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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.  
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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. 
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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.  

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. 

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“. 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 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  

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

Pracovní postup řízení přípravy a realizace investic bude připraven na podmínky 

jak privátních, tak veřejných procesů.  

2. 1. Specifikace 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. Celková průměrná délka za všechny fáze investičního 

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

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%.  

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%.  

3. Teoretická východiska a vstupní podklady 

3. 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, kteří jsou účelově vázáni na konkrétní procesy a výkony činnosti:  

 firmy spolupracující s poskytovatelem (dodavatelem) na základě outsoursing 

sluţeb, 
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 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 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. 2. Investiční proces s ohledem na druh investora  

Veřejný investor (obec/kraj) se řídí základním právním předpisem z. č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení) nebo o krajích z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) [20, 

21]. 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. 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. Druh zadavatele má podstatný vliv na časový 

průběh v průběhu přípravy, zadání a provozování poskytovaných prací a sluţeb. 

3. 4. Investiční proces s ohledem na principy a různé zdroje financování 

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

A) z hlediska účelu 

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

často se objevují projekty, které obsahují kombinaci obou prostředků. 

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 

 

3. 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. Podle fází 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 

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 
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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. 6.  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. Zájmové 

oblasti facility managementu lze vyjádřit obr. č. 1. 

 

Obr. 1 Synergie “3P” [34] 

3. 6.1 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.  

Tab. 2 Rozdělení ČSN EN 15221 „Facility management“ [18, 19] 
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Facility management je zde definován jako obor, jehoţ předmětem je řízení 

integrovaných sluţeb, které podporují základní podnikání společnosti. Významnou 

změnou v novém přístupu k  řešené problematice je rozlišení tří úrovní řízení. Strategická 

(dlouhodobá), taktická (střednědobá) a provozní (krátkodobá) úroveň. Na poskytované 

sluţby a procesy se lze dívat z dvojího pohledu tzv. „tvrdé sluţby“ (Prostor a 

infrastruktura) a  „měkké sluţby“ (Lidé a organizace) [18]. 

 

Obr. 2 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 

 

Model facility managementu dle normy ČSN EN 15 221-1 "Facility management - 

Termíny a definice" [18, str. 15 - 19] 
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Obr. 3 Struktura facility managementu dle normy ČSN EN 15 221-1 [18, str. 15] 

Dále norma poskytuje návod na přípravu efektivní FM-smlouvy [43]. Na ni přímo 

navazují jednotlivé SLA smlouvy na konkrétní FM sluţby. Na základě smluv se sestavují 

klíčové výkonnostní ukazatele (KPI). Norma zavádí téţ pohled finanční (nákladový). 

Poukazuje na souvztaţnost kategorií FM produktů, úrovní řízení (strategická, taktická a 

provozní), kvalitativních fází, finančních fází (plán, realizace a controlling) [18, 43]. 

Tab.3 Kategorizace facility managementu [43] 
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Obr. 4 Vazby FM produktů na ostatní oblasti [43] 
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Další metodiky v oblasti řízení facility managementem  

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. 5 Schéma provázanosti Property, Asset a Facility [43] 

 

4. Pouţité metody zpracování  

Statistickými a empirickými metodami (pozorování, měření a experimentování) byla 

kategorizována a vyhodnocována vstupní data. Vstupními daty jsou ve smyslu disertační 

práce míněny stavebně – technické údaje skupiny 84 nemovitostí, které byly zahrnuty do 

měření investičního procesu a návrhu pracovního postupu. Pro měření samotného 

investičního procesu byly aplikovány logické metody. Byly aplikovány metody techniky 

sběru dat, metody četnosti, SWOT analýza, shluková analýza, test korelace, metoda 

analýzy, metoda indukce a dedukce, PDCA metoda. Část výsledků je prezentována 

v elektronickém nástroji AFM vyuţívaném v oblasti facility managementu CAFM. 

4. 1. Statistické metody 

Četnosti  

Četnost představuje počet údajů, které náleţí do skupiny předem specifikovaných 

nepřekrývajících se intervalů. Vzájemně se nepřekrývající třídy pokrývají celou oblast 

sledovaných dat.  
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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  

     (1) 

Medián  

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

početné poloviny. Označení mediánu: Me nebo  

 

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. Rozptyl náhodné veličiny X se označuje: 

σ2(X), S2(X), D(X) nebo var (X)  (2) 

Pro diskrétní náhodnou veličinu jej můţeme definovat vztahem: 

  (3) 

 

Směrodatná odchylka  

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

z rozptylu náhodné veličiny X, tzn. 

 =     (4) 
 

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: 

    (5) 
kde  x1, …, x N je soubor reálných čísel 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_abeceda
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_pravd%C4%9Bpodobnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Centr%C3%A1ln%C3%AD_moment&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Centr%C3%A1ln%C3%AD_moment&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hodn%C3%A1_veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hodn%C3%A1_veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_abeceda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sigma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odmocnina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozptyl_(statistika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hodn%C3%A1_veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozptyl_(statistika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aritmetick%C3%BD_pr%C5%AFm%C4%9Br
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Pro praktické výpočty se častěji pouţívá ekvivalentní vzorec 

 

  (6) 

 

Variační koeficient 

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

s průměrem 

   (7) 
 

Kovariance 

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

středních hodnot. Vztah mezi těmito veličinami lze vyjádřit pomocí kovariance C(X,Y),  

C(X,Y) = E {[X - E (X)][Y – E (Y)]} = E (XY) – E(X) E(Y)  (8) 

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 

     (9) 
 

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.  

 

Regresní analýza  

Regresní analýza je označení metody, pomocí nichţ odhadujeme hodnotu jisté náhodné 

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

proměnné) na základě znalosti jiných veličin (nezávisle proměnných, regresorů, kovariát 

anebo vysvětlujících proměnných).  

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_hodnota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interval_(matematika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Brodatn%C3%A1_odchylka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Line%C3%A1rn%C3%AD_z%C3%A1vislost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nep%C5%99%C3%ADm%C3%A1_%C3%BAm%C4%9Bra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Line%C3%A1rn%C3%AD_nez%C3%A1vislost
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hodn%C3%A1_veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hodn%C3%A1_veli%C4%8Dina
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    (10) 

Lze vyjádřit jako lineární kombinaci  

  (11) 

Koeficienty   jsou vypočteny metodou nejmenších čtverců neboli 

   (12) 

4. 2. Logické metody  

Analýza  

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.  

Metoda SWOT analýzy  

SWOT analýza se zabývala silnými, slabými stránkami, riziky a hrozbami, které 

vyplývají z neaplikování řízení investičního procesu prostřednictvím facility 

managementu, bez pouţití elektronického nástroje a naopak [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 byla pouţita pro 

konfrontaci 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]. 

 

5. 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 5.1.1 – 5.1.5.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Line%C3%A1rn%C3%AD_kombinace
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Obr. 6 Základní schéma nového pracovního postupu (vlastní zpracování) 

5. 1. Zpracování investiční a provozní firemní strategie 

Firemní strategie je dokument, který jasně vymezuje dlouhodobé, střednědobé a 

krátkodobé procesy. Ze zpracované strategie jsou definovány konkrétní investiční 

procesy na konkrétních nemovitostech. Je proto nezbytné mít připravenu objemnou 

základnu stavebně-technických a územních informací o kaţdé nemovitosti zahrnuté do 

strategie.  Do měření bylo zahrnuto celkem 84 nemovitostí. 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. 

Včetně INV projektů 
a jejich řízení 

Viz kap. 5.1.1 

Viz kap. 5.1.2 

Viz kap. 5.1.3 

Viz kap. 5.1.5 

Viz kap. 5.1.4 

Viz kap. 5.2. 

Viz kap. 5.1. 
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5. 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). 

 

 

Obr. 7 Model facility managementu [18, str.11] 

 

 

5. 1.2 Analýza nemovitostního portfolia  

Na základě výsledků statistických, empirických a analytických metod byla 

kategorizována vstupní data. Výsledky některých aplikovaných metod jsou prezentovány 

níţe. Z vyhodnocené datové základny teprve mohly být aplikovány částečně analytické a 

zejména logické metody, které jiţ byly zaměřeny na samotný investiční proces.  
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Histogram četnosti nemovitostí dle zastoupení ve velikostních kategoriích  

   

Graf 1 Kategorizace nemovitostí dle velikosti 

Histogram četnosti nemovitostí dle zastoupení v jednotlivých krajích  

 

 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Graf 3 Kategorizace nemovitostí dle účelu využití 

Histogram četnosti nemovitostí v zastoupení dle kategorie obsazenosti nemovitosti  

 

Graf 4 Kategorizace nemovitostí dle míry obsazenosti 
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Výsledky parametrů popisné statistiky u všech 84 nemovitostí jsou předloţeny v tab. č. 4. 

Popisná statistika byla vyhodnocena nad kategorií plochy nemovitostí: celková plocha, 

z toho vyuţitá plocha a volná plocha. 

Tab. č. 4 Výsledek parametrů popisné statistiky 

 

 

 

 

 

 

5. 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. 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. 8 Schéma systému AMF (vlastní zpracování) [50]  

 

 

Parametr popisné statistiky 
Celková 

plocha 
Využitá 
plocha 

Volná 
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 

Rozptyl výběru 63942097 41127209 7261836 

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 

Systém  
AFM  

(CAFM) 

Modul 
nemovitosti 

Modul 
Smlouvy 

Modul 
Energie 

Modul 
Údržba 

Modul 
Objednávky 

 

Modul 
Účetní 

doklady 

Modul 
Controlling 

Modul 
Aukce 

Modul 
Vizualizace 

Modul 
Schvalování 

Nový modul vyvinutý v průběhu výzkumu 
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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. 

 

 

 

Obr. 9 Ukázka grafického výstupu z AFM - modul Vizualizace [50]  
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Obr. 10 Ukázka grafického výstupu z AFM - modul Nemovitosti [50]  

5. 1.4 Stanovení způsobu sběru dat a rozsahu digitalizace  

V průběhu měření byly vyhodnocovány moţné varianty způsobu sběru dat a rozsahu 

digitalizace. U všech 84 nemovitostí byla pořizována dostupná stavebně-technická data 

v terénu. 
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5. 1.5 Navedení dat do elektronické databáze AFM 

Schéma provádění části měření je znázorněno na obr. č. 11. 

                                     

Obr. 11 Schéma získávání a navádění dat do databáze AFM (vlastní zpracování)  
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Na základě takto připravených podkladů a technických dat navedených do AFM mohlo 

být přistoupeno k ověření pracovních hypotéz v praxi, prostřednictvím logických metod. 

5. 2. Vyuţití dat v AFM při investičním procesu 

Cílem nového pracovního postupu je maximálně časově zefektivnit (zkrátit) 

investiční proces konkrétní stavební akce za pomoci elektronického nástroje (AFM) 

a metodou řízení facility managementu. Investiční proces je rozdělen do samostatných 

sedmi fází, dle níţe uvedené tabulky č. 5.  

Tab. 5 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 

 

5. 2.1 Fáze I. Koncepční fáze - UP/Firemní Strategie /IZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 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 
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5. 2.2 Fáze II. – IV. Předprojektová a projektová fáze – DUR, DSP, ZDS a DPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Schéma II. – IV. fáze investičního procesu (vlastní zpracování) 

5. 2.3 Fáze V. Zadávací fáze 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Schéma V. fáze investičního procesu (vlastní zpracování) 
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5. 2.4 Fáze VI. Realizační a kontrolní fáze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Schéma VI. fáze investičního procesu (vlastní zpracování) 

 

Fáze VI. Realizační a kontrolní fáze – řízení v AFM 

Ve schématu obr. č. 16 jsou oranţově označeny části procesu, které jsou na základě 

návrhu nového pracovního postupu v současnosti zapracovávány do databáze AFM do 

modulu Controlling. Nový pracovní postup jiţ s těmito postupy pracuje a aplikuje je 

v průběhu řízení investičního procesu.  
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Obr. 16 Schéma VI. fáze investičního procesu s využitím AFM (vlastní zpracování) 

5. 2.5 Fáze VII. Exploatační (užívací) fáze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Schéma VII. fáze investičního procesu (vlastní zpracování) 

Průběžná kontrola cashflow  
v controlling AFM a ekonomickém 

SW, plán alokace finančních 
prostředků v předstihu dle 

platebního kalendáře 

 

Očekávání průběžné fakturace, 
finanční prostředky alokovány, 

průběžné vyhodnocování čerpání 
prostředků v AFM 

 
Formální kontrola průběžné 

fakturace z daňového, právního 
hlediska i z hlediska principů řízení 

INV procesu v AFM 

 

Věcná kontrola průběžné 
fakturace z hlediska řízení INV 
procesu v AFM. Automatická 
kontrola čerpání položek mezi 

smluvními položkami a fakturací 
přiloženou k dílčí a konečné 

fakturaci – modul controlling AFM 
 

Plně automatizované průběžné 
vyhodnocování víceprací a 
méněprací  u jednotlivých  

položek v AFM 

 
Průběžné navádění veškeré 

technické dokumentace do AFM a 
provázání s jednotlivými moduly           
(projektová dokumentace, protokoly 

o shodě, certifikáty, 
fotodokumentace, atd.) 

 

Navedení konečného protokolu o 
předání a převzetí bez vad a 

nedodělků, navedení veškerých 
vyjádření DOSS a protokolů z 

kolaudačního řízení, vč. 
kolaudačního souhlasu. Import 
dokumentace do AFM, vč. PD 

skutečného provedení a provázání s 
veškerými ostatními moduly  

 

Zahájení řízení běžné správy a 
údržby (exploatace) na základě 

nových skutečností a vyhodnocování 

aktuálních nákladů a výnosů v AFM 

Provázání realizace 
stavební akce v AFM  

Archivování všech 
dokumentací a 

správních listin v AFM 
dle stanovené 

struktury 
 

Navedení všech 
technických podkladů 
a dokumentací v AFM 

Zahájení řízení běžné 
správy a údržby v AFM 

metodou facility 
managementu   

Zpracování DSP a 

navedení do AFM 



 

 

29 

 

6. Výsledky disertační práce a ověření pracovních hypotéz 

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. 18  Aplikace výzkumu dle Kolbova experimentálního cyklu [44] 

6. 1. Pozorování reality a zobecnění 

V I. fázi logické metody indukce a dedukce byla aplikována metoda pozorování 

(poučení) dle známého Kolbova experimentálního cyklu [44]. Pozorování probíhalo na 

18ti stavebních akcích, tzn. ve všech fázích investičního procesu. Stavební akce se 

pohybovaly v rozmezí od 50 000 Kč bez DPH do 50 000 000 Kč bez DPH a byly 

realizovány v letech 2008 – 2010.  Velké akce nad 50 mil. Kč nejsou do pozorování 

Fáze I. 

Fáze III. 

Fáze II. 

Fáze IV. 
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zahrnuty vzhledem k velmi dlouhým časovým lhůtám realizace, které přesahovaly dobu 

fáze pozorování. Pozorování bylo zaměřeno na specifikaci probíhajících činností 

investičního procesu, bez aplikace metody řízení facility managementu a bez prostředí 

AFM. Cílem bylo poučit se z neefektivních (neúměrně dlouhých) postupů a zobecnit je v 

návrhu nového pracovního postupu. Aby nedošlo ke zkreslení (zkrácení) výsledných lhůt 

z důvodu započtení drobných a investičně 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 červeně označeny. 

Tab. 6 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 

INV proces ve fázích I. – VI.  ve dnech 



 

 

31 

 

 

Stavební akce byly pro přehlednost zpracovány do bodového grafu. Osa X představuje 

jednotlivé akce, osa Y 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 5 Průběh INV procesu „PŘED“ aplikací pracovního postupu v absolutních lhůtách 

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 

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) 



 

 

32 

 

Lhůty jsou uvedeny rovněţ v součtových hodnotách všech fází. Např. akce č. 4 

v celkovém čase všech fází probíhala 393 dnů. 

 

Graf 6 Průběh investičního procesu „PŘED“ aplikací pracovního postupu v součtu lhůt  

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. 

6. 2. Naformulování nového pracovního postupu 

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. Ze získaných 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.  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“.
 
Nejprve si pohyblivé lhůty označíme ve výčtu činností probíhajících 

v investičním procesu. Viz tab. č. 7 činnosti označené modře. 
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Tab. 7 „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 

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). Zpracujeme základní oblasti moţných časových a z toho vyplývajících 

finančních úspor vedoucích k maximálnímu sníţení délky investičního procesu. Dle 

 Fáze I.  

Fáze II.  

Fáze III.  

Fáze IV.  

Fáze VI.  

Fáze V.  

Fáze VII.  
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předpokladu pracovních hypotéz lze investiční proces zefektivnit (zkrátit) 

prostřednictvím vyuţití facility managementu a elektronických nástrojů. Spolu s metodou 

indukce a dedukce budeme aplikovat i metodu PDCA [52] obr. č. 19. Samostatně pak 

bude v rámci této kapitoly demonstrována funkčnost nově vyvinutého modulu AUKCE, 

který je zcela novým řešením zadávací fáze investičního procesu. 

 

Obr.19 Demingův cyklus PDCA v oblasti facility managementu [52] 

6. 2.1 Naformulování nového pracovního postupu ve fázi V. „Zadávací fázi“ 

Pracovní postup se samostatně zabýval moţností zkrácení fáze V. s názvem „Zadávací 

fáze“. Potřeba maximalizace časových úspor fáze vznikla po zkušenostech z proběhlých 

investičních procesů. Velmi významně lze časově zkrátit úkony spojené s výběrem 

dodavatele, tj. příprava zadávací dokumentace, nastavení technických podmínek, 

profesních, kvalifikačních, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, 

způsobu hodnocení nabídek a hodnotících kritérií výběrového řízení. Byl vytvořen modul 

AUKCE v prostředí SW AFM. Schéma fungování databázového modulu je na obr. č. 20. 

Modul v současnosti velmi efektivně slouţí k optimalizaci (zkrácení) investičního 

procesu. Samotný princip celé fáze zadávacího neboli výběrového řízení je rozdělen na 2 

části a to:    

 proces výběrového řízení   

 proces aukce 

 

Realizace stavební 
akce 

Soulad s investiční a 
provozní firemní 

strategií 

Řízení INV procesu 
pomocí AFM a facility 

managementu 

Controlling řízení 
akce v AFM a po 

ukončení její 
vyhodnocení  
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Obr. 20 Schéma rozdělení funkčnosti modulu AUKCE  
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Funkčnost modulu AUKCE – část výběrové řízení:  

Modul vychází ze zákona o veřejných zakázkách. Můţe jej analogicky 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.  

Uchazeči je 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 zadávací dokumentace, coţ je projektová dokumentace v rozsahu stupně 

DPS, přesný poloţkový výkaz výměr, návrh smlouvy o dílo a specifické přílohy pro 

kaţdou investiční akci.  

Vyzvednutí i předání zadávací dokumentace probíhá elektronicky prostřednictvím 

modulu AUKCE. Formáty jsou striktně určeny, tj. dwg., excel, BUILDpower [48], word, 

pdf., jpg. a nelze jej uchazečem libovolně měnit. 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.  

Podané rozpočty jsou mezi sebou vzájemně porovnávány. V této fázi má moţnost 

vstoupit do procesu zástupce zadavatele a doplnit 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. V obr. č. 22 a 23 jsou pro ukázku uvedeny pouze 

sumární přehledy výsledků 1 výběrového řízení. Veškeré výstupy jsou generovány 

z databáze software AFM, produktu společnosti Alstanet, s.r.o., Praha [50].  
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Funkčnost modulu AUKCE – část AUKCE¨ 

Výběrem a určením nejvhodnějšího uchazeče (dodavatele projektových či stavebních 

prací) zastavujeme fázi výběrového řízení a zahajujeme fázi aukce řízení, která je rovněţ 

časově omezena. Jedná se o zcela nové řešení. 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.  

 

 

Obr. 21 Ukázka grafického výstupu z AFM – modul AUKCE [50]  
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Obr. 22 Ukázka grafického výstupu z přenosu dat z AFM do EXCEL 2007 [48, 50]  
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Obr. 23 Ukázka grafického výstupu z přenosu dat z AFM do EXCEL 2007 [48, 50]  

 

V konkrétním výběrovém 
řízení byla vypnuta funkce 

průměrné ceny 
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6. 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 vyhodnocovali 

dvojím způsobem. Nový pracovní postup prokázal výrazné časové úspory u kaţdé fáze.  

Tab. 8 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 
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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 7 Průběh investičního procesu „PO“ aplikaci pracovního postupu – absolutní lhůty  
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Graf 8 Průběh investičního procesu „PO“ aplikaci pracovního postupu – součet lhůt  

 

6.4. 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 facility managementu 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.  

Tab. č. 9 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 
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Tabulkový přehled tab. č. 9 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. 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 9. 

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 10. 

 

Graf  9 vyhodnocení časových úspor před a po aplikaci AFM a FM u všech akcí 

Tab. č. 10 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 

 



 

 

44 

 

 

Graf 10 vyhodnocení časových úspor před a po aplikaci AFM a FM v Ø u každé fáze 

 

Regresní analýza 

 

Graf 11 Závislosti lhůt procesů u stavebních akcí - lineární 
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Graf 12 Závislosti lhůt procesů I. –VI. – fáze (lhůt) procesů - lineární 

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.  

7.  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 
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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 na základě regresní analýzy 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“.  
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