplikace této metody je znázorněna na 

obr. 33.  Samostatně pak bude v rámci této kapitoly demonstrována funkčnost nově 

vyvinutého modulu AUKCE, který je zcela novým řešením zadávací fáze investičního 

procesu. 

 

 

 

_________________________________________________________________________
14 Pohyblivé či flexibilní lhůty jsou míněny lhůty, které nemají přímou vazbu na správní řízení, výkon dohledu DOSS a 

lhůty dle z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon [23], 500/2004 Sb., správní řád [25] a z. č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách [22]. 

Fáze VI.  

Fáze V.  

Fáze VII.  



 

 

 

 

 

Obr.33 Demingův cyklus PDCA v oblasti facility managementu [52] 

 

8.2.1 Naformulování nového pracovního postupu ve fázi V. „Zadávací fázi“ 

Pracovní postup se zabýval moţností zkrácení fáze V. s názvem „Zadávací fáze“. 

Potřeba maximalizace časových úspor fáze vznikla po zkušenostech z probíhajících a 

ukončených investičních procesů. Bez výrazné automatizace úkonů, pouze za pomoci 

běţných nástrojů MS Office, je fáze stále velmi administrativně náročná. Velmi významně 

lze časově zkrátit úkony spojené s výběrem dodavatele. Administrativními úkony v tomto 

smyslu jsou: příprava zadávací dokumentace, nastavení technických podmínek, profesních, 

kvalifikačních, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, způsobu 

hodnocení nabídek a hodnotících kritérií výběrového řízení. 

Administrativní náročnost spočívala především v přípravě zadávacích podmínek, 

zpracování formátů pro předání cenových nabídek, vysoké náročnosti vyhodnocování 

nabídek (vzájemné „ruční“ porovnávání cenových nabídek, jednotlivých poloţek rozpočtu, 

atd.). Velkou nevýhodou tohoto řízení je bez vyuţití elektronických nástrojů časté 

generování chyb závislé na lidském faktoru.  
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Princip zadávací fáze v AFM  a řízení metodou facility mangementu 

Samotný princip celé fáze zadávacího neboli výběrového řízení je rozdělen na 2 části a to:    

 proces výběrového řízení   

 proces aukce 

 

Modul AUKCE 

Modul v současnosti velmi efektivně slouţí k optimalizaci (zkrácení) investičního 

procesu. K vývoji tohoto modulu slouţily jako podklad teoretická východiska a vstupní 

podklady specifikované hned na počátku disertační práce v kap. 3. Pokud by nebyly tyto 

faktory na počátku definovány, nebylo by moţné modul vůbec popsat a zadat jeho vývoj.  

Modul AUKCE byl vytvořen v prostředí SW AFM a je vyvinut v programovacím jazyce 

AJAX
15

. Pro názornost je vývojový diagram fungování databázového modelu znázorněn 

na obr. 34 

 

Schéma přípravy a realizace výběrových řízení v uţivatelské struktuře je 

znázorněno na obr. č. 35. V předloţeném schématu je znázorněno i druhové rozdělení V. 

fáze v modulu, tj. fáze výběrového řízení a fáze AUKCE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

15 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) Jedná se o obecné označení pro technologie vývoje interaktivních 

webových aplikací. Tyto aplikace jsou vyvíjeny s vyuţitím technologií: HTML (nebo XHTML). 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Interaktivita&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://cs.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/wiki/Extensible_HyperText_Markup_Language


 

 

 

 

 

Obr. 34 vývojový diagram fungování databázového AFM modelu AUKCE [50] 



 

 

 

 

 

 

Obr. 35 Schéma rozdělení funkčnosti modulu AUKCE  



 

 

 

 

Funkčnost modulu AUKCE – část výběrové řízení:  

Modul vychází ze zákona o veřejných zakázkách. Můţe jej vyuţívat i privátní 

zadavatel, který není zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách [22] limitován. 

Funguje na principu web rozhraní, které je vytvořeno pro externí uchazeče a dále interní 

prostředí slouţící pro administrátory a uţivatele výběrového řízení. Aktuální výčet zakázek 

můţe být permanentně prezentován na web stránkách.  

1. uchazeč se zaregistruje. Je mu vygenerováno uţivatelské jméno a heslo pro vstup do 

databáze a do příslušného vyhlášeného výběrového řízení na stavební zakázku. Délka 

zadání zakázky, tj. výběrového řízení je časově omezena od/do, vč. termínu pro podání 

nabídek a termínů hodnocení podaných nabídek. Kaţdá stavební zakázka je přesně 

definována prostřednictvím kompletní zadávací dokumentace. Součástí zadávací 

dokumentace je projektová dokumentace v rozsahu stupně DPS, přesný poloţkový 

výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo a specifické přílohy pro kaţdou investiční akci. 

Formát předávaných dokumentů je přesně určen a definován. Nelze jej uchazečem 

libovolně měnit.  

2. veškeré vyzvednutí i předání zadávací dokumentace probíhá elektronicky 

prostřednictvím modulu AUKCE. Formáty jsou striktně určeny, tj. dwg., excel, 

BUILDpower [48], word, pdf., jpg. Striktní poţadavek na formáty má úzké vazby na 

vyhodnocení podaných nabídek. Veškeré podklady výběrového řízení, vč. formulářů, 

uchazeč vyplňuje do uzamčených formátů v prostředí web rozhraní aplikace AFM. 

Tím je vyloučena věcná chybovost a lidský faktor. Velkým přínosem je jednoduchost 

při vyhodnocení předaných cenových nabídek. Cenové nabídky u stavebních zakázek 

jsou předávány formou nacenění poloţkových výkazů výměr a to výhradně ve formátu 

BUILDpower. Vše je vyhodnocováno objektivně na základě matematických a 

pravděpodobnostních kritérií přesně definovaných v rámci softwaru. Po doplnění 

výkazu výměr a přiloţení poţadovaných příloh uchazeč vše importuje opětovně do 

systému prostřednictvím web rozhraní. Následně jsou podklady importovány do 

vyhodnocovacího systému a databáze.  



 

 

 

 

 

Obr. 36 Ukázka grafického výstupu z AFM – modul AUKCE [50]  

Hodnocení v modulu AUKCE – část výběrové řízení  

3. naceněné poloţkové výkazy výměr jsou importovány. Jedná se o poloţkové rozpočty 

uchazečů importovaných v rozpočtovém programu BUILDPower [48]. Rozpočty jsou 

mezi sebou vzájemně porovnávány. V rámci této komparativní metody jsou barevně 

označena nejniţší a nejvyšší jednotková cena za konkrétní poloţku. Následně je na 

základě statistické metody označen uchazeč s nejvyšším počtem nejniţších a 

nejvyšších poloţek v rozpočtu. Z nejniţších poloţek je kříţově od jednotlivých 

uchazečů sestaven tzv. ideální rozpočet s nejniţší moţnou nabídkovou cenou. Od něj 

je, s uvedením procentuálního navýšení nad nejniţší moţnou nabídkovou cenu, 

sestaveno pořadí přihlášených uchazečů. V této fázi má moţnost vstoupit do procesu 

zástupce zadavatele a ovlivnit hodnocení z hlediska posouzení nabídek z dalších 

kritérií, tzn. ekonomická výhodnost nabídky. Kritériem je nejenom posouzení nejniţší 

moţné nabídkové ceny, ale efektivity a hodnocení kvalifikačních a ekonomických 



 

 

 

 

ukazatelů a parametrů kaţdého uchazeče. Do této chvíle stále hovoříme o standardním 

výběrovém v AFM. Druhotným produktem těchto hodnocení je tvoření tzv. vzorových 

zakázek, které jsou postupně naplňovány do samostatné databáze a mohou být vyuţity 

při statistických vyhodnoceních výběrových řízení.  

V obr. 37 a 38 jsou pro ukázku uvedeny pouze sumární přehledy výsledků 1 výběrového 

řízení. V Příloze č. 3, obr. č. 43 je obsaţen detailní přehled poloţkového vyhodnocení 

nabídkových cen jednoho z uchazečů v aplikaci AFM a z toho plynoucí grafický přehled 

rozptylu cenových hladin jednotlivých uchazečů v aplikaci AFM. Veškeré výstupy jsou 

generovány z databáze software AFM, produktu společnosti Alstanet, s.r.o., Praha [50].  

 



 

 

 

 

 

Obr. 37 Ukázka grafického výstupu z přenosu dat z AFM do EXCEL 2007 [48, 50]  

 



 

 

 

 

 

Obr. 38 Ukázka grafického výstupu z přenosu dat z AFM do EXCEL 2007 [48, 50]  

 

V konkrétním výběrovém 
řízení byla vypnuta funkce 

průměrné ceny 



 

 

 

 

Princip fungování modulu AUKCE – část AUKCE 

1. výběrem a určením nejvhodnějšího uchazeče (dodavatele projektových či stavebních 

prací) zastavujeme fázi výběrového řízení a zahajujeme fázi aukce řízení, která je 

rovněţ časově omezena. Obrovskou výhodou a zcela novým řešením je princip této 

fáze. Vyvolávací cenou za předmět díla je cena nejniţšího uchazeče. Ideální cena je 

stanovena dle tzv. ideálního rozpočtu sestaveného pouze z nejniţších poloţek. Do fáze 

přistoupí pouze uchazeči, kteří splnili kritéria výběrového řízení. V tuto chvíli se 

soutěţí pouze o nabídkovou cenu. Aukce je rovněţ časově omezena a její termín je 

známý.  

2. finální podoba vítězného rozpočtu se přenáší do fakturace a její plnění se hlídá 

v modulu AFM „Účetní doklady“. Zároveň je tady další potenciál rozvoje stávajícího 

modulu AUKCE a je zde prostor pro další výzkum. Moţnosti rozvoje budou zmíněny 

v kap. 9.2. „Doporučení pro další rozvoj vědního oboru“. 

Další části nového pracovního postupu již byly podrobně popsány v kap. 7 „Návrh nového 

pracovního postupu“.  

 

8.3. Testování nového pracovního postupu 

Jedná se o III. fázi Kolbova experimentálního cyklu [44] s názvem “Testování 

nového teoretického postupu“. Testování je prezentováno na stejném vzorku dat, aby bylo 

moţno vyhodnotit skutečný přínos propojení aplikace SW AFM a řízení investičního 

procesu facility managementem. Jedná se tedy o 18 investičních akcí v rozmezí 50 000 – 

50 000 000 Kč bez DPH. Princip testování probíhal paralelním porovnáváním všech 

činností při procesu přípravy a realizace kaţdé akce. Sledované akce byly souběţně 

realizovány dvojím způsobem a to bez pomoci AFM a řízení facility managementu a za 

stejných podmínek s pouţitím AFM a facility managementu. Měření bylo velmi časově 

náročné, jelikoţ se probíhající činnosti nezávisle na sobě zpracovávaly a vyhodnocovaly 

dvojím způsobem. Z tohoto pohledu bylo nezbytné zvolit vhodný počet investičních akcí, 

aby byl výzkum v časovém omezení uskutečnitelný. Níţe jsou v tabulkovém a grafickém 

přehledu souhrnně vyhodnoceny skutečné časové úspory, kterých bylo dosaţeno 

v jednotlivých fázích investičního procesu. Nový pracovní postup prokázal výrazné časové 



 

 

 

 

úspory u kaţdé fáze, kde probíhalo měření. Nejprve jsou výsledky disertační práce 

odděleně prezentovány bez porovnání dosaţených časových úspor. Následně jsou graficky 

vyhodnoceny oba procesy vzájemně mezi sebou.  

Tab. 16 Přehled měřených stavebních akcí „PO“ aplikaci pracovního postupu  

Číslo 
SA 

Název objektu Náklady v 
Kč bez DPH 

FI/ 
dny 

FII/ 
dny 

FIII/ 
dny 

FIV/ 
dny 

FV/ 
dny 

FVI/ 
dny 

Celkem 

1. 12. budova, Baťův areál 
Zlín - kompletní 
rekonstruce objektu 

42 280 000 0 173 184 137 113 293 900 

2. 32. budova, Baťův areál 
Zlín - rekonstrukce čtyř 
podlaží objektu 

6 100 000 0 0 145 97 89 183 514 

3. 79. budova, Baťův areál 
Zlín - rekonstrukce 
střešního pláště objektu 

485 000 0 0 123 73 56 87 339 

4. 103. budova, Baťův 
areál Zlín - oprava 
střešního pláště objektu 

384 100 0 0 153 65 35 69 322 

5. 113. budova, Baťův 
areál Zlín - oprava 
střešního pláště objektu 
- bez SP 

170 000 0 0 62 59 32 31 184 

6. Litoměřice, Dlouhá 21 - 
kompletní rekonstruce 
objektu, vč. přístavby 

10 996 000 0 154 159 112 103 210 738 

7. Přerov, Tržní ulice - 
rekonstrukce dvou 
podlaží objektu 

1 827 731 0 0 138 122 98 126 484 

8. Areál Týniště nad Orlicí 
- rekonstrukce 
elektroinstalací 

2 840 575 0 0 122 127 76 91 416 

9. Brno, Palackého - 
interiérové úpravy  

225 000 0 0 73 42 31 31 177 

10. Most - interiérové 
úpravy  

169 500 0 0 63 41 30 28 162 

11. Frýdek - Místek - 
rekonstrukce střešního 
pláště 

317 800 0 0 81 53 41 36 211 

12. Rychnov nad Kněžnou - 
oprava střešního pláště 

74 700 0 0 51 39 30 19 139 

13. Varnsdorf - interiérové 
úpravy v objektu - bez 
SP 

72 000 0 0 67 37 30 28 162 



 

 

 

 

14. Česká Lípa, Berkova - 
interiérové úpravy v 
objektu 

572 700 0 0 119 56 39 41 255 

15. Břeclav, 17. listopadu - 
interiérové úpravy v 
objektu 

215 000 0 0 69 51 37 41 198 

16. Mělník - interiérové 
úpravy v objektu 

740 000 0 0 116 71 39 49 275 

17. Olomouc, 1. Máje - 
rekonstrukce 3 podlaží 
objektu, vč. střechy a 
fasády 

6 375 000 0 137 183 109 83 196 708 

18. Blansko - výměna 
výkladců 

170 000 0 0 117 31 30 17 195 

  Stavební akce celkem v 
Kč 

74 015 106 0 155 155 117 98 183 661 
 

 

Graf 8 Průběh investičního procesu „PO“ aplikaci pracovního postupu – absolutní lhůty  

 



 

 

 

 

 

Graf 9 Průběh investičního procesu „PO“ aplikaci pracovního postupu – součet lhůt  

 

Závěr z II.a III. fáze „Naformulování a testování nového pracovního postupu“:  

Jiţ v průběhu testování nového pracovního postupu byly potvrzeny předpoklady SWOT 

analýzy tab. 9 definované jako silné stránky aplikace pracovního postupu. Z hlediska 

celého cyklu měření lze dopady navrţeného postupu shrnout následovně:  

 zajištění kvalitní přípravy podkladů a technických dokumentací v AFM, 

 podrobná evidence, kompletní vedení a kontrola plánovaných, probíhajících a 

ukončených investičních procesů, běţné správy a údrţby v plně digitalizovaném 

elektronickém prostředí AFM, 

 řízení investičního procesu v přímé vazbě na AFM, 

 přímý vývoj a nastavení optimalizace výběrových řízení v AFM za účelem sníţení 

časové náročnosti investičního procesu, 

 archivace a zálohování (shromaţdiště) důleţitých dat s minimální závislostí a dopady 

na lidské zdroje, 

 moţnost operativních okamţitých monitoringů a controllingů nákladů a výnosů všech 

spravovaných nemovitostí. 



 

 

 

 

Graficky lze pozorovaný cyklus systémového řízení investičního procesu vyjádřit po 

aplikaci pracovního postupu dle obr. 39. 

 

 

Obr. 39 Cyklus investičního procesu pozorovaný „PO“ aplikaci pracovního postupu 

8.4. Porovnání investičních procesů před a po aplikaci pracovního  

postupu 

Porovnáním obou investičních procesů je zřejmá výrazná úspora u jednotlivých fází 

mezi procesem řízeným bez aplikace AFM a s pouţitím AFM s řízením facility 

managementu.  V níţe uvedeném tabulkovém přehledu jsou porovnávány v součtu celkové 

lhůty u jednotlivých investičních akcí a dále jsou porovnány celkové průměrné hodnoty 

v rozdělení na fáze I. – VI. v porovnání u obou procesů.  

Tech. dokumentace 
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Řízení INV 
procesu dle FM, 
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dokončení díla 
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smlouvy o dílo 

Strukturovaná 
archivace 

dokumentace v 
AFM  

Řízení dle FM 
vedoucí k trvalému 

růstu  



 

 

 

 

Tab. č. 17 vyhodnocení časových úspor před a po aplikaci AFM a FM u všech akcí 

 

Číslo akce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Ø 

lhůta 

Před aplikací 
AFM a FM 1250 804 429 393 267 1089 556 471 274 237 299 180 203 363 245 372 1041 260 867 

Po aplikaci 
AFM a FM 900 514 339 322 184 738 484 416 177 162 211 139 162 255 198 275 708 195 661 

Úspora ve 
dnech  350 290 90 71 83 351 72 55 97 75 88 41 41 108 47 97 333 65 206 

 

 

Graf  10 vyhodnocení časových úspor před a po aplikaci AFM a FM u všech akcí 

 

Tab. č.   18 vyhodnocení časových úspor před a po aplikaci AFM a FM v Ø u každé fáze  

 

Číslo fáze I. II. III. IV. V. VI. 
Ø lhůta 

Fáze 

Před aplikací AFM a FM 76 206 215 133 123 212 867 

Po aplikaci AFM a FM 0 155 155 117 98 183 661 

Úspora ve dnech  76 51 60 16 25 29 206 

 



 

 

 

 

 

Graf 11 vyhodnocení časových úspor před a po aplikaci AFM a FM v Ø u každé fáze 

 

Tabulkový přehled tab. č. 17 nám názorně ukazuje celkovou úsporu u kaţdé 

investiční akce. Do průměrných lhůt byly zahrnuty pouze akce nad 1 mil. Kč bez DPH. 

Niţší akce nevykazují tak výraznou časovou úsporu, jelikoţ se jedná o jednoduché 

procesy, které probíhají poměrně krátce a efektivita časových úspor by nebyla průkazná. 

Došlo by ke zkreslení celkového výsledku a skutečná úspora u delších a sloţitějších 

investičních procesů (akce nad 10 mil. Kč bez DPH) by nebyla dostatečně vypovídající. 

Investiční akce nad 1 mil. Kč bez DPH zahrnuté do konečného průměru jsou v tabulkovém 

přehledu barevně (červeně) označeny. Pro názornost jsou výsledná data zpracována 

v grafickém výstupu graf 10. 

Tabulkový přehled č. 18 nám naopak označuje průměrnou úsporu v rozdělení u 

jednotlivých fází se zahrnutím pouze akcí nad 1 mil. Kč bez DPH. Kaţdá lhůta je 

stanovena na základě funkce aritmetického průměru. Předmětnou funkcí byla stanovena i  

Ø celková lhůta investičního procesu od počátku aţ po ukončení investiční akce. Pro lepší 

přehlednost jsou výsledná data zpracována v grafickém výstupu graf 11. 

 



 

 

 

 

9.  Přínos disertační práce pro ekonomicko – technickou praxi 

 Při zpracování celého výzkumu bylo nesmírně důleţité a byl kladen důraz zejména 

na to, aby provedené analýzy a výzkum byly tvořeny na podkladě reálných dat. Aby 

dosaţené výsledky byly pouţitelné a aplikovatelné v praxi. U nás se jedná o poměrně 

mladou vědu a není tedy dostatečné mnoţství datových výstupů, na kterých by bylo moţno 

prezentovat konkrétní dopady výzkumu v dlouhodobém časovém horizontu 10 a více let. 

Cílem výzkumu bylo konkrétně prezentovat, i s krátkou historií, efektivní dopady 

systémového plánování, přípravy, realizace investice s vyuţitím vhodných elektronických 

nástrojů a metodou řízení facility managementu. Část výstupů a výsledků této práce 

(modul AUKCE) je jiţ aplikováno v praxi a za poslední 2 roky se staly kaţdodenní 

praktickou součástí procesů facility managementu u konkrétního subjektu.  

Praktické výstupy ověřené v disertační práci prokázaly, ţe je moţno zefektivnit 

(zkrátit) proces přípravy a realizace investic i běţné správy s ohledem na časový horizont. 

Provázání činností investičního procesu ve spojení s AFM došlo k systemizaci a koordinaci 

veškerých procesů facility managementu.  

Elektronický nástroj AFM, v případě zde navrţeného nového postupu řízení 

investičního procesu, můţe efektivně pomáhat při individuálních a specifických potřebách 

privátních i veřejných subjektů působících v oblasti facility managementu. Nový pracovní 

postup umoţňuje efektivní rozvoj při reagování na vnější prostředí, na změny trhu, 

poptávku a nabídku zaintersovaných subjektů.  

Hlavním přínosem této práce je navrţení a v praxi ověření nového pracovního 

postupu, který je důleţitým podkladem pro budoucí zpracování metodiky přípravy a 

realizace investičních procesů u jakéhokoli subjektu.  Velkým přínosem této práce je i 

vyvinutí účelového modulu AUKCE, který výrazně pomáhá při zkrácení zadávací 

fáze investičního procesu s ověřením v praxi. 

Nesporným přínosem této disertační práce je rovněţ univerzálnost, pouţitelnost a 

aplikovatelnost tohoto procesu, u veřejných i privátních společností různé velikosti i 

struktur zabývající se problematikou facility managementu. Je nezbytné, aby subjekty 

(privátní i veřejné)  fungující v této oblasti měly k dispozici metodicky nastavené efektivní 

procesy ve spojení s elektronickými nástroji, které jim umoţní dosaţení poskytovaných 

sluţeb a činností v minimálních časových intervalech.  



 

 

 

 

9.1. Přínosy pro ekonomicky – technickou praxi 

Výsledkem celého výzkumu a stěţejním přínosem této disertační práce je vyvinutí 

a implementace pracovního postupu mající přímý dopad na zkrácení časové náročnosti 

celého procesu a předpokládané sníţení s tím souvisejících investičních a reţijních 

nákladů. Prokázání konkrétního sníţení finančních prostředků je jedním z doporučení pro 

další rozvoj tohoto vědního oboru. 

 

9.2. Doporučení pro další rozvoj vědního oboru 

Doporučení pro další rozvoj je zejména vázán na nutnost dopracování 

elektronických nástrojů, aby celý investiční proces byl plně automatizován. Je nezbytné, 

aby další výzkumy vycházely z tohoto realizovaného výzkumu a nadále hledaly dílčí 

způsoby a principy pro ještě větší zefektivnění procesu v oblasti časových i finančních 

úspor.  

Zejména je doporučeno zaměřit se ještě více na oblast vyhodnocování výběrových 

řízení. Provázání hodnocení cenových nabídek a výsledků výběrového řízení (AUKCE) na 

další elektronické nástroje v oblasti finančního řízení, tj. řízeného cashflow. Disertační 

práce jiţ tyto předpoklady zahrnuje, ale je nezbytné se na tuto část procesu podrobně 

zaměřit. Veškeré činnosti v procesu řízení investic a běţné správy by se měly stát plně 

automatickými, s minimálním zásahem „lidského faktoru“.  

 

Dalším doporučením je tento proces promítnout do veřejné správy a to jak na 

úrovni místní či regionální, tak na centrální úrovni. Navrţený pracovní postup umoţňuje 

efektivní řízení v části veřejného schvalování, kde by se velmi výrazně zkrátily procesní 

lhůty rozhodování. Dle výsledků realizovaného měření je v současnosti proces teoreticky 

moţný, nicméně je nezbytné přesnou lhůtu zkrácení ve veřejné správě prověřit v praxi. 

Ověřit zda bude docíleno stejných časových úspor jako v privátním sektoru.  

 

Závěrečným doporučením pro další rozvoj tohoto vědního oboru je zaměřit se na 

výzkum konkrétních finančních úspor a to jak v oblasti investičních procesů samotných (ve 

veřejné i privátní správě), tak v oblasti běţné správy a údrţby a s tím souvisejících 

reţijních a provozních úspor. V rámci měření nebyl dostatečný prostor pro takto rozsáhlé 

téma výzkumu.   

 



 

 

 

 

9.3. Zdůvodnění původnosti řešení 

 

Jedná se o výzkum (měření), který byl uskutečněn se  znalostí řešeného tématu 

v oblasti facility managementu. Tato práce se opírala zejména o hloubkovou, několikaletou 

teoretickou i praktickou znalost zpracovatelky disertační práce v praxi připravující a 

realizující investiční proces. Vzhledem k tomu, ţe tato problematika není doposud řešena 

komplexně, jednalo se o ojedinělý výzkum, který nebyl nikde dříve v takovém rozsahu 

řešen. Nejsou k dispozici ţádná data s dlouholetou historií. Nový pracovní postup nabízí 

zcela nový náhled na danou oblast. Jedná se o unikátní původní řešení, nenavazující na 

ţádný předchozí výzkum. Lze konstatovat, ţe se jedná o zcela samostatnou problematiku 

řešenou centrálně v oblasti facility managementu, která přináší unikátní nová řešení a 

osobní náhled na investiční proces a proces běţné správy a údrţby v dané oblasti. V tomto 

směru je výzkum zcela autoritativní a nepřebírající zkušenosti z výsledků jiných výzkumů, 

jelikoţ obdobný výzkum doposud nebyl realizován. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10.  Závěr  

 

Základním účelem celého výzkumu bylo navrhnout a v praxi ověřit nový pracovní 

postup investičního procesu reprodukce majetku stavebních akcí. Nový postup aktivně 

zapojuje vyuţití vhodného elektronického nástroje a řízení facility managementu.  

 

Cílem výzkumu bylo prokázat, jak velký přímý vliv má nový pracovní postup na 

zkrácení jednotlivých časových fází (lhůt) investičního procesu. Bylo ověřeno, ţe při 

aplikaci softwarového nástroje AFM a metody řízení facility managementu dochází 

k výrazným úsporám ve všech fázích investičního procesu, zejména v předprojektové, 

projektové a zadávací fázi.  

 

Jeden ze základních výstupů disertační práce je vývoj zcela nového modulu 

AUKCÍ v softwaru AFM (Alstanet Facility Management). AFM je moderní softwarovou 

aplikací z oblasti klasického Facility Management software, tzv. CAFM systém (Computer 

Aided Facility Management). Modul AUKCE je novou účelovou aplikací pro zadávací fázi 

investičního procesu. Praktické vyuţití modelu výrazně pomáhá při přípravě a hodnocení 

výběrových řízení a výběru samotného uchazeče.    

 

Disertační práce ověřila praktické dopady výzkumu a pracovní hypotézy celkem u 

18ti připravovaných a realizovaných investičních akcí v rozmezí 50 000 – 50 000 000 Kč.   

 

Byla potvrzena pracovní hypotéza 1, ţe  praxi lze realizovat investiční proces 

souboru stavebních akcí bez pouţití metody řízení facility managementu a bez 

elektronických nástrojů. Výzkum prokázal, ţe průměrný investiční proces u akcí od 

1 000 000 do 50 000 000 Kč trvá 867 dnů (cca 2,5 roku) a lze předpokládat, ţe s nárůstem 

souběţně probíhajících více investičních procesů bude lhůta postupně narůstat. 

 

Byla potvrzena pracovní hypotéza 2, ţe v praxi lze docílit výrazného zefektivnění 

(zkrácení) celého investičního procesu při aplikaci elektronického nástroje a řízení FM. 

Bylo ověřeno, ţe průměrný investiční proces při zapojení těchto nástrojů u akcí od 

1 000 000 do 50 000 000 Kč trvá 661 dnů. Zefektivnění procesu bylo prokázáno ve všech 

fázích od přípravy aţ po realizaci investičního procesu.  

 



 

 

 

 

Byla vyvrácena pracovní hypotéza 3, ţe lze docílit výrazného zefektivnění 

(zkrácení) investičního procesu pro stavební akce v rozmezí od 1 000 000 do 50 000 000 

Kč pouze v části přípravy. V rámci části realizace investičního procesu dosáhlo měřené 

zefektivnění (zkrácení) investičního procesu o více neţ 13%. 

 

Zefektivnění (zkrácení) investičního procesu u akcí od 1 000 000 do 50 000 000 Kč 

při zapojení AFM a FM v celkovém průměru všech fází procesu činí cekem 206 dnů. 

V procentuálním vyjádření se jedná o zefektivnění (zkrácení) procesu celkem o 23%.  

Samotná zadávací fáze je u těchto akcí v celkovém průměru zkrácena o 25 dnů, coţ činí 

v procentuálním vyjádření téměř 21%.  

 

Na výsledky disertační práce by měl navázat a je doporučen výzkum zaměřený na 

prokázání finančních úspor z konkrétního zkrácení procesu a to jak investičních, tak 

reţijních a provozních úspor. Dalším doporučením je tento proces promítnout do veřejné 

správy a to jak na úrovni místní či regionální, tak na centrální úrovni. Závěrečným 

doporučením pro další rozvoj tohoto vědního oboru je zaměřit se detailně na oblast vývoje 

elektronických nástrojů v oblasti facility managementu, které by postupně vedly k plné 

automatizaci procesů s minimálním vlivem „lidského faktoru“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11. Conclusion  

 

 The primary purpose of the research was to design and field-test a new workflow of 

the investment process of asset replacement construction projects. The new procedure 

involves active use of electronic tools and the appropriate management facility 

management.  

 

          The research objective was to demonstrate whether and how much direct influence 

has a new workflow to reduce the individual time phases (periods) of the investment 

process. It was verified that the application of software tools and methods of the AFM 

facility management leads to significant savings in all phases of investment process, 

particularly in the pre-project, design and tender phase.  

 

    One of the key outcomes of the dissertation is developing a completely new module 

in the software AUCTIONS AFM (Alstanet Facility Management). AFM is an advanced 

software applications in the field of classical Facility Management Software, the CAFM 

system (Computer Aided Facility Management). Auction Module is a new purpose-built 

applications for the procurement phase of the investment process. Practical use of the 

model greatly helps in preparing and evaluating tenders and selecting the candidate 

himself.  

 

    Dissertation verify the practical implications of research and working hypothesis in 

a total of 18 planned and implemented investment projects between 2 000 - 2 000 000 €.  

 

    Working hypothesis has been confirmed that the practice can realize the investment 

process of building activities without the use of methods of management and facility 

management without electronic instruments. Research has shown that the average 

investment process in action from 2 000  to 2 000 000 € lasts 867 days (approximately 2.5 

years) and we can assume that with an increase of concurrent processes, more investment 

will gradually increase the period.  

 

    Working hypothesis has been confirmed that the practice can achieve significant 

efficiency (reducing) the entire investment process. It was verified that the average 



 

 

 

 

investment in the process of integration of these tools in action from 2 000  to 2 000 000 € 

lasts 661 days. Streamlining the process was demonstrated in all stages from preparation to 

implementation of the investment process.  

 

 Working hypothesis has been refuted, it is possible to achieve significant efficiency 

(reduction) of the investment process for construction projects from 2 000  to 2 000 000 €  

in only part of the preparation. The implementation of the investment process has reached 

the measured efficiency (reduction) of the investment process more than 13%. 

 

    Streamlining (shortening) of the investment process in action from 2 000  to 2 

000 000 € involving AFM and FM in the overall average of all phases of the process is a 

total of 206 days. In percentage terms it is more efficient (reduction) process by 23%. The 

very tender stage for these events is the overall average, shortened by 25 days, which in 

percentage terms is almost 21%.  

 

    The results of the dissertation should build and recommended research to 

demonstrate the financial savings from a particular reduction process, incl. both investment 

and overhead and operational savings. Another recommendation, this process is reflected 

in public administration both at local and regional and central level. Final 

recommendations for the further development of this discipline is to focus in detail on the 

area of development of electronic instruments in the field of facility management, which 

would gradually lead to full process automation with minimal influence of the "human 

factor".
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14   Přílohy 

Příloha 1Rozšířené výstupy z vědeckých metod   

Tab.19 Celkový přehled analyzovaných nemovitostí zahrnutých do firemní strategie 

(vlastní zpracování) 

Č.obj. Nemovitost-adresa       Obsazenost 

    Celková Využitá Volná v % 

1 Benešov, Pražská 380 929,10 208,20 720,90  22% 

2 Bílina,Seifrtova 2/3 1 159,50 361,00 798,50 31% 

3 Blansko,Wanklovo  nám. 8 1 203,30 926,23 277,07 77% 

4 Brno, Palackého 21 995,00 586,00 409,00 59% 

5 Brumov - Bylnice 998,60 282,00 716,60 28% 

6 Břeclav,17 listopadu 3 1 574,70 887,67 687,03 56% 

7 Břeclav,J.Palacha 3156 807,30 328,00 479,30 41% 

8 Cvikov, Žitavská 107 275,70 150,00 125,70 54% 

9 Česká Lípa, Berkova 107 1 995,30 1 066,00 929,30 53% 

10 Česká Lípa, Hrnčířská 2514 1 778,30 311,15 1 467,15 17% 

11 Česká Lípa, Jindřicha z Lipé 86 432,50 153,20 279,30 35% 

12 České Budějovice, Karla IV 12 2 368,30 707,80 1 660,50 30% 

13 České Budějovice, Lidická 137 601,50 290,00 311,50 48% 

14 Frýdek Místek, Štursova 12 626,50 507,50 119,00 81% 

15 Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 599 394,70 266,00 128,70 67% 

16 Havlíčkův Brod, Dolní 101 540,80 522,00 18,80 97% 

17 Hradec Králové, E. Beneše 1411 1 548,10 1 285,70 262,40 83% 

18 Hradec Králové, Švehlova 450 1 897,30 1 277,65 619,65 67% 

19 Hulín, nam. Míru 767 383,80 53,50 330,30 14% 

20 Chomutov , Školní 5336 4 777,60 448,02 4 329,58 9% 

21 Jáchymov, Dukelských hrdinů 321 215,50 95,00 120,50 44% 

22 Kladno, J. Vašaty 3217 347,90 0,00 347,90 0% 

23 Kladno, T.G.M. 596 538,60 264,00 274,60 49% 

24 Kolín, Karlovo nám. 74 1 199,40 210,30 989,10 18% 

25 Králův Dvůr, Plzeňská 60 632,70 418,00 214,70 66% 

26 Liberec , Moskevská 638/7 1 626,40 736,90 889,50 45% 

27 Liberec, 1.máje 535/50 1 269,40 738,50 530,90 58% 

28 Litoměřice, Dlouhá 205 845,50 222,40 623,10 26% 

29 Litoměřice, Dlouhá 21  1 060,40 982,88 77,52 93% 

30 Louny,Na Valích 511 630,50 285,10 345,40 45% 

31 Mělník, Karlovo nám. 143 696,90 684,30 12,60 98% 

32 Mikulov, Náměstí 12 1 200,10 266,20 933,90 22% 

33 Milevsko,nám. Dr. E. Beneše 8/9 1 334,40 417,00 917,40 31% 

34 Moravská Chrastová,Brněnec 197 228,70 204,00 24,70 89% 

35 Most,Tř. Budovatelů 10 1 035,20 809,00 226,20 78% 

36 Napajedla,Školní 5336 607,10 0,00 607,10 0% 

37 Nymburk,Přemslovců 129 1 334,50 569,70 764,80 43% 

38 Olomouc, Palackého 19 998,70 220,70 778,00 22% 

39 Olomouc,1.máje 832/16 1 832,40 1 316,70 515,70 72% 

40 Ostrava - Mar. Hory,Tovární 985 591,50 0,00 591,50 0% 

41 Ostrava - Mor. Ostrava, 30. dubna 5 175,30 4 426,10 749,20 86% 

42 
Ostrava - Poruba, nám. A. Bejdové 
1810/10 2 960,50 2 475,90 484,60 84% 



 

 

 

 

43 Pardubice - Polabiny, Kap. Bartoše 388 416,80 421,00 -4,20 101% 

44 Polička, Masarykova 8 607,20 578,00 29,20 95% 

45 Praha  - Ovenecká 2 368,30 278,10 2 090,20 12% 

46 Praha - Nusle 993,00 993,37 -0,37 100% 

47 Praha - Prosek, Litoměřická 433 485,00 485,00 0,00 100% 

48 Praha - Vinoř, Štěpánovská 330 1 000,00 50,00 950,00 0% 

49 Praha - Žižkov 402,00 468,00 -66,00 116% 

50 Prachatice, Vodňanská 48 631,90 278,00 353,90 44% 

51 Přerov, Palackého 27  2 925,00 2 190,00 735,00 75% 

52 Přerov, Tržní 1  22 264,20 7 488,60 14 775,60 34% 

53 Přerov, Wilsonova 1  1 058,80 333,90 724,90 32% 

54 Příbram,Čechovského 54 601,80 0,00 601,80 0% 

55 Roudnice nad Labem, Jana z Dražic 99 907,50 394,00 513,50 43% 

56 Rumburk, 9. května 52 739,60 0,00 739,60 0% 

57 Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 1371 648,80 619,20 29,60 95% 

58 Šumperk, Hlavní 4 777,30 334,00 443,30 43% 

59 Tanvald,Krkonošská 220 595,60 0,00 595,60 0% 

60 Teplice, Krupská 30 1 144,40 274,30 870,10 24% 

61 Tišnov, nám. Míru 1704 823,30 475,00 348,30 58% 

62 Třebíč, Karlovo nám. 6 1 471,35 964,00 507,35 66% 

63 Týnec nad Sázavou, ing. F. Janečka 266 305,90 120,00 185,90 39% 

64 Týniště 23 270,00 23 270,00 0,00 100% 

65 Uničov, Masarykovo nám. 9 559,90 567,30 -7,40 101% 

66 Ustí nad Labem, Dvořákova 5 224,00 1 466,41 3 757,59 28% 

67 Valašské Meziříčí, nám. Míru 73 165,60 38,00 127,60 23% 

68 Valašské Meziříčí, Svěrákova 37 881,30 568,47 312,83 65% 

69 Varnsdorf, Národní 514 1 077,00 960,50 116,50 89% 

70 Velké Meziříčí, Radniční 1620 864,50 473,30 391,20 55% 

71 Veselí nad Moravou, Masarykova 138 427,80 244,28 183,52 57% 

72 Zábřeh na Moravě, Osvobození 10 893,70 503,20 390,50 56% 

73 Zlín - 103 budova 26 132,60 14 310,20 11 822,40 55% 

74 Zlín - 12 budova 2 432,20 1 876,23 555,97 77% 

75 Zlín - 122/2 budova 648,80 90,00 558,80 14% 

76 Zlín - 16 budova 685,00 498,00 187,00 73% 

77 Zlín - 24 budova 11 153,02 1 542,00 9 611,02 14% 

78 Zlín - 32 budova 17 218,38 6 258,85 10 959,53 36% 

79 Zlín - 34 budova 61 009,10 52 595,60 8 413,50 86% 

80 Zlín - 79 budova 6 051,57 660,00 5 391,57 11% 

81 Zlín - Panoráma, Okružní 4 622,70 2 386,21 2 236,49 52% 

82 Zlín, skladový areál Lípa 6 180,10 5 957,30 222,80 96% 

83 Žatec, Obránců míru 4 447,50 279,50 168,00 62% 

84 Železný Brod, Husova 38 404,40 268,00 136,40 66% 

    
263 

166,42 157 518,12 105 648,30 
  

 

 

Tabulkové přehledy rozdělené dle vybraných kritérií – velikost, plocha 

Průměr 3 132,93 1 875,22 1 257,72 

Medián 961,05 470,65 481,95 

Směrodatná odchylka 7 948,64 6 374,76 2 678,69 

variační koef.% 2,5371238 3,3994823 2,1298028 

max 61 009,10 52 595,60 14 775,60 

min 165,60 0,00 -66,00 



 

 

 

 

Tab. 20 Přehled nemovitostí o velikosti do 500 m
2
 (vlastní zpracování)  

  
Výměra nemovitosti dle podlaží m2 Obs. 

Č. Nemovitost-adresa Celková Využitá Nebyt. Spol. Volná v % 

1 
Valašské Meziříčí, nám. Míru 
73 165,60 38,00 38,00 0,00 127,60 23% 

2 
Jáchymov, Dukelských hrdinů 
321 215,50 95,00 95,00 0,00 120,50 44% 

3 
Moravská Chrastová,Brněnec 
197 228,70 204,00 204,00 0,00 24,70 89% 

4 Cvikov, Žitavská 107 275,70 150,00 150,00 0,00 125,70 54% 

5 
Týnec nad Sázavou, ing. F. 
Janečka 266 305,90 120,00 120,00 0,00 185,90 39% 

6 Kladno, J. Vašaty 3217 347,90 0,00 0,00 0,00 347,90 0% 

7 Hulín, nam. Míru 767 383,80 53,50 53,50 0,00 330,30 14% 

8 
Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 
599 394,70 266,00 243,00 23,00 128,70 67% 

9 Praha – Žižkov 402,00 468,00 468,00 0,00 -66,00 116% 

10 Železný Brod, Husova 38 404,40 268,00 268,00 0,00 136,40 66% 

11 
Pardubice - Polabiny, Kap. 
Bartoše 388 416,80 421,00 421,00 0,00 -4,20 101% 

12 
Veselí nad Moravou, 
Masarykova 138 427,80 244,28 244,28 0,00 183,52 57% 

13 Česká Lípa, Jindřicha z Lipé 86 432,50 153,20 153,20 0,00 279,30 35% 

14 Žatec, Obránců míru 4 447,50 279,50 279,50 0,00 168,00 62% 

15 
Praha - Prosek, Litoměřická 
433 485,00 485,00 485,00 0,00 0,00 100% 

 

Objekty celkem 5 333 3 245 3 222 23 2 088 
 

 

Tab. 21 Přehled nemovitostí o velikosti od 500 do 1000 m
2
 (vlastní zpracování)  

Č. Nemovitost-adresa Výměra nemovitosti dle podlaží m2 Obs. 
v % Celková Využitá Nebyt. Spol. Volná 

1 Kladno, T.G.M. 596 538,60 264,00 255,00 9,00 274,60 49% 

2 Havlíčkův Brod, Dolní 101 540,80 522,00 522,00 0,00 18,80 97% 

3 Uničov, Masarykovo nám. 9 559,90 567,30 555,30 12,00 -7,40 101% 

4 
Ostrava - Mar. Hory,Tovární 
985 591,50 0,00 0,00 0,00 591,50 0% 

5 Tanvald,Krkonošská 220 595,60 0,00 0,00 0,00 595,60 0% 

6 
České Budějovice, Lidická 
137 601,50 290,00 290,00 0,00 311,50 48% 

7 Příbram,Čechovského 54 601,80 0,00 0,00 0,00 601,80 0% 

8 Napajedla,Školní 5336 607,10 0,00 0,00 0,00 607,10 0% 

9 Polička, Masarykova 8 607,20 578,00 563,00 15,00 29,20 95% 

10 Frýdek Místek, Štursova 12 626,50 507,50 507,50 0,00 119,00 81% 

11 Louny,Na Valích 511 630,50 285,10 285,10 0,00 345,40 45% 

12 Prachatice, Vodňanská 48 631,90 278,00 278,00 0,00 353,90 44% 

13 Králův Dvůr, Plzeňská 60 632,70 418,00 418,00 0,00 214,70 66% 

14 
Rychnov nad Kněžnou, 
Havlíčkova 1371 648,80 619,20 619,20 0,00 29,60 95% 

15 Zlín - 122/2 budova 648,80 90,00 90,00 0,00 558,80 14% 



 

 

 

 

16 Zlín - 16 budova 685,00 498,00 498,00 0,00 187,00 73% 

17 Mělník, Karlovo nám. 143 696,90 684,30 682,00 2,30 12,60 98% 

18 Rumburk, 9. května 52 739,60 0,00 0,00 0,00 739,60 0% 

19 Šumperk, Hlavní 4 777,30 334,00 322,00 12,00 443,30 43% 

20 Břeclav,J.Palacha 3156 807,30 328,00 328,00 0,00 479,30 41% 

21 Tišnov, nám. Míru 1704 823,30 475,00 420,00 55,00 348,30 58% 

22 Litoměřice, Dlouhá 205 845,50 222,40 222,40 0,00 623,10 26% 

23 
Velké Meziříčí, Radniční 
1620 864,50 473,30 449,30 24,00 391,20 55% 

24 
Valašské Meziříčí, 
Svěrákova 37 881,30 568,47 462,47 106,00 312,83 65% 

25 
Zábřeh na Moravě, 
Osvobození 10 893,70 503,20 503,20 0,00 390,50 56% 

26 
Roudnice nad Labem, Jana z 
Dražic 99 907,50 394,00 394,00 0,00 513,50 43% 

27 Benešov, Pražská 380 929,10 208,20 178,20 30,00 720,90 22% 

28 Praha – Nusle 993,00 993,37 993,37 0,00 -0,37 100% 

29 Brno, Palackého 21 995,00 586,00 556,00 30,00 409,00 59% 

30 Brumov – Bylnice 998,60 282,00 282,00 0,00 716,60 28% 

31 Olomouc, Palackého 19 998,70 220,70 214,70 6,00 778,00 22% 

32 
Praha - Vinoř, Štěpánovská 
330 1 000,00 50,00 50,00 0,00 950,00 0% 

 

Objekty celkem 23 899 11 240 10 938 301 12 659 
 

 

Tab. 22 Přehled nemovitostí o velikosti od 1000 do 5000 m
2
 (vlastní zpracování)  

Č. Nemovitost-adresa 
Výměra nemovitosti dle podlaží m2 

Obs. 
v % Celková Využitá Nebyt. Spol. Volná 

1 Most,Tř. Budovatelů 10 1 035,20 809,00 809,00 0,00 226,20 78% 

2 Přerov, Wilsonova 1 1 058,80 333,90 333,90 0,00 724,90 32% 

3 Litoměřice, Dlouhá 21 1 060,40 982,88 982,88 0,00 77,52 93% 

4 Varnsdorf, Národní 514 1 077,00 960,50 950,50 10,00 116,50 89% 

5 Teplice, Krupská 30 1 144,40 274,30 274,30 0,00 870,10 24% 

6 Bílina,Seifrtova 2/3 1 159,50 361,00 361,00 0,00 798,50 31% 

7 Kolín, Karlovo nám. 74 1 199,40 210,30 210,30 0,00 989,10 18% 

8 Mikulov, Náměstí 12 1 200,10 266,20 266,20 0,00 933,90 22% 

9 Blansko,Wanklovo  nám. 8 1 203,30 926,23 866,23 60,00 277,07 77% 

10 Liberec, 1.máje 535/50 1 269,40 738,50 608,90 129,60 530,90 58% 

11 
Milevsko,nám. Dr. E. 
Beneše 8/9 1 334,40 417,00 393,00 24,00 917,40 31% 

12 Nymburk,Přemslovců 129 1 334,50 569,70 533,70 36,00 764,80 43% 

13 Třebíč, Karlovo nám. 6 1 471,35 964,00 892,00 72,00 507,35 66% 

14 
Hradec Králové, E. Beneše 
1411 1 548,10 1 285,70 1 213,70 72,00 262,40 83% 

15 Břeclav,17 listopadu 3 1 574,70 887,67 887,67 0,00 687,03 56% 

16 Liberec , Moskevská 638/7 1 626,40 736,90 736,90 0,00 889,50 45% 

17 Česká Lípa, Hrnčířská 2514 1 778,30 311,15 311,15 0,00 1 467,15 17% 

18 Olomouc,1.máje 832/16 1 832,40 1 316,70 1 244,70 72,00 515,70 72% 

19 
Hradec Králové, Švehlova 
450 1 897,30 1 277,65 1 056,50 221,15 619,65 67% 

20 Česká Lípa, Berkova 107 1 995,30 1 066,00 1 066,00 0,00 929,30 53% 



 

 

 

 

21 
České Budějovice, Karla IV 
12 2 368,30 707,80 683,80 24,00 1 660,50 30% 

22 Praha  - Ovenecká 2 368,30 278,10 278,10 0,00 2 090,20 12% 

23 Zlín - 12 budova 2 432,20 1 876,23 1 828,23 48,00 555,97 77% 

24 Přerov, Palackého 27 2 925,00 2 190,00 2 190,00 0,00 735,00 75% 

25 
Ostrava - Poruba, nám. A. 
Bejdové 1810/10 2 960,50 2 475,90 2 256,90 219,00 484,60 84% 

26 Zlín - Panoráma, Okružní 4 622,70 2 386,21 2 353,21 33,00 2 236,49 52% 

27 Chomutov , Školní 5336 4 777,60 448,02 385,62 62,40 4 329,58 9% 

 

Objekty celkem 50 254 25 057 23 974 1 083 25 197 
  

Tab. 23 Přehled nemovitostí o velikosti nad 5000 m
2
 (vlastní zpracování)  

Č. Nemovitost-adresa 
Výměra nemovitosti dle podlaží m2 Obs. v 

% Celková Využitá Nebyt. Spol. Volná 

1 
Ostrava - Mor. Ostrava, 
30. Dubna 5 175,30 4 426,10 4 006,07 420,03 749,20 86% 

2 
Ustí nad Labem, 
Dvořákova 5 224,00 1 466,41 1 274,49 191,92 3 757,59 28% 

3 Zlín - 79 budova 6 051,57 660,00 571,00 89,00 5 391,57 11% 

4 Zlín, skladový areál Lípa 6 180,10 5 957,30 5 957,30 0,00 222,80 96% 

5 Zlín - 24 budova 11 153,02 1 542,00 1 542,00 0,00 9 611,02 14% 

6 Zlín - 32 budova 17 218,38 6 258,85 6 073,85 185,00 10 959,53 36% 

7 Přerov, Tržní 1 22 264,20 7 488,60 7 488,60 0,00 14 775,60 34% 

8 Týniště 23 270,00 23 270,00 23 270,00 0,00 0,00 100% 

9 Zlín - 103 budova 26 132,60 14 310,20 14 310,20 0,00 11 822,40 55% 

10 Zlín - 34 budova 61 009,10 52 595,60 52 595,60 0,00 8 413,50 86% 

 

Objekty celkem 183 678 117 975 117 089 885 65 703 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Obr. 40  Rozložení nemovitostí dle velikosti v ČR (data GIS grafický výstup 

CorelDRAW12) 



 

 

 

 

Tabulkové přehledy rozdělené dle vybraných kritérií – účel vyuţití  

Tab. 24 Přehled nemovitostí pro administrativu (vlastní zpracování)  

Č. Nemovitost-adresa Druh využití Region/kraj 
Výměra 
nemovitosti 
celkem m2 

1 Chomutov , Školní 5336 Administrativa Ústecký kraj 4 777,60 

2 Litoměřice, Dlouhá 21 Administrativa Ústecký kraj 1 060,40 

3 Ostrava - Mor. Ostrava, 30. dubna Administrativa Moravskoslezský kraj 5 175,30 

4 Praha - Nusle, Nuselská č. p. 262 Administrativa Hlavní město Praha 993,00 

5 Přerov, Palackého 27 Administrativa Olomoucký kraj 2 925,00 

 

Objekty celkem 
  

14 931 

 

Tab. 25 Přehled nemovitostí pro komerci (vlastní zpracování)  

Č. Nemovitost-adresa Druh využití Region/kraj 
Výměra 
nemovitosti  
celkem m2 

1 Blansko,Wanklovo  nám. 8 Komerce Jihomoravský kraj 1 203,30 

2 Brumov - Bylnice Komerce Zlínský kraj 998,60 

3 Česká Lípa, Hrnčířská 2514 Komerce Liberecký kraj 1 778,30 

4 Hradec Králové, E. Beneše 1411 Komerce Královéhradecký kraj 1 548,10 

5 Kladno, J. Vašaty 3217 Komerce Středočeský kraj 347,90 

6 Napajedla,Školní 5336 Komerce Zlínský kraj 607,10 

7 
Ostrava - Poruba, nám. A. Bejdové 
1810/10 Komerce Moravskoslezský kraj 2 960,50 

8 Prachatice, Vodňanská 48 Komerce Jihočeský kraj 631,90 

9 Příbram,Čechovského 54 Komerce Středočeský kraj 601,80 

10 Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 1371 Komerce Královéhradecký kraj 648,80 

11 Tišnov, nám. Míru 1704 Komerce Jihomoravský kraj 823,30 

12 Varnsdorf, Národní 514 Komerce Ústecký kraj 1 077,00 

13 Veselí nad Moravou, Masarykova 138 Komerce Jihomoravský kraj 427,80 

 

Objekty celkem 
  

13 654 

 

Tab. 26 Přehled nemovitostí pro administrativu, komerci a bydlení (vlastní zpracování)  

Č. Nemovitost-adresa Druh využití Region/kraj 
Výměra 
nemovitosti 
celkem m2 

1 Liberec, 1.máje 535/50 Komerce,administrativa,bydlení Liberecký kraj 1 269,40 

2 Litoměřice, Dlouhá 205 Komerce,administrativa,bydlení Ústecký kraj 845,50 

3 Mikulov, Náměstí 12 Komerce,administrativa,bydlení Jihomoravský kraj 1 200,10 

4 
Ostrava - Mar. Hory, Tovární 
985 Komerce,administrativa,bydlení 

Moravskoslezský 
kraj 591,50 

5 Polička, Masarykova 8 Komerce,administrativa,bydlení Pardubický kraj 607,20 

6 Tanvald,Krkonošská 220 Komerce,administrativa,bydlení Liberecký kraj 595,60 

7 Uničov, Masarykovo nám. 9 Komerce,administrativa,bydlení Olomoucký kraj 559,90 

 

Objekty celkem 
  

5 669 



 

 

 

 

Tab. 27 Přehled nemovitostí pro administrativu a komerci (vlastní zpracování)  

Č. Nemovitost-adresa Druh využití Region/kraj 
Výměra 
nemovitosti  
celkem m2 

1 Benešov, Pražská 380 Komerce,administrativa Středočeský kraj 929,10 

2 Bílina,Seifrtova 2/3 Komerce,administrativa Ústecký kraj 1 159,50 

3 Brno, Palackého 21 Komerce,administrativa Jihomoravský kraj 995,00 

4 Břeclav, J.Palacha 3156 Komerce,administrativa Jihomoravský kraj 807,30 

5 Cvikov, Žitavská 107 Komerce,administrativa Liberecký kraj 275,70 

6 Česká Lípa, Jindřicha z Lipé 86 Komerce,administrativa Liberecký kraj 432,50 

7 Frýdek Místek, Štursova 12 Komerce,administrativa Moravskoslezský kraj 626,50 

8 Havlíčkův Brod, Dolní 101 Komerce,administrativa Vysočina 540,80 

9 Kolín, Karlovo nám. 74 Komerce,administrativa Středočeský kraj 1 199,40 

10 Králův Dvůr, Plzeňská 60 Komerce,administrativa Středočeský kraj 632,70 

11 Liberec , Moskevská 638/7 Komerce,administrativa Liberecký kraj 1 626,40 

12 Louny,Na Valích 511 Komerce,administrativa Ústecký kraj 630,50 

13 Mělník, Karlovo nám. 143 Komerce,administrativa Středočeský kraj 696,90 

14 Most,Tř. Budovatelů 10 Komerce,administrativa Ústecký kraj 1 035,20 

15 Olomouc,1.máje 832/16 Komerce,administrativa Olomoucký kraj 1 832,40 

16 Přerov, Wilsonova 1 Komerce,administrativa Olomoucký kraj 1 058,80 

17 Roudnice n.L, Jana z Dražic 99 Komerce,administrativa Ústecký kraj 907,50 

18 Rumburk, 9. května 52 Komerce,administrativa Ústecký kraj 739,60 

19 Teplice, Krupská 30 Komerce,administrativa Ústecký kraj 1 144,40 

20 Třebíč, Karlovo nám. 6 Komerce,administrativa Vysočina 1 471,35 

21 Týnec n.S, ing. F. Janečka 266 Komerce,administrativa Středočeský kraj 305,90 

22 Ustí n.L, Dvořákova 3134/2 Komerce,administrativa Ústecký kraj 5 224,00 

23 Valašské Meziříčí, nám. Míru 73 Komerce,administrativa Zlínský kraj 165,60 

24 Valašské Meziříčí, Svěrákova 37 Komerce,administrativa Zlínský kraj 881,30 

25 Velké Meziříčí, Radniční 1620 Komerce,administrativa Vysočina 864,50 

26 Zábřeh na Moravě, Osvobození 10 Komerce,administrativa Olomoucký kraj 893,70 

27 Zlín - 12 budova Komerce,administrativa Zlínský kraj 2 432,20 

28 Zlín - Panoráma, Okružní Komerce,administrativa Zlínský kraj 4 622,70 

 

Objekty celkem 
 

 
34 131 

Tab. 28 Přehled nemovitostí pro administrativu, komerci a sklady (vlastní zpracování)  

Č. Nemovitost-adresa Druh využití Region/kraj 
Výměra 
nemovitosti 
celkem m2 

1 České Budějovice, Lidická 137 Komerce,administrativa,sklady Jihočeský kraj 601,50 

2 Přerov, Tržní 1 Komerce,administrativa,sklady Olomoucký kraj 22 264,20 

 

Objekty celkem 
  

22 865 

Tab. 29 Přehled nemovitostí pro administrativu, komerci, vzdělávání a sklady (vlastní 

zpracování)  

Č. Nemovitost-adresa Druh využití Region/kraj 
Výměra 
nemovitosti 
celkem m2 

1 Zlín - 24 budova Komerce,administrativa,vzdělání Zlínský kraj 11 153,02 

2 Zlín - 32 budova Komerce,administrativa,vzdělání,sklady Zlínský kraj 17 218,38 

3 Zlín - 34 budova Komerce,administrativa,vzdělání,sklady Zlínský kraj 61 009,10 

 

Objekty celkem 
  

89 380 



 

 

 

 

Tab. 30 Přehled nemovitostí pro komerci a bydlení (vlastní zpracování)  

Č. Nemovitost-adresa Druh využití Region/kraj 
Výměra 
nemovitosti 
celkem m2 

1 Břeclav,  17 listopadu 3 Komerce, bydlení Jihomoravský kraj 1 574,70 

2 Česká Lípa, Berkova 107 Komerce, bydlení Liberecký kraj 1 995,30 

3 České Budějovice, Karla IV 12 Komerce, bydlení Jihočeský kraj 2 368,30 

4 Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 599 Komerce, bydlení Moravskoslezský kraj 394,70 

5 Hradec Králové, Švehlova 450 Komerce, bydlení Královéhradecký kraj 1 897,30 

6 Hulín, nam. Míru 767 Komerce, bydlení Zlínský kraj 383,80 

7 Jáchymov, Dukelských hrdinů 321 Komerce, bydlení Karlovarský kraj 215,50 

8 Kladno, T.G.M. 596 Komerce, bydlení Středočeský kraj 538,60 

9 Milevsko,nám. Dr. E. Beneše 8/9 Komerce, bydlení Jihočeský kraj 1 334,40 

10 Nymburk,Přemslovců 129 Komerce, bydlení Středočeský kraj 1 334,50 

11 Olomouc, Palackého 19 Komerce, bydlení Olomoucký kraj 998,70 

12 Praha-Holešovice,Ovenecká 19 Komerce, bydlení Hlavní město Praha 2 368,30 

13 Praha - Žižkov, Řehořova 908/4 Komerce, bydlení Hlavní město Praha 402,00 

14 Šumperk, Hlavní 4 Komerce, bydlení Olomoucký kraj 777,30 

15 Žatec, Obránců míru 4 Komerce, bydlení Ústecký kraj 447,50 

16 Železný Brod, Husova 38 Komerce, bydlení Liberecký kraj 404,40 

 

Objekty celkem 
  

17 435 

Tab. 31 Přehled nemovitostí pro komerci a sklady (vlastní zpracování)  

Č.obj. Nemovitost-adresa Druh využití Region/kraj 
Výměra 
nemovitosti 
celkem m2 

1 Pardubice - Polabiny, Kap. Bartoše 388 Komerce, sklady Pardubický kraj 416,80 

2 Moravská Chrastová,Brněnec 197 Komerce, sklady Pardubický kraj 228,70 

 

Objekty celkem 
  

645 

Tab. 32 Přehled nemovitostí pro sklady (vlastní zpracování)  

Č. Nemovitost-adresa Druh využití Region/kraj 
Výměra nemovitosti celkem 
m2 

1 Zlín - 103 budova Sklady Zlínský kraj 26 132,60 

2 Zlín - 122/2 budova Sklady Zlínský kraj 648,80 

3 Zlín - 16 budova Sklady Zlínský kraj 685,00 

4 Zlín - 79 budova Sklady Zlínský kraj 6 051,57 

 

Objekty celkem 
  

33 517 

Tab. 33 Přehled nemovitostí pro sklady a výrobu (vlastní zpracování)  

Č. Nemovitost-adresa Druh využití Region/kraj 
Výměra 
nemovitosti 
celkem m2 

1 Praha - Prosek, Litoměřická 433 Sklady, výroba Hlavní město Praha 485,00 

2 Praha - Vinoř, Štěpánovská 330 Sklady, výroba Hlavní město Praha 1 000,00 

3 Týniště nad Orlicí - areál Sklady, výroba Královéhradecký kraj 23 270,00 

4 Zlín, skladový areál Lípa Sklady, výroba Zlínský kraj 6 180,10 

 

Objekty celkem 
 

 
30 935 

 

 



 

 

 

 

 
 

Obr. 41 Rozložení nemovitostí dle účelu využití v ČR (data GIS grafický výstup 

CorelDRAW12) 



 

 

 

 

Tabulkové přehledy rozdělené dle vybraných kritérií – lokalita, region 

Tab. 34 Přehled nemovitostí dle regionu – Hlavní město Praha (vlastní zpracování)  

Č.obj. Nemovitost-adresa Region/kraj 
Výměra nemovitosti 

celkem m2 

1 Praha  - Holešovice, Ovenecká 381/19 Hlavní město Praha 2 368,30 

2 Praha - Nusle, Nuselská č. p. 262 Hlavní město Praha 993,00 

3 Praha - Prosek, Litoměřická 433 Hlavní město Praha 485,00 

4 Praha - Vinoř, Štěpánovská 330 Hlavní město Praha 1 000,00 

5 Praha - Žižkov, Řehořova 908/4 Hlavní město Praha 402,00 

 

Objekty celkem 
 

5 248 

Tab. 35 Přehled nemovitostí dle regionu – Jihočeský kraj (vlastní zpracování)  

Č.obj. Nemovitost-adresa Region/kraj 
Výměra nemovitosti 

celkem m2 

1 České Budějovice, Karla IV 12 Jihočeský kraj 2 368,30 

2 České Budějovice, Lidická 137 Jihočeský kraj 601,50 

3 Milevsko,nám. Dr. E. Beneše 8/9 Jihočeský kraj 1 334,40 

4 Prachatice, Vodňanská 48 Jihočeský kraj 631,90 

 

Objekty celkem 
 

4 936 

Tab. 36 Přehled nemovitostí dle regionu – Jihomoravský kraj (vlastní zpracování)  

Č.obj. Nemovitost-adresa Region/kraj 
Výměra nemovitosti 

celkem m2 

1 Blansko,Wanklovo  nám. 8 Jihomoravský kraj 1 203,30 

2 Brno, Palackého 21 Jihomoravský kraj 995,00 

3 Břeclav,17 listopadu 3 Jihomoravský kraj 1 574,70 

4 Břeclav,J.Palacha 3156 Jihomoravský kraj 807,30 

5 Mikulov, Náměstí 12 Jihomoravský kraj 1 200,10 

6 Tišnov, nám. Míru 1704 Jihomoravský kraj 823,30 

7 Veselí nad Moravou, Masarykova 138 Jihomoravský kraj 427,80 

 

Objekty celkem 
 

7 031 

Tab. 37 Přehled nemovitostí dle regionu – Liberecký kraj (vlastní zpracování)  

Č.obj. Nemovitost-adresa Region/kraj 
Výměra nemovitosti 

celkem m2 

1 Cvikov, Žitavská 107 Liberecký kraj 275,70 

2 Česká Lípa, Berkova 107 Liberecký kraj 1 995,30 

3 Česká Lípa, Hrnčířská 2514 Liberecký kraj 1 778,30 

4 Česká Lípa, Jindřicha z Lipé 86 Liberecký kraj 432,50 

5 Liberec , Moskevská 638/7 Liberecký kraj 1 626,40 

6 Liberec, 1.máje 535/50 Liberecký kraj 1 269,40 

7 Tanvald,Krkonošská 220 Liberecký kraj 595,60 

8 Železný Brod, Husova 38 Liberecký kraj 404,40 

 

Objekty celkem 
 

8 377 

 

 



 

 

 

 

Tab. 38 Přehled nemovitostí dle regionu – Královéhradecký kraj (vlastní zpracování)  

    
Č.obj. Nemovitost-adresa Region/kraj 

Výměra nemovitosti dle 
podlaží m2 

      Celková 

17 Hradec Králové, E. Beneše 1411 Královéhradecký kraj 1 548,10 

18 Hradec Králové, Švehlova 450 Královéhradecký kraj 1 897,30 

57 Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 1371 Královéhradecký kraj 648,80 

64 Týniště nad Orlicí - areál Královéhradecký kraj 23 270,00 

 
Objekty celkem 

 
27 363 

 

Tab. 39 Přehled nemovitostí dle regionu – Moravskoslezský kraj (vlastní zpracování)  

Č.obj. Nemovitost-adresa Region/kraj 
Výměra nemovitosti 

celkem m2 

1 Frýdek Místek, Štursova 12 Moravskoslezský kraj 626,50 

2 Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 599 Moravskoslezský kraj 394,70 

3 Ostrava - Mar. Hory,Tovární 985 Moravskoslezský kraj 591,50 

4 Ostrava - Mor. Ostrava, 30. dubna Moravskoslezský kraj 5 175,30 

5 Ostrava - Poruba, nám. A. Bejdové 1810/10 Moravskoslezský kraj 2 960,50 

 

Objekty celkem 
 

9 748 

 

Tab. 40 Přehled nemovitostí dle regionu – Olomoucký kraj (vlastní zpracování)  

Č.obj. Nemovitost-adresa Region/kraj 
Výměra nemovitosti 

celkem m2 

1 Olomouc, Palackého 19 Olomoucký kraj 998,70 

2 Olomouc,1.máje 832/16 Olomoucký kraj 1 832,40 

3 Přerov, Palackého 27  Olomoucký kraj 2 925,00 

4 Přerov, Tržní 1  Olomoucký kraj 22 264,20 

5 Přerov, Wilsonova 1  Olomoucký kraj 1 058,80 

6 Šumperk, Hlavní 4 Olomoucký kraj 777,30 

7 Uničov, Masarykovo nám. 9 Olomoucký kraj 559,90 

8 Zábřeh na Moravě, Osvobození 10 Olomoucký kraj 893,70 

 

Objekty celkem 
 

31 310 

 

Tab. 41 Přehled nemovitostí dle regionu – Pardubický kraj (vlastní zpracování)  

Č.obj. Nemovitost-adresa Region/kraj 
Výměra nemovitosti 

celkem m2 

1 Moravská Chrastová,Brněnec 197 Pardubický kraj 228,70 

2 Pardubice - Polabiny, Kap. Bartoše 388 Pardubický kraj 416,80 

3 Polička, Masarykova 8 Pardubický kraj 607,20 

 

Objekty celkem 
 

1 252 



 

 

 

 

Tab. 42 Přehled nemovitostí dle regionu – Středočeský kraj (vlastní zpracování)  

Č.obj. Nemovitost-adresa Region/kraj 
Výměra nemovitosti 

celkem m2 

1 Benešov, Pražská 380 Středočeský kraj 929,10 

2 Kladno, J. Vašaty 3217 Středočeský kraj 347,90 

3 Kladno, T.G.M. 596 Středočeský kraj 538,60 

4 Kolín, Karlovo nám. 74 Středočeský kraj 1 199,40 

5 Králův Dvůr, Plzeňská 60 Středočeský kraj 632,70 

6 Mělník, Karlovo nám. 143 Středočeský kraj 696,90 

7 Nymburk,Přemslovců 129 Středočeský kraj 1 334,50 

      8 Příbram,Čechovského 54 Středočeský kraj 601,80 

9 Týnec nad Sázavou, ing. F. Janečka 266 Středočeský kraj 305,90 

 

Objekty celkem 
 

6 586 

Tab. 43 Přehled nemovitostí dle regionu – Ústecký kraj (vlastní zpracování)  

Č.obj. Nemovitost-adresa Region/kraj 
Výměra nemovitosti celkem 

m2 

1 Bílina, Seifrtova 2/3 Ústecký kraj 1 159,50 

2 Chomutov,  Školní 5336 Ústecký kraj 4 777,60 

3 Litoměřice, Dlouhá 205 Ústecký kraj 845,50 

4 Litoměřice, Dlouhá 21  Ústecký kraj 1 060,40 

5 Louny, Na Valích 511 Ústecký kraj 630,50 

6 Most, Tř. Budovatelů 10 Ústecký kraj 1 035,20 

7 Roudnice nad Labem, Jana z Dražic 99 Ústecký kraj 907,50 

8 Rumburk, 9. května 52 Ústecký kraj 739,60 

9 Teplice, Krupská 30 Ústecký kraj 1 144,40 

10 Ústí nad Labem, Dvořákova 3134/2 Ústecký kraj 5 224,00 

11 Varnsdorf, Národní 514 Ústecký kraj 1 077,00 

12 Žatec, Obránců míru 4 Ústecký kraj 447,50 

 

Objekty celkem 
 

19 048 

 

Tab. 44 Přehled nemovitostí dle regionu – Karlovarský kraj (vlastní zpracování)  

Č.obj. Nemovitost-adresa Region/kraj 
Výměra nemovitosti 

celkem m2 

1 Jáchymov, Dukelských hrdinů 321 Karlovarský kraj 215,50 

 

Objekty celkem 
 

215 

 

Tab. 45 Přehled nemovitostí dle regionu – Kraj Vysočina (vlastní zpracování)  

Č.obj. Nemovitost-adresa Region/kraj 
Výměra nemovitosti dle podlaží 

m2 

1 Havlíčkův Brod, Dolní 101 Vysočina 540,80 

2 Třebíč, Karlovo nám. 6 Vysočina 1 471,35 

3 Velké Meziříčí, Radniční 1620 Vysočina 864,50 

 

Objekty celkem 
 

2 876 



 

 

 

 

 

Tab. 46 Přehled nemovitostí dle regionu – Zlínský kraj (vlastní zpracování)  

Č.obj. Nemovitost-adresa Region/kraj 
Výměra nemovitosti celkem 

m2 

1 Brumov - Bylnice Zlínský kraj 998,60 

2 Hulín, nám. Míru 767 Zlínský kraj 383,80 

3 Napajedla,Školní 5336 Zlínský kraj 607,10 

4 Valašské Meziříčí, nám. Míru 73 Zlínský kraj 165,60 

5 Valašské Meziříčí, Svěrákova 37 Zlínský kraj 881,30 

6 Zlín - 103 budova Zlínský kraj 26 132,60 

7 Zlín - 12 budova Zlínský kraj 2 432,20 

8 Zlín - 122/2 budova Zlínský kraj 648,80 

9 Zlín - 16 budova Zlínský kraj 685,00 

10 Zlín - 24 budova Zlínský kraj 11 153,02 

11 Zlín - 32 budova Zlínský kraj 17 218,38 

12 Zlín - 34 budova Zlínský kraj 61 009,10 

13 Zlín - 79 budova Zlínský kraj 6 051,57 

14 Zlín - Panoráma, Okružní Zlínský kraj 4 622,70 

15 Zlín, skladový areál Lípa Zlínský kraj 6 180,10 

 

Objekty celkem 
 

139 169 



 

 

 

 

 
 

Obr. 42  Rozložení nemovitostí dle polohy v ČR (data GIS grafický výstup CorelDRAW12) 



 

 

 

 

Příloha 2  

Aplikace vědeckých metod při měření investičního procesu 

Kovariance 

Tab. 47  kovariance celkových lhůt I. –VI. investičního procesu 

  Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec 4 Sloupec 5 Sloupec 6 

Sloupec 1 1444           

Sloupec 2 969 650,25         

Sloupec 3 1140 765 900       

Sloupec 4 304 204 240 64     

Sloupec 5 475 318,75 375 100 156,25   

Sloupec 6 551 369,75 435 116 181,25 210,25 

 

Tab. 48 kovariance celkových lhůt u 18ti stavebních akcí 
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Koeficient korelace 

Tab. 49 Koeficient korelace celkových lhůt I. –VI. investičního procesu 

  Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec 4 Sloupec 5 Sloupec 6 

Sloupec 1 1           

Sloupec 2 1 1         

Sloupec 3 1 1 1       

Sloupec 4 1 1 1 1     

Sloupec 5 1 1 1 1 1   

Sloupec 6 1 1 1 1 1 1 

 

Tab. 50 Koeficient korelace celkových lhůt u 18ti stavebních akcí 
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Sloup
ec 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Metoda kovariance a koeficient korelace jednoznačně prokázaly přímou lineární závislost 

mezi lhůtami investičního procesu bez aplikace a s aplikací AFM a facility management.  

Regresní analýza 

 

Graf 12 Závislosti lhůt procesů u stavebních akcí - lineární 

 

 

Graf 13 Závislosti lhůt procesů u stavebních akcí - exponenciální 



 

 

 

 

 

 

Graf 14 Závislosti lhůt procesů u stavebních akcí - mocninné 

 

 

Graf 15 Závislosti lhůt procesů I. –VI. – fáze (lhůt) procesů - lineární 

 



 

 

 

 

 

 

Graf 16 Závislosti lhůt procesů I. –VI. – fáze (lhůt) procesů - exponenciální 

 

Graf 17 Závislosti lhůt procesů I. –VI. – fáze (lhůt) procesů - mocninné 

Metoda regresní analýzy opět prokázala lineární regresi u obou sledovaných 

parametrů. Tzn. ověřila přímou závislost mezi lhůtami investičního procesu bez aplikace a 

s aplikací AFM a facility management. Průkazná byla v obou případech u posuzování lhůt 

celého procesu u jednotlivých stavebních akcí a celkových lhůt investičního procesu I. – 

VI. fáze. Test mocninné funkce u posuzování jednotlivých stavebních akcí nelze ověřit, 



 

 

 

 

jelikoţ mocninná funkce nepracuje s hodnotou 0, která je zaznamenána v I. fázi celkových 

lhůt investičního procesu.  

Shluková analýza 

Tab. 51 Specifikace shluků 

SHLUK 1 SHLUK 2 SHLUK 1 SHLUK 2 

929,10 4,00000 416,80 11,00000 

1159,50 4,00000 607,20 7,50000 

1203,30 2,50000 2368,30 10,50000 

995,00 8,00000 993,00 7,00000 

998,60 7,50000 485,00 12,00000 

1574,70 8,00000 1000,00 8,50000 

807,30 7,00000 402,00 5,50000 

275,70 3,50000 631,90 5,00000 

1995,30 6,50000 2925,00 2,00000 

1778,30 2,50000 22264,20 3,50000 

432,50 6,50000 1058,80 2,50000 

2368,30 8,00000 601,80 5,50000 

601,50 6,50000 907,50 2,50000 

626,50 6,50000 739,60 7,00000 

394,70 7,00000 648,80 2,00000 

540,80 6,50000 777,30 9,50000 

1548,10 2,50000 595,60 5,50000 

1897,30 9,50000 1144,40 8,00000 

383,80 5,50000 823,30 6,00000 

4777,60 6,50000 1471,35 8,00000 

215,50 7,00000 305,90 5,50000 

347,90 6,00000 23270,00 9,50000 

538,60 9,00000 559,90 6,00000 

1199,40 4,50000 5224,00 5,00000 

632,70 4,50000 165,60 5,00000 

1626,40 2,00000 881,30 5,00000 

1269,40 2,50000 1077,00 7,00000 

845,50 7,50000 864,50 5,00000 

1060,40 6,00000 427,80 7,50000 

630,50 2,00000 893,70 6,00000 

696,90 4,00000 26132,60 11,50000 

1200,10 8,50000 2432,20 8,00000 

1334,40 9,50000 648,80 10,00000 

228,70 7,50000 685,00 10,50000 

1035,20 5,50000 11153,02 8,50000 

607,10 6,50000 17218,38 10,00000 

1334,50 9,00000 61009,10 8,00000 

998,70 4,50000 6051,57 11,50000 

1832,40 6,50000 4622,70 7,50000 

591,50 5,00000 6180,10 7,00000 

5175,30 7,00000 447,50 9,50000 

2960,50 1,50000 404,40 7,00000 

 



 

 

 

 

Tab. 52 Popisná statistika 1. shluku 

ID příp. Průměr Směrod.odchylka Rozptyl ID příp. Průměr Směrod.odchylka Rozptyl 

P_1 929,10 0,00 0,00 P_43 416,80 0,00 0,00 

P_2 1159,50 0,00 0,00 P_44 607,20 0,00 0,00 

P_3 1203,30 0,00 0,00 P_45 2368,30 0,00 0,00 

P_4 995,00 0,00 0,00 P_46 993,00 0,00 0,00 

P_5 998,60 0,00 0,00 P_47 485,00 0,00 0,00 

P_6 1574,70 0,00 0,00 P_48 1000,00 0,00 0,00 

P_7 807,30 0,00 0,00 P_49 402,00 0,00 0,00 

P_8 275,70 0,00 0,00 P_50 631,90 0,00 0,00 

P_9 1995,30 0,00 0,00 P_51 2925,00 0,00 0,00 

P_10 1778,30 0,00 0,00 P_52 22264,20 0,00 0,00 

P_11 432,50 0,00 0,00 P_53 1058,80 0,00 0,00 

P_12 2368,30 0,00 0,00 P_54 601,80 0,00 0,00 

P_13 601,50 0,00 0,00 P_55 907,50 0,00 0,00 

P_14 626,50 0,00 0,00 P_56 739,60 0,00 0,00 

P_15 394,70 0,00 0,00 P_57 648,80 0,00 0,00 

P_16 540,80 0,00 0,00 P_58 777,30 0,00 0,00 

P_17 1548,10 0,00 0,00 P_59 595,60 0,00 0,00 

P_18 1897,30 0,00 0,00 P_60 1144,40 0,00 0,00 

P_19 383,80 0,00 0,00 P_61 823,30 0,00 0,00 

P_20 4777,60 0,00 0,00 P_62 1471,35 0,00 0,00 

P_21 215,50 0,00 0,00 P_63 305,90 0,00 0,00 

P_22 347,90 0,00 0,00 P_64 23270,00 0,00 0,00 

P_23 538,60 0,00 0,00 P_65 559,90 0,00 0,00 

P_24 1199,40 0,00 0,00 P_66 5224,00 0,00 0,00 

P_25 632,70 0,00 0,00 P_67 165,60 0,00 0,00 

P_26 1626,40 0,00 0,00 P_68 881,30 0,00 0,00 

P_27 1269,40 0,00 0,00 P_69 1077,00 0,00 0,00 

P_28 845,50 0,00 0,00 P_70 864,50 0,00 0,00 

P_29 1060,40 0,00 0,00 P_71 427,80 0,00 0,00 

P_30 630,50 0,00 0,00 P_72 893,70 0,00 0,00 

P_31 696,90 0,00 0,00 P_73 26132,60 0,00 0,00 

P_32 1200,10 0,00 0,00 P_74 2432,20 0,00 0,00 

P_33 1334,40 0,00 0,00 P_75 648,80 0,00 0,00 

P_34 228,70 0,00 0,00 P_76 685,00 0,00 0,00 

P_35 1035,20 0,00 0,00 P_77 11153,02 0,00 0,00 

P_36 607,10 0,00 0,00 P_78 17218,38 0,00 0,00 

P_37 1334,50 0,00 0,00 P_79 61009,10 0,00 0,00 

P_38 998,70 0,00 0,00 P_80 6051,57 0,00 0,00 

P_39 1832,40 0,00 0,00 P_81 4622,70 0,00 0,00 

P_40 591,50 0,00 0,00 P_82 6180,10 0,00 0,00 

P_41 5175,30 0,00 0,00 P_83 447,50 0,00 0,00 

P_42 2960,50 0,00 0,00 P_84 404,40 0,00 0,00 

 

 



 

 

 

 

Tab. 53 Popisná statistika 2. shluku 

ID příp. Průměr Směrod.odchylka Rozptyl ID příp. Průměr Směrod.odchylka Rozptyl 

P_1 4,00000 1,414214 2,00000 P_43 11,00000 2,828427 8,00000 

P_2 4,00000 1,414214 2,00000 P_44 7,50000 4,949748 24,50000 

P_3 2,50000 0,707107 0,50000 P_45 10,50000 3,535534 12,50000 

P_4 8,00000 7,071068 50,00000 P_46 7,00000 8,485281 72,00000 

P_5 7,50000 7,778174 60,50000 P_47 12,00000 1,414214 2,00000 

P_6 8,00000 0,000000 0,00000 P_48 8,50000 3,535534 12,50000 

P_7 7,00000 5,656854 32,00000 P_49 5,50000 3,535534 12,50000 

P_8 3,50000 0,707107 0,50000 P_50 5,00000 4,242640 18,00000 

P_9 6,50000 2,121320 4,50000 P_51 2,00000 1,414214 2,00000 

P_10 2,50000 0,707107 0,50000 P_52 3,50000 2,121320 4,50000 

P_11 6,50000 4,949748 24,50000 P_53 2,50000 0,707107 0,50000 

P_12 8,00000 0,000000 0,00000 P_54 5,50000 4,949748 24,50000 

P_13 6,50000 2,121320 4,50000 P_55 2,50000 0,707107 0,50000 

P_14 6,50000 4,949748 24,50000 P_56 7,00000 5,656854 32,00000 

P_15 7,00000 1,414214 2,00000 P_57 2,00000 0,000000 0,00000 

P_16 6,50000 4,949748 24,50000 P_58 9,50000 2,121320 4,50000 

P_17 2,50000 0,707107 0,50000 P_59 5,50000 2,121320 4,50000 

P_18 9,50000 2,121320 4,50000 P_60 8,00000 7,071068 50,00000 

P_19 5,50000 3,535534 12,50000 P_61 6,00000 5,656854 32,00000 

P_20 6,50000 7,778174 60,50000 P_62 8,00000 7,071068 50,00000 

P_21 7,00000 1,414214 2,00000 P_63 5,50000 3,535534 12,50000 

P_22 6,00000 5,656854 32,00000 P_64 9,50000 2,121320 4,50000 

P_23 9,00000 1,414214 2,00000 P_65 6,00000 2,828427 8,00000 

P_24 4,50000 2,121320 4,50000 P_66 5,00000 2,828427 8,00000 

P_25 4,50000 2,121320 4,50000 P_67 5,00000 2,828427 8,00000 

P_26 2,00000 1,414214 2,00000 P_68 5,00000 2,828427 8,00000 

P_27 2,50000 2,121320 4,50000 P_69 7,00000 7,071068 50,00000 

P_28 7,50000 4,949748 24,50000 P_70 5,00000 2,828427 8,00000 

P_29 6,00000 7,071068 50,00000 P_71 7,50000 7,778174 60,50000 

P_30 2,00000 1,414214 2,00000 P_72 6,00000 4,242640 18,00000 

P_31 4,00000 1,414214 2,00000 P_73 11,50000 2,121320 4,50000 

P_32 8,50000 6,363961 40,50000 P_74 8,00000 7,071068 50,00000 

P_33 9,50000 2,121320 4,50000 P_75 10,00000 0,000000 0,00000 

P_34 7,50000 2,121320 4,50000 P_76 10,50000 0,707107 0,50000 

P_35 5,50000 3,535534 12,50000 P_77 8,50000 3,535534 12,50000 

P_36 6,50000 6,363961 40,50000 P_78 10,00000 4,242640 18,00000 

P_37 9,00000 1,414214 2,00000 P_79 8,00000 1,414214 2,00000 

P_38 4,50000 4,949748 24,50000 P_80 11,50000 2,121320 4,50000 

P_39 6,50000 4,949748 24,50000 P_81 7,50000 6,363961 40,50000 

P_40 5,00000 1,414214 2,00000 P_82 7,00000 5,656854 32,00000 

P_41 7,00000 8,485281 72,00000 P_83 9,50000 2,121320 4,50000 

P_42 1,50000 0,707107 0,50000 P_84 7,00000 1,414214 2,00000 

 



 

 

 

 

Tab. 54 Analýza rozptylu 

ID 
příp. 

Mezisk. sv Vnitřní sv F význam. ID 
příp. 

Mezisk. sv Vnitřní sv F význam. 

  SČ   SČ     p 
  

SČ   SČ     p 

P_1 5,705400E+05 1 2,00667 1 284322,3 0,001194 P_43 1,097824E+05 1 8,00479 1 13714,6 0,005436 

P_2 8,901202E+05 1 1,97917 1 449744,9 0,000949 P_44 2,397601E+05 1 24,49750 1 9787,1 0,006435 

P_3 9,612804E+05 1 0,00000 1     P_45 3,706147E+06 1 12,47667 1 297046,3 0,001168 

P_4 6,494460E+05 1 50,00000 1 12988,9 0,005586 P_46 6,481307E+05 1 71,97916 1 9004,4 0,006709 

P_5 6,548528E+05 1 60,49417 1 10825,1 0,006119 P_47 1,491527E+05 1 1,99479 1 74771,1 0,002328 

P_6 1,636366E+06 1 0,00000 1     P_48 6,553815E+05 1 12,50000 1 52430,5 0,002780 

P_7 4,269867E+05 1 32,00792 1 13340,0 0,005512 P_49 1,048082E+05 1 12,50260 1 8382,9 0,006953 

P_8 4,939523E+04 1 0,50010 1 98769,9 0,002026 P_50 2,620024E+05 1 18,00042 1 14555,4 0,005277 

P_9 2,636884E+06 1 4,62667 1 569931,6 0,000843 P_51 5,695953E+06 1 0,00000 1     

P_10 2,102311E+06 1 0,00000 1     P_52 3,303592E+08 1 0,00000 1     

P_11 1,209840E+05 1 24,50000 1 4938,1 0,009059 P_53 7,438464E+05 1 0,00000 1     

P_12 3,714011E+06 1 0,00000 1     P_54 2,370491E+05 1 24,50167 1 9674,8 0,006472 

P_13 2,360167E+05 1 4,51042 1 52327,0 0,002783 P_55 5,460167E+05 1 0,00000 1     

P_14 2,562667E+05 1 24,51042 1 10455,4 0,006226 P_56 3,578018E+05 1 31,99625 1 11182,6 0,006020 

P_15 1,002075E+05 1 2,00323 1 50023,0 0,002846 P_57 2,789002E+05 1 0,00000 1     

P_16 1,903177E+05 1 24,50375 1 7766,9 0,007223 P_58 3,930112E+05 1 4,50792 1 87182,5 0,002156 

P_17 1,592586E+06 1 0,00000 1     P_59 2,321453E+05 1 4,49625 1 51630,9 0,002802 

P_18 2,375859E+06 1 4,47667 1 530720,6 0,000874 P_60 8,609366E+05 1 50,01500 1 17213,6 0,004852 

P_19 9,540726E+04 1 12,50219 1 7631,2 0,007287 P_61 4,453195E+05 1 31,99542 1 13918,2 0,005396 

P_20 1,517560E+07 1 60,30667 1 251640,5 0,001269 P_62 1,427596E+06 1 49,98167 1 28562,4 0,003767 

P_21 2,898150E+04 1 2,00000 1 14490,8 0,005288 P_63 6,016011E+04 1 12,50120 1 4812,3 0,009176 

P_22 7,793041E+04 1 32,00042 1 2435,3 0,012899 P_64 3,607006E+08 1 0,00000 1     

P_23 1,869841E+05 1 1,99729 1 93618,8 0,002081 P_65 2,045368E+05 1 7,99417 1 25585,8 0,003980 

P_24 9,518573E+05 1 4,52750 1 210239,0 0,001388 P_66 1,815864E+07 1 0,00000 1     

P_25 2,630902E+05 1 4,50375 1 58415,8 0,002634 P_67 1,719491E+04 1 8,00042 1 2149,3 0,013730 

P_26 1,759117E+06 1 2,03167 1 865849,1 0,000684 P_68 5,119344E+05 1 8,02250 1 63812,3 0,002520 

P_27 1,070024E+06 1 4,49000 1 238312,7 0,001304 P_69 7,632667E+05 1 49,97917 1 15271,7 0,005151 

P_28 4,681627E+05 1 24,51042 1 19100,6 0,004606 P_70 4,924935E+05 1 8,00000 1 61561,7 0,002566 

P_29 7,411729E+05 1 49,96917 1 14832,6 0,005227 P_71 1,177681E+05 1 60,49750 1 1946,7 0,014426 

P_30 2,633415E+05 1 2,00000 1 131670,8 0,001754 P_72 5,253409E+05 1 17,98500 1 29210,0 0,003725 

P_31 3,200736E+05 1 2,01292 1 159009,9 0,001596 P_73 4,548746E+08 1 0,00000 1     

P_32 9,466071E+05 1 40,47750 1 23386,0 0,004163 P_74 3,917831E+06 1 49,92667 1 78471,7 0,002273 

P_33 1,170240E+06 1 4,50667 1 259668,6 0,001249 P_75 2,720436E+05 1 0,00000 1     

P_34 3,261963E+04 1 4,49971 1 7249,3 0,007477 P_76 3,033002E+05 1 0,51042 1 594220,7 0,000826 

P_35 7,068548E+05 1 12,47667 1 56654,1 0,002675 P_77 8,280022E+07 1 0,00000 1     

P_36 2,404802E+05 1 40,50563 1 5937,0 0,008262 P_78 1,974189E+08 1 0,00000 1     

P_37 1,171300E+06 1 2,04167 1 573698,0 0,000841 P_79 2,480756E+09 1 0,00000 1     

P_38 6,589558E+05 1 24,51000 1 26885,2 0,003883 P_80 2,432163E+07 1 0,00000 1     

P_39 2,222607E+06 1 24,45667 1 90879,4 0,002112 P_81 1,420005E+07 1 40,86000 1 347529,3 0,001080 

P_40 2,293215E+05 1 2,00000 1 114660,8 0,001880 P_82 2,540478E+07 1 31,74000 1 800402,5 0,000712 

P_41 1,780755E+07 1 71,92667 1 247579,3 0,001279 P_83 1,278960E+05 1 4,50000 1 28421,3 0,003776 

P_42 5,837121E+06 1 0,00000 1     P_84 1,052845E+05 1 1,99885 1 52672,4 0,002774 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 18 Výsledek průměrů všech shluků dle metody K průměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 19 Výsledek shlukové analýzy stromová struktura 
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Příloha 3     Ukázka grafického výstupu z přenosu dat z AFM do EXCEL 2007 

 

Obr. 43 Ukázka grafického výstupu z přenosu dat z AFM do EXCEL 2007 [48] 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha 4 

Import digitalizovaných dat AFM dat z EXCEL 

Tabulkový výstup u 2. NP objektu zahrnutého do vzorku nemovitostního portfolia 

z modulu „Vizualizace AFM“ – specifikace plochy povrchů (zdroj: tabulkový přehled 

koresponduje s databází software AFM, produkt vyvinutý spol. Alstanet, s.r.o., Praha [48]) 

Tab. 55 Ukázka importu digitalizovaných dat (prostory/místnosti) z pasportu ve formátu 

EXCEL 2007 

Město Budova Podlaží Název místnosti Název std

Kód 

místnosti

Plocha 

místnosti

Plocha 

místnosti 

validCAD

Plocha rozdíl z 

validace

Plocha 

dveří

Plocha 

oken

Plocha 

stěn

Výška 

místnosti

Zlín 32 2NP Schodiště Schodiště 2.001 15,09 1,845 28,575 39,8008 4,22

Zlín 32 2NP Chodba Chodba 2.002 16,29 10,045 3,15 45,955 3,25

Zlín 32 2NP Výtah Technický prostor 2.003 5,5 2,665 0 39,635 4,5

Zlín 32 2NP Elektrorozvodna Technický prostor 2.004 15,87 1,845 0 66,097 4,22

Zlín 32 2NP Výtah Technický prostor 2.005 17,02 6,144 0 68,556 4,5

Zlín 32 2NP Chodba Chodba 2.006 17,87 16,92 0 93,2642 4,22

Zlín 32 2NP Schodiště Schodiště 2.007 8,4 1,845 0 56,9818 4,22

Zlín 32 2NP Schodiště Schodiště 2.008 15,09 1,845 28,575 39,8008 4,22

Zlín 32 2NP Chodba Chodba 2.009 16,29 10,045 3,15 45,955 3,25

Zlín 32 2NP Výtah Technický prostor 2.010 5,5 2,665 0 39,635 4,5

Zlín 32 2NP Elektrorozvodna Technický prostor 2.011 15,87 1,845 0 66,097 4,22

Zlín 32 2NP Výtah Technický prostor 2.012 17,02 6,144 0 68,556 4,5

Zlín 32 2NP Chodba Chodba 2.013 17,87 16,4 0 93,7842 4,22

Zlín 32 2NP Schodiště Schodiště 2.014 8,1 1,845 0 56,391 4,22

Zlín 32 2NP WC/umývárna WC/umývárna 2.015 21,12 1,845 22,5 77,779 4,22

Zlín 32 2NP Nasávací prostor Technický prostor 2.016 16,85 1,295 11,97 102,152 4,22

Zlín 32 2NP Strojovna vzduchotechniky Technický prostor 2.017 99,43 3,14 0 168,234 4,22

Zlín 32 2NP WC/umývárna WC/umývárna 2.018 2,07 3,69 0 27,116 4,22

Zlín 32 2NP Sklad Sklad 2.019 26,93 6,355 0 83,0246 4,22

Zlín 32 2NP Kancelář Kancelář 2.020 18,81 1,845 13,5 59,349 4,22

Zlín 32 2NP Kancelář Kancelář 2.021 24,63 3,69 13,5 80,714 4,22

Zlín 32 2NP Kancelář Kancelář 2.022 16,35 3,69 0 64,5896 4,22

Zlín 32 2NP Výtah Technický prostor 2.023 4,2 0 0 36,9 4,5

Zlín 32 2NP Schodiště Schodiště 2.024 15,5 0 0 71,74 4,22

Zlín 32 2NP Výtah Technický prostor 2.025 4,2 0 0 36,9 4,5

Zlín 32 2NP Sklad Sklad 2.026 1063,61 32,0805 150 481,641 4,22

Zlín 32 2NP Kancelář Kancelář 2.027 18,27 1,845 6 75,6266 4,22

Zlín 32 2NP Sklad Sklad 2.028 40,15 4,7175 0 65,6825 2,75

Zlín 32 2NP Strojovna vzduchotechniky Technický prostor 2.029 64,94 3,69 0 140,803 4,22

Zlín 32 2NP Nasávací prostor Technický prostor 2.030 5,81 1,845 0 65,464 4,22

Zlín 32 2NP WC/umývárna WC/umývárna 2.031 21,12 1,845 22,5 77,779 4,22

Zlín 32 2NP WC/umývárna WC/umývárna 2.032 2,07 3,69 0 27,116 4,22

Zlín 32 2NP Sklad Sklad 2.033 64,02 9,3025 0 135,57 4,22

Zlín 32 2NP Trafika Prodejna 2.034 24,44 1,845 9 86,848 4,22

Zlín 32 2NP Rampa Ostatní 2.035 216,45 6,125 74,07 107,58 3,5

Zlín 32 2NP Rampa Ostatní 2.036 96,05 0 0 59,625 4,5  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabulkový výstup u 1. NP objektu zahrnutého do vzorku nemovitostního portfolia 

z modulu Vizualizace AFM (spol. Alstanet, s.r.o.) – specifikace materiálu  

 

Tab. 56 Ukázka importu digitalizovaných dat (plochy) z pasportu ve formátu EXCEL 2007 

Město Budova Podlaţí Kód místnosti Povrch Plocha 

Zlín 32 2NP 2.001 Podlaha - pvc 15,09 

Zlín 32 2NP 2.001 Strop - Malba - standard 15,09 

Zlín 32 2NP 2.001 Strop - Omítka - standard 15,09 

Zlín 32 2NP 2.001 Výplň - dveře 1,845 

Zlín 32 2NP 2.001 Výplň - okna 28,575 

Zlín 32 2NP 2.001 Zdi - Malba - omyvatelná 22,036 

Zlín 32 2NP 2.001 Zdi - Malba - standard 16,1908 

Zlín 32 2NP 2.001 Zdi - Obklad - keramika 1,574 

Zlín 32 2NP 2.001 Zdi - Omítka - vápcem 39,8008 

Zlín 32 2NP 2.002 Podlaha - pvc 16,29 

Zlín 32 2NP 2.002 Strop - Omítka - standard 16,29 

Zlín 32 2NP 2.002 Strop - Podhled - hliník. lamely 16,29 

Zlín 32 2NP 2.002 Výplň - dveře 10,045 

Zlín 32 2NP 2.002 Výplň - okna 3,15 

Zlín 32 2NP 2.002 Zdi - Malba - omyvatelná 22,61 

Zlín 32 2NP 2.002 Zdi - Malba - standard 11,1925 

Zlín 32 2NP 2.002 Zdi - Obklad - keramika 1,33 

Zlín 32 2NP 2.002 Zdi - ocel nátěr 10,8225 

Zlín 32 2NP 2.002 Zdi - Omítka - vápcem 35,1325 

Zlín 32 2NP 2.003 Výplň - dveře 2,665 

Zlín 32 2NP 2.003 Zdi - Malba - standard 39,635 

Zlín 32 2NP 2.003 Zdi - Omítka - vápcem 39,635 

Zlín 32 2NP 2.004 Podlaha - cem. potěr 15,87 

Zlín 32 2NP 2.004 Strop - Malba - standard 15,87 

Zlín 32 2NP 2.004 Strop - Omítka - standard 15,87 

Zlín 32 2NP 2.004 Výplň - dveře 1,845 

Zlín 32 2NP 2.004 Zdi - Malba - standard 66,097 

Zlín 32 2NP 2.004 Zdi - Omítka - vápcem 66,097 

Zlín 32 2NP 2.005 Výplň - dveře 6,144 

Zlín 32 2NP 2.005 Zdi - Malba - standard 68,556 

Zlín 32 2NP 2.005 Zdi - Omítka - vápcem 68,556 

Zlín 32 2NP 2.006 Podlaha - pvc 17,87 

Zlín 32 2NP 2.006 Strop - Malba - standard 17,87 

Zlín 32 2NP 2.006 Strop - Omítka - standard 17,87 

Zlín 32 2NP 2.006 Výplň - dveře 16,92 

Zlín 32 2NP 2.006 Zdi - Malba - omyvatelná 25,233 

Zlín 32 2NP 2.006 Zdi - Malba - standard 66,0902 

Zlín 32 2NP 2.006 Zdi - Obklad - keramika 1,941 

Zlín 32 2NP 2.006 Zdi - Omítka - vápcem 93,2642 

Zlín 32 2NP 2.007 Podlaha - rošt - ocel 8,4 

Zlín 32 2NP 2.007 Strop - ocel - mříţ 8,4 

Zlín 32 2NP 2.007 Strop - Omítka - standard 8,4 

Zlín 32 2NP 2.007 Výplň - dveře 1,845 

Zlín 32 2NP 2.007 Zdi - Malba - venkovní 56,9818 

Zlín 32 2NP 2.007 Zdi - Omítka - minerální postřik 56,9818 

Zlín 32 2NP 2.008 Podlaha - pvc 15,09 

Zlín 32 2NP 2.008 Strop - Malba - standard 15,09 

Zlín 32 2NP 2.008 Strop - Omítka - standard 15,09 

Zlín 32 2NP 2.008 Výplň - dveře 1,845 



 

 

 

 

Zlín 32 2NP 2.008 Výplň - okna 28,575 

Zlín 32 2NP 2.008 Zdi - Malba - omyvatelná 22,036 

Zlín 32 2NP 2.008 Zdi - Malba - standard 16,1908 

Zlín 32 2NP 2.008 Zdi - Obklad - keramika 1,574 

Zlín 32 2NP 2.008 Zdi - Omítka - vápcem 39,8008 

Zlín 32 2NP 2.009 Podlaha - pvc 16,29 

Zlín 32 2NP 2.009 Strop - Omítka - standard 16,29 

Zlín 32 2NP 2.009 Strop - Podhled - hliník. lamely 16,29 

Zlín 32 2NP 2.009 Výplň - dveře 10,045 

Zlín 32 2NP 2.009 Výplň - okna 3,15 

Zlín 32 2NP 2.009 Zdi - Malba - omyvatelná 22,61 

Zlín 32 2NP 2.009 Zdi - Malba - standard 11,1925 

Zlín 32 2NP 2.009 Zdi - Obklad - keramika 1,33 

Zlín 32 2NP 2.009 Zdi - ocel nátěr 10,8225 

Zlín 32 2NP 2.009 Zdi - Omítka - vápcem 35,1325 

Zlín 32 2NP 2.010 Výplň - dveře 2,665 

Zlín 32 2NP 2.010 Zdi - Malba - standard 39,635 

Zlín 32 2NP 2.010 Zdi - Omítka - vápcem 39,635 

Zlín 32 2NP 2.011 Podlaha - cem. potěr 15,87 

Zlín 32 2NP 2.011 Strop - Malba - standard 15,87 

Zlín 32 2NP 2.011 Strop - Omítka - standard 15,87 

Zlín 32 2NP 2.011 Výplň - dveře 1,845 

Zlín 32 2NP 2.011 Zdi - Malba - standard 66,097 

Zlín 32 2NP 2.011 Zdi - Omítka - vápcem 66,097 

Zlín 32 2NP 2.012 Výplň - dveře 6,144 

Zlín 32 2NP 2.012 Zdi - Malba - standard 68,556 

Zlín 32 2NP 2.012 Zdi - Omítka - vápcem 68,556 

Zlín 32 2NP 2.013 Podlaha - pvc 17,87 

Zlín 32 2NP 2.013 Strop - Malba - standard 17,87 

Zlín 32 2NP 2.013 Strop - Omítka - standard 17,87 

Zlín 32 2NP 2.013 Výplň - dveře 16,4 

Zlín 32 2NP 2.013 Zdi - Malba - omyvatelná 23,543 

Zlín 32 2NP 2.013 Zdi - Malba - standard 68,4302 

Zlín 32 2NP 2.013 Zdi - Obklad - keramika 1,811 

Zlín 32 2NP 2.013 Zdi - Omítka - vápcem 93,7842 

Zlín 32 2NP 2.014 Podlaha - rošt - ocel 8,1 

Zlín 32 2NP 2.014 Strop - ocel - mříţ 8,1 

Zlín 32 2NP 2.014 Strop - Omítka - standard 8,1 

Zlín 32 2NP 2.014 Výplň - dveře 1,845 

Zlín 32 2NP 2.014 Zdi - Malba - venkovní 56,391 

Zlín 32 2NP 2.014 Zdi - Omítka - minerální postřik 56,391 

Zlín 32 2NP 2.015 Podlaha - Dlaţba - keramická 21,12 

Zlín 32 2NP 2.015 Strop - Malba - standard 21,12 

Zlín 32 2NP 2.015 Strop - Omítka - standard 21,12 

Zlín 32 2NP 2.015 Výplň - dveře 1,845 

Zlín 32 2NP 2.015 Výplň - okna 22,5 

Zlín 32 2NP 2.015 Zdi - Malba - omyvatelná 16,113 

Zlín 32 2NP 2.015 Zdi - Malba - standard 38,756 

Zlín 32 2NP 2.015 Zdi - Obklad - keramika 22,91 

Zlín 32 2NP 2.015 Zdi - Omítka - vápcem 77,779 

Zlín 32 2NP 2.016 Podlaha - cem. potěr 16,85 

Zlín 32 2NP 2.016 Strop - Malba - standard 16,85 

Zlín 32 2NP 2.016 Strop - Omítka - standard 16,85 

Zlín 32 2NP 2.016 Výplň - dveře 1,295 

Zlín 32 2NP 2.016 Výplň - okna 11,97 

Zlín 32 2NP 2.016 Zdi - Malba - standard 102,152 

Zlín 32 2NP 2.016 Zdi - Omítka - vápcem 102,152 

Zlín 32 2NP 2.017 Podlaha - cem. potěr 99,43 



 

 

 

 

Příloha 5 Technologický pasport – karta technologie 

 

Obr. 44 Ukázka karty technologie využívané při pasportu 

 



 

 

 

 

Příloha 6   Fotodokumentace 

Ukázka fotodokumentace jednotlivých technologií zahrnutých do pasportu 

        
 

        
 

        
 

        
 



 

 

 

 

        
 

        
 

        
 

        
 



 

 

 

 

        
 

     
 

 

 

 

 

 

 


