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1. Úvod 

Předmětem bakalářské práce je evidence inventarizace v objektu školství doplněná o 

prostorový, stavební a technický pasport. Inventarizace je nedílnou součástí účetní uzávěrky a 

je stanovena zákonem. Inventarizací zjišťujeme především umístění majetku a jeho skutečný 

stav, který umoţňuje správné ocenění majetku. Bez těchto informací by účetní uzávěrka 

neměla poţadovanou správnost. Správně provedená pasportizace poté zajišťuje velké úspory 

týkající se provozu a správy objektu. 

 

 Inventarizace a pasportizace spolu velmi úzce souvisí, protoţe obě jsou vytvářeny ve 

stejném stádiu ţivotního cyklu stavby-ve fázi uţívání, z toho důvodu se budu zabývat oběma 

těmito tématy. Při inventarizaci dochází pouze k sumarizaci jednotlivých prvků. Při 

pasportizaci dochází k evidenci pevně zabudovaných předmětů v objektu, informuje nás 

zároveň o aktuálním stavu a poloze prvků.  

 

 Bakalářská práce je sloţena z části teoretické a praktické. V části první, teoretické, se 

věnuji české legislativě a pojmům spojených s inventarizací a pasportizací. Dále se zaměřím 

na vazbu mezi inventarizací a pasportizací s Facility Managementem. V teoretické části jsou 

uvedeny i přesné definice inventarizace a pasportizace, včetně jejího rozdělení. V této části se 

také zaobírám softwarovou podporou, která je pro inventarizaci a pasportizaci podstatná. 

 

 V druhé části práce je uveden popis konkrétní stavby a zabývám se vlastním 

provedením inventarizace a pasportizace na vybraný objekt. Tímto objektem je Mateřská 

škola Puškinova v Havířově, která má kapacitu pro 120 dětí a dochází do ní 14 zaměstnanců. 

Poznatky pro vypracování praktické části vycházejí z teoretické části a podklady jsou získány 

přímo z MŠ nebo vlastním sběrem informací. 
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2. Právní předpisy 

Důleţitá je pro inventarizaci právní úprava a legislativa, jejichţ závazkům inventarizace 

majetku a závazků podléhá. 

 

2.1 Právní předpisy pro inventarizaci 

Povinnost provádět inventarizaci majetku a závazků udává ustanovení § 29 a § 30 zákona      

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou zde uvedena související 

ustanovení týkající se inventarizace majetků a závazků. 

  

 1.  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 2. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění  

 3. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění 

 4.  vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  

 5.  vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení  zákona                 

č. 563/1991 Sb.,  

 6.  vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků  

 

2.2 Rekapitulace pojmů pro pasportizaci 

Ve Facility Managementu je velmi důleţité sjednocení pouţívaných pojmů a terminologie, 

coţ umoţňuje norma ČSN EN 15221-1, která vstoupila v platnost v květnu 2007. Pro účely 

mojí bakalářské práce jsem vybrala pojmy, které s tématy inventarizace a pasportizace přímo 

souvisí. 

 

dodavatel - poskytovatel facility sluţeb nebo produktů 

facility management - integrace činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji  sjednaných

    sluţeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní činnosti 

facility management dodavatel - organizace, která je smluvně zavázaná zajistit facility 

sluţby a je zodpovědná za vykonání předmětu dodávky 

facility management kontrakt - právně závazná smlouva mezi různými právnickými 

subjekty 
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facility management smlouva - psaná nebo ústní smlouva mezi klientem a interním nebo 

externím dodavatelem sluţeb, stanovující termíny a 

podmínky poskytování facility sluţeb 

facility služby - podpůrné zajišťování základních činností společnosti dodávané interním 

   nebo externím poskytovatelem 

klient - organizace, která si zajišťuje facility sluţby v souladu se smlouvou o facility 

managementu 

koncový uživatel - osoba, která přijímá facility sluţby 

majetek/zařízení - hmotný majetek, který podporuje organizaci 

odběratel - organizační jednotka, která specifikuje a objednává dodávku facility sluţeb 

v rámci termínů a podmínek facility management smlouvy 

poskytovatel facility management služeb - organizace, která poskytuje klientovi komplexní 

soubor facility sluţeb v rámci termínů a 

podmínek facility management smlouvy 

 

[17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

[17] ČSN EN 15221-1, Facility management-Část1: termíny a definice, červen 2007 



 

 13 

3. Facility management 

Toto odvětví se zaměřuje především na řízení podpůrných činností firmy, tedy na takové 

činnosti, které nejsou hlavním předmětem podnikání. Do podpůrných činností patří například 

evidence majetku, řízení energií, revize a odborné prohlídky, úklid a činnosti PO a BOZP. 

 

 Mezinárodní organizace IFMA definuje Facility management následovně: „Metoda jak 

v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě 

principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd.“
[4]

 Tuto 

definici lze zobrazit graficky, coţ je uvedeno na následujícím obrázku. 

 

 

Obr. č.1  Koncepce „3P“, zdroj: [4] 

 

3.1 Vazba inventarizace a pasportizace na FM 

Norma ČSN EN 15 221-1 rozděluje sluţby FM do dvou základních skupin. První oblastí je 

prostor a infrastruktura (nazýváno také tvrdé sluţby), kde se řadí především správa prostor, 

optimalizace pracoviště, úklid a čištění. Druhou oblastí jsou lidé a organizace (nazýváno 

měkké sluţby). Zde se především řadí bezpečnost, zdraví a ochrana, jedná se tedy o péči 

uţivatelů objektu. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

[4] IFMA. [online]. 2013 [cit. 2013-04-01]. Dostupné z: http://www.ifma.cz/index.php/facility-        

 management/co-je-facility-management/68-co-je-facility-management/105-facility-management 

http://www.ifma.cz/index.php/facility-
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Pasportizace a inventarizace se začleňuje do oblasti tvrdých sluţeb, u většiny objektů však 

nalezneme pouze účetní evidenci a pasportizace bývá naprosto opomíjena. Coţ nevede 

k efektivnosti a hospodárnosti provozu objektů. 

  

 

Obr. č.2, Rozdělení normy ČSN EN 15 221-1, zdroj: [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

[17] ČSN EN 15221-1, Facility management-Část1: termíny a definice, červen 2007 
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4. Inventarizace 

Inventarizací zjišťujeme evidenci, umístění, původ, pořizovací cenu a skutečný stav 

jednotlivých předmětů, coţ zároveň vypovídá o tom, jak je s danými předměty zacházeno. 

Výsledkem tohoto procesu je dokumentace-inventář, který umoţňuje porovnání skutečného 

stavu se stavem účetním. V průběhu inventarizace je stanoven přesný den, kdy má být 

provedena inventura. Ta by měla být provedena přehledně, řádně a pravdivě, aby nedocházelo 

k chybovosti dokumentů, které s inventarizací přímo souvisí. 

 

 Inventarizace má dvě základní funkce, první je zajištění věcné správnosti účetnictví a 

druhou je správné ocenění majetku a závazků, zde se porovnává skutečná hodnota s hodnotou 

uvedenou v účetnictví. 

 

4.1 Rozdělení majetku 

Majetek je souhrn veškerých statků, se kterými majitel můţe volně nakládat, a kterým 

zároveň ručí za své případné závazky. Majetek tvoří fyzické nebo duševní vlastnictví 

konkrétní osoby, společnosti nebo instituce. V následujícím diagramu je přehledně 

znázorněno jeho rozdělení. 

 

 

Obr. č.3, Třídění majetku, zdroj: autor 

 

4.1.1 Dlouhodobý majetek 

Majetek dlouhodobý se především vyznačuje svou dlouhodobou ţivotností, to znamená, ţe 

nepodléhá spotřebě, ale opotřebení. „Evidence majetku pokrývá problematiku sledování 

TŘÍDĚNÍ MAJETKU 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 

 
OBĚŢNÝ MAJETEK 

HMOTNÝ 

NEHMOTNÝ  

FINANČNÍ 

ZÁSOBY 

POHLEDÁVKY 

PENĚŢNÍ 

PROSTŘEDKY 

NEMOVITÝ 

MOVITÝ 
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dlouhodobého majetku, coţ představuje hmotný majetek, nehmotný majetek, finanční 

majetek, dále i problematiku drobného hmotného i nehmotného majetku.“
[1]

 

 K vedení evidence dlouhodobého majetku se pouţívají inventární karty. Kaţdá 

inventární karta obsahuje údaje o jednom inventárním předmětu, coţ můţe být jednotlivá věc, 

zařízení s vybavením nebo soubor předmětů, který plní svou funkci jako celku. 

 

Inventární karta obsahuje: 

 -název předmětu a jeho inventární číslo 

 -datum a způsob pořízení 

 -datum zařazení do uţívání 

 -vstupní cenu 

 -způsob účetního odepisování 

 -metodu daňového odepisování 

 -částku ročních účetních i daňových odpisů 

 -umístění předmětu 

   -datum a způsob vyřazení předmětu                                                                                    [5] 

                                                                                      

4.1.2 Oběţný majetek 

Oběţný majetek má zpravidla krátkou dobu pouţití. Je pro něj charakteristické, ţe neustále 

mění svou podobu a finance vynaloţené zpočátku na pořízení materiálu by měly být menší 

neţ finance získané na konci celého cyklu. Do oběţného majetku se řadí například materiál na 

skladě, polotovary vlastní výroby nebo poskytnuté zálohy na zásoby. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

[1]  KUDA, F., SVOBODOVÁ, P. Základy správy majetku: (facility management). 1. vyd. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2012, 218 s. ISBN 978-80-248-2821-3. str. 9 

[5] Dostupné z: http://www.az-data.cz/slovnik 
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Obr. č.4, Cyklus oběţného majetku, zdroj: autor 

 

4.2 Postup při provádění inventarizace 

V první fázi je důleţité celou inventarizaci připravit, následně se zřizuje inventarizační 

komise, která za celou inventarizaci zodpovídá. Další fází je samotné provedení inventarizace 

a po všech těchto krocích se vyhotovují inventarizační zápisy a soupisy včetně příloh. 

 

4.2.1 Příprava inventarizace 

Provádění inventarizace majetku a závazků představuje rozsáhlou, specifickou činnost, a 

proto je její provedení a organizace nutné pečlivě naplánovat. Zejména se jedná o to, 

zorganizovat všechny činnosti tak, aby nedocházelo k ohroţení nebo omezení provozu 

objektu. 

 

4.2.2 Zřízení inventarizační komise 

Inventarizační komise se zřizuje z důvodu zajištění průběhu jednotlivých inventur, avšak 

zákon neudává, kteří pracovníci by měli tvořit tuto komisi a účastnit se inventarizace. 

Nechává naprosto volnou ruku účetní jednotce. Z komise je poté vybrána jedna osoba, která je 

za celý průběh inventarizace odpovědna, coţ stvrzuje svým podpisem ve výsledném 

inventarizačním zápisu a soupisu. Odpovědnost nese zejména za zjištění fyzického stavu a 

jeho porovnání s evidencí, za vyčíslení a zdůvodnění inventarizačních rozdílů, za řádné 

zpracování zápisů a soupisů a za dodrţení všech předem stanovených lhůt. 
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 Inventarizační komise musí být tvořena minimálně dvěma členy a musí být sestavena  

nejpozději do okamţiku zahájení inventury, jejíţ provedení zajišťuje.  

 Pro kontrolu inventarizační komise jsou zřizovány ústřední inventarizační komise, které 

jsou zřizovány ministerstvy, státními fondy a Pozemkovými fondy České republiky.         [18] 

 

4.2.3 Provádění samotné inventury 

Inventura majetku a závazků se provádí vţdy jednou ročně ke dni účetní uzávěrky. Na její 

kvalitě závisí celkový výsledek inventarizačních prací. Chybovost inventury by měla být 

minimální, neboť s danými údaji se přechází do dalšího účetního období. 

 

 Pro správný průběh inventury je potřeba ji rozdělit do několika způsobů, které 

odpovídají druhu majetku a závazků. Prvním způsobem je provedení fyzické inventury, a to u 

druhu majetku, který lze vizuálně zjistit jeho fyzickou existencí. Způsobem druhým je 

provedení dokladové inventury. Ta se provádím tam, kde nelze majetek vizuálně zjistit jeho 

fyzickou existencí. Základní způsob zjištění skutečného stavu majetku je podle dostupných 

písemností-inventarizační evidence.                                                                                      [18] 

 

4.2.4 Vyhotovení inventarizačních zápisů a soupisů 

Po ukončení inventarizace je inventarizační komise povinna zpracovat inventarizační zápis a 

soupis, který musí obsahovat alespoň tyto body: 

 -identifikační číslo vybrané účetní jednotky 

 -uvedení rozsahu inventarizace 

 -seznam příloh inventárního soupisu  

 -jména osob, které jsou členy inventarizační komise a jejich podpisy 

 -informaci, zda byla inventura zásob provedena podle druhu zásob, míst jejich uloţení nebo   

  hmotně odpovědných osob      

 -celkovou výši ocenění majetku podle rozsahu inventurního soupisu 

 -způsob stanovení ocenění inventarizačních rozdílů 

 -datum zahájení a ukončení inventury                                                                                 [18] 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
[18] Vyhláška č.270/2010 Sb., O inventarizaci majetku a závazků, září 2010 
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4.3 Označování předmětů 

Důleţitým faktorem pro provedení správné inventarizace je označení jednotlivých předmětů. 

Majetek lze označit několika způsoby např. pomocí RFID čipů, magnetických prouţků, 

čárových kódů nebo jednoduchými štítky, které se pouţívají pro ruční soupis majetku.  

 

 Inventarizaci lze provádět dvěma způsoby. První moţností je provést ruční soupis 

majetku pomocí jiţ zmíněných štítků, které plní pouze označovací funkci a celý proces 

výrazně nezjednodušují. Tento postup inventarizace je velmi zdlouhavý a dává velký prostor 

chybám, neboť se vše několikrát ručně přepisuje. 

 

 Druhý způsob, kdy se vyuţívají například RFID čipy nebo čárové kódy, značně 

usnadňuje prácí, protoţe za pomocí čtečky dojde k načtení štítku a zápis do informačního 

systému probíhá automaticky. Nevýhodou čárových kódů je, ţe čtečku musíme přiloţit přesně 

na umístěný kód a informace o poloţce nejsou přepisovatelé. Oproti tomuto způsobu označení 

jsou výhodnější RFID čipy, jejichţ výhodou je eliminace fyzické viditelnosti a štítek lze 

načíst do 1metru. Značnou výhodou je také to, ţe informace o poloţce je moţné přepisovat. 

RFID čipy však nelze pouţít u větších kovových předmětů, protoţe by docházelo k pohlcení 

rádiového signálu.  

 

 Výběr štítků je důleţitý z hlediska úspory peněz a času, proto je vhodné zvolit správný 

druh štítků, popřípadě jejich kombinaci pro zvýšení hospodárnosti. 

 

 

Obr. č.5, Ukázka čárového kódu a jeho popis, zdroj: [6] 

 

 

________________________________________________________________ 

[6]  Dostupné z: http://www.combitrading.cz/nabizime/inventarizace-majetku.html 

http://www.ifma.cz/index.php/facility-
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Obr. č.6, Ukázka čtečky čárových kódů, zdroj: [7] 

 

 

Obr. č.7, Ukázka RFID čipu, zdroj: [8] 

 

4.4 Softwarová podpora 

Pro kvalitní a správnou inventarizaci je důleţité pouţití softwarové podpory. Díky takovým 

softwarům se práce značně zjednoduší a dochází tím k úspoře času a financí. Dojde zejména 

k redukci chyb, které můţe zapříčinit lidský faktor. Vybraný software komunikuje se zadanou 

čtečkou, která snímá čárové kódy nebo RFID čipy a ta zasílá data přímo do systému. 

 

Modul Inventarizace informačního systému FaMa+  od společnosti TESCO SW 

Zabývá se prováděním inventur dlouhodobého a drobného hmotného majetku za vyuţití 

technologie čárových kódů a radiofrekvenčních čipů. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

[7]  Dostupné z: http://www.datascan.cz/?utm_source=ppc&utm_medium=ppc&utm_campaign=sklik 

[8]  Dostupné z: http:// www.nextgentopics.com/tracking-humans-rfid-chips-2/ 
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 Mezi přínosy modulu inventarizace od společnosti TESCO SW patří flexibilita 

vzhledem k vnitřním předpisům organizace, jednoznačné přiřazení majetku k umístění nebo 

dokladování výsledků pravidelných inventur majetku podle zákonných povinností.              [9] 

 

K.asset software od společnosti KODYS 

Systém pro inventarizaci a evidenci hmotného majetku, který vyuţívá pouze technologii 

čárových kódů.                                           [10]

                             

SAM software od společnosti Datascan 

Velmi jednoduchá a snadná aplikace pro inventarizaci, která také vyuţívá pouze technologii 

čárových kódů. Její výhodou je její snadné ovládání.                                                            [11] 

 

Software Inventura od společnosti ICS 

Inventura se provádí podle předem nahrané databáze předmětů a místa jejich uloţení. Vyuţívá 

technologie čárových kódů.                                                                                                    [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

[9]  Dostupné z: http://www.tescosw.cz/cz/moduly-fama/inventarizace-carovy-kod/art_2835/inventarizace.aspx 

[10]  Dostupné z: http://www.kodys.cz/reseni/logistika-skladovani-a-preprava/evidence-majetku-k-asset.html 

[11]  Dostupné z: http://www.datascan.cz/kategorie/sam-software-pro-inventuru-majetku/sam-software-pro- 

    inventuru-majetku/ 

[12]  Dostupné z: http://www.ics.cz/standardni-pc-aplikace/probaze-majetek/bakalari-software-s-r-o/ 

http://www.tescosw.cz/cz/moduly-fama/inventarizace-carovy-kod/art_2835/inventarizace.aspx
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5. Pasportizace 

,,Pasportizace je proces zahrnující zpracování technické dokumentace do jednotné soustavy. 

Pasport objektu je komplexní soubor ověřených informací o aktuálním stavebnětechnickém 

stavu spravovaného objektu od jednotlivých stavebních konstrukcí přes instalace, aţ po 

přípojky jednotlivých inţenýrských sítí.“
[1]  

Pasportizace je tedy proces, jehoţ výsledkem je 

dokumentace-pasport, ve kterém jsou zaznamenány všechny dostupné informace v přehledné 

formě. 

 

 Pasport je základním dokumentem, který vypovídá o skutečném stavebně technickém 

stavu objektu, který by měl být podle potřeb aktualizován. Z takového dokumentu lze posléze 

získat informace o optimální potřebě oprav, zanedbaných opravách z minulých let, optimální 

roční potřebě oprav nebo také pro technicko ekonomické zhodnocení objektu při rozhodování 

o prodeji, rekonstrukci nebo demolici.                                                                                     [2]
  
 

 

5.1 Pasportizace v rámci životního cyklu stavby 

Ţivotní cyklus stavby je období od zrodu myšlenky, přes přípravy, realizaci, uţívání aţ po 

likvidaci stavby. Nejdelší časový úsek představuje období uţívání, které je zároveň i obdobím 

na vynakládání největších finančních prostředků (náklady na provoz, údrţbu a opravy). Do 

tohoto období spadá i tvorba pasportu, který slouţí jako základní podklad pro důslednou péči 

o majetek, a k zajišťování bezporuchového provozu, to znamená provádění oprav, údrţby, 

servisní činnosti technických zařízení, zajišťování sluţeb atd. Pasportizace můţe při správném 

vedení přispívat k maximální efektivnosti a hospodárnosti provozu.                                      [2]
  
 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
[1] KUDA, F., SVOBODOVÁ, P. Základy správy majetku: (facility management). 1. vyd. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2012, 218 s. ISBN 978-80-248-2821-3. str. 101 

[2] NOVÁKOVÁ, Helena. Dokumentace ke správě obytného domu a provozu technických zařízení. Praha: 

BOVA POLYGON, 2006. ISBN 80-7273-125-4. str. 62 

[2] NOVÁKOVÁ, Helena. Dokumentace ke správě obytného domu a provozu technických zařízení. Praha: 

BOVA POLYGON, 2006. ISBN 80-7273-125-4. str. 60 
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Obr. č.8, Ţivotní cyklus stavby, zdroj: [1]
  
 

 

5.2 Druhy pasportů 

Pro přesnost a správnost vyhodnocení objektu je důleţitý podrobný popis, coţ nám umoţňují 

různé druhy pasportů, přičemţ má kaţdý své specifikum. Pasport objektu lze mimo jiné 

rozdělit na prostorový pasport, stavební pasport, technický pasport a technologický pasport. 

Mezi další druhy patří například pasport zeleně, pasport komunikací nebo pasport personální. 

 

 

Obr.č.9, Druhy pasportů, zdroj: autor 

 

5.2.1 Prostorový pasport 

„Prostorový pasport představuje soubor grafických a popisných údajů o venkovních plochách 

a stavebních objektech. Jednoznačná prostorová identifikace údajů a informací je nezbytnou 

podmínkou pro řádné provozování a vyuţívání většiny informačních systémů.“
[1]  

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

[1] KUDA, F., SVOBODOVÁ, P. Základy správy majetku: (facility management). 1. vyd. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2012, 218 s. ISBN 978-80-248-2821-3. str. 102 

DRUHY PASPORTŮ 

PROSTOROVÝ STAVEBNÍ TECHNOLOGICKÝ TECHNICKÝ 
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5.2.2 Stavební pasport 

„Obsahuje detailní popis budovy, jejího vnitřního uspořádání a popis jednotlivých ploch. 

Budovy a místnosti jsou tvořeny a vymezeny stavebními konstrukcemi, otvory ve stavebních 

konstrukcích a výplněmi otvorů. Stavební pasport slouţí k popisu majetku z technicko 

evidenčního hlediska aţ do úrovně jednotlivých místností. U kaţdého zařízení jsou evidovány 

základní údaje o vlastním zařízení, výrobci, servisu, záruce, apod.“
 [1]  

 

 

5.2.3 Technologický pasport 

Tento pastor navazuje na pasport stavební a má především význam tam, kde je třeba zajistit 

úplnou bezpečnost budovy. Lze jej rozdělit na základní a rozšířený, s ohledem na potřeby 

uţivatele.                                                                                                                                   [1] 

 

5.2.4 Technický pasport 

„Technický pasport slouţí k popisu majetku z technicky evidenčního hlediska, aţ do úrovně 

jednotlivých místností, veškerá technická zařízení budov a ostatní movitý majetek a inventář. 

U kaţdého zařízení jsou evidovány základní údaje o vlastním zařízení, výrobci, servisu, 

záruce, apod.“
 [1]  

 

 

Technická zařízení jsou rozdělena do několika kategorií: 

 - technologické zařízení (TZ) 

 - informační technologie (IT) 

 - slaboproudé systémy (SS), bezpečnostní a komunikační systémy 

 - dopravní prostředky (DP) 

 - inventář (IN) 

 - zdravotnická technika (ZT) 

 

  [1] 

 

 

 

________________________________________________________________ 

[1] KUDA, F., SVOBODOVÁ, P. Základy správy majetku: (facility management). 1. vyd. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2012, 218 s. ISBN 978-80-248-2821-3. str. 101 
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5.3 Softwarová podpora 

Důleţitým faktorem pro správnou tvorbu paspartů a jejich následné vyuţití je výpočetní 

technika, přednostně programy, které by měli zjednodušovat, urychlovat a sniţovat 

chybovost. Práce s těmito programy je však ovlivněna lidským faktorem, který do programů 

data ukládá a posléze s ním pracuje. 

  

 Pro řízení v oblasti FM se nasazuje především CAFM software, CMMS systém nebo 

popřípadě lze pouţít jednoduché tabulkové editory (např. Excel) a textové editory (např. 

Word). 

 

 Vyuţití správného softwaru má pro objekty značné výhody. Mezi největší výhody patří 

sníţení nákladů na správu objektu a prodlouţení fyzické ţivotnosti majetku. V neposlední 

řadě se zlepší informovanost o objektech a jejich vybavení, coţ umoţňují efektivní 

rozhodování o vyuţití objektů. 

  

5.3.1 Jednoduché programy pro jednotlivé sluţby či operace 

Jde především o jednoduché tabulkové editory nebo jednoúčelové programy, které jsou 

vyvinuty pro konkrétní společnosti. Jejich výhodou je nízká cena a snadná pochopitelnost. 

Tyto programy však lze pouţít pouze pro menší podniky a malý obsah dat, protoţe při 

vyhledávání informací v rozsáhlejších datech se práce s těmito programy stává velmi 

problematickou.                                                                                                                        [3] 

 

5.3.2 Grafické CAFM systémy 

„CAFM systémy kombinují klasické informační databázové systémy s grafickým prostředím. 

Pracují na principu propojení grafické informace s informačními alfanumerickými daty. 

Grafickou informaci efektivně vyuţijeme při definování prostoru, který je pro facility 

management specifický.“
 [1]  

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

[3] VYSKOČIL, V., ŠTRUP, O. Podpůrné procesy a sniţování reţijních nákladů: (facility management). 

Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2003, 288 s. ISBN 80-864-1945-2 

[1] KUDA, F., SVOBODOVÁ, P. Základy správy majetku: (facility management). 1. vyd. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2012, 218 s. ISBN 978-80-248-2821-3. str. 128 
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 Grafické informace pro CAFM systém můţeme získat dvěmi způsoby. Prvním 

způsobem je pouţití dat z CAD podkladů, které by měly odpovídat skutečnému stavu objektu. 

Další moţností je neskenování výkresové dokumentace. U této formy získávání informací je 

však pracnější zaručit aktuální stav objektu. 

 Značnou výhodou těchto systémů jsou přehledné výstupy v grafické a alfanumerické 

podobě a propojitelnost s účetnictvím podniku.  

 

Tab. č.1 , Přehled CAFM systémů na českém a slovenském trhu,  zdroj: [13]
  
 

PRODUKT DODAVATEL KONTAKT 
STRUČNÁ 

INFORMACE 

AMF Alstanet, s.r.o. www.alstanet.cz Původní české řešení 

AMI-HSI HSI, s.r.o. www.hsi.cz Původní české řešení 

ArchiBus IKA DATA, s.r.o. www.ikagroup.cz 

Zahraniční řešení 

lokalizované pro české 

prostředí 

ArchiFM CEGRA, s.r.o. www.cegra.cz 

Zahraniční řešení plně 

lokalizované pro české 

prostředí 

EFA EFA Services, s.r.o. www.efaservices.cz Původní české řešení 

FaMa+ TESCO SW, a.s. www.tescosw.cz Původní české řešení 

FM@WEB XANADU, a.s. www.xanadu.cz 
Řešení postavené na 

CAD systému 

GTFacility ASP, a.s. www.aspas.eu 
Řešení postavené na 

CAD systému 

Chastia FM Chastia, s.r.o. www.chastia.cz 
Původní slovenské 

řešení 

pit-FM pit Software, s.r.o. www.pitsoftware.cz 

Zahraniční řešení 

lokalizované pro české 

prostředí 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

[13] Dostupné z: http://ikadata.com/ 

http://www.cegra.cz/
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CAFM systém zajišťuje přehled: 

-vzájemné vazby a organizační členění 

-organizaci prostoru 

-informace o jednotlivých prvcích 

-plánování i probíhající procesy a přehled o ukončených činnostech 

-náklady 

-dokumenty a jejich work-flow 

       [1] 

 

5.3.3 CMMS systémy pro údrţbu technologií 

„CMMS systémy se zaměřují na informace o veškerých technických prostředcích v budovách 

a rozplánováním jejich údrţby. Největší programové systémy jsou schopny sledovat i lidské 

zdroje (časový rozvrh, odbornost údrţbářů), skladové hospodářství náhradních dílů a 

spotřebního materiálu (maziva, filtry, apod.).“
 [1]  

 

 

 Vyuţití tohoto systému vede k prodlouţení ţivotnosti technologií v objektu a ke 

sníţení jejich provozních nákladů. Velkou nevýhodou je však cena v porovnání s předchozími 

programy, proto se vyuţití CMMS systémů vyplatí pouze u rozsáhlejších budov. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

[1] KUDA, F., SVOBODOVÁ, P. Základy správy majetku: (facility management). 1. vyd. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2012, 218 s. ISBN 978-80-248-2821-3. str. 129 
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6. Informace o objektu školství 

Mateřská škola Puškinova se nachází v Havířově v městské části Město. K objektu MŠ spadá 

školní zahrada, na které jsou umístěny prvky pro vyţití dětí. Objekt byl navrhován pro 120 

dětí a skládá se z jednoho podzemního podlaţí a tří podlaţí nadzemních. Stavba byla 

zkolaudována 30.5. 1963 a celková cena byla 4 209 800Kč. Podle cenových ukazatelů ve 

stavebnictví pro rok 2012 by se stejná stavba dnes dala postavit přibliţně za 18 697 315Kč. 

  

 Tato mateřská škola se díky sníţenému počtu dětí snaţí vytvořit rodinnou atmosféru, 

coţ se jí díky čtyřem třídám, kde do kaţdé dochází 20 dětí, poměrně daří. Objekt má 14 

zaměstnanců, polovinu tvoří učitelky a zbytek jsou kuchařky, uklízečky, účetní a 

správce/údrţbář, který do MŠ dochází podle potřeby.                                                           [14] 

 

 Vlastníkem tohoto objektu je Statutární město Havířov, které se stará mimo jiné i o 

financování objektu a do budoucna připravuje revitalizaci školní zahrady. Na menší opravy a 

průběţné vybavování interiéru však nemá město peníze a tudíţ si musí vedení školy 

zajišťovat sponzory. 

 

 

Obr. č.10, MŠ Puškinova, zdroj: autor 

 

___________________________________________________________________________ 

[14] Dostupné z: http://ms-puskinova.webnode.cz 
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 V následující tabulce jsou přehledně seřazeny důleţité informace o objektu mateřské 

školy. 

 

Tab. č.2, Údaje o objektu, zdroj: autor 

Název objektu Mateřská škola Puškinova 

Vlastník objektu Statutární město Havířov 

Katastrální území Havířov-Město 

Ulice A. S. Puškina 

Číslo popisné 908 

Číslo evidenční 7a 

Parcelní číslo 876 

Číslo LV 3996 

Rok dokončení výstavby 1963 

Počet podzemních podlaží 1 

Počet nadzemních podlaží 3 

 

 

 

Obr. č.11, Prostorové schéma 1.PP, zdroj: autor 

 

 První podzemní podlaţí se vyuţívá převáţně pro skladování potravin, ale v případě 

potřeby zde najdeme i hygienické prostory a CO úkryty. 
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Obr. č.12, Prostorové schéma 1.NP, zdroj: autor 

 

 V prvním nadzemním podlaţí jsou zejména komunikační prostory, které tvoří velkou 

část plochy podlaţí. Dále se zde nachází kancelář a hygienické prostory pro zaměstnance. 

Jsou zde také umístěny šatny, tři jsou zřízeny pro děti a dvě slouţí zaměstnancům mateřské 

školy. Zbytek prostoru tvoří kuchyň včetně výtahu pro přepravu jídel, sklady a prádelna. 

 

 

Obr. č.13, Prostorové schéma 2.NP, zdroj: autor 

 

 Ve druhém nadzemním podlaţí jsou umístěny dvě třídy, kaţdá se skládá z pracovního 

prostoru (slouţí také jako jídelna), herny, skladovacího prostoru, WC a umývárny. Dále je zde 

umístěna malá kuchyňka pro výdej jídel, která je napojena na výtah do prvního nadzemního 

podlaţí, kde je umístěna centrální kuchyň. 
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Obr. č.14, Prostorové schéma 3.NP, zdroj: autor 

 

Ve třetím nadzemním podlaţí jsou umístěny také dvě třídy, kaţdá se skládá z pracovního 

prostoru (slouţí také jako jídelna), herny, skladovacího prostoru, WC a umývárny. Dále je zde 

umístěna malá kuchyňka pro výdej jídel, která je napojena na výtah do prvního nadzemního 

podlaţí, kde je umístěna centrální kuchyň. 

 

6.1 Popis konstrukce 

Mateřská škola je třípodlaţní cihelná stavba s částečným podsklepením. Je řešena jako 

podélný dvoutakt o rozponech 5,40m a 2,70m. s příčnými trakty na obou koncích o rozponu 

5,40m. Strop je prefabrikovaný ze ţelezobetonových I stropnic se škvárobetonovými 

vloţkami rozponu 5,40m a z desek PZD na rozpon 2,70m. Tloušťka stropu je 0,30m. Střecha 

objektu je plochá, jednoplášťová a plechová. 

 

 Výkresy pro základy a zaloţení nejsou k dispozici, je odhadnuto, ţe se jedná o zaloţení 

na násypu v nepodsklepené části. Vlastní základy jsou zřejmě provedeny jako pásy z prostého 

betonu pod nosnými zdmi. 

 

6.2 Rekonstrukce 

Všechny opravy v mateřské škole se plánují dopředu na období od července do srpna, 

z důvodu, odstavení MŠ kaţdý rok po dobu jednoho měsíce v tomto rozmezí. V případě 

neplánovaných oprav, např. při haváriích, se rekonstrukce řeší za provozu nebo zavřením 

mateřské školy. 
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6.2.1 Rekonstrukce podlah 

V červenci v roce 2001 proběhla celková rekonstrukce podlahových krytin, kdy byla ve 

většině místností odstraněna stávající PVC nášlapná vrstva vyměněna za novou PVC krytinu. 

Ve vstupních prostorech byla poloţena nová protiskluzová dlaţba. 

 

6.2.2 Rekonstrukce příček 

Vzhledem k porušení příček trhlinami, došlo v roce 2003 k výměně jejich vadných částí, 

omítnutí a výmalbě. Jednalo se především o příčky nad nepodsklepenou částí u koncového 

příčného modulu. Příčina náhlých deformací však nebyla zjištěna, proto došlo k ověření 

těsnosti kanalizace, kontroly u odpadu dešťových vod a k prověření okapových chodníků 

z betonových dlaţdic. Především však došlo k ověření zda povrchová voda nezatéká do 

násypů pod základy. 

 

6.2.3 Rekonstrukce hygienického zařízení  

V červenci a srpnu roku 2005 došlo v MŠ ke generálním opravám hygienických prostor 

v prvním, druhém a třetím nadzemním podlaţí. Došlo k výměně stávajících obkladů, dlaţby a 

zařizovacích předmětů. 

 

6.2.4 Rozsáhlá obnova interiérového vybavení 

Tato rekonstrukce se týkala všech tří nadzemních podlaţí. V 1.NP se jednalo především o 

nutnou rekonstrukci centrální kuchyně. Došlo také k obnově šaten, komunikačních prostor a 

rozšíření ředitelny. Ve 2.NP a 3.NP došlo zejména k výměně dětských ţidlí, stolů, lehátek a 

skříní. Zároveň se v některých částech zřídily dřevěné obklady a odstranily se všechny 

dvoukřídlé dveře, které vedly do heren. 

 

6.2.5 Rekonstrukce ploché střechy 

V červnu roku 2007 byla provedena oprava ploché střechy, přesně tedy atiky, včetně poloţení 

nových vrstev izolací pomocí desek z objemově stabilizovaného samozhášivého 

expandovaného polystyrenu. Dále byla provedena výměna všech odvětrávacích hlavic 

s výměnou svislého potrubí aţ do prostoru 3NP a následná oprava venkovních omítek 

v prostoru obou svislých svodů. Došlo také k navýšení atikového zdiva podélných stran 

středového traktu, pomocí dřevěných hranolů, z důvodu velmi malé výšky zdiva. 
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6.2.6 Rekonstrukce 1.NP 

Tato rekonstrukce proběhla z důvodu vytopení prvního podlaţí. Uskutečnila se v červnu roku 

2010, kdy došlo ke kompletní výměně podlahových krytin. Zároveň došlo k výměně 

stávajících dřevěných oken za plastové. 
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7. Inventarizace majetku objektu školství 

Tato kapitola zahrnuje vlastní postup inventarizace majetku objektu MŠ a návrh na změnu 

značení jednotlivých předmětů. 

 

 Prvním úkolem, pro provedení inventarizace, byla návštěva objektu a jeho samotná 

prohlídka. Dále šlo o získání projektové dokumentace, kterou mi poskytla přímo mateřská 

škola. Původní projektová dokumentace je doloţena ve výkresové části bakalářské práce. 

Vzhledem k rozsáhlým rekonstrukcím v uplynulých letech však není projektová dokumentace 

zcela aktuální. Z tohoto důvodu je v předchozí kapitole umístěno prostorové schéma, které 

odpovídá skutečnému stavu objektu. Jednotlivé části inventarizace a pasportizace 

korespondují tedy s nově vytvořeným prostorovým schématem objektu. 

 

 V další části došlo k pořízení fotodokumentace interiéru a exteriéru budovy a 

k přeměření jednotlivých místností. Při této příleţitosti mi vedení MŠ poskytlo informace a 

dokumentaci k jednotlivým rekonstrukcím a část výstupu jimi provedené inventarizace. 

 

 Samotná inventarizace probíhala prohlídkou jednotlivých místností a předmětů, poté 

následným zápisem do tabulkového editoru, jehoţ výstupy jsou uvedeny v příloze číslo dvě. 

Předměty jsou označeny pomocí jednoduchých štítků s ručně psaným inventárním číslem. 

Tento způsob značení samotný proces prodluţuje a je velmi chaotický. Inventární čísla 

jednotlivých předmětů jsou také zvolena nepřehledně, proto bude v další části vytvořen návrh 

na nové značení předmětů. 

 

7.1 Návrh na nové značení předmětů 

Vzhledem k neustálé obměně prvků, coţ je pro mateřskou školu charakteristické, je stávající 

značení zvoleno nevhodně. I kdyţ objekt MŠ není příliš rozsáhlý, tak díky zvolenému značení 

pomocí ručně psaných štítků se celý proces inventarizace stává velmi zdlouhavým a 

nepřehledným. 

 

 Nejvhodnějším řešením by bylo označení předmětů pomocí RFID čipů. Tento způsob je 

však velmi nákladný a vzhledem k omezeným financím mateřské školy je zároveň 

nerealizovatelný. Přijatelnější variantou je označení pomocí čárových kódů, kde inventarizaci 

usnadní čtečka čárových kódů a software, do kterého se data automaticky přeposílají. 
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Doporučila bych tedy zvolit tento způsob, neboť dojde k výrazné úspoře času a k eliminaci 

chyb. 

 

 Základní komponenty pro jednoduchou správu majetku se skládají z mobilního 

terminálu s integrovanou čtečkou čárových kódů a z tiskárny Zebra GC420, která umoţní tisk 

potřebných etiket s popisem majetku a čárový kód. Pro tvorbu etiket je k tiskárně zdarma 

dodávaný SW ZebraDesigner, jehoţ nevýhodou je neschopnost komunikace s databází. 

Z tohoto důvodu je lepší moţností pořízení placené verze SW ZebraDesigner PRO, která je 

schopna tisknout proměnné informace z databáze. 

 

Tab. č.3, Ocenění jednotlivých komponentů pro vyuţití čárových kódů, zdroj: autor
 pozn. 

Název Počet kusů Cena 

Termotransférová  tiskárna čárových kódů Zebra GC420 1 7 460Kč 

Mobilní terminál Datalogic Memor 1 12 480Kč 

Etiketa bílá PE 50x20 1 000 2 530Kč 

Licence SAM pro PC 1 3 260Kč 

Licence SAM pro mobilní terminál 1 10 400Kč 

CELKOVÁ VSTUPNÍ INVESTICE                                                           36 130Kč 

 

 Při snaze získat cenu softwaru pro kompletní ocenění nastal problém ze strany 

poptávaných firem, které nebyly ochotny sdělit cenovou nabídku. Jedinou společností, která 

poskytla informace byla společnost DATASCAN. Předchozí tabulka se proto řídí výhradně 

cenami společnosti DATASCAN. Nelze však provést porovnání s jinými cenami softwaru a 

následné vyhodnocení nejvýhodnější ceny z důvodu neposkytnutí informací jinými 

společnostmi. 

 

7.2 Návrh na kódování jednotlivých prvků 

Objekt mateřské školy pouţívá ke kódování předmětů trojmístné číslo, které odpovídá 

časovému harmonogramu nákupu jednotlivých prvků. Coţ samozřejmě vede k velké 

nepřehlednosti a zároveň chybovosti, neboť některé předměty mají totéţ identifikační číslo. 

Z tohoto důvodu bych navrhla přečíslování jednotlivých sloţek v objektu. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
pozn. Podklady pro ocenění veškerých komponentů poskytla společnost DATASCAN [11] 
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Návrh kódování prvků: 

 

AA.BB.CC.DDD 

 

Kde: 

AA…je dvoumístný numerický kód pro číslo podlaţí, 1.PP charakterizováno číslicí 00 

BB…je dvoumístný numerický kód pro označení konkrétní místnosti 

CC…je dvoumístný písmenný kód označující název konkrétní skupiny prvků 

DDD…je trojmístný numerický kód pro konkrétný prvek 

Příklady: 

01.06.BO.011 botník č.11 v místnosti 06 v 1.NP 

02.03.PS.004 psací stůl č.4 v místnosti 03 v 2.NP 

03.03.DŢ.043 dětská ţidle č.43 v místnosti 03 ve 3.NP 

 

 

Obr. č.15, Ukázka konkrétního čárového kódu, zdroj: autor 

 

 Příklad konečného výstupu po provedené inventarizaci je zobrazen v následujících 

tabulkách. 

 

Tab. č.4, Inventář místnosti 06 v 1.NP, zdroj: autor 

Drobný  dlouhodobý hmotný majetek 028/11 od 3 000Kč do 40 000Kč 

Inventární číslo Název Kusů Cena za kus Datum pořízení 

01.06.ŠB.001 Šatní box dřevěný zelený 1 21380 17.8.2009 

01.06.ŠB.002 Šatní box dřevěný zelený 1 21380 17.8.2009 

 

Tab. č.5, Inventář místnosti 06 v 1.NP, zdroj: autor 

Majetek v podrozvrhové evidenci 902/13 od 500Kč do 3 000Kč 

Inventární číslo Název Kusů Cena za kus Datum pořízení 

01.06.BO.001 Botník 1 2900 1.1.2009 

01.06.ŠL.001 Šatní lavice 1 750 27.8.2009 

01.06.ŠL.002 Šatní lavice 1 750 27.8.2009 

01.06.ŠP.001 Šatní police 1 500 27.8.2009 

01.06.ŠP.002 Šatní police 1 500 27.8.2009 
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8. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provést inventarizaci majetku objektu školství a zároveň 

vytvořit prostorový, stavební a technický pasport. Práce byla rozdělena do dvou částí, které na 

sebe navazují. 

 

 První část bakalářské práce se zabývá  teoretickým rozborem. Prvním úkolem bylo 

vysvětlení jednotlivých pojmů, které se zadaným tématem souvisí, z čehoţ vyplynula vazba 

pasportizace a inventarizace na facility management. Tomuto odvětví je věnována samostatná 

kapitola, protoţe pasportizace a inventarizace probíhají v jeho nejdelším ţivotním cyklu a to 

ve fázi uţívání. Tato fáze je důleţitá z důvodu úspory financí, čemuţ značným dílem přispívá 

právě kvalitně provedená inventarizace a pasportizace.  

 

 V nejrozsáhlejší kapitole bakalářské práce, která se zaměřuje právě na inventarizaci, 

bylo prvotním úkolem rozdělení majetku, coţ je pro správnou tvorbu inventarizace klíčové.  

Dále zde byl popsán podrobný popis průběhu samotné inventarizace majetku včetně 

označování a kódování předmětů v obecné rovině. Na tuto kapitolu navazuje část 

pasportizace, která sice není hlavním předmětem bakalářské práce, ale s inventarizací přímo 

souvisí a v praktické části bylo úkolem provést prostorový, stavební a technický pasport. 

 

 Teoretická část se také věnuje softwarové podpoře, která velmi usnadňuje tvorbu 

inventárních soupisů a pasportů. Je to pomocná síla, která vede ke značné úspoře času a 

omezení chybovosti výstupů. 

 

 V praktické části práce byl popsán vybraný objekt po stránce stavebně technické, včetně 

provedených rekonstrukcí. Z důvodu neaktualizované projektové dokumentace bylo do této 

části začleněno nově vytvořené prostorové schéma, které odpovídá skutečnému stavu objektu. 

V další kapitole praktické části byl popsán vlastní průběh inventarizace zadaného objektu, 

který zároveň odhalil nepříliš vhodný způsob provádění inventarizace ze strany zaměstnanců 

mateřské školy. Proto byl do této části začleněn návrh na změnu značení a kódování 

jednotlivých prvků objektu včetně ocenění jednotlivých komponentů pro vyuţití čárových 

kódů. Při snaze získat cenu softwaru pro kompletní ocenění však nastal problém ze strany 

poptávaných firem, které nebyly ochotny sdělit cenovou nabídku. Jedinou společností, která 

poskytla informace byla společnost DATASCAN. 
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 Součástí práce bylo hlavně provést vlastní inventarizaci a pasportizaci objektu, jejichţ 

výstupy jsou součástí příloh jako tabulky z tabulkového editoru Excel. Vzhledem 

k rozsáhlosti vybraného objektu z hlediska inventarizace však byla po domluvě s vedoucím 

bakalářské práce zpracována pouze jeho část. 
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