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Cílem bakalářské práce je studie benchmarkingu a jeho využití při výkonu správy majetku. 

Práce je rozdělena na 6 kapitol, kde první z nich se obecně zbývá úvodem do terminologie 

Facility managementu a jeho standardizací. Dále popisuje zařazení a vzájemnou vazbu mezi 

úrovní řízení Facility managementu a benchmarkingem. V následujících dvou kapitolách je 

již představena problematika samotného benchmarkingu, jeho historie, typy, přínosy, 

překážky a podrobně popsán postup průběhu provedení. Čtvrtá a pátá kapitola se věnuje již 

realizovaným studiím v zahraničních zemích a také u nás v České republice a na 

závěr poslední kapitolu tvoří SWOT analýza výkonu benchmarkingu. 
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Aim of the thesis is a study of Benchmarking and its use in the performance of asset 

management. The work is divided into six chapters, the first of which generally remains an 

introduction to the terminology Facility Management and its standardization. It also describes 

the inclusion of a correlation between levels of management Facility management and 

benchmarking. In the following two chapters have presented the issue of benchmarking itself, 

its history, types, benefits, barriers and described in detail during the design process. The 

fourth and fifth chapter is devoted to studies already carried out in foreign countries as well as 

here in the Czech Republic and at the end of the last chapter made a SWOT analysis of 

performance benchmarking. 
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Úvod 

 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku benchmarkingu. Vysvětluje termín 

benchmarking, jako nástroj strategického managementu, jež umožňuje zjištění vlastních 

kvalit, postavení společnosti na trhu oproti konkurenci. Metoda spočívá v neustálém 

porovnávání měřitelných veličin, jež bývají individuální pro každý průběh. Prioritním cílem je 

snížení nákladů, zvýšení celkové kvality poskytovaných služeb a zefektivnění komplexní 

strategie společnosti. 

 Téma Benchmarking a jeho využití při výkonu správy majetku jsem si zvolila z 

důvodu poznání metody. Do té doby jsem o benchmarkingu věděla pouze to, že slouží ke 

zvýšení kvality. Jedná se tedy o perspektivní nástroj pro úspěšné fungování společností, což 

mě zaujalo natolik, že jsem si vybrala právě tuto problematiku jako téma mé bakalářské práce. 

 Práce je rozdělena na 6 kapitol, kde první z nich se zabývá úvodem do terminologie 

Facility managementu. Je zde zmíněna historie, legislativa a vazba mezi benchmarkingem a 

úrovní řízení FM. V následujících dvou kapitolách je podrobně popsána metoda 

benchmarkingu, jednotlivé etapy při postupu provádění, jeho počátky, přínosy, typy a i jistá 

omezení. Zhotoveným projektům a studiím benchmarkingu, a to zahraničních i českých, jsou 

věnovány další dvě kapitoly a na konec bakalářské práce je zpracovaná SWOT analýza 

samotného výkonu benchmarkingu.  
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1 Úvod do definic a terminologie FM (ČSN EN 15221 a 

 ISO55000) 

 

1.1 Úvod do Facility managementu 

 

Facility management je pojem, se kterým se v dnešní době setkáváme stále častěji, přesto se 

najdou lidé co nevědí, co znamená. Facility managementem se rozumí moderní způsob řízení 

veškerých činnosti v oblasti správy a údržby nemovitostí. Jeho cílem je nalézt nejefektivnější 

řešení při využívání pracovních prostor, pracovních podmínek, snížení nákladů a další. Služby 

FM jsou dnes nezbytnou součástí úspěšného fungování většiny organizací a stále se rozšiřuje 

do povědomí odborníků, nových společností pomocí konferencí, přednášek a vzdělávacích 

seminářů o problematice FM. Pojem Facility management má nespočet definic, přičemž 

výstižně ji popsala mezinárodní organizace IFMA a definice zní: [11] 

 „Jedná se o metodu, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní 

činnosti, která v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a 

technických věd." [20]  

 

1.2 Historie Facility managementu 

 

Počátky Facility managementu vznikly v sedmdesátých letech 20. století ve Spojených státech 

amerických. Jeho náplň tvořila především správa a provoz budov, správa nemovitého majetku 

nebo administrativy. Následně přišly dvě zásadní změny, které určily směr, kudy se bude FM 

ubírat. První změnou bylo umístění variabilních příček do kancelářských prostor, čímž 

vznikly lépe využitelné skladebné prostory. Druhá změna nastala instalací počítačů a 

příslušenství na jednotlivá pracoviště. Tehdy vznikl problém, jak vyřešit jejich zapojení, 

vedení kabelů, osvětlení nebo akustiku na pracovišti.  

 Postupem času FM začal na sebe nabalovat více služeb související s provozem a správou 

majetku. Tyto služby jsou známé jako podpůrné činnosti zahrnující správu energií, údržbu, 

technické zařízení budov, osvětlení, úklid, odpadové hospodářství, zabezpečení, skladovací 

služby, úpravy zeleně, datová centra a další. Není tomu jinak ani v současnosti, jelikož jak se 

technologie vyvíjí, přibývají další podpůrné činnosti, které se stávají součástí FM. 
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 Důležitým bodem FM je ustanovení organizace National Facility Management 

Association (NFMA), které se uskutečnilo v květnu v roce 1980 v USA. O rok později, v roce 

1981, krátce po konferenci se přejmenovala NFMA na International Facility Management  

Association (IFMA), kvůli zájmů kanadských odborníků. V dnešní době je asociace rozšířena 

do celého světa. V Evropě se FM nejdříve objevil v 90tých letech ve Velké Británii, Francii, 

Beneluxu a Skandinávských zemích a o 5 let později v německy mluvících zemích. Dnes 

IFMA zahrnuje celkově 18 000 členů a má 130 zázemí v 67 zemích světa. Česká republika se 

stala členem celosvětové sítě FM v dubnu v roce 2000 a ten samý rok se představila na 

konferenci ve Skotsku. [21][22] 

 

1.3 Standardizace FM 

 

Facility management je soubor činností, vztahujících se k veškerým činnostem správy 

nemovitostí. Rozsah služeb FM je rok od roku širší, zahrnuje čím dál více činností 

zajišťujících rozvoj a zefektivnění provozu či služeb. Od května roku 2007, jako tzv. návod k 

provádění FM služeb, postupně vstupuje v platnost norma ČSN EN 15 221. Tato norma 

poskytuje návod organizacím, zajišťujícím služby FM ke zlepšování kvalit jejich služeb a 

zvyšování pozice na trhu oproti konkurenci. Norma má v dosavadní podobě 7 částí, jejichž 

členění a význam jsou uvedeny v následujících podkapitolách 1.3.1 až 1.3.7. [23] 

 

1.3.1 ČSN EN 15 221-1 Facility management - Část 1: Termíny a definice 

První část normy seznamuje se základy FM, uvádí související termíny a definice a také 

poskytuje přehled o jeho rozsahu. Dělí FM na tzv. tvrdé služby a měkké. Služby patřící do 

tvrdých jsou specifikovány jako služby, zabývající se prostorem a infrastrukturou a měkké 

služby souvisejí s lidmi a organizacemi. Norma dále stanovuje FM jako propojení tří řízení,   

a to Property management, Asset management a Facility management.  

 Property managementem je zjednodušeně míněna správa a řízení vlastních či 

pronajatých prostor a pracovišť, zajištění podmínek vyhovujících majitelům z hlediska 

ekonomického, fyzického i psychického.  

 Do Asset managementu spadá správa majetku, evidence a údržba technické 

infrastruktury, správa energií a investiční aktivity. Jeho cílem je zajistit majiteli optimální 

hodnotu majetku, kdy hodnota nemusí být pouze finančního charakteru, ale také estetická, 
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funkční či komerční, jednoduše přinášející přínos. Facilitity managementem je myšleno 

zajištění podpůrných služeb uživatelům a zaměstnancům. [23][12] 

 

1.3.2 ČSN EN 15 221-2 Facility management - Část 2: Průvodce přípravou smluv o FM 

Druhý díl normy poskytuje návod ke zpracování tzv. Facility management smlouvy. Tato 

smlouva předpokládá, že se jedná o vztah klienta a externího, mnohdy i interního 

poskytovatele FM služeb. Jejím obsahem jsou základní pravidla řízení pro obě strany, čímž 

mohou být požadavky na základní činnosti, všeobecné závazky klienta a poskytovatele, 

postupy a metody, časové termíny, podmínky ukončení, porušení daných podmínek, 

zodpovědnost, pojištění, obměna investičního majetku, projektová činnost a jiné. Účelem 

normy je zvýšení přesnosti a kvality FM smluv a tím stanovit jasný vztah mezi klientem a 

poskytovatelem služeb. Norma je jakýsi návod, což usnadňuje jejich zhotovení, pomáhá při 

výběru a také rozsahu FM služeb. Umožňuje také specifikovat co je nutné při rozepřích a 

ulehčuje porovnávání FM smluv a další. Facility management smlouvy by měli být sepsány v 

souladu s místními, státními i evropskými legislativními ustanoveními. Jsou nedílnou a 

důležitou součástí procesu, a proto je velmi důležité, aby se k nim přistupovalo pozorně a 

strukturovaně. [13][24] 

 

1.3.3 ČSN EN 15 221-3 Facility management - Část 3: Návod pro kvalitu FM 

Třetí díl je zaměřen na kvalitu FM, poskytuje návod jak ji měřit a následně ji zlepšit. Tato 

norma je určena pro využití managementem organizace klienta potažmo organizace 

poskytovatele. Jejím účelem je nabídnout základní postup ke zkvalitnění FM služeb, kam 

patří např. pochopení otázek z hlediska kvality, stanovení kritérií a ukazatelů kvality, analýza 

výkonu a kvality FM, definování subjektivních faktorů, měření a zvýšení efektivity FM 

procesů, získání informací a znalosti o metodách měření a úrovni služeb, důležité je zlepšení 

komunikaci mezi zainteresovanými stranami a mnohá další hlediska týkající se kvality ve FM. 

Pochopení a aplikace této normy umožní měření a tím i hodnocení kvality FM, což může 

podpořit management hlavních činností, zvýšit efektivitu, dosáhnout finanční cíle, umožnit 

trvale udržitelný rozvoj nebo také společenskou odpovědnost. [14][24] 

 

1.3.4 ČSN EN 15 221-4 Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury 

ve FM 

Čtvrtá část normy stanovuje taxonomii, což je jakýsi proces třídění FM produktů, které jsou 

následně detailně specifikovány a řazeny do skupin z hlediska procesu i nákladů. Slouží ke 
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zlepšování provozovacích činností. Předmětem normy je poskytnutí taxonomie FM zajišťující 

rozhodující vzájemné vztahy prvků a jejich struktur ve FM, definice termínů a obsahu a 

vysokou klasifikaci pro standardizované FM produkty předkládající základy pro mezinárodní 

obchod, řízení dat a benchmarking, dále soulad s podmínkami stěžejních činností, návaznost 

na existující náklady a struktury majetku či zařízení. Výhodami normy je soulad rozdílných 

národních struktur na vyšší úrovni vůči společnostem a zásadním činnostem, a také 

představení klienta a ne jen pohled na majetek. [15][24] 

 

1.3.5 ČSN EN 15 221-5 Facility management - Část 5: Návod pro procesy ve FM 

Pátý díl normy určuje procesní standardy a dá se považovat za průvodce rozvojem a 

zefektivněním procesů všech zúčastněných. Dává důraz na jednotlivé fáze procesů v rámci 

provozu, strategie a taktiky, což vede k organizačnímu rozvoji, inovaci či zdokonalení a 

poskytne základy pro následující odborný rozvoj FM a pro názornost obsahuje různé příklady 

pracovních postupů. [16][24] 

 

1.3.6 ČSN EN 15 221-6 Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve FM 

Tato norma je tzv. předskokanem sedmé části normy o Benchmarkingu čili porovnávání. 

Popisuje jasné termíny a definice, standardy měření ploch a prostoru ve vlastních nebo 

pronajatých objektech, ale také v objektech ve fázi plánování.  Specifikuje základ pro 

projektování a plány, plošný a prostorový management, finance, stejně jako nástroj pro 

benchmarking ve FM. Každá evropská země používá různá pravidla k měření ploch a 

prostoru, proto je obtížné výsledky měření z jednotlivých zemí vzájemně porovnat. S největší 

pravděpodobností se výsledky budou lišit. Právě porovnávání dat je zásadní pro rozhodnutí ze 

strany projektantů, architektů, ekonomů, investorů, vlastníků, nájemců, správců apod. Z toho 

vyplývá, že měření téže plochy se bude za použití různých národních norem lišit až o 30% a 

to vede k potřebě jednotné normy v oblasti plošného a prostorového měření. [17][24] 

 

1.3.7 ČSN EN 15 221-7 Facility management - Část 7: Benchmarking ve FM 

V současné době se připravuje tato norma pro vstup do platnosti, není ještě přeložena do 

českého jazyka. Nicméně původní norma EN 15 221-7 Part 7: Guidelines for Performance 

Benchmarking poskytuje návod k výkonu benchmarkingu a obsahuje termíny a definice 

související s problematikou. Uvádí také metody porovnávání služeb, výkonu, strategií apod. a 

celkově tvoří základ srovnávání FM v různých oblastech. Podrobnějšími informacemi o 

benchmarkingu se zabývají následující kapitoly. [19] 
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1.4 Vazba mezi úrovní řízení FM a benchmarkingem 

 

Výkon facility managementu je pro zajištění nejlepších výsledků rozčleněn na 3 úrovně 

řízení, a to na úroveň strategie, taktiky a provozu. Otázkou však zní, do které z těchto úrovní 

patří problematika benchmarkingu. 

 

Obr. 1 Úrovně řízení FM a jejich časová působnost, Zdroj: vlastní zpracování dle [2] 

 

1.4.1 Strategická úroveň 

Strategická úroveň se zabývá dlouhodobými cíli společnosti v časovém horizontu delším než 

1 rok, nejčastěji však 3 až 5 let. Dosáhnout těchto cílů se snaží prostřednictvím definování 

strategie FM; vytvoření politiky, tvorba příruček pro prostor, majetek, procesy a služby; 

aktivního vstupu; inicializace analýzy rizika a poskytnutím instrukcí pro adaptaci změn ve 

společnosti; inicializace smluv o úrovni služeb (SLA) a monitorování klíčových 

výkonnostních indikátorů (KPI); řízení dopadu zařízení na základní činnosti; udržování 

vztahu s úřady, pronajímateli, nájemníky, strategickými partnery; dohledem nad FM 

organizacemi. [12] 

 

 

Obr. 2 Procesy FM na strategické úrovni, Zdroj: [2] 
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1.4.2 Taktická úroveň 

V taktické úrovni jde o naplnění cílů strategických v rozmezí jednoho roku prostřednictvím 

provedení a zaznamenávání strategických směrnic; přípravy obchodních a rozpočtových 

plánů; rozpracování cílů FM do úrovně provozních požadavků; definování SLA a interpretace 

KPI (výkon, kvalita, riziko a hodnota); sledování dodržování zákonů a směrnic; řízení 

projektů, procesů a dohod, také týmů FM; optimalizace používání zdrojů; přizpůsobení a 

zaznamenávání změn; komunikace s interními/externími poskytovateli služeb na taktické 

úrovni. [12] 

 

 

Obr. 3 Procesy FM na taktické úrovni, Zdroj: [2] 

 

1.4.3 Provozní úroveň 

Na provozní úrovni jsou krátkodobá opatření, služby či procesy, řešící každodenní potřeby 

koncových uživatelů nebo řešení taktických záměrů v časovém vymezení týdnů nebo měsíců. 

To vše prostřednictvím dodávky služeb, kontrolování procesů dodávání služeb, monitorování 

poskytovatelů služeb, příjímání požadavků na služby, sběru dat pro hodnocení výkonu, zpětné 

vazby a poptávky koncových uživatelů, hlášení na taktickou úroveň, komunikace s interními a 

externími poskytovateli služeb na provozní úrovni. [12] 
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Obr. 4 Procesy FM na provozní úrovni, Zdroj: [2] 

 

1.4.4 Kam benchmarking patří 

Benchmarking je dlouhodobý proces porovnávání a vyhodnocování měřených veličin, také se 

jedná o strategický nástroj pro management. To napovídá tomu, že se nebude dát zařadit do 

úrovně provozní. Existuje i benchmarking jednorázový, ale pro efektivitu výkonu je třeba jej 

neustále opakovat a přizpůsobovat novým požadavkům. Proto benchmarking patří na nejvyšší 

úroveň, a to do úrovně strategické s dlouhodobou časovou působností.  

 

 

 

Obr. 5 Vazba mezi úrovní řízení FM a benchmarkingem - zařazení, Zdroj: vlastní zpracování 
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2 Obecně o benchmarkingu 

 

S pojmem benchmarking se můžeme v dnešní době setkat v mnoha odvětvích, např. 

v managementu, v průmyslu, geodézii nebo také ve výpočetní technice.  Benchmarking 

vychází z anglického slova „benchmark“. V různých odborně zaměřených slovnících můžeme 

najít překlad jako „standard“, „porovnávací ukazatel“, „ značka zeměměřičů pro měření 

výšky“, „referenční bod“ nebo také „komparativní bod“. V rámci facility managementu jej 

nejlépe vystihuje pojem „porovnávací ukazatel“. Benchmark vyjadřuje referenční bod nebo 

míru, kterou se dá měřit strategie, proces, výkonnost nebo prvek. [7] 

 

2.1 Definice benchmarkingu 

 

Benchmarking má mnoho definic, neexistuje však hlavní jedinečná definice. Je to způsobeno 

tím, že dnes je tato metoda využívána ve spoustě odvětví a na rozdílných úrovních. 

Benchmarking je proces porovnávání strategií, výkonnosti, procesů nebo jiných subjektů 

s praxí ve stejném oboru působnosti, za stejných okolností a s podobnými kritérii. Jinými 

slovy se jedná o postup, při kterém hledáme např. organizaci, která je v něčem lepší než naše, 

porovnáme je s vlastní a hledáme řešení jak se dané organizaci vyrovnat, popřípadě ji 

předehnat. Slouží k identifikaci silných a slabých stránek společnosti a následnému 

zdokonalování řízení ve všech oblastech. Jak již bylo zmíněno, je možné najít v odborné 

literatuře spoustu definic benchmarkingu, proto je jich následně zmíněno jen pár: [19][26] 

 

 „Benchmarking je proces neustálého srovnávání a měření organizace s vůdčími firmami 

kdekoliv na světě, s cílem získat informace, které organizaci pomohou přijmout (a realizovat) 

aktivity, vedoucí ke zlepšení své vlastní výkonnosti.“ [American Productivy and Quality 

Center, 1993] 

 

„Benchmarking je proces identifikace nejlepších postupů a učení se z nich v jiných 

organizacích.“ [Friedel L., 2005] 

 

„Benchmarking je proces hledání nejlepších postupů v podnikání, které vedou k vynikajícím 

výsledkům. “ [Robert C. Camp] 
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„Benchmarking je akce, která odhaluje specifické praktiky a procesy, jež vedou k vysoké 

výkonnosti a k pochopení toho, jak tyto praktiky a procesy fungují a k následné aplikaci a 

adaptaci těchto praktik procesů v organizaci.“ [Friedel L., 2005]  

 

2.2 Historie benchmarkingu 

 

Benchmarking je určitý proces, který se objevil ve světě na počátku osmdesátých let minulého 

století, díky americké firmě Xerox Corporation.  Ta jej vyvinula a použila poprvé v roce 1979 

jako nástroj strategického managementu. Benchmarking se tak stal hlavní součástí úspěchu 

amerických firem v rámci Malcolm Baldrige National Quality Award a ujal se také v Evropě 

v rámci The European Quality Award. Velmi se osvědčil a stal se důležitým nástrojem 

zlepšování výkonnosti, což vedlo k jeho rychlému rozšíření do celého světa.  

Benchmarking vychází ze dvou zásad: 

- zásada čínského generála Sun-c (cca 500 př. n. l.): „Jestliže znáš svého nepřítele a 

znáš-li sám sebe, nemusíš se obávat o výsledky stovky bitev.“ 

- zásada „Buď nejlepším z nejlepších" 

Základními myšlenkami v osmdesátých letech byly:  

- nalezení nejlepší společnosti působící ve stejném oboru 

- analýza příčin, které zapříčinily tyto výsledky 

- návrh plánů, které zajistí lepší výsledky 

- realizace daných plánů 

- sledování a následné vyhodnocení 

Na začátcích se benchmarking zabýval především porovnáváním procesů nebo činností, ale 

postupem času se vyvíjel a začal porovnávat celkové výsledky společností. [6][7] 

 

2.3 Účel a smysl benchmarkingu 

 

Účelem benchmarkingu je zjištění vlastní kvality a pozice na trhu vůči ostatním, následně 

zlepšení této pozice na základě porovnání výkonů, procesů nebo strategií s nejlepší 

konkurenční praxí v oboru. Důležité je si uvědomit a připustit slabé stránky, najít ty silné, na 

kterých můžeme stavět a poté diagnostikovat problémy a jejich řešení. Jde tedy o snahu najít 

postupy, zajišťující vyšší efektivitu porovnávaných procesů a každou zjištěnou informaci 
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pomocí benchmarkingu je třeba využít ke zlepšení, jehož neodmyslitelnou součástí je učení se 

od konkurence. 

„Důsledky benchmarkingu se mohou odrazit zejména v:  

- lepším rozhodování (založením na lepších informacích a datech) 

- stanovení náročnějších cílů 

- zvýšení spokojenosti zákazníků 

- urychlení procesu změny 

- úsporách nákladů 

- porozumění výkonnosti na světové úrovni“ [26] 

 

2.4 Přínosy benchmarkingu 

 

Benchmarking může mít, ve většině případů má, velmi příznivý dopad na organizaci. 

Stanovuje cíle k zahájení procesu zlepšování, porozumění změnám, které jsou k danému 

zlepšení nutné. Za velký přínos je považováno stanovení pozice na trhu, identifikace silných a 

slabých stránek společnosti, přizpůsobování se novým trendům, stabilní opakování porovnání 

vede k vyšší efektivitě a tím k lepším výsledkům a především neustálý přehled o svých 

kvalitách a nedostatcích v závislosti na konkurenci, novinky v oblasti působení, vyhodnocení 

neefektivní zbytečné činnosti, její následné vyřazení, upozorňování na měnící se potřeby 

uživatelů. Všechny zmíněné klady zapříčiňují ovšem ten největší přínos, což je prioritním 

cílem výkonu benchmarkingu, a to je celkové snížení nákladů. [28]  

 

2.5 Překážky a omezení benchmarkingu 

 

S překážkami a brzdnými momenty se setkáváme často ve všech možných oborech a není 

tomu jinak ani při výkonu benchmarkingu, resp. před samotným zahájením. Nejčastějšími 

překážkami bývají: 

- neschopnost si připustit, že existuje někdo lepší 

- podniková kultura - neochota vedení společnosti vzdělávat, učit, proškolovat vlastní 

zaměstnance 

- nezájem manažerů - neochota nic měnit a zlepšovat, jelikož změna pro ně znamená 

problémy a prací navíc 

- omezení kapacit - výmluvy na nedostatek času ke zhotovení benchmarkingu 
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- obavy ze sdílení a porovnávání vnitřních informací; sobecké obavy z toho, že druhá 

zúčastněná strana bude mít z analýzy větší zisk 

Často se jedná jen o překážky subjektivního charakteru související se stereotypem myšlení, 

mentálními modely nebo neznalostí osob. Takovým problémům se dá lehce předejít pouhým 

výcvikem a vzděláváním všech skupin zaměstnanců. [27] 

 Přestože benchmarking je nástroj pro zvýšení efektivity, kvality služeb a zlepšení 

postavení společností na trhu, má i svá jistá omezení. Nejen před zahájením výkonu, ale i v 

průběhu se může potýkat s jistými omezujícími faktory. Nejčastěji se jedná o: 

- nevhodný výběr partnera/partnerů (neporovnatelné subjekty, nepříliš dobrá praxe) 

- nedodržování etického kodexu, zneužití interních informací partnera/partnerů 

- nepřílišná sdílnost informací od partnera/partnerů 

- nízká znalost či nedostatečné zkušenosti v oblasti benchmarkingu 

- volba nevhodných porovnávacích kritérií 

- vybraná strategie se často nedá zakomponovat do stávající strategie 

- zainteresovaní spoluúčastníci nevěří v úspěch, což brání maximálním výsledkům 

 

2.6 Co je a co není benchmarking 

 

Benchmarking je dlouhodobý proces, přinášející velkou škálu důležitých informací, dle 

kterých stanovujeme možnosti zlepšení a efektivnějšího využití. Avšak za benchmarking 

nelze považovat detailní srovnání jednotlivých rozdílů, vysvětlení všech rozdílů do 

nejmenších podrobností, přesný návod na realizaci zlepšení anebo 100% porovnatelnost 

výsledných dat. Také se o benchmarkingu nedá hovořit jako o rozmaru, módě nebo snad jako 

o špionáži či nějakém vyzvědačství a bohužel jej nelze považovat ani za všelék. [42] 

 

2.7 Smluvní zajištění 

 

Důležité před započetím výkonu benchmarkingu je sepsání smlouvy, jež vymezuje vzájemná 

práva a písemně zavazuje zúčastněné strany. V takové smlouvě musí být uvedeno přesné 

stanovení oblasti, její rozsah a podmínky provedení benchmarkingu, jména účastníků a všech 

zainteresovaných osob vč. zástupců a pracovního týmu, datum zahájení a doba trvání, způsob 

vzájemné komunikace a tzv. etický kodex zajišťující vzájemnou důvěru uchovávání dat. 
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2.8 Formy benchmarkingu 

 

Forem neboli typů benchmarkingu existuje mnoho, ovšem norma EN 15221-7 je člení dle pěti 

hledisek znázorněných na obrázku č.6. Popsány jsou v podkapitolách 2.8.1 až 2.8.5. 

 

 

Obr. 6 Klasifikace forem benchmarkingu,  Zdroj: vlastní zpracování dle EN 15 221-7 

 

2.8.1 Zaměření 

Z hlediska zaměření neboli obsahu je možné benchmarking dělit na : 

- strategický porovnává a vyhodnocuje efektivitu využití zdrojů s ohledem na 

 firemní cíle a porovnává ji s konkurenčními organizacemi  

- procesní  porovnává a vyhodnocuje výkonnosti samostatných pracovních 

 procesů, jejich funkčnost vůči konkurenčním organizacím 

- výkonový   porovnává a vyhodnocuje relativní výkonnost dle zvolených 

 porovnávacích ukazatelů, zabývá se hospodárností nákladů, hodnocení 

 nedostatků poskytovaných služeb, vlivu na životní prostředí   [19][26] 

 

2.8.2 Míra 

Z hlediska míry benchmarkingu je možné jej členit na : 

- kvantitativní   hodnotí hmotné subjekty a používá se k posuzování finančních 

 výdajů, hodnocení využití prostoru, dopadu na životní prostředí, apod. 

- kvalitativní  hodnotí nehmotné subjekty a používá se k posuzování kvality služeb, 

 spokojeností nebo posuzování produktivity  

- kombinovaný  porovnává vzájemné vztahy nebo kompromisy dvou a více hmotných 

 či nehmotných subjektů, používá se k hodnocení spokojenosti využití 

 prostoru, kvality služeb v závislosti k finančním výdajům, hodnocení 

 produktivity z hlediska environmentálních vlivů apod. [19][26] 
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2.8.3 Porovnávací prvky 

Benchmarking z hlediska porovnávacích prvků členíme na : 

- interní  jinými slovy vnitřní benchmarking se zakládá na porovnávání a 

 hodnocení výkonů, strategií, procesů nebo postupů v rámci rozdílných 

 obchodních jednotek související pouze s jednou organizací; lze jej 

 využít k identifikaci námi osvědčených postupů, hodnocení rozmístění 

 prostoru, výkonnosti dodavatelů; je spíše vhodný pro větší organizace 

- konkurenční  také nazývaný externí benchmarking provádí porovnávání s 

 konkurenčními organizacemi ve stejném či podobném oboru; je nutno 

 spolupracovat se zvolenou konkurencí z důvodu vzájemného 

 poskytnutí potřebných dat, které není možné veřejně sehnat; hodnotí 

 se konkurenční výhody, finanční náklady a také kvalita služeb 

- odvětvový  neboli funkční benchmarking se zaměřuje na porovnávání 

 průmyslových postupů a používá se pro hodnocení výkonnosti 

 organizací z jiných sektorů trhu; lze použít k identifikaci nejlepších 

 externích postupů, k hodnocení environmentálních vlivů a hodnocení 

 produktivity [19][26] 

 

2.8.4 Oblast působnosti 

Benchmarking můžeme rozdělovat dle oblasti působnosti na : 

- místní  jinak řečeno lokální benchmarking se specifikuje srovnáváním na 

 místní nebo regionální úrovni a používáme jej k vyhodnocení místních 

 variant výkonu a k ověření sazeb nákladů  

- národní  zahrnuje porovnávání na národní úrovni a  používá se k hodnocení 

 regionálních odchylek ve výkonnosti a k ověření mzdových sazeb 

- mezinárodní zaměřen na porovnávání údajů na mezinárodní úrovni a používá se k 

 vyhodnocování národních odchylek a k ověření míry 

 produktivity[19][26] 

 

2.8.5 Frekvence 

Benchmarking dle frekvence provádění lze dělit na: 

- jednorázový týká se zjišťování stavu v daný okamžik a je často prováděn z důvodu 

 havárie, ohrožení nebo zásadní změny; používáme jej ke stanovení 

 příkladu nejlepší praxe a možnosti zlepšení 
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- periodický periodickým benchmarkingem  se rozumí standardní  porovnávání na 

 základě prověřování stavu v určitých časových intervalech; jedná se o 

 rutinní proces s cílem vyhodnotit zlepšení proti předchozímu výkonu; 

 pravidelné srovnávání může být použito pro hodnocení výkonnosti 

 vůči ostatním a pro hodnocení proti předešlým výkonům 

- kontinuální je založen na průběžném měření dat, obvykle používán k posouzení 

 trendů a vývoje; používá se také k monitorování energetické 

 náročnosti nebo posouzení příčin a následků [19][26] 

 

2.9 Výstupy benchmarkingu 

 

„Benchmarking může poskytnout měřítka, která srovnávají výkonnost daného procesu (který 

chceme zlepšit) mezi více cílovými organizacemi. Může popsat mezeru organizace ve 

výkonnosti tak, jak byla zjištěna srovnáním s identifikovanými úrovněmi výkonnosti. Pomáhá 

také najít nejlepší praktiky a hybné síly, které vyvolávají takové výsledky, jež bylo možné 

sledovat během provádění studie. Umožňuje stanovit výkonnostní cíle pro proces a 

identifikovat oblasti, v nichž je třeba přijmout opatření ke zlepšení."[26]  

 

2.9.1 Finanční měřítka 

Co se týče finančních měřítek, chceme-li finančních porovnávacích ukazatelů, tak je členíme 

na dílčí ukazatele, a to na primární, sekundární a terciární. Potřebné údaje k provedení 

finančního benchmarkingu by se měly shromažďovat v průběhu výkonu procesu. Měrnou 

jednotkou těchto ukazatelů se uvádí výdaje za 1 rok. 

- primární patří sem náklady přepočtené na zaměstnance na plný pracovní čas, 

 náklady na pracovní místo, náklady na m2 čisté podlahové  plochy; 

 veškeré zmíněné náklady se uvádějí v měrné  jednotce [částka za 

 rok]  

- sekundární sem patří náklady související s prostory a infrastrukturou (tvrdé 

 služby) a náklady  související s lidmi a organizací (měkké služby) 

- terciární mezi terciární finanční ukazatele patří náklady na prostory, venkovní 

 prostory, pracovní místo, na údržbu, hygienické zařízení, kulturu 

 pracoviště, dopravu, náklady na bezpečnost a další specifické náklady 

 organizace [19] 
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2.9.2 Prostorová měřítka 

Základní prostorové ukazatele pro proces benchmarkingu lze rozčlenit na primární prostorové 

poměry a sekundární. Primárními se uvádějí v m2 a vztahují se k čisté podlahové ploše na 

plný pracovní úvazek, dále pak na jednotlivého zaměstnance a na pracovní místo. Sekundární 

prostorová měřítka jsou specifikována jako podíl čisté plochy podlahy, podíl vnitřní plochy a 

hrubé podlahové plochy ku celkové ploše podlaží uváděný v procentech %. Při sběru 

prostorových údajů a následnému zápisu se rozlišuje prostor obestavěný, neobsazený, 

pronajatý a následně celkový. [19] 

 

2.9.3 Environmentální měřítka  

Sběr environmentálních údajů se řeší pro každý objekt zvlášť a zabezpečuje jej facility 

manažer specializovaný na životní prostředí nebo správce daného objektu. Environmentální 

ukazatele porovnávají síťové služby, dle dílčího rozdělení se uvádějí v daných měrných 

jednotkách za rok a dělí se na: 

- primární environmentální ukazatele - sledují emise CO2 celkové, na odpovídající 

 hodnotu pracovního času a na m2 čisté podlahové plochy; měřené 

 emise se uvádějí se v tunách za rok [t/rok] 

- primární energetické  ukazatele   -  měří spotřebu energie celkovou, na odpovídající 

hodnotu plného pracovního času a na m2 
čisté podlahové plochy; 

spotřeba je uváděna v kW za rok 

- primární ukazatele vody - měří spotřebu vody celkovou, na odpovídající hodnotu 

 plného pracovního času a na m2 čisté podlahové plochy a uvádí se v 

 m3 za rok  

- primární ukazatele pro odpady - zabývají se produkcí odpadu, produkcí celkovou, na 

 odpovídající hodnotu plného pracovního času, na m2 čisté plochy 

 podlah a uvádí se v tunách za rok 

- ostatní environmentální ukazatele  - mezi tyto ukazatele je možné zahrnout prostor, 

 pracoviště, bezpečnost, ochranu zdraví, venkovní prostor, mobilitu 

 nebo také zadávání veřejných zakázek a to vše ve spojení s životním 

 prostředím [19] 

 

2.9.4 Měřítka spokojenosti  

Měřítek spokojenosti může být velká spousta. Posuzovat s čím kdo je spokojen, v jaké míře a 

následně i proč, je úkolem právě těchto měřítek. Primární výsledky spokojenosti se týkají 
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obecně spokojenosti s FM. Následně druhotné výsledky spokojenosti bývají vedeny názorněji. 

Eviduje se kupříkladu spokojenost s prostorem, vnějším prostředí, hygienickým zařízením, 

dopravou, dostupností, pracovištěm, kulturou prostředí, bezpečností a ochranou zdraví nebo 

také ubytováním atd. [19] 

 

2.9.5 Měřítka kvality služeb 

Obecně tyto měřítka primárně posuzují a měří kvalitu FM a druhotně dílčí úkony jako jsou 

pracovní pozice, úklid, zabezpečování, stravování a mnoho dalších. [19] 

 

2.9.6 Měřítka produktivity 

V tomto případě se srovnávací ukazatele produktivity zaměřují v rámci FM na včasnost 

poskytování služeb a hlavní hodiny provozu, v rámci zaměstnanců na absenci a také na 

střídání zaměstnanců (propouštění, zaučování) a v rámci plynulosti trvání provozu na 

časovém období bezporuchovosti nemovitostí a na času obnovení provozu. [19] 
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3 Cyklus benchmarkingu 

 

Pod pojmem cyklus benchmarkingu se rozumí neustále se opakující proces, zajišťující jeho 

zdokonalování.  Základem cyklu jsou jednotlivé fáze, určující postup procesu. V dnešní době 

existuje více druhů dělení, kdy nejčastěji bývá znázorňováno dělení dle organizace OMBI 

(Ontario Municipal Benchmarking Initiative), která člení benchmarkingový cyklus do 7 po 

sobě jdoucích fází a dělení dle normy EN 15221-7 Facility management: Guidelines for 

Performance Benchmarking.  

Benchmarkingový cyklus dle společnosti OMBI: 

- výběr činností/oblastí pro benchmarking 

- vypracování profilů služeb 

- sběr a analýza dat o výkonu 

- stanovení pásma výkonu 

- identifikace nejlepších postupů 

- vypracování strategií pro porovnávání 

- vyhodnocení výsledků a procesů [7] 

 

 

Vyhodnocení výsledků                                                         Výběr činností/oblastí  

pro benchmarking 

  

     Vypracování strategií 

           pro porovnání                                                                                              Vypracování 

 profilů služeb 

 

               Identifikace 

          nejlepších  postupů                                                                                      Sběr a analýza 

                                                                                                                   dat o výkonu 

 

         Stanovení pásma výkonu 

 

Obr. 7 Cyklus benchmarkingu, Zdroj: [7] 
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Benchmarkingový cyklus dle normy EN 15 221-7 : 

Norma zahrnuje veškeré kroky, co uvádí členění cyklu dle OMBI, jen podrobněji popisuje 

postup provádění procesu. Rozděluje jej na 3 fáze a to na přípravnou, porovnávací a fázi 

zlepšování. Ty se pak dělí na jednotlivé dílčí úkony, popsané podrobněji v podkapitolách 3.1, 

3.2 a 3.3. 

 

Obr. 8 Schéma procesu benchmarkingu, Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.1 Přípravná fáze 

 

V přípravné fázi se zabýváme stanovením cílů, výběrem oblasti benchmarkingu, správných 

porovnávacích kritérií a výběrem vhodných partnerů. Cílem je identifikovat, pochopit a 

přizpůsobit tak procesy a strategie k plánovanému zlepšení. [19] 

 

 

 

Obr. 9 Schéma členění přípravné fáze procesu benchmarkingu, Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.1.1 Stanovení cílů 

Ze všeho nejdřív, ještě před samotným zahájením procesu, je nutné určit jeho účel. Je třeba se 

zaměřit na problémové strategicky významné procesy, které se pro zvýšení pozice společnosti 
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na trhu musí změnit, následně určit možnost zlepšení, rozhodnout o použití zdrojů, určit 

prioritní problémové oblasti, nejlepší možnou praxi, přezkoumat rozpočet a plánování a dát 

do souladu s firemními cíli. U jednoduchého benchmarkingu je možné mít pouze jeden cíl, 

zatímco rozsáhlejší benchmarking může mít cílů hned několik. Cíle srovnávací analýzy 

mohou být v průběhu času rozšířeny, např. zahrnout zvýšené hodnoty majetku, měření 

příspěvku ke splnění závazků v oblasti životního prostředí apod. Stejně tak je důležité vyjasnit 

rozsah benchmarkingu, čímž jsou myšlena opatření, oblasti působnosti a časový interval 

provádění. [19] 

 

3.1.2 Porovnávací ukazatele 

Definování vhodné metody představuje porovnávání pečlivě vybraných ukazatelů s 

rozsáhlejšími kritérii. Výběr porovnávacího ukazatele je úzce spjat se stanoveným cílem 

benchmarkingu a takovými ukazateli mohou být např. náklady na mzdy, prostor pracovního 

místa, spotřeba energií, kvalita služeb, hodnota spokojenosti a mnoho dalších úkonu, jež byly 

zmíněny v předešlé kapitole. Jednoduché úlohy lze měřit dle jednoho, zatím co ke složitějším 

(častější případ) úlohám je potřeba porovnávání dle většího počtu kritérií. [19] 

 

3.1.3 Výběr partnerů 

Ve většině případů se při provádění benchmarkingu porovnávají výkony s konkurenční 

organizací, chceme-li s praxí, která podniká ve stejném odvětví. Vybraný partner musí s 

procesem souhlasit, jedná se totiž o jakousi dohodu zprostředkovávající výměnu zkušeností a 

vzájemné pomoci.  Nejlepším možným výsledkem procesu bývá prospěch a zlepšení u obou 

posuzovaných subjektů. Při výkonu benchmarkingu je důležité si vytvořit a dodržovat jistý 

etický kodex. Ten pomáhá chránit obě strany před případným zneužitím důvěrných informací 

a zvyšuje profesionalitu a efektivnost průběhu. [19] 
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3.2 Fáze porovnávání 

 

V této fázi již známe cíl, metodu, kterou použijeme k porovnávání a také máme vybraného 

partnera na spolupráci, což nám umožňuje začít se shromažďováním a analýzou dat. 

 

 

Obr.10 Schéma členění porovnávací fáze procesu benchmarkingu, Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.2.1 Shromažďování dat 

Shromažďování dat neznamená jen údaje posbírat, ale také k tomu patří, někdy zdlouhavé, 

prověřování. Specifikace hledaných dat závisí na předchozí fázi, konkrétně na zvolených 

porovnávacích ukazatelích. Ze všeho nejdřív je nutné zhodnotit dostupnost údajů a tím i 

identifikovat možné zdroje. V této fázi se mnohdy ztratí spousta času, jelikož ne všechny 

zdroje lze snadno a rychle využít. Zdroji mohou být určité SW, interní systémy, jednotlivci, 

zájmové skupiny, výstupy z měření a pod. Shromažďovat data lze více způsoby, je proto 

důležité si vybrat vhodnou metodu (např. formou dotazníků, diskuzí, formuláře měření). Po 

shromáždění nastupuje náročnější část a tou je již zmíněné ověřování. Ověřuje se kompletnost 

vyplnění jednotlivých formulářů a správnost uvedených dat, zda jsou správě spočítány. V 

případě neúplnosti údajů je třeba doplnit s vybraným partnerem. [19] 

 

3.2.2 Porovnávání dat 

Shromážděná data se v této fázi převedou na srovnávací ukazatele a zpracují se do 

přehlednější formy v podobě tabulek a grafů. Podle zmíněných tabulkových údajů se provede 

analýza, což není nic jiného než srovnání výkonů vlastní organizace s konkurenční, na 

základě které nám vyplynou slabé a silné stránky společnosti. Pokud neexistuje žádná vhodná 

konkurence v daném oboru, je možné použít pro srovnání celostátní statistiku. Jedná-li se o 

mezinárodní úroveň , proces je komplikovanější z důvodu měnového rozdílu, sazby DPH, 

rozdílných zákonech, účtovacích pravidlech a spoustě dalších. [10][19] 
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3.2.3 Výsledky porovnání 

Po provedení analýzy se odhalují nejlepší výkony a specifikují se silné a hledané slabé 

stránky. Vyhodnocujeme rozdíly mezi naším výkonem obsahujícím dílčí předem stanovené 

kritéria a výkonem konkurence. Všechny zjištěné kladné i záporné rozdíly spolu vzájemně 

souvisejí, např. nižší kvalitu služeb a spokojenosti uživatelů lze vysvětlit malým prostorem, 

nebo naopak velký prostor může zapříčinit vyšší náklady či větší dopad na životní prostředí. 

Klíčem k úspěchu je se nad těmito rozdíly zamyslet, přijít na příčinu jejich vzniku a v 

neposlední řadě ji pochopit. 

 Po těchto krocích nelze okamžitě přijít s plánem řešení, je třeba informovat všechny 

zainteresované strany o identifikovaných rozdílech. Pro tento proces je velmi důležitou 

součástí diskuze o zjištěních, jelikož může pomoci k hlubšímu vysvětlení příčin. Po 

prodiskutování je možné zhotovit závěrečnou zprávu pro případnou konzultaci s širším 

okolím a následně pokročit k fázi zlepšování. [10][19] 

 

3.3 Fáze zlepšování 

 

Poslední fází v průběhu benchmarkingu je ta nejdůležitější, kvůli které celý proces 

provádíme, a tím je fáze zlepšování. V tuhle chvíli máme stanovené silné stránky, na kterých 

můžeme stavět a také slabé stránky, které hodláme zlepšit. 

 

 

Obr. 11 Schéma členění fáze zlepšení procesu benchmarkingu, Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.1 Plány zlepšení 

Když jsou již identifikované rozdíly, je doporučeno vytvořit plán úkolu na zredukování těchto 

rozdílů. Ne vždy, se je povede zcela odstranit, mnohdy to ani není v lidských silách. Nicméně 

i zmenšení se může výrazně odrazit v celkovém výsledku. Důležité je stanovit veškeré úlohy a 
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kontrolní body potřebné ke zlepšení. U každé jednotlivé úlohy musí být také jasné, kdo ji 

provede, kde a jakým způsobem. [19] 

 

3.3.2 Realizace zlepšování 

Při realizaci postupujeme na základě vypracovaného plánu jednotlivých úkolů. V této fázi je 

důležité pozorovat pokrok ve všech stanovených kontrolních bodech. Jestliže se výkonnost 

odklání opačným směrem, musí se přehodnotit způsob realizace. V opačném případě, kdy 

probíhá vše tak, jak jsme předpokládaly, sledujeme vzájemné ovlivňování úloh. O změnách a 

vývoji jsme povinni obeznámit veškeré zainteresované strany a následně je vyhodnotit. [19] 

 

3.3.3 Vyhodnocení 

Vyhodnocení je posledním krokem benchmarkingu. Vyhodnocují se míry dosáhnutí 

stanovených cílů zlepšení. Jedná se tedy o zpětnou vazbu, v níž zjišťujeme, zda byl proces 

úspěšný a v jaké míře. Benchmarking je dlouhodobý, neustále se opakující proces, tudíž na 

poprvé se nemusíme shledat s významným pozitivním výsledkem. Je třeba stále 

přehodnocovat cíle, metodu porovnávání, partnery i porovnávací ukazatele, abychom ve 

finále došli k hledanému úspěchu. Největší úspěchy zaručuje benchmarking periodický nikoli 

jednorázový. [10][19] 
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4 Studie benchmarkingu v zahraničí 

 

Různě zaměřených studií benchmarkingu je po celém světě zrealizovaných spousta. Co se 

týče správy majetku, existuje velké množství těchto projektů, ale hodně z nich obsahují 

informace, které nemají být přístupné okolí. V následujících podkapitolách jsou uvedeny 

veřejně dostupné studie, zabývající se benchmarkingem ve Facility managementu. 

 

4.1 Společnosti zabývající se benchmarkingem v zahraničí 

 

4.1.1 A.T. Kearney 

A.T. Kearney je společnost zabývající se strategickým poradenstvím, zefektivněním procesů a 

také optimalizací nákladů v různých odvětvích po celém světě. Firmu založil v roce 1926 ve 

Spojených státech Andrew Thomas Kearney a společně s jeho kolegy se staly průkopníky 

v oblasti manažerského poradenství. V roce 1964 rozšířili svou působnost do Evropy a o 8 let 

později i do Asie, do Tokia. 

 Dnes A. T. Kearney působí ve 40-ti zemích po celém světě a zaměstnává 3 500 lidí 

s nejlepšími možnými dovednostmi. Zabývá se poradenstvím v mnoha oblastech, jako jsou 

finance, veřejný sektor, doprava, energetický průmysl, spotřební zboží, komunikace, doprava, 

chemický průmysl, automobilový, letecký, obranný průmysl, ale také zdravotnictví, či private 

equity. Již třetím rokem spolupracuje s českou společností Alstanet (viz 5.1.2) na projektu 

FMB počínaje ročníkem 2012 (viz. 5.2.4) poté 2013 (viz. 5.2.5) až po aktuální probíhající 

ročník FMB 2014.  [29][42]  

 

 

Obr. 12 Logo společnosti A.T. Kearney, Zdroj: [29] 

 

4.1.2 iLab Solutions  

ILab Solutions je americká společnost, zabývající se zefektivněním výzkumných činností, 

která přišla na trh ve spolupráci s vědci s jedinečnou softwarovou podporou pro FM. Stará se 

o neustálý vývoj softwaru, jeho implementaci a prodej. Jedná se o internetovou aplikaci 

nesoucí název iLab, která je určena ke snaze zefektivnit veškeré procesy, strategie, snížit 
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náklady různých organizací jako jsou nemocnice, školy/univerzity, výzkumné instituce, 

obchodní společnosti a další. Mezi základní funkce iLab SW patří: požadavky na servis, 

správa vybavení/zařízení, komplexní řízení projektů, fakturace, inventarizace, reporty, 

komunikace, technické prostory a celkové prostory. 

 ILab je služba poskytovaná prostřednictvím internetu, což má velkou výhodu v tom, že 

uživatelé nepotřebují instalovat SW do vlastních PC, postačí jim pouze připojení k internetu a 

webový prohlížeč. Dalšími výhodami jsou neustálé aktualizace iLab aplikace a také byla 

prokázána úspora celkových nákladů na vlastnictví webových aplikací oproti licenčním SW. 

Dále stálý přístup uživatelů do systému iLab a rychlá odezva pracovníků na případné dotazy. 

 Dnes jej využívá více než 50 institucí v Americe, Asii i Evropě. ILab Solucions pořádá 

také konference k rozšíření obzoru a představení novinek Facility manažerům, kteří využívají 

nebo chtějí využívat jejich služby, po celém světě. Mezi významné projekty této společnosti 

patří studie benchmarkingu, konkrétně „Core Facility Management Benchmarking Study 

Results“ (viz. 4.2.1), které společnost s úspěchem organizuje již od roku 2011. [30] 

 

4.2 Realizované studie 

 

4.2.1 Core Facility Management Benchmarking Study 

Core Facility Management Benchmarking Study má za sebou již 3 úspěšné ročníky, jež má na 

svědomí společnost iLab Solutions. Všechny ročníky byly zaměřeny především na výzkumné 

instituce, univerzity a nemocnice. Cílem bylo přiblížit a pomoci pochopit jádro FM a provozní 

postupy využívající stále nových trendů. 

 První ročník projektu CFMBS proběhl v roce 2011 a zúčastnilo se ho celkem 246 

jednotlivých manažerů a ředitelů z více než 100 společností z celého světa. Na základě údajů 

poskytnutých jednotlivými účastníky tato studie ukazuje vzrůst počtu podnikatelů oproti 

rokům 2009 a 2010 a také řadu silných stránek v základních operacích, jako jsou: hlavní 

manažeři tráví největší část své pracovní doby poskytováním služeb svým zákazníkům – 56 

hod týdně; práce představuje největší oblast výdajů – 50%; většina účastníků využívá 

k administrativě základní tabulky – Excel;  časté konference a prezentace, z důvodu udržení 

se v čele zájmů.  
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 Na začátku roku 2012, po úspěchu předcházejícího ročníku, byl zahájen druhý ročník 

studie, opět zaměřen na základní postupy řízení FM, efektivitu výkonu a na nové trendy 

v dané oblasti především komunikace se zákazníky, náklady na údržbu, kvalitu služeb a 

zaměstnanců. Do tohoto ročníku bylo zapojeno přes 75 institucí. Je to méně než v roce 2011, 

nicméně výsledky nabyly vyšší kvality, zodpověděly více řešených otázek.  

 Následující ročník 2013 je založen na průzkumu jednotlivců řídících servisní střediska, 

společné sociální zařízení, nemocnice, univerzity a nezávislá výzkumná centra. Smyslem 

studie je totéž co v minulých letech a oproti roku 2012 byl zjištěn výrazný větší zájem 

zákazníků, prosperita společností. Studie se každoročně ve výsledcích liší, nicméně se jedná 

vždy o pozitivní změny a rostoucí vývoj, které dávají podnět k pokračování v následujících 

letech, momentálně probíhá 4. ročník 2014.[37] 

 

4.2.2 Další studie 

Realizovaných studií existuje ve světě spousty, ale co se týče oblasti správy majetku, bohužel 

není příliš veřejně dostupných projektů. Obsahují citlivá data účastníků, jež nechtějí zveřejnit. 

Proto následné studie jsou zaměřené především na veřejnou správu. 

- Ve státě Michigan v USA probíhá již několik let studie Michigan Local Governmant 

Benchmarkig Consortium. Jedná se o sdružení měst, obcí a krajů z celého státu. Tento 

projekt je zaměřen na porovnávání služeb v oblasti veřejné správy, které mají zejména 

dopad na snižování nákladů a na kvalitu poskytovaných služeb. Porovnává 14 odvětví 

přes lidské zdroje, služby knihoven, policie, informační technologie, stavební dozor a 

exekuce, správa měst, volby a registr listin až po údržbu silnic, recyklace a vývoz 

odpadů, voda a kanalizace, EMS služby, úprava zeleně a vozový park. Do projektu je 

v dnes začleněno 2 014 obcí či měst. [9][38] 

- Ve Skotsku byla uskutečněna studie Corporate Services Benchmarking v roce 

2011/2012 skotskými veřejnými orgány, která měla za cíl porovnat mezi jednotlivými 

účastníky náklady, účinnost, efektivitu poskytovaných služeb a celkovou strategii 

podniku. Prvotním smyslem však bylo učení se od druhých a najít způsob, jak výšit 

obrat a snížit náklady. [39] 
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- Další studií je Local government workforce: a guide to pay banchmarking, která vyšla 

v záři roku 2011 ve Velké Británii. Zaměřuje se na služby v oblasti veřejné správy a 

hodnotí je na základě jejich kvality, dostupnosti, provedení, rozsahu apod. [9] 

- V Británii zároveň s předešlou studií byla zveřejněna publikace zaměřená na 

realizované studie benchmarkingu v časovém rozmezí od roku 1991 až do roku 1997. 

Obsažené studie se zabývají službami ve veřejné správě, konkrétně v oblasti 

bankovnictví a financí, školství, nemocnic, zdravotnictví apod. [9] 
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5 Studie benchmarkingu v ČR 

 

V České republice byl benchmarking poprvé využit na začátku 21. století společností VCVS 

ČR, o.p.s., která se stala iniciátorem metody benchmarkingu u nás. Díky této společnosti se 

dostal pojem benchmarking do podvědomí mnoha jiných společností, které se jím v dnešní 

době zabývají. V následujících podkapitolách jsou zmíněny právě významné společnosti 

působící v České republice a realizované studie zabývající se touto problematikou. [9][10]  

 

5.1 Společnosti zabývající se benchmarkingem v ČR 

 

5.1.1 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR je tzv. „průkopníkem“ využití benchmarkingu u 

nás. Jedná se o neziskovou obecně prospěšnou společnost, zabývající se vzděláváním 

v oblasti veřejné správy. VCVS ČR působí na trhu již od roku 1991 a má za sebou hodně 

projektů jak vlastních, tak ve spolupráci s partnery. Od počátku 21. století zaměřuje své 

projekty především na benchmarking, vzdělávání obcí a celkové zvyšování efektivity. 

Společnost realizuje ročně celkem 8 až 10 projektů, kdy v podkapitole 5.2.1, 5.2.2 a 5.2.3 jsou 

podrobněji popsány nejvýznamnější z nich, a to Cena a výkon, Benchmarking v oblasti 

rozšířené působnosti obcí 3. typu a Benchmarkingová iniciativa 2005.[31]   

 

5.1.2 Alstanet, s.r.o. 

Alstanet, s.r.o. je v dnešní době nejvýznamnější společností v ČR zabývající se 

benchmarkingem, dále vývojem, vytvářením a provozem softwarové podpory pro správu a 

údržbu majetku, kde se jedná o internetové a intranetové aplikace.  Jsou to aplikace nejčastěji 

informačních systémů, jež jsou vytvářeny pro firmy přesně dle jejich požadavků. Na českém 

trhu slouží významným českým i slovenským společnostem již od roku 1999.  Alstanet má za 

sebou mnoho úspěšných projektů, mezi které patří extranetové systémy pro organizace jako je 

T-Mobile, Živnostenská banka nebo Česká Spořitelna. Na tyto projekty jsou kladeny vysoké 

požadavky na bezpečnost jak provozu, tak bezpečnost ukládání dat. Nedílnou součástí práce 

společnosti je také tvoření designu, designu webových stránek, prodeji hardwaru a softwaru. 
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Alstanet poskytuje vlastní, velmi populární aplikaci AFM (Alstanet Facility 

Management). Její výhodou je využití internetového prohlížeče, tudíž není potřeba instalace 

do PC. [32][43]  

 

Obr. 13 Logo společnosti Alstanet, Zdroj: [32] 

  

5.1.3 Kaizen Institute 

Kaizen Institute je organizace zaměřená na poradenství, vzdělávání firem, benchmarking a 

zprostředkovávání vzdělávacích workshopů. Pomáhají malým i velkým společnostem 

působících v různých oborech ke zlepšení prosperity, změně přístupu a tím i zlepšení pozic na 

trhu. Kaizen Institut se řídí filozofií Kaizen, dle které nese společnost název. Tato filozofie 

vychází z japonského slova Kaizen, které v překladu vyjadřuje „změnu k lepšímu“. 

 Společnost založil v roce 1985 Masaaki Imai, který cestoval a stále ještě cestuje (ve 

věku 84 let) po celém světě a rozšiřuje povědomí lidí o zmíněné filozofii. Dnes má organizace 

pobočky ve 35 zemích a před 9ti lety byl postaven Kaizen Institute také v Praze pro 

společnosti České a Slovenské republiky. V dnešní době má  u nás spoustu partnerů, se 

kterými spolupracuje a pořádá společně benchmarky, vzdělávací workshopy, College a 

jedenkrát za rok Kongres pro manažery společností a specializované manažery v oboru. 

Klíčem k úspěchu je zaměření se na 5 základních elementů, díky kterým mohou zefektivnit 

jak svou práci, tak i práci svých klientů či partnerů. 
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Obr. 14 Hodnoty společnosti Kaizen, Zdroj: vlastní zpracování dle [33] 

 

Co nabízí Kaizen Institute? 

- Kaizen Institute nabízí poradenské služby zaměřené především na kvalitu, logistiku, 

náklady, zaměstnance a jejich motivaci, technologii, životní prostředí a také 

bezpečnost. Poradenství provádějí zkušení kvalifikovaní kaizen konzultanti.  

- Dále pak pořádá workshopy, např. Hoshin Gemga Workshop zaměřený především na 

snížení nákladů, zvýšení kvality nebo dále Gemba Kaizen Live Workshop (GKW) a 

mnoho dalších.  

- Také umožňuje vzdělávání Kaizen manažera. 

- Další užitečnou službou tohoto institutu je zprostředkovávání benchmarkingu. Kaizen 

Institute má mnoho významných partnerů, kteří jsou často oceňováni ve svých 

odvětvích, a právě oni umožňují ostatním firmám nahlédnout do vlastních procesů. 

Vzájemné učení se od sebe má velkou efektivitu, jelikož dobrý nápad může mít prostě 

každý, ať se jedná o hostitelskou společnost nebo o návštěvníky z malých firem. Na 

rok 2014, díky velkému zájmu a úspěchu, je již naplánováno několik desítek 

benchmarkingů po České a Slovenské republice. [33] 
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5.2 Realizované studie benchmarkingu v ČR  

 

5.2.1 Cena a výkon 

Cena a výkon je prvním projektem řešící problematiku benchmarkingu v České republice. Byl 

realizován společností Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR s podporou British Know 

How Fund a statutárního města Ostravy v letech 2000 – 2002. Řešenou oblastí porovnávání 

byl svoz a likvidace komunálního odpadu v šesti statutárních městech, konkrétně v Ústí nad 

Labem, Plzni, Jihlavě, Havířově, Pardubicích a v již zmíněné Ostravě. Impulzem pro 

provedení a inspirací studie byla letitá praxe veřejných správ ve Velké Británii, kde působí 

British Know How Fund. 

 Cílem projektu Cena a výkon bylo především pomocí srovnání s nejlepší praxí zvýšit 

efektivitu a úroveň služeb v řešené oblasti a zjistit, zda je možné využít tuto strategickou 

metodu i na území České republiky, což se s úspěchem potvrdilo. Dosáhlo se výsledků na 

velmi dobré úrovni, i když šlo o první projekt ČR. 

 Výsledné informace, data a zkušenosti společnost poskytla k učení dalším obcím, díky 

čemu se tento trend rozvinul po celém území. Touto pilotní studií se benchmarking stal 

důležitou součástí vývoje veřejných služeb ve veřejné správě a dnes i v mnoha jiných 

odvětvích.[7][10][34] 

 

5.2.2 Benchmarking v oblasti rozšířené působnosti obcí 3. typu  

V České republice nastala na konci roku 2002 výrazná změna ve veřejné správě a to, že byly 

zrušeny okresní úřady. Část kompetencí musela být převedena na zvolených 205 obcí. Tyto 

obce poté nabyly označení obce s rozšířenou působností, neboli obce 3. typu. To výrazně 

změnilo náplň jejich dosavadní práce. Na počátku roku 2003 měly snahu zjistit, jak si se 

změnou poradila ostatní města a následně chtěly porovnat výkony a najít nejlepší. 

 Iniciativy si všimla, a chopila se příležitosti pomoci, společnost Vzdělávací centrum 

pro veřejnou správu ČR, která mohla využít získané zkušenosti z prvního projektu Cena a 

výkon. Do projektu bylo pozváno všech 205 obcí.  Předpokládalo se, že pomoci využije 10 až 

15 obcí. Zájem projevilo 49 měst rozdílných velikostí, kvůli čemuž bylo nutné změnit 

plánovanou strategii postupu. Místo 1 pracovní skupiny bylo vytvořeno pracovních skupin 5 s 

označením A - E, nicméně postupem času pracovních skupin přibylo.  
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Členily se dle počtu obyvatel:  

- Skupina A:  - vice než 80 000 obyvatel 

- Skupina B:  - 50 000 - 80 000 obyvatel 

- Skupina C:  - 35 000 - 50 000 obyvatel 

- Skupina D:  - 17 000 - 29 000 obyvatel 

- Skupina E:  -   9 500 - 35 000 obyvatel 

Projekt finančně podporoval Kanadský urbanistický institut CUI prostřednictvím Kanadské 

agentury pro mezinárodní rozvoj CIDA. Do projektu bylo také zapojeno : Ministerstvo vnitra, 

statutární město Ostrava, svaz měst a obcí ČR a sdružení tajemníků měst a obcí ČR. Smyslem 

projektu benchmarkingu bylo především srovnání postupů, strategie mezi jednotlivými 

obcemi s rozšířenou působností a následné zjištění nejlepších strategických postupů, 

vzájemné učení se od sebe a zvýšení efektivity a kvality služeb. Celkově tedy bylo 

posuzováno 49 měst ve 29 různých oblastech dle pracovní skupiny. 

 Projekt měl kladné ohlasy nejenom v České republice, ale i v ostatních státech Evropy. 

Vzbudil zájem v mnoha dalších městech. Většina účastníků projektu  se rozhodla po ukončení 

pokračovat v evidenci dat i nadále a na základě toho vznikl další úspěšný, dlouhodobý projekt 

benchmarkingu nesoucí název Benchmarkingová iniciativa.[7][34] 

 

5.2.3 Benchmarkingová iniciativa 2005 

Benchmarkingová iniciativa vznikla na základě ukončení úspěšného projektu Benchmarking 

v oblasti rozšířené působnosti obcí 3. typu, jako jeho pokračování a potřeba udržitelného 

rozvoje zainteresovaných obcí a měst. Jde o dobrovolné, neformální sdružení obcí s 

rozšířenou působností, které má za cíl zvýšit efektivitu, kvalitu a najít nejlepší možné postupy 

pro výkon veřejných služeb porovnáváním a vzájemným učením se od sebe. Již z názvu je 

zřejmé, že projekt Benchmarkingová iniciativa (BI 2005) byl zahájen v roce 2005. Bylo do 

něj zapojeno 40 obcí dříve zapojených do Benchmarkingu v oblasti rozšíření působnosti obcí 

3.typu a dalších 9 nových zájemců, kteří doposud s benchmarkingem neměli zkušenost. 

Hromadnou organizaci, technické záležitosti a vedení zabezpečuje společnost Vzdělávací 

centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. 

 V tomto projektu se rozšířil počet pracovních skupin (PS) z pěti na šest a byla přidána 

PS Finance. Smyslem této skupiny je sledovat veškeré náklady, sbírat údaje, porovnávat je, 
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vytvářet finanční ukazatele, vhodnou metodiku výpočtu sledovaných nákladů, a to jak na 

jednotlivé porovnávané oblasti, tak především na výkon státní správy.  

 BI 2005 v současnosti trvá již 9 let. Rok co rok se do ní zapojují nová města a rozšiřuje 

se počet zkoumaných oblastí. V roce 2013 počet členských měst BI 2005 vzrostl oproti 

počátku na 71. Ty jsou porovnávány v 56 oblastech. V současnosti je jich ještě více, téměř 90 

obcí s rozšířenou působností (ORP). Sledováno je přes 900 vstupních dat, které slouží jako 

podklad pro zhruba 700 ukazatelů. Všichni členové BI 2005 mají přístup do internetové 

aplikace na www stránkách BI 2005, kde jsou vyhodnocovány pomocí online SW a 

zveřejňovány výsledky benchmarkingu. Tento databázový SW má mnoho funkcí, jež 

umožňují jednotlivým účastníkům nahlížet na výsledky, nejlepší praxe, zadávat data, 

modelovat a vybírat si ze spousty srovnávacích kritérií a mnoho dalších možností, na základě 

kterých SW provede porovnání neboli benchmarking. 

 Výsledky bývají nejen dostupné v internetové databázi, ale také jsou představovány na 

pravidelných schůzích jednotlivých PS, které se konají 4x ročně. Mimo tyto schůze bývá 

pořádáno i setkání odborníků porovnávaných oblastí, kteří pracují s výsledky a navzájem si 

vyměňují aktuální informace. [35][34][35] 

  

5.2.4 FMB 2012 

Facility Management Benchmarking 2012 je první společnou realizovanou studií organizací 

Alstanet a A.T. Kearney. Jedná se o komplexní anonymní studii zaměřenou na efektivitu a 

kvalitu poskytovaných služeb zúčastněných organizací. V tomto ročníku se zapojilo 13 

společností z České i Slovenské republiky působících v oblastech bankovnictví, 

pojišťovnictví, telekomunikace a energetiky. Tyto společnosti poskytly data za rok 2011, na 

základě kterých byly následně analyzovány a hodnoceny. Porovnávání zahrnovalo 36 000 

zaměstnanců, téměř 1 500 000 m2 plochy, roční náklady na nájem, jež činily více než 2,15 

miliard Kč a posuzováno bylo i okolo 3 400 vozidel.  Pro objektivnější výsledky bylo nutné 

porovnávané prvky rozčlenit do tří oblastí, a to na administrativní prostory, obchodní prostory 

a vozový park. 

 U administrativních a obchodních prostor byly analýzou zjištěny markantní rozdíly 

mezi jednotlivými účastníky. Zatím co některé společnosti dbají na ekonomické využití ploch, 

jiné upřednostňují komfort. V tomto ohledu se projevily odlišnosti firem zabývajících se 

financemi oproti ostatním. Ty poskytují svým zaměstnancům a klientům téměř o 16% více 
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plochy. Dalšími velmi značnými rozdíly byly náklady na údržbu a nájem, především u 

organizací s vlastními prostory, které musely vynaložit vyšší výdaje na údržbu z důvodu stáří 

budov, oprav majetku nebo případných rekonstrukcí. Nájemné se výrazně lišilo na základě 

lokalizace. V každém kraji jsou různé ceny nájmů a také velký vliv má i dostupnost, jedná-li 

se o centrum či okraj města, malá města nebo obce. Náklady na spotřebu energie se také 

pohybovaly ve velkém rozmezí, a to z důvodů odlišnosti délky uzavřených smluv, způsobu 

využívání úsporných opatření a kontrolních systémů.  

 Při analýze vozového parku hrálo velkou roli pořízení vozidel a jeho užívání.  Pouze 

v jednom případě si účastník pořídil vozidlo na leasing, z čehož vyplývá upřednostňování 

přímého nákupu vozidel před měsíčními splátkami. Zjištěno také bylo, že v několika 

společnostech dochází k převodu starších manažerských aut k běžné potřebě všech 

zaměstnanců a dalším případem bylo proplácení zaměstnancům předem dané poplatky za 

využívání vlastního vozidla k pracovnímu užitku. Po vyhodnocení dat všech účastníků 

s nejlepší praxí se vyhodnotila úspora nákladů na 22,8%. 

 Celkovým cílem tohoto projektu bylo zjištění aktuální pozice na trhu, případné 

zefektivnění procesů a úspora nákladů. U některých účastníků se nezdařilo objevit přesné 

nejslabší stránky, jelikož nesledovali náklady jednotlivých oblastí FM, tím pádem základní 

data k přesnější analýze chyběla a nebylo možné je vyhodnotit. Každopádně studie shledala 

velké ohlasy všech zúčastněných a navíc zaujala další společnosti k případné budoucí 

spoluprácí. [36][40][42] 

 

5.2.5 FMB 2013 

Po úspěchu z předešlého roku 2012, jak již bylo zmíněno, projevilo zájem o účast v projektu 

FMB 2013 přes dvacet pět dalších organizací. Zúčastněné společnosti byly opět různého 

zaměření od telekomunikační společnosti, přes finanční instituce jako banky, pojišťovny, 

investiční a penzijní fondy až k infrastrukturním společnostem, do kterých patří různé 

elektrárny, distributoři energií, vodárenské, plynárenské společnosti a mnoho jiných. Stejně 

jako v předešlém ročníku se porovnávané části dělily na 3 oblasti. 

 U administrativních prostorů se posuzovaly především nákladové kategorie jako 

využití prostoru, které slouží ke srovnávání podílu jednotlivých ploch dle využití, celkové 

využívání nemovitosti nebo přehled jednotlivých typů ploch na zaměstnance. Dále se 

zohledňovaly provozní náklady, zda měl účastník prostory ve vlastnictví či v nájmu, náklady 
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na údržbu a úklid, kde se srovnává kvalita a cena služeb, náklady na m2 na jednotlivé typy 

úklidu a údržby, náklady na energie, na bezpečnost, na ICT a také na vlastní správu majetku. 

Stejně tak i v oblasti obchodních prostor.  

 Vozový park je poněkud specifičtější oproti administrativním a obchodním plochám. 

Posuzovaly se celkové náklady na jednotlivé typy vozového parku, pohled na ujeté kilometry, 

jeho struktura, náklady na pohonné hmoty a jejich spotřeba, dále pak náklady na pořízení, 

údržbu a opravy vozidel, pohled na stáří vozidel a jeho formy přidělení, náklady na parkování, 

náročnost využití vozů, také náklady na půjčovnu či náhrady za používání vlastního 

automobilu. 

 Celkový proces benchmarkingové studie pilotního ročníku trval 10 měsíců, nynější 

studie pouhých 8. Na základě minulých zkušeností byly eliminovány některé oblasti 

zkoumání, neboť je většina zúčastněných společností měla potíž zpracovat. Tato problémová 

data byla buď jinak specifikována, zjednodušena nebo úplně odstraněna. Zkrácení celého 

procesu proběhlo také díky nabytým zkušenostem z předešlého roku. Byly zjednodušeny a 

urychleny jednotlivé fáze průběhu, především fáze analýz a přípravy finálních prezentací, 

nikoliv však na úkor kvality.  

 Naopak oproti ročníku 2012 poskytla tato studie přehlednější a podrobnější rozdělení 

analyzovaných oblastí, a to co se týče zaměstnanců, prostoru, energií, údržby, bezpečnosti, 

komunikační technologie a vozového parku: 

- Zaměstnanci  porovnáváni byli interní, externí zaměstnanci, pracovní místo/plocha 

na 1 zaměstnance, ICT a FM pracovníci, dávky a počet dní pracovní 

neschopnosti 

- Prostory a údržba – řešilo se stáří budov a objektů, využití ploch, pravidelné kontroly, 

menší opravy, rekonstrukce, stálá údržba 

- Úklid sem patří úklid kanceláří, vnitřních prostor, úklid venkovních prostor, 

především v zimě odklízení sněhu, dále pak mytí oken, úklid 

případných garáží 

- Bezpečnost  zde se posuzovala bezpečnost protipožární, elektroinstalační a fyzická 

dle jednotlivých kategorií budov 

- Energie  v rámci energie se srovnávala celková spotřeba energií 

zaznamenaných v posledních 5 let v objektech jednotlivých účastníků 

studie a vlastní výroba 
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- Vozový park z hlediska vozového parku byly posuzovány osobní a nákladní 

vozidla, jejich vlastnictví, náklady na údržbu, pojištění a parkování 

- ICT do této kategorie byly zařazeny počítače, telefony, softwarová 

podpora, internetové připojení a telekomunikace 

Celkový průběh benchmarkingové studie se opětovně shledal s úspěchem, proto FMB 

pokračuje i dalším ročníkem v roce 2014 rozšířená o další účastníky. [42]  

 

5.2.6 Další projekty benchmarkingu  

Zdaleka zde nejsou uvedeny všechny zhotovené projekty v České republice. Od počátku 

realizace studií benchmarkingu  se jich u nás zhotovilo velké množství a uvádět je všechny by 

bylo zdlouhavé. Alespoň ve stručnosti jsou popsány další významné projekty: 

- „Benchmarking nákladů na výkon státní správy obcí s rozšířenou působností“ - cílem 

bylo sledování nákladů ve dvaceti agendách na provoz státní správy obcí s rozšířenou 

působností. 

- „Benchmarking vybraných veřejných služeb 2005“ – projekt byl zaměřen na 

optimalizaci sítí, srovnání a zvýšení kvalty v sociálních službách, konkrétně ve 4 

odvětvích: domovy důchodců, terénní pečovatelská služba, ústavní sociální péče pro 

závislé na alkoholu, drogách a pro psychicky postižené a ústavní péče pro zdravotně 

postižené občany. 

- „Benchmarking obcí s rozšířenou působností” – do projektu bylo zainteresováno 15 

obcí s rozšířenou působností v kraji Vysočina, ze kterých většina po jeho skončení se 

zapojila do Benchmarkingové iniciativy 2005. 

- „Strategický benchmarking absorpční kapacity veřejného sektoru” – zde se účastnilo 

13 obcí s rozšířenou působností v Olomouckém kraji a Krajský úřad. Cílem bylo 

porovnávání nejlepších postupů při využívání zdrojů EU, Slovenské republiky a ČR, 

čímž i zvýšení absorpční kapacity veřejného sektoru. [34]  
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6 SWOT analýza 

 

SILNÉ STRÁNKY 
 

SLABÉ STRÁNKY 

• kvalita služeb 

• zkušenosti v oblasti benchmarkingu 

• pro výkon není nutný speciální SW 

• možnost webové databáze pro výkon 

benchmarkingu 

• dodržování etického kodexu 

• otevřenost ve sdílení informací 

• vzdělávání v oboru 

• pravidelné konference, prezentace 

• spousta úspěšných zrealizovaných a 

probíhajících projektů 

• nízké zkušenosti, 

• neznalost problematiky 

• časová náročnost 

• špatná dostupnost informací 

• nedodržení požadavků 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI 
 

HROZBY 

• snížení nákladů 

• zvýšení kvality služeb 

• zjištění silných a slabých stránek  

• přizpůsobování dle nových trendů 

• zvýšení úrovně na trhu 

• získání zkušeností 

• rozvoj spolupráce s partnery 

• rozšíření povědomí o problematice 

benchmarkingu 

• zájem nových společností 

• možnost stanovení náročnějších cílů 

• zlepšení konkurenceschopnosti 

• neochota sdílení informací  

• neochota spolupráce 

• konzervativní přístup 

• výmluvy na nedostatek času 

• nezájem  manažerů 

• absence porovnávacích ukazatelů 

• nevhodný výběr partnera 

• nevhodný výběr porovnávacích 

kritérií 

• nedodržení etického kodexu 

 

 

 

Tab. 1 SWOT analýza benchmarkingu, Zdroj: vlastní zpracování 
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Závěr 

 

Patřit mezi „nejlepší“ chce každý, avšak v dnešní době roste konkurence každým dnem. 

Ideálním nástrojem ke zjištění vlastních kvalit a také kvalit konkurenčních je benchmarking a 

právě ten je předmětem mé bakalářské práce.  

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat studii o benchmarkingu a jeho využití při 

výkonu správy majetku v rozsahu zopakování teoretických východisek, vztahujících se 

k benchmarkingu, včetně jeho návaznosti na Facility management, obecná studie 

benchmarkingu a na závěr jeho aplikace na konkrétní stavební objekt. Poslední část nebyla 

možná vypracovat pro nezískání odpovídajících dat. Ukázalo se, že se jedná o citlivé údaje, 

které nebyly ochotny společnosti sdělit. Z toho důvodu je bakalářská práce pojata jako 

teoretické zpracování problematiky benchmarkingu. 

První kapitola je zaměřena na rekapitulaci oblasti Facility managementu, standardizaci 

a vzájemnou vazbu mezi benchmarkingem a úrovní řízení FM. Druhá a třetí kapitola se 

zabývá již pouze problematikou benchmarkingu, přes definici, historii, výhody a překážky po 

jednotlivé rozdělení až k samotnému postupu provedení. 

 Benchmarking je zásadním nástrojem pro zvyšování kvality služeb, efektivity, zjištění 

pozice na trhu jak jednotlivých společností, tak i obcí či měst. Umožňuje srovnávat a 

analyzovat vybrané měřitelné veličiny, na jejichž základě zjistí silné a slabé stránky účastníků 

procesu. Jedná se o metodu, která má za sebou mnoho úspěšných projektů po celém světě a 

také u nás v České republice. Vybraným realizovaným studiím jsou věnovány kapitoly 4 a 5. 

Přestože se ČR s touto problematikou setkala až v roce 2000, díky projektu Cena a výkon za 

finanční podpory British Know How Fund, má na svém kontě spoustu úspěšných projektů, 

které vzbuzují ohlasy i v zahraničí. Na závěr BP byla provedena SWOT analýza, která 

vyzdvihla silné a slabé stránky výkonu benchmarkingu, jeho příležitosti a případné hrozby.  

Benchmarking je jedinečnou strategickou metodou zajišťující poznání vlastních kvalit a 

slabin, srovnání s konkurencí, učení se od druhých a především neustálý vývoj, tudíž je 

vhodná nejen pro méně prosperující, ale i pro subjekty na vysoké úrovni. Nikdo nechce 

zaostat za ostatními, zvláště v dnešní době neustálých inovací technologií a nových trendů, 

proto je a do budoucna bude benchmarking základem každého úspěšného fungování 

společnosti. 
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