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1 Úvod 
 

Cena, kvalita a rizika v poskytování prací a služeb Facility managementu pro mě byla 

výborná volba tématu pro diplomovou práci. Facility management je sám o sobě velmi 

rozmanitý obor, avšak nejjednodušeji a nejvýstižněji ho lze chápat jako dokonalý soulad 

pracovníků, procesů a pracoviště, což znamená, že dobře fungující Facility management 

v objektu dokáže optimalizovat všechny činnosti a procesy, které zajišťují a podporují 

její hlavní činnost. V České republice lidé znají tento obor nejčastěji pod pojmem správa 

a údržba nemovitostí. 

 

V dnešní době je velkým problémem fakt, že neustále dochází ke zvyšování nákladů 

potřebných na provoz a správu objektu a zároveň se zhoršuje kvalita provedené práce 

služeb poskytovaných insourcingem i outsourcingem.  Jinými slovy lze říci, že mají 

pracovníci vysoké nároky na finanční ohodnocení, prémie a benefity, ale neprovádějí 

svoji práci dostatečně kvalitně na to, aby si svoje požadavky zasloužili. Z tohoto důvodu 

vznikl samostatný obor Facility management, který dokáže řešit problémy s nekvalitně 

prováděnými službami a který se zároveň neustále snaží o snižování nákladů potřebných 

na provoz objektu. 

 

Cílem práce je zmapování situace v poskytování prací a služeb Facility managementu ve 

vybraných objektech a návrh optimalizačních opatření. Práce je rozdělena na část 

teoretickou, která je obsažena v prvních kapitolách a následně na část praktickou. 

 

Druhá kapitola teoretické části se věnuje základním pojmům z oblasti Facility 

managementu, jeho historii, přínosům a způsobům zajištění. Kromě těchto informací je 

zde popsán také samotný cíl Facility managementu, úrovně součinnosti, a náplň práce 

facility manažera. 

 

Třetí kapitola popisuje dvě velmi důležité normy Facility managementu, první normou, 

která je pro Facility management nepostradatelná je ČSN EN 15221 „Facility 

management“. Tento standard je na území ČR platný a měl by být respektován a používán 

všemi organizacemi. Druhým standardem je ISO 41000, tento standard je nový a na rozdíl 

od normy EN 15221 řeší otázky dlouhodobého plánování jednotné podpory. 

 

Ve čtvrté kapitole lze najít vzor smlouvy se zaměřením na cenu, kvalitu a rizika FM 

služeb, konkrétně tedy smlouvu SLA (Service Level Agreement). Poslední kapitola 

teoretické části se věnuje kvalitě v poskytování prací a služeb Facility managementu, 

popisu jednotlivých měřítek výkonnosti, hlavně tedy klíčovým ukazatelům výkonnosti 

(KPI) a praktickým příkladům jejich aplikace. 
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Druhou částí diplomové práce je část praktická, která je zpracovaná formou případové 

studie. Pro svoji případovou studii jsem zvolila zhodnocení dvou rozdílných typů objektů, 

konkrétně hotelu a stavební firmy. Pomocí dotazníkového šetření je u jednotlivých typů 

služeb zjištěn způsob jejich zajištění, náklady, způsob kontroly kvality a typ smluvního 

zajištění s jednotlivými poskytovateli služeb.   

 

Po získání informací z dotazníkového šetření přecházím k výpočtu potřebných nákladů 

na provoz jednotlivých objektů. Pro kontrolu kvality provedené práce je v následující 

podkapitole určeno procentuální rozmezí pro hodnocení kvality jednotlivých typů 

pracovních pozic a poskytovaných služeb, díky kterému je možné udělovat sankce 

v případě nekvalitně odvedené práce. Výše sankcí budou odpovídat průměrnému 

měsíčnímu ohodnocení získanému díky pravidelným kontrolám kvality. 

 

Výstupem práce je podrobný popis rizik, které mohou vzniknout u jednotlivých typů 

služeb, ale také u obou způsobů jejich zajištění. U všech rizik jsou uvedeny návrhy 

optimalizačních opatření, aby bylo jasné, jak lze předejít nebo zabránit nežádoucím 

problémům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

12 
 

2 Facility management 
 

2.1 Co je to Facility management 

 

Management podpůrných procesů je poměrně nový obor a v podnicích je využíván stále 

častěji. V České republice se využívá více než 10 let (ve světě přes 30 let). Nejjednodušší 

vysvětlení pojmu Facility management najdeme po přeložení jeho jednotlivých slov. 

Slovo facility překládáme jako snadnost, dovednost, přístupnost nebo plynulost a slovo 

management znamená vedení, správa nebo řízení. Facility management má po celém 

světě mnoho odlišných definic, ale všechny modifikují původní definici asociace IFMA: 

„Metoda, jak v organizacích vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní 

prostředí, která v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, 

humanitních a technických věd.“ Tato definice je často prezentována symbolem „3P“ 

(Pracovníci + Procesy + Prostory). [3] 

 

 
 

Obrázek 1 - Definice „3P“ (zdroj: [5]) 

 

Oblasti týkající se pracovníků a procesů jsou identické ve všech oborech řízení. Jedná se 

o soubor činností zajišťovaný pro skupinu osob. Nejdůležitější pro management 

podpůrných činností je oblast označená jako „Pracoviště“. Konkrétně se jedná o zajištění 

služeb, které zvyšují komfort jednotlivých pracovišť a tím i výkony pracovníků. Jeho 

hlavními starostmi jsou potřebné věci, jako je hmotná velikost a členění, technické 

vybavení, internet, napojení na vnější komunikace, přístup zvenčí nebo parkování.  

 

Facility management obnáší úsporu režijních nákladů, ale soustředí se i na potřeby těch, 

kteří jsou zapojeni do hlavní činnosti podniku. Obor tak kompletně plánuje a následně 

provozuje všechny podpůrné činnosti, které musí každý majitel vedle primárních činností 

ve společnosti zajišťovat.  

 

Například v kancelářích musí facility management zajistit úspory v režijních nákladech 

na provoz při maximálním komfortu pracovníků, proto se tvoří pracovní prostředí: 

příjemné, s dostupností a kvalitou pracovních prostředků, se zajištěním všech potřebných 

informací díky telekomunikacím nebo s možností stravování a odpočinkových koutů. [3] 
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2.2 Historie Facility managementu 

 

Už od pravěku si lidské skupiny připravovaly jídlo, uklízely své obydlí a navzájem si 

vypomáhaly různými službami. V té době však zatím nešlo o řízené služby, ale vždy šlo 

o uspokojení potřeb toho, kdo to zrovna potřeboval – dnes tomuto člověku říkáme klient. 

Pokud klient umí správně vyjádřit, co opravdu chce, potom je už jen otázkou 

profesionality poskytovatele tuto službu zařídit.  

 

Dnešní Facility management byl zrozen v sedmdesátých letech v USA. Lidé se v této 

oblasti vzdělávali a konaly se konference, což vedlo k založení Národní asociace Facility 

managementu. Začátkem osmdesátých let se toto hnutí dostalo až do Kanady, a tak se 

asociace přejmenovala na Mezinárodní asociaci Facility managementu IFMA, jejíž název 

a aktivity platí dodnes. Dříve byly služby zajišťovány nejvíce pomocí vlastních 

zaměstnanců a velmi pomalu se přesouvalo k provádění služeb externími pracovníky. 

Nyní je zajištění vlastními či externími pracovníky otázkou konkrétního přání klienta. 

 

Mezi prvními podněty k založení Facility managementu byl vznik otevřených kanceláří 

a rozvoj telefonů a faxů, které byli propojovány komplikovanou kabeláží a po „zmizení“ 

některých stěn nebylo lehké přepojit a přestavět dispozice podle nových potřeb klienta. 

Dnes se o moderní budovy stará řada specialistů a tehdejší správce nemovitosti se 

proměnil na sofistikovaného Facility manažera. 

 

V době boomu informačních technologií nastaly změny principu Facility managementu. 

Tyto změny zbavily zaměstnance závislosti na svém současném pracovišti a umožnily 

mu pracovat na cestách, v přírodě nebo doma. Facility management tak získal nový 

rozměr – zajistit kvalitní podmínky práce pro každé toto alternativní pracoviště. 

 

Často se mluví o orientaci Facility managementu na sloučené zajištění služeb, které každý 

uživatel objektu potřebuje k tomu, aby mohl kvalitně a efektivně dělat svoji hlavní 

činnost. Nejedná se tak úplně o snížení nákladů, ale hlavně je očekáváno zvýšení 

efektivity práce díky kvalitnímu zázemí. 

 

Nový rozměr Facility managementu bude součástí celého výrobního procesu, díky 

jednotnému informačnímu modelu, označovaného jako BIM (Building Information 

Modeling). Tento model umožňuje sledování všech typů informací jak v průběhu 

přípravy, výstavby, tak i v období celého užívání objektu. [2] 
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2.3 Hlavní přínosy Facility managementu 

 

Všechny manažery nejvíce zajímá, jaké největší přínosy můžou od změn očekávat. V této 

kapitole proto vyjmenuji důležitá pozitiva, které by se po zavedení FM principů do řízení 

podpůrných služeb ve společnosti měly projevit. [2] 

 

2.3.1 Úspora provozních nákladů 

 

Po zavedení sjednoceného FM by měly v dlouhodobém časovém horizontu vzniknout až 

30 % úspory provozních nákladů. Do jednoho roku by měly vzniknout úspory do 10 %. 

Úspory vznikají tak, že se odhalí duplicity či nepřítomnost některých služeb. Sjednocení 

řízení přináší výrazné synergické efekty, outsourcing zase profesionalitu a efektivitu 

zajištění. Kvalitnější dohled a kontrola kvality snižuje chybovost a poruchovost. Kvalitní 

a pravidelná údržba zase prodlouží životnost. [2] 

 

Přehledný souhrn jednotlivých úspor: 

 

- Odstranění duplicit a ztrátových služeb 

- Snížení energetické náročnosti  

- Efektivnější využití ploch – snížení užitné plochy na pracovníka 

- Snížení prostojů pracovníků 

- Efektivnější využití kancelářské a ICT techniky 

- Snížení ztrát z důvodu nekvalitně odvedených služeb 

- Intenzivnější využití nástrojů a vybavení  

- Menší poruchovost a nižší opotřebovanost 

- Snížení nemocnosti pracovníků díky čistšímu a zdravějšímu prostředí 

 

2.3.2 Zvýšení produktivity zaměstnanců 

 

Zvýšit produktivitu zaměstnanců a zajistit snížení jejich prostojů lze provést zavedením 

jednotného požadavkového systému, respektováním standardů, jednotných systémů 

služeb a kvalitou jejich zajištění. Systém jednotného SW bude obsahovat:  

 

- Předvyplněné formuláře na objednávku služby 

- Nastavení opakujících se činností tak, aby v potřebné chvíli generovaly 

jednorázový požadavek na jejich provedení 

- Snadnou dohledatelnost toho, v jakém stádiu je plnění daného požadavku 

 

Toto všechno uvolní zaměstnance od zbytečně stráveného času hledáním, voláním, 

doptáváním se atd. Celý proces se zrychlí, zefektivní a zprofesionalizuje. To vše ušetří 

čas v hlavním procesu a tím zvýší produktivitu práce. [2] 
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2.3.3 Uvolnění prostorových kapacit 

 

Uvolnění prostorových kapacit lze docílit například zavedením velkoplošných kanceláří 

a uvolnit tak až 40 % prostor. Díky internetovým aplikacím, které umožňují změnu 

pracovního režimu spousty zaměstnanců se zavádí sdílená pracoviště a je možné pracovat 

na cestách nebo z domu.  Velkoplošné kanceláře jsou sestaveny z menších celků, které 

jsou odděleny lehce přestavitelnými bariérami. Nově se začínají uplatňovat tzv. kanceláře 

třetího typu, což jsou kavárny uzpůsobené pro administrativní práce, vybavené ICT 

infrastrukturou, doplněné tiskárnami a kopírovacím koutem. Tyto kavárny nabízí také 

doplňkové služby sekretariátu a recepce, které mohou vykonávat pracovníci centra, kteří 

jsou zodpovědní také za zajištění občerstvení a organizaci tohoto prostoru. [2] 

 

2.4 Způsoby zajištění podpůrných služeb 

 

2.4.1 Insourcing 

 

Pojem insourcing znamená, že si organizace řídí podpůrné činnosti pomocí vlastních 

zdrojů. Těmito zdroji jsou pracovníci, kteří činnost provádějí, prostory, ve kterých je 

činnost prováděna a procesy, které se při činnosti využívají. [2] 

 

Silné stránky: 

 

- Přímé řízení 

- Sdílení know-how s pracovníky v základní činnosti 

- Možnost mimořádného zastoupení pracovníky ze základní činnosti 

- Rychlá a bezpečná komunikace uvnitř společnosti 

- Snížení rizika "vynesení" citlivých firemních informací 

- Jednodušší řízení rizik provázáním s celopodnikovým systémem 

 

Slabé stránky: 

 

- Vysoké personální náklady 

- Podceňování FM podpory z úrovně nejvyššího managementu 

- Nízké sledování FM nákladů 

- Nízký přehled o moderních postupech v FM oboru 

- Malé vytížení FM nástrojů a techniky 

- Podcenění výběru Facility manažera a klíčových FM pracovníků 

- Nutnost držet personální rezervu pro případ nemoci a výpadku 

- Podcenění vzdělání a rozvoje 

- Použití zastaralých FM postupů, které mohou ohrožovat základní procesy 

- Omezování nákladů na vybavení a výstroj 

- Nejasnost kompetencí 



 

16 
 

2.4.2 Outsourcing 

 

Pojem outsourcing znamená, že si organizace na řízení podpůrných činností zajišťuje 

pověřeného dodavatele služeb, který službu na základě smlouvy a přesně specifikovaných 

podmínek provádí. [2] 

 

Silné stránky: 

 

- Snížení počtu vlastních pracovníků (nižší personální a provozní náklady) 

- Vysoká kvalita v FM profesích 

- Zastupitelnost pracovníky z jiných zakázek 

- Efektivní využití drahé techniky 

- Využívání kvalitních provozních prostředků 

- Smluvně vyjasněné kompetence 

- Přehledné náklady za FM 

- Vedení vnímá význam FM 

- Odpadá nutnost vzdělání v oboru 

 

Slabé stránky: 

 

- Komunikace pracovníků odlišných firem  

- Slabá kontrola rizik 

- Velmi často špatně vymezené potřeby 

- Nepřímé sledování jednotlivých operací 

- Vysoké nároky na komunikaci mezi Facility manažery klienta a poskytovatele 
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2.5  Oblasti Facility managementu 

 

Existují dvě hlavní skupiny podpůrných činností. První skupinou jsou tvrdé služby 

(prostor a infrastruktura) a druhou skupinou jsou služby měkké (lidé a organizace). 

V následujících podkapitolách jsou tyto skupiny rozebrány podrobně a přehledně. [1] 

 

2.5.1  Prostor a infrastruktura – tvrdé služby 

 

a) Prostor a ubytování 

- strategické plánování a řízení prostoru 

- plánování a projednávání (klient s Facility manažerem) 

- návrhy a konstrukce (budoucího prostoru) 

- pronájem a řízení obsazenosti 

- správa a údržba budov 

- opravy a přestavby 

 

b) Pracoviště 

- návrh pracoviště 

- výběr nábytku a vybavení 

- vybavení interiéru a exteriéru, stěhování 

- značení, dekorace, členění prostoru  

 

c) Technická infrastruktura 

- správa energií a médií 

- správa životního prostředí 

- provoz a údržba technického zařízení  

- správa systémů pro provoz a údržbu 

- osvětlení 

- třídění odpadu 

 

d) Úklidy a čištění 

- hygienické služby 

- úklid pracoviště, strojní úklid 

- čištění budov a mytí skel 

- čištění vybavení a zařízení 

- venkovní úklid a zimní údržba 

 

e) Ostatní 

- pronájem měřících a speciálních prostředků 

- práce uvnitř budovy se speciálním vybavením 

- právní služba 
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2.5.2 Lidé a organizace (měkké služby) 

 

a) Zdraví, bezpečnost a ochrana 

- lékařské a ošetřovatelské služby 

- management bezpečnosti 

- přístupové systémy, identifikační karty, klíče, kódy 

- opatření při katastrofách a plán obnovy 

- požární ochrana a prevence 

 

b) Péče o uživatele objektů 

- recepce a sekretariát 

- Helpdesk 

- stravování a jídelní automaty 

- organizace konferencí, schůzek a dalších akcí 

- osobní služby 

- pracovní oblečení a pomůcky 

 

c) ICT 

- provoz datových a telefonních sítí 

- datová střediska a provoz serverů 

- PC podpora 

- IT bezpečnost a ochrana 

- IT a telefonní spojení a přepojování 

- užívání GPS 

 

d) Interní logistika  

- pošta a kurýrní služby 

- dokument management a archivace 

- reprografické služby, kopírování a tisk 

- kancelářské potřeby 

- doprava a skladování 

- osobní přeprava a cestování 

- parkování a správa vozového parku 

 

e) Ostatní lidé a organizace 

- účetnictví, audity a finanční hlášení 

- řízení lidských zdrojů 

- marketing 

- správa smluv a právní servis 

- projekt management 

- management jakosti a kvality 
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2.6  Cil Facility managementu  

 

Cílem Facility managementu je uvolnění organizace od řešení problémů týkajících se 

podpůrných činností, pomocí propojení již zmíněných oblastí „3P“ a zkvalitnění jejich 

vzájemného působení. Po dosažení tohoto cíle by mělo dojít k ekonomicky 

efektivnějšímu provozu. [1] 

 

Přínosy FM: 

- určení osob, které zajištují komunikaci 

- nejlepší využití propojení „3P“ 

- řízení evidence služeb insourcingu i outsourcingu 

- snížení neshod mezi vlastními a externími pracovníky 

- spojení všech požadovaných podpůrných služeb 

- jednoznačnost stavu, kvality služby a nákladů na její provedení 

- zkoumání životních cyklů všech prostředků 

 

2.7  Úrovně součinnosti  

 

Aby byly požadované výsledky úspěšné, je nutné, aby byl Facility management v souladu 

s posláním organizace a jejích cílů. Proto se FM rozděluje na tři hlavní úrovně 

(strategickou, taktickou a provozní). [1] 

 

 
 

Obrázek 2 - Úrovně součinnosti (zdroj: [6]) 
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2.7.1  Strategická úroveň  

 

Strategická úroveň se snaží o dosažení dlouhodobých cílů organizace pomocí:  

 

- určení FM strategie tak, aby byla v souladu s organizační strategií 

- vytvoření příruček pro prostor, procesy, služby a majetek 

- aktivního vstoupení a zpětné vazby 

- zkoumáním rizik a k zavedení změn 

- uvedení servisních smluv a sledování klíčových ukazatelů výkonnosti 

- správa dopadu zařízení na základní činnosti, okolní prostředí a společnost 

- dobrých poměrů s úřady, pronajímateli, nájemníky a důležitými společníky 

- kontrolou FM organizací 

 

 
 

Obrázek 3 - Strategická úroveň (zdroj: [6]) 

 

2.7.2  Taktická úroveň  

 

Taktická úroveň v průběhu jednoho roku zavádí strategické cíle pomocí:  

 

- Zajištění a sledování důležitých interních nařízení 

- Plánů obchodních i rozpočtových 

- Rozvedení záměrů Facility managementu do úrovní provozních potřeb 

- Vymezení servisních smluv a objasnění klíčových ukazatelů výkonnosti 

- Pozorování respektování legislativy 

- Vedení projektů, postupů a ujednání 

- Vedení FM skupiny 

- Vylepšení při používání zdrojů 

- Zavedení evidence změn 

- Taktické domluvy s vlastními i externími dodavateli služeb 
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Obrázek 4 - Taktická úroveň (zdroj: [6]) 

 

2.7.3  Provozní úroveň 

 

Tato úroveň vytváří každý den koncovým uživatelům požadované prostředí pomocí: 

 

- dodávky služeb v souladu se servisní smlouvou 

- sledování a revize procesů při dodávce služeb 

- sledování dodavatelů služeb 

- schvalování požadavků na služby 

- shromažďování informací pro posuzování výkonu, zpětné vazby a poptávky 

koncových odběratelů 

- upozornění na taktickou úroveň 

- dobrá domluva s vlastními i externími dodavateli služeb na provozní úrovni 

 

 
 

Obrázek 5 - Provozní úroveň (zdroj: [6]) 

 



 

22 
 

2.8  Facility manažer 

 

Facility manažer se věnuje řízení podpůrných činností a obvykle působí jako vedoucí 

úseku správy objektů, majetku a budov. Ručí za plnění úkolů, u kterých je nutné, aby je 

řídili i další zaměstnanci organizace. Ve složitosti jednotlivých úkolů stejně jako 

v postavení manažerů v organizaci se rozdíly dělí na různé úrovně. Tyto úrovňové rozdíly 

umožňují stanovení potřeb a dovedností nutných pro perfektní plnění podpůrných 

činností ve firmě. Úrovňové rozdíly také motivují manažery k osobnímu rozvoji. Jedním 

z dalších hlavních úkolů facility manažera je co nejvíce vylepšit spojení mezi pracovním 

prostředím, procesním vybavením a vlastními pracovníky. Tento úkol je možné splnit 

jenom s dobrými znalostmi administrativy, architektury, humanitních a technických věd. 

Vrcholový (TOP) facility manažer musí perfektně rozumět chodu firmy a potřebám 

obchodního a výrobního procesu, což by měl vhodně doplňovat podpůrnými činnostmi, 

jako jsou například: 

 

- strategické plánování zařízení a vybavení 

- platby za zařízení a vybavení 

- nájem a správa nemovitosti  

- výběr nábytku, zařízení a externích služeb 

- výstavba, rekonstrukce, stěhování 

- zdraví, bezpečnost, ochrana 

- vymezení organizačních pravidel a postupů 

- vedení jakosti a výkonu 

- architektura, inženýring 

- prostorové plánování a řízení 

- chod objektu, údržba a správa 

- kopírování, doprava, úklid, stravování 

- telekomunikace 

- environmentální aspekty 

 

Facility manažeři se podle své funkce dělí na liniové, střední a vrcholové. [4] 

 

a) Linioví facility manažeři (operativní)  

 

Operativní facility manažeři působí v institucích, provozech a objektech. Bývají nejlepší 

v pracovním útvaru. Řídí a kontrolují podřízené při plnění běžných úkolů, což je jejich 

hlavní činností. Při nalezení chyb a potíží v provozu jednají okamžitě a musí se postarat 

o odstranění či napravení těchto nedostatků. Vhodným příkladem liniových facility 

manažerů jsou např. dispečeři činností jako jsou úklid, ostraha nebo údržba. [4] 
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b) Střední facility manažeři (taktičtí) 

 

Taktičtí manažeři nesou zodpovědnost za manažery liniové a také za řadové zaměstnance 

facility firmy. Dělí se podle různých funkcí, např. objektový manažer, vedoucí provozu, 

vedoucí střediska či vedoucí útvaru. Jejich další důležitou činností je koordinace 

prováděných úkolů tak, aby byly dosaženy všechny strategické cíle organizace. [4] 

 

c)  Vrcholový facility manažeři (TOP)  

 

TOP facility manažeři jsou zodpovědní za veškerou výkonnost facility firmy. Konkrétně 

to jsou generální ředitelé, odborní ředitelé, ředitelé divizí, náměstci ředitelů a někdy také 

jednatelé firem. Nejdůležitější činností TOP manažera je stanovení organizační strategie, 

organizování a vedení lidí, dále taky vymezení a kontrolování cílů. [4] 

 

 
 

Obrázek 6 - Role a odpovědnosti facility manažera (zdroj: [1]) 
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3 Standardizace Facility managementu 
 

Nejdůležitějším standardem ve Facility managementu je EU norma ČSN EN 15221 

„Facility management“, která se dělí na 7 platných dílů. Tento standard je na území ČR 

platný a měl by být respektován všemi organizacemi. Není však uzákoněn a ani žádným 

jiným způsoben učiněn povinným, je pouze vysoce doporučen. [2] 

 

3.1 EU norma ČSN EN 15221 „Facility management“: 

 

ČSN EN 15221-1 (76 2101) - Část 1: Definice a terminologie  

ČSN EN 15221-2 (76 2101) - Část 2: Návod na přípravu smluv o Facility managementu  

ČSN EN 15221-3 (76 2101) - Část 3: Návod pro kvalitu ve Facility managementu  

ČSN EN 15221-4 (76 2101) - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury v FM  

ČSN EN 15221-5 (76 2101) - Část 5: Návod pro procesy ve Facility managementu  

ČSN EN 15221-6 (76 2101) - Část 6: Měření ploch a prostorů ve Facility managementu  

ČSN EN 15221-7 (76 2101) - Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti 

 

Uvedené díly EU normy ČSN EN 15221 jsou podrobně rozebrány v další kapitole. 

Dalším velmi důležitým a novým dokumentem je celosvětový standard, který je označen 

jako ISO 18480. [2] 

 

3.1.1  ČSN EN 15221-1 Definice a terminologie  

 

Tato norma se orientuje na terminologii Facility managementu a napomáhá zpřehlednění 

jeho rozsahu. Hlavním smyslem normy je však klást důraz na propojení tří oborů řízení, 

konkrétně Property, Asset a Facility managementu. [1] 

 

a) Property management se zaměřuje na co nejlepší využití prostoru, který si někdo 

pronajímá nebo ho vlastní. Prostor musí svým uživatelům vyhovovat provozně, 

finančně, fyzicky a také duševně. [1] 

 

b) Asset management se soustředí na to, aby byl majetek spravován co nejlépe, 

systematicky a koordinovaně v celém průběhu jeho životnosti. Majetek a aktiva 

jsou spravovány tak, aby jejich stav, výkonnost, hrozby a náklady dosáhly svých 

organizačních a strategických cílů. [1] 

 

c) Facility management spojuje činnosti v organizaci tak, aby došlo k rozvoji 

domluvených služeb, díky kterým stoupne účinnost a výkonnost hlavní činnosti 

organizace. [1] 

 

Tato norma vznikla hlavně kvůli rozvoji FM v Evropě, kulturním a historickým 

prostředím, odlišným potřebám řízení podpory, zkvalitnění a sjednocení služeb. [1] 
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3.1.2  ČSN EN 15221-2 Průvodce přípravou Facility management smluv  

 

Tato norma poskytuje návod na sepsání efektivní Facility management smlouvy.  

Smlouva určuje vztah mezi klientem a dodavatelem FM služeb.  Mezi hlavní účely této 

normy patří také zkvalitnění FM smluv, pomoc při volbě FM služeb, pomoc a vymezení 

potřebných kroků při smluvních sporech, rozeznání druhů FM smluv a následně 

doporučení přiznání práv a povinností jednotlivým stranám smlouvy. [1] 

 

3.1.3  ČSN EN 15221-3 Průvodce kvalitou v oblasti Facility managementu  

 

Tato norma uvádí postup, jak získat, vylepšit a měřit kvalitu služeb v FM. Mezi její hlavní 

záměry patří: [1] 

 

- Definovaní kritérií a ukazatelů týkající se kvality 

- Provedení měření a popisu subjektivních faktorů 

- Měření efektivity FM procesů 

- Vylepšení procesů pro dosažení kvality na strategické, taktické a provozní úrovni 

- Vylepšení managementu kvality a zajištění jeho zdokonalování 

 

3.1.4  ČSN EN 15221-4 Taxonomie, klasifikace a struktury Facility managementu  

 

Taxonomie znamená uspořádání pro zlepšení řízení informací a v FM obsahuje: [1] 

 

- Vztahy mezi prvky a jejich uspořádáním v FM 

- Definice pro normalizaci FM výrobků 

- Klasifikaci a posloupnost kódování pro normalizované FM výrobky 

- Návaznost na existující výdaje a uspořádání majetku  

- Shoda s požadavky primárních činností 

 

3.1.5 ČSN EN 15221-5 Průvodce vývojem a zlepšováním procesů  

 

Účelem této normy je dodání pokynů pro zdokonalování procesů pro podporu hlavních 

činností všech, kdo se zabývá FM. Dochází tak k rozmachu, obnovení a celkovému 

vylepšení pozice v Evropě. Všechny organizace by měli chápat efektivnost FM procesů 

a díky schopnému manažerskému přístupu by měli být FM procesy také zdokonalovány 

a rozváděny. 

 

Smlouvy o výstupech procesů musí být sjednoceny ve třech úrovních, a to konkrétně 

v úrovni provozní, taktické a strategické. [1] 
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3.1.6 ČSN EN 15221-6 Prostorové a plošné měření ve Facility managementu  

 

Norma obsahuje jasné termíny, definice a principy měření podlahových ploch a prostor 

objektů. Každá země Evropy má jiná pravidla pro měření podlahových ploch, díky čemuž 

dochází k nepřesnostem při srovnávání naměřených dat z jednotlivých zemí až o 30 %. 

Z tohoto důvodu je nutné mít jednotný evropský přístup k oblasti. Srovnatelnost těchto 

informací je důležitá pro rozhodování ze strany projektantů, architektů či investorů. [1] 

 

3.1.7 ČSN EN 15221-7 Benchmarking ve Facility managementu  

 

Benchmarkingem je nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření produktů, 

procesů a metod vlastní organizace. Zajišťuje pozici společnosti na trhu a její zdokonalení 

na základě konkurenčního srovnávání, největšího využití vlastních předností a odstranění 

nedostatků. Součástí učení je i přebrání know-how od konkurence. [1] 

 

3.2 ISO 41000 „Facility management“ 

 

Nový standard ISO 41000 „Facility management“ přináší na rozdíl od normy EN 15221 

řešení otázky dlouhodobého plánování jednotné podpory. Tento celosvětový ISO 

standard bude sloužit k auditu systému řízení organizací a doplní tak už dlouho užívanou 

normu ISO 9000 „Systém managementu kvality“, která slouží k řízení společností s cílem 

vytváření kvalitního produktu. Řízení je zde vnímáno od nastavení dlouhodobé strategie 

přes taktické zajištění až po bezchybnou provozní realizaci. [8] 

 

 
 

Obrázek 7 - ISO 41000 (zdroj: [8]) 
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Jak má nový standard správě pomoci? 

 

Standard ISO 41000 vede k sestavení a publikaci dlouhodobé strategie a politiky. Určuje, 

jak budeme dlouhodobě nakládat s majetkem, pozemky a budovami, jakou formou 

budeme dlouhodobě zajišťovat služby (insourcingem nebo outsourcingem), jak budeme 

rozvíjet SW prostředky, komunikační formy a jak daleko bychom se chtěli v horizontu 

desetiletí dostat. Po vytvoření strategie se musíme začít zajímat, jaké jsou skutečné 

potřeby našich klientů. Pomocí ISO 41000 budou všechny tyto potřeby pečlivě 

zdokumentovány a porovnány významnosti jednotlivých potřeb. Nyní následuje 

rozpracování jednotlivých potřeb, které se zapracují do návrhů smluv a příprav, jak 

jednotlivé služby zajistit. Pokaždé je nutné, aby byl vybrán někdo, kdo bude mít tuto 

oblast na starost a také zde musí být vytvořen program, který toto řízení řídí. Díky této 

změně funguje správa naprosto kvalitně. U majetku je vždy zřejmé, v jakém je stavu, zda 

je kvalitně provedený úklid, hezky upravená zeleň, efektivně zařízené zdroje (elektřina, 

plyn, voda, kanalizace), ekologicky zařízené odpadové hospodářství, zajištěná ochrana 

majetku a osob nebo dodržování BOZP a hygieny. [8] 

 

Perfektně zajištěný Facility management však může pomoct i zaměstnancům s jejich 

problémy v prostorách (kancelářích) a také s vnitropodnikovou logistikou (kancelářské 

potřeby, vnitřní pošta, archivace, vnitřní doprava, vozový park, kopírování).  Díky 

takovéto kvalitě správy budov budou mít zaměstnanci pořád všechno „po ruce“, a pokud 

nastane nějaký problém, tak jednoduše zadají požadavek do SW aplikace helpdesku. 

Každý pracovník se bude moci věnovat už jen úkolům, kvůli kterým byl do firmy přijat 

a všechno, co ho od práce odvádělo, musí být zajištěno specializovanými pracovníky. [8] 

 

Díly standardu ISO 41000: [10] 

 

ISO 41001 Facility management – Systémy řízení 

- Tento standard sjednocuje systémy řízení správy majetku ve všech typech 

organizací sloužící jako podklad k auditování systému řízení podpůrných služeb 

a správy majetku. 

 

ISO 41011 Facility management – Slovník 

- Definice základních pojmů. 

 

ISO 41012 Facility management – Pokyny pro tvorbu smluv v FM 

- Popis podstatných prvků v procesech, role a zodpovědnosti, modely smluv. 

 

ISO 41013 Facility management – Rozsah, klíčové pojmy a výhody 
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4 Smlouvy a dokumentace Facility managementu 
 

Facility management je velmi obsáhlý a rozvětvený obor, a tak se v něm vyskytuje 

obrovské množství dokumentačního a smluvního zajištění. Proto je tato kapitola 

zaměřena pouze na nejdůležitější pravidla a parametry, mezi které patří například: [2] 

 

- Dokumentace staveb a technologií (výkresy, dokumenty o nabytí a vlastnictví) 

- Provozní a správní dokumentace 

o povinná (revizní správy, provozní řády vymezených zařízení) 

o nepovinná, ale potřebná pro provoz (provozní dokumentace budov, 

evidence požadavků a jejich vyřízení, pracovní postupy) 

- Smlouvy s poskytovateli FM (SLA smlouvy, FM smlouvy) a nájemní smlouvy 

- Smlouvy týkající se dodávky energií a médií 

 

Důležitým krokem pro udržitelnost je dokumentování všech fází životnosti budovy. 

Každá fáze má zhotovený předpis nebo nařízení. Specifikace jsou zhotoveny na základě 

úředních povolení, povinných řízení a úředních operací. Pro požadavky na uchování 

dokumentací však často nejsou žádné nařízené specifikace, což je problém. Pro zvýšení 

kvality provozu budov je potřeba mít kompletní historii přípravných prací, samotného 

projektu a uskutečnění výstavby s kompletním popisem budovy, který musí obsahovat 

technický popis stavby, údržbářské a opravářské postupy, předpokládanou životnost 

jednotlivých prvků a rizika v provozní fázi budovy. Dodržovat provozní postupy je velmi 

důležité kvůli případným reklamacím u dodavatelů, proto je dobré mít zkompletovanou 

provozní dokumentaci. [2] 

 

Kvalita smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem závisí na tom, jaké zkušenosti má 

odběratel se zajišťováním daných služeb. Tento typ smlouvy má vždy svoji časovou 

posloupnost vzniku. Odběratel tvoří základ pro vnik budoucí smlouvy, tzv. Service Level 

(SL), ve kterém popisuje svoje požadavky na konkrétní služby. Service Level je jinými 

slovy materiálem pro vznik návrhu servisní smlouvy (SLA). [2] 

 

SL smlouva by měla obsahovat a přesně specifikovat: [2] 

 

- Cíle FM služeb 

- Vlastnosti základních služeb a závazné parametry 

- Nepovinné parametry potvrzené klientem 

- Parametry technické (výměry, technologie, výkony) 

- Vybavení a materiály 

- Parametry organizační a časové 

- Požadavky na komunikaci pro konkrétní FM službu 

- Požadavky kvalitativní (KPI / CPI)  
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Dle ČSN EN 15221-5 je pro zhotovení smluv a zvýšení jejich kvality výborná procesní 

analýza. Procesní analýza by měla obsahovat následující parametry: [2]  

 

- Podrobný popis FM služby 

- Detailní přehled vstupů a výstupů 

- Přehled příznaků pro spuštění služby 

- Náklady na samotnou službu  

- Schéma postupu (textové nebo grafické) 

 

Dalším krokem po zhotovení přehledu a samotných SL popisů FM služeb je rozhodnutí 

o zajištění služeb pro odběratele. Odběratel si vybere z možností, zda si nechá službu 

zprostředkovat pomocí vlastních zdrojů nebo jestli pro něj bude výhodnější si objednat 

externí pracovníky. Pro odběratele je však nutností u obou variant zprostředkování zvážit 

náklady na službu, rizika zajištění služby, zvyky a kulturu ve firmě. [2] 

 

Po zvážení těchto bodů se bude odběratel schopen lépe rozhodnout, která varianta 

zprostředkování bude u jednotlivých služeb výhodnější. Pokud se odběratel rozhodne pro 

zprostředkování některých služeb externím způsobem, tak by měl také zvážit, zda by bylo 

vhodné tyto služby zajistit jedním dodavatelem. [2] 

 

Když se odběratel rozhodne pro jednotné zajištění služeb, musí si nachystat návrh FM 

smlouvy, ve které musí být pro všechny FM služby určeny stejné smluvní parametry: [2] 

 

- Obecné směrnice a postupy zajišťování FM 

- Lidé nebo společnosti, které se podílejí na podpoře FM 

- Stanovení cen, jejich forma a úprava (bonita, penále) 

- Práva a povinnosti smluvních stran 

- KPI, metody měření a podrobnosti o poskytování služeb 

- Bezpečnostní nástroje 

- Doba trvání a konce smlouvy, selhání stran, demobilizace 

- Předpisy, pravidla, zpracování informací, systém CAFM 

- Komunikace 

- Závěrečná ustanovení 

 

Po zhotovení výše zmíněných dokumentů může odběratel vypsat výběrové řízení na FM 

poskytovatele. Kromě zadávací dokumentace musí zadavatel dodat poptávaným 

organizacím také návrh FM smlouvy, SLA smlouvu pro každou službu a všechny 

technické a provozní dokumenty, aby byla odběrateli navrhnuta cena a podmínky služeb 

(tyto podklady mohou být také součástí jednotlivých SLA). [2] 
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Podmínky pro výběrové řízení: [2] 

 

- Zadávací dokumentace pro službu musí být doplněná o požadavky na kvalitu 

provedení (KPI/CPI) 

- Pro případ nedodržení kvality nebo nadstandardu služby musí být specifikovány 

hodnoty bonifikací a sankcí 

- Je dobré mít stanovenou „mezní“ kvalitu (CPI) 

- SLA smlouva musí obsahovat ceny za jednotlivé služby 

- Zavedení služby je postupné, obstarání dodávek je rozděleno do jednotlivých fází 

dle jejich charakteristiky: 

o Mobilizační fáze – ověřuje pochopení požadavku podpůrné služby 

klientem i dodavatelem, prověřuje funkčnost KPI/CPI 

o Provozní fáze – vlastní zajištění, ověřování a optimalizace FM služby 

o Demobilizační fáze – ukončení dodávky, nový FM dodavatel 

- Zlepšování vztahu mezi dodavatelem a klientem, což je špatné pro tvorbu smluv. 

Do smluv je proto nutné uvádět záznamy z pravidelných jednání, kde se řešila 

zjištění z realizací FM dodávek, nápravy a vylepšení. V případě veřejných 

zakázek tento požadavek ze zákona nelze realizovat. 

 

4.1 SLA smlouva 

 

Dodavatel FM služeb musí dobře rozumět hlavním činnostem svého klienta, zúčastněným 

stranám a jejich strategiím. Pro tvorbu smlouvy jsou klíčové následující principy: [7] 

 

- Přizpůsobivost 

- Výkon  

- Postupy reportingu a auditování  

- Inovace a zdokonalování 

- Obnova aktiv a projektů 

- Smluvní a zainteresované strany 

 

Než se smlouva uzavře, je nutné si ujasnit: 

 

- Všechny zúčastněné strany 

- Organizaci a strukturu managementu 

- Kulturu ve firmě 

- Sjednocení dodavatele služeb. 

- Oprávnění zástupce dodavatele služeb a klienta a definování odpovědností  
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Nejčastěji používanou smlouvou je smlouva o úrovni služeb (SL). V této smlouvě jsou 

konkretizovány potřeby na produkt, proces nebo systém s jejich popisem, často se 

vztahuje na strategickou, taktickou i provozní úroveň. SL bývá zhotovena klientem bez 

druhé strany nebo vzájemnou domluvou s dodavatelem služby. Všechny požadavky musí 

být přiřazeny ke klasifikovanému facility produktu, aby mohla být SL zhotovena. Tyto 

produkty lze najít v ČSN EN 15221-4 a určit, které produkty je možné zvolit pro splnění 

daného požadavku. Prvkem SL může být například: [7] 

 

- Rozsah 

- Množství a kubatura 

- Normy, načasování a časy plnění  

- Reporting a personál 

- Postupy 

 

Na začátku musí zákazník poskytovateli služby přesně specifikoval svou představu o tom, 

co od dané služby očekává a jak má vypadat. V tento moment jde o komplexní požadavek 

na službu, ke kterému lze uvádět připomínky a dodatečně jej upravovat. Po odsouhlasení 

všech úprav lze dokument (SLA smlouvu) podepsat. Dokument potom slouží jako základ 

pro správné nastavení KPI. [7] 

 

SLA smlouva slouží jako nástroj pro hlídání kvality odvedené práce, zákazník zde určuje 

své priority a projevuje svou spokojenost či nespokojenost se službou. Vždy musí být 

používány měřitelné veličiny. V SLA smlouvě musí být definovány požadavky na kvalitu 

služby, vstupní podmínky, způsob převzetí, odsouhlasení poskytované služby a způsob 

hodnocení v rámci klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI). SLA je jinými slovy 

požadovaná úroveň kvality a výkonu dané služby a je nutné, aby se klient 

s poskytovatelem shodli na každém detailu této smlouvy. [7] 

  
Obrázek 8 - SLA (zdroj: [11]) 
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4.1.1 Vzor servisní smlouvy (SLA) 

 

Níže uvedený vzor SLA smlouvy lze individuálně sestavit na webových stránkách 

legito.cz. Pomocí této webové stránky je možné sestavit i jiné typy právních dokumentů, 

například licenční smlouvu, dohodu o mlčenlivost, kupní smlouvu, smlouvu o dílo, 

souhlas s poskytnutím osobních údajů, smlouvu o spolupráci, smlouvu o stavbě domu 

nebo třeba předávací protokol. Zpracování každého dokumentu pomocí této webové 

stránky je však zpoplatněno.  

 

TATO SERVISNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE 

UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI: 

 

Poskytovatelem je: 

 

Firma:   MH, s.r.o. 

IČO:   123456789 

Sídlo:   Spojovací 2020, 602 00 Brno 

Jednatel:  Bc. Marika Hladišová 

Telefon:  +420 777 555 666 

E-mail:  mh@vutbr.cz 

 

(dále jako „Poskytovatel“)  

 

a 

 

Klientem je: 

 

Firma:   TN, s.r.o. 

IČO:   987654321 

Sídlo:   Veveří 550, 602 00 Brno 

Jednatel:  Ing. Tomáš Novák 

Telefon:  +420 777 333 222 

E-mail:  tn@vutbr.cz 

 

(dále jako „Klient“)  

 

(Poskytovatel a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„Smluvní strana“)  

 

 

 

 

mailto:mh@vutbr.cz
mailto:tn@vutbr.cz


 

33 
 

SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:  

 

1 Předmět Smlouvy: 

 

1.1 Tato Smlouva představuje smlouvu o úrovni poskytovaných služeb (SLA) ve 

smyslu §1746 odst. 2 občanského zákoníku. Jejím předmětem je závazek Poskytovatele 

zajistit pro Klienta garanci kvalitativních parametrů služeb poskytovaných 

Poskytovatelem Klientovi na základě této smlouvy (dále jen „Garance“)  

 

1.2 Poskytovatel se zavazuje poskytovat pro Klienta následující služby: 

1.2.1  Správa webových stránek a sociálních sítí  

1.2.2 Provoz datových a telefonních sítí  

1.2.3 PC podpora, telefonní spojení a přepojování.  

1.2.4 IT bezpečnost a ochrana (dále společně jako „Technická podpora“).  

 

1.3 Klient se zavazuje platit Poskytovateli za poskytování Technické podpory 

odměnu za podmínek uvedených v této Smlouvě. [9]   

 

2 Hlášení požadavků: 

 

2.1 Klient má povinnost hlásit Poskytovateli požadavky na poskytnutí Technické 

podpory jedním z následujících způsobů:  

2.1.1 Prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu: mh@vutbr.cz  

2.1.2 Telefonicky na telefonní číslo: +420 777 555 666 [9]   

 

3 Důležitost požadavků: 

 

3.1 Požadavky s nejvyšší důležitostí jsou požadavky týkající se:  

3.1.1 PC podpora, telefonní spojení a přepojováni  

3.1.2 Provoz datových a telefonních sítí 

 

3.2 Požadavky s vysokou důležitostí jsou požadavky týkající se: 

3.2.1 IT bezpečnost a ochrana  

 

3.3 Požadavky se střední důležitostí jsou požadavky týkající se: 

3.3.1 Správa webových stránek a sociálních sítí  

 

3.4 Požadavky s nízkou důležitostí jsou všechny požadavky, které nespadají ani do 

jedné z výše uvedených skupin.  

 

3.5 V případě důvodných pochybností o tom, do které skupiny požadavků daný 

požadavek spadá, platí, že spadá do skupiny s vyšší důležitostí. [9]   

mailto:mh@vutbr.cz


 

34 
 

4 Čas přijímání požadavků: 

 

4.1 Poskytovatel je povinen přijímat požadavky Klienta na poskytnuti Technické 

podpory pouze v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin, a to pouze ve všední dny. 

4.2 Požadavek doručený Poskytovateli mimo výše vymezený čas se považuje za 

doručený momentem počátku první následující doby, ve které je Poskytovatel povinen 

přijímat požadavky Klienta. [9]   

 

5 První reakce na zaslaný požadavek: 

 

5.1 Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí 

požadavku) na požadavek s nejvyšší důležitostí nejpozději do 2 hodin od doručení 

takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 4 této Smlouvy.  

5.2 Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí 

požadavku) na požadavek s vysokou důležitostí nejpozději do 6 hodin od doručení 

takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 4 této Smlouvy.  

5.3 Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí 

požadavku) na požadavek se střední důležitostí nejpozději do 6 hodin od doručení 

takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 4 této Smlouvy.   

5.4 Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí 

požadavku) na požadavek s nízkou důležitostí nejpozději do 1 dne od doručení takového 

požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 4 této Smlouvy. [9]   

 

6 Řešení požadavků: 

 

6.1 Poskytovatel má povinnost zahájit řešení požadavku klienta s nejvyšší důležitostí 

ve lhůtě 1 hodiny od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými 

v čl. 4 této Smlouvy. 

6.2 Poskytovatel má povinnost zahájit řešení požadavku klienta s vysokou důležitostí 

ve lhůtě 4 hodin od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v 

čl. 4 této Smlouvy. 

6.3 Poskytovatel má povinnost zahájit řešení požadavku klienta se střední důležitostí 

ve lhůtě 1 dne od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 

4 této Smlouvy. 

6.4 Poskytovatel má povinnost zahájit řešení požadavku klienta s nízkou důležitostí 

ve lhůtě 2 dnů od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v 

čl. 4 této Smlouvy. [9]   
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7 Rozsah Technické podpory: 

 

7.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi Technickou podporu v rozsahu 

nejvýše 8 člověkohodin denně.  

7.2 Požadavky, jejichž řešení by znamenalo překročení výše sjednaného rozsahu má 

Poskytovatel právo odmítnout.  

7.3 V případě odmítnutí řešení požadavku podle předchozího odstavce se řešení 

daného požadavku přesouvá do následujícího dne, pokud Klient nesdělí Poskytovateli, že 

o vyřešení požadavku v takovém případě nemá zájem. [9]   

 

8 Odměna: 

 

8.1 Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytováni Technické podpory 

odměnu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každou jednu započatou 

člověkohodinu poskytování Technické podpory (dále jako „Časová odměna“).  

8.2 Doba řešení každého požadavku (a tedy i Časová odměna) musí být přiměřená 

jeho rozsahu a náročnosti.  

8.3 Poskytovatel je povinen předat Klientovi vyúčtování Časové odměny obsahující 

popis každého požadavku, dobu jeho řešení a Časovou odměnu za každý požadavek.  

8.4  Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny bez DPH. [9]   

 

9  Platební podmínky: 

 

9.1 Odměna je splatná posledního dne, za který je Odměna placena.  

9.2 Časová odměna bude vyúčtována a bude splatná společně s Odměnou.  

9.3 Jakékoliv finanční plnění pro Poskytovatele je splatné bankovním převodem na 

bankovní účet Poskytovatele, číslo účtu 123456/0100, vedený u Komerční banky, a.s. 

9.4 Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu nebo jiné finanční plnění podle 

této Smlouvy řádný daňový doklad, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této 

Smlouvě a takový daňový doklad doručit Klientovy. 

9.5 Poskytovatel má právo doručit daňový doklad v elektronické podobě 

prostřednictvím e-mailové zprávy. [9]   

 

10 Smluvní pokuta: 

 

10.1 V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo jakékoliv 

její části podle článku 9 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu 

ve výši 60 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny. 

10.2 V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku 

Klienta s nejvyšší důležitostí podle odstavce 6.1 této Smlouvy, zavazuje se Klientovy 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každou 

započatou hodinu řešení daného požadavku Klienta.  
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10.3 V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku 

Klienta s vysokou důležitostí podle odstavce 6.2 této Smlouvy, zavazuje se Klientovy 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každou 

započatou hodinu řešení daného požadavku Klienta. 

10.4 V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku 

Klienta se střední důležitostí podle odstavce 6.3 této Smlouvy, zavazuje se Klientovy 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 200 Kč (slovy: dvě sta korun českých) za každou 

započatou hodinu řešení daného požadavku Klienta. 

10.5 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok klienta na náhradu škody v plném 

rozsahu. [9]   

 

11 Odpovědnost za škodu: 

 

11.1 Poskytovatel plně odpovídá Klientovi za jakoukoliv škodu způsobenou 

Poskytovatelem Klientovi jakýmkoliv porušením povinnosti Poskytovatele uvedené v 

této Smlouvě. [9]   

 

12 Trvání a ukončení Smlouvy: 

 

12.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.  

12.2 Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

s výpovědní lhůtou 2 měsíce, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně. [9]   

 

13 Povinnost mlčenlivosti: 

 

13.1  Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci 

obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této 

Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije: 

13.1.1 žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě  

13.1.2 databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně 

13.1.3  cenovou politiku Klienta 

13.1.4  marketingovou strategii Klienta 

13.1.5  informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta 

13.1.6  způsob fungování podniku Klienta  

13.1.7  strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta [9]   

 

(dále jen „Důvěrná informace“).  
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13.2 Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 13.1 této Smlouvy platí s výjimkou 

případů, kdy: 

13.2.1 Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím 

Důvěrné informace 

13.2.2  právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo 

použít Důvěrnou informaci  

13.2.3  takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této 

Smlouvy 

13.2.4  je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami 

dovoleno.  

 

13.3 Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich 

zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.  

13.4 Klient tímto dává Poskytovateli souhlas k tomu, aby jej Poskytovatel uváděl jako 

svého zákazníka.  

13.5 Poskytovatel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství 

Klienta. [9]   

 

14  Vyšší moc: 

 

14.1 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností 

z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné 

požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly. 

14.2 Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na 

vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno 

předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje 

zejména přírodní katastrofa požár, výbuch, silné vichřice zemětřesení, záplavy, válka, 

stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.  

14.2 Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do 

doby odstranění následků vyšší moci. [9]   

 

15 Rozhodné právo: 

 

15.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. [9]   

 

16 Závěrečná ustanovení: 

 

16.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova 

v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova 

vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro 

přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.   
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16.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv 

na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo 

obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této 

Smlouvy.  

16.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu 

k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této 

Smlouvy.  

16.4 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi 

Smluvními stranami. 

16.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 

stejnopis této Smlouvy.  

16.6 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání 

této Smlouvy.  

16.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi 

Smluvními stranami. 

16.8 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, 

že je ujednána svobodně. [9]   

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY 

 

V Brně dne …….. 

 

 

____________________ 

Bc. Marika Hladišová 

MH, s.r.o. 

 

 

 

V Brně dne …….. 

 

 

____________________ 

Ing. Tomáš Novák 

TN, s.r.o. 
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5 Kvalita v poskytování prací a služeb Facility managementu 
 

Díky klíčovým ukazatelům výkonnosti je možné promítnout kvalitu poskytované služby 

do způsobu hodnocení. Tyto ukazatele jsou určeny k tomu, aby dokázaly ovlivnit 

úspěšnost cílů organizace. Každý ukazatel má ve smlouvě určitou váhu a nesplnění 

úrovně kvality vede k udělením sankcí. Tyto sankce se udělují v různých formách, 

například jako procentuální slevy z fakturací. KPI musí vždy jako první určit zadavatel 

služby, který zmíní základní body, které se musí dodržet. [7] 

 

Příklad bodů, které se musí dodržovat dle zadavatele služby: 

 

- Popis sledovaných ukazatelů 

- Sankce a reklamace při nedodržení ukazatelů 

- Realizovatelnost 

- Odpovídající výše sankcí a sledování jejich důležitosti 

 

Tyto nástroje k ověřování kvality můžeme použít do smluv, aby mohl klient lehce 

kontrolovat kvalitu poskytovaných služeb. Právě tyto ukazatele značí míru spokojenosti 

s poskytovanou službou. Míru nespokojenosti značí tzv. CPI (Critical Performance 

Indicators). Jedním z nejdůležitějších a nejčastějších kritérií pro výběr poskytovatele je 

nízká cena, nikoliv kvalita odvedené práce, čímž se zadavatel vystavuje riziku špatně 

odvedené práce. V případě špatně odvedené práce je nutné jednat o změně nebo 

kompenzaci, v posledním případě také o vypovězení smlouvy ze strany zadavatele.  

 

Ve facility managementu se KPI používá nejčastěji v případě externích služeb. Dle normy 

ČSN EN 15221-2 Facility management – Průvodce přípravou FM smluv je velmi důležité 

stanovit si mobilizační a demobilizační lhůtu. Mobilizační lhůtou je okamžik od převzetí 

služby do jejího stoprocentního plnění. Poskytovatel FM služby má možnost do předem 

určené doby převzít prostor a „osahat si“ prostředí a lidi, kteří se v něm pohybují. 

Demobilizační lhůta je naopak doba před ukončením smlouvy. V této době je nutné 

předem stanovit, jakou formou a v jakém rozsahu poskytovatel službu předá. [7] 

 

Ukazatele slouží jako: 

 

- Příznaky výkonnosti organizace 

- Vyjádření hodnot, které jsou v podniku důležité a žádoucí 

- Podpora v určitých oblastech 

- Vylepšení strategie 

- Výsledky procesů 

- Kontrola a zlepšování v oblasti managementu 
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5.1  Typy měřítek výkonnosti 

 

V dnešní době pracuje mnoho společností s chybnými měřítky, které často špatně 

nazývají jako klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Realita je bohužel taková, že velmi 

málo organizací sleduje své správné klíčové ukazatele výkonnosti. Nejen organizace, ale 

také podnikoví lídři, odpovědné osoby a poradci téměř vůbec nezkoumají, co to klíčový 

ukazatel výkonnosti vlastně je. [12] 

 

Měřítka výkonnosti dělíme na tři typy: 

 

1) KRI – Klíčové ukazatele výsledků – sdělují, jak si organizace vedla 

2) PI – Ukazatel výkonnosti – sděluje, co je třeba udělat 

3) KPI – Klíčový ukazatel výkonnosti – sděluje, co je třeba udělat pro vysoké 

zvýšení výkonnosti 

 

Velké množství měřítek výkonnosti, které jsou používány v organizacích, bývá často 

velmi nevhodnou kombinací těchto tří typů. Vztah mezi těmito třemi ukazateli lze popsat 

podle níže uvedeného obrázku (obrázek 9). Vnější díl představuje ukazatel KRI, což je 

místo, které obsahuje veškerou vnitřní strukturu a přes které do této struktury vstupují 

všechny vnější faktory. Jakmile se dostaneme přes KRI, dostáváme se k ukazatelům PI, 

díky kterým se dozvíme další potřebné informace. Samotný střed potom představuje KPI, 

kde po získání všech potřebných informací vyhodnotíme, čím a jak dosáhneme lepší 

výkonnosti. [12] 

 

 
 

 

Obrázek 9 - KRI, PI, KPI (zdroj: [12]) 
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5.1.1 Klíčové ukazatele výsledků (KRI) 

 

Klíčové ukazatele výsledků (KRI) jsou často mylně označovány jako klíčové ukazatele 

výkonnosti (KPI), které zahrnují: 

 

- Spokojenost zákazníka 

- Čistý zisk před zdaněním 

- Rentabilitu zákazníků 

- Spokojenost zaměstnanců 

- Výnos z vloženého kapitálu 

 

Tyto měřítka jsou výsledky mnoha činností. Poskytují přehled o tom, zda se organizace 

pohybuje správným směrem, ale nikdy jí nenapoví, jak zlepšit její výsledky. Tyto 

ukazatele poskytují informace, které jsou výborné pro představenstvo, které zajímá jen 

výsledná informace, pro běžné pracovníky jsou nevhodné, protože je musí vždy zajímat 

veškeré informace, které s výslednou informací souvisí. [12] 

 

KRI často pokrývají delší časový úsek. Přezkoumávání se uskutečňuje jednou za měsíc 

nebo za čtvrtletí. Po oddělení klíčových ukazatelů výsledků od ostatních měřítek nastává 

rozdělení měřítek výkonnosti na měřítka ovlivňující správu organizace a měřítka 

ovlivňující vedení. Organizace by měla mít k dispozici výkaz o správě, který se skládá 

alespoň z deseti měřítek, které představenstvu poskytnou klíčové ukazatele výsledků 

vysoké úrovně. [12] 

 

5.1.2 Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) 

 

Klíčové ukazatele výkonnosti představují měřítka zaměřená na takové hlediska 

výkonnosti organizace, která jsou nejkritičtější pro současný a budoucí úspěch 

organizace. V organizacích se málokdy jedná o nové ukazatele. Vždy šlo o ukazatele, 

které nikdo neuznával nebo si jich nikdo nevšímal a nebral je v potaz. Klíčové ukazatele 

výkonnosti lze nejlépe vysvětlit na dvou praktických příkladech: [12] 

 

Příklad 1: Klíčový ukazatel výkonnosti letecké společnosti: 

 

Jeden z vysoce postavených úředníků britských aerolinií (BA) si jednou řekl, že dovede 

aerolinie k lepšímu tím, že se zaměří na jeden z klíčových ukazatelů výkonnosti. Když 

byl tento člověk v jakékoli zemi, tak dostával informace o zpoždění všech letadel BA. 

Manažeři BA na letišti věděli, že pokud se jakékoli letadlo zpozdí o předem nastavený 

čas, tak mohou být okamžitě telefonicky kontaktováni od tohoto úředníka z BA. Díky 

tomuto zákroku aerolinie získali velmi dobrou pověst mezi zákazníky, protože jejich 

letadla odlétala přesně podle letového řádu. Zpožděná letadla: [12] 
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- Zvýšila náklady včetně dodatečných letištních přirážek a nákladů na nocleh pro 

cestující, jejichž letadlo nemohlo přes noc odletět 

- Zvýšila nespokojenost zákazníků a ztrátu sympatií možných budoucích zákazníků 

- Zhoršovala životní prostředí 

- Měla špatný vliv na pracovníky, kteří opakovali zvyky způsobující zpoždění 

- Negativně ovlivnila vztahy s dodavateli a servisní časové plány, čímž vznikla 

špatná kvalita služeb 

- Zhoršila nespokojenost zaměstnanců, kteří řešili problémy a komunikovali 

s rozhořčenými klienty 

 

Příklad 2: Distribuční podnik: 

 

Ředitel tohoto podniku přišel na to, že úspěchem jeho firmy jsou nákladní vozidla, které 

odjíždějí co nejvíce naložené. Kamion s přepravní hmotností přes 40 tun byl vypraven 

s malým nákladem, protože manažeři expedice se zaměřovali hlavně na dodávky 

zákazníkům v plném rozsahu a ve stanoveném termínu. [12] 

 

Každé ráno obdržel ředitel zprávu o kamionech, které byly vypraveny s nákladem pod 40 

tun. Ředitel potom k sobě zavolal manažera, který musel nahlásit, zda bylo zjištěno, jestli 

by zákazník souhlasil s tím, aby k němu přijela dodávka v jiný den, což by zlepšilo využití 

nákladních vozidel. Téměř v každém případě by zákazník přijal dodávku dříve nebo 

později, a přitom by se kamion jedoucí daným směrem lépe využil, což by mělo výborný 

dopad na ziskovost firmy. [12] 

 

Definice sedmi základních charakteristik KPI: 

 

1) Nefinanční měřítka (nevyjadřují se ve finančních částkách) 

2) Měří se opakovaně 

3) Zabývá se tím generální ředitel a vrcholové vedení 

4) Od všech zaměstnanců se požaduje pochopení tohoto měřítka a provedení 

opatření k nápravám 

5) Odpovědnost nesou jednotlivci i celý tým 

6) Vysoký dopad (vliv na hlavní kritické faktory úspěchu) 

7) Výborný dopad (výborný vliv na všechna ostatní měřítka výkonnosti) 
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6 Případová studie 
 

Pro svoji případovou studii jsem zvolila zhodnocení dvou rozdílných typů objektů 

pomocí vlastně vytvořeného dotazníku, a to konkrétně zajištění podpůrných služeb 

v ubytovacím zařízení (hotelu) a následně zajištění podpůrných služeb stavební firmy.  

 

V první části tohoto dotazníku jsem zjišťovala, co je hlavní činností objektu (ubytování 

osob, restaurační zařízení, kancelářské služby nebo stavební práce) a dále jaké činnosti 

jsou objektem považovány jako podpůrné (zajištění úklidu, ostrahy, řešení prostoru, 

správa energií, IT nebo účetnictví). Dále mě zajímalo, jestli si objekt zajišťuje služby 

převážně pomocí vlastních zaměstnanců nebo externí firmou a jestli je v objektu pro 

zajišťování jednotlivých služeb zřízené oddělení Facility managementu, kolik 

zaměstnanců v tomto oddělení pracuje a jaká je jeho hlavní náplň práce. 

 

Druhá část dotazníku se týká konkrétních služeb, způsobu jejich zajištění, výše nákladů 

na tyto služby a způsobu hodnocení kvality jejich provedení. Respondenty u každé otázky 

žádám o výběr toho, zda je daná služba v objektu zajištěna pomocí vlastních zaměstnanců 

nebo externí firmou a o uvedení přibližných nákladů na tuto službu. V dalším bodě se 

ptám, jestli mají s poskytovatelem služby podepsanou smlouvu a o jaký typ smlouvy se 

jedná (SLA, HPP, DPP). V posledním bodě zjišťuji, jestli se v objektu kontroluje kvalita 

provedení jednotlivých služeb a jakým způsobem se tato kontrola provádí (zda jsou 

v objektu zavedeny klíčové ukazatele výkonnosti). 

 

 

6.1 Dotazníkové šetření 

 

Typ objektu:  

 

Hlavní činnost objektu: 

 

Podpůrné činnosti objektu: 

 

Zajišťujete si služby převážně pomocí vlastních zaměstnanců nebo externí firmou? 

 

Má objekt oddělení facility managementu? 

 

Kolik zaměstnanců má oddělení facility managementu? 

 

Jaká je hlavní náplň tohoto oddělení? 
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FM služby, způsob jejich zajištění, cena a kontrola kvality  

 

• Vyberte, jakým způsobem si zajišťujete uvedené služby – vlastními zaměstnanci 

či externí firmu. 

• U nákladů uveďte přibližnou částku za poskytované služby a časový úsek, za který 

se platí (hodina, den, měsíc nebo za provedený úkol).  

• Uveďte, zda máte smlouvu s poskytovatelem služby a typ smlouvy (SLA) 

• Uveďte, zda kontrolujete kvalitu provedení služeb, pokud ano, napište jak. 

 

PROSTOR A INFRASTRUKTURA 

 

Řešení prostoru 

 

Strategické plánování a řízení prostoru (příprava místností pro různé příležitosti) 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

Renovace či přestavby prostor. 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Výběr vybavení interiéru a exteriéru, dekorace, designerské služby 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Stěhovací práce 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  
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Značení a členění prostorů (čísla místností, typy, prostory pro personál, wc, apod.) 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Technická infrastruktura 

TZB – voda 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

TZB – plyn (vytápění, ohřev vody) 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

TZB – elektřina

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Měření a regulace: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

Vzduchotechnika: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  
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Péče o hromosvod: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

Servisové služby výtahu: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Údržba a opravářské práce (drobné opravy): 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Péče o odpad – třídění odpadu: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Úklidy a čištění: 

 

Úklid objektu: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Ostatní úklidové služby (např. mytí oken): 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  
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Čištění vybavení a zařízení (čalounění, koberce): 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Hygienický servis: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Zahradnické práce: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Zimní údržba – odhrnování sněhu, údržba parkoviště: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

LIDÉ A ORGANIZACE 

 

Zdraví, bezpečnost, ochrana 

 

Protipožární systémy, požární ochrana, prevence: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Zdravotnická služba: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  
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Ostraha: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Bezpečnostní zařízení (kamery, alarm, přístupové systémy, identifikační karty): 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Krizový plán budovy, opatření při katastrofách, plán obnovy: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Péče o uživatele objektů 

 

Sekretářské a recepční služby: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Helpdesk služby: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Zajištění pracovních oděvů a pomůcek: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  
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IT 

 

Správa IT (interní systém): 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Pevné linky, volání:

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Internet (wifi, firewall, apod.): 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Vnitropodniková logistika 

 

Vnitřní pošta a kurýrní služby: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Správa a archivace dokumentací: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Kopírování, tisk – (doplňování tonerů, papíru, údržba) 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  
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Distribuce nápojů: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:   

Distribuce potravin: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Parkování a vrátnice: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Správa vozového parku a servis vozidel: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Ostatní lidé a organizace: 

 

Správa financí: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Zpracování daní a účetnictví: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  
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Evidence nemovitostí: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Pojišťovnické služby a úvěry: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Marketing, reklama: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:  

 

Právní služby, legislativa: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak:       

 

Management kvality: 

o Vlastní zaměstnanci – Externí služba 

o Náklady (přibližné): 

o Máte smlouvu s poskytovatelem služby? Ano – Ne typ:  

o Kontrolujete kvalitu provedení služeb? Ano – Ne jak: 
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6.2 Ubytovací zařízení 

 

Jako první jsem si pro svoji případovou studii zvolila objekt, který slouží primárně jako 

ubytovací zařízení. Konkrétně se jedná o hotel, jehož rozloha je 2 730 m2 a obestavěný 

prostor činí 30 000 m3.  

 

Hotel nabízí svým hostům komfortní ubytování v 90 moderních a rekonstruovaných 

pokojích ve čtyřhvězdičkovém standardu. Každý z těchto pokojů má vlastní sociální 

zařízení, plochou televizi, minibar, klimatizaci, telefon a pevné i bezdrátové připojení 

k internetu. Hotel je vybavený wellness centrem, saunovým světem a relaxačním 

centrem, kde jsou hostům k dispozici také odborně proškolení maséři a masérky.  

 

V prostorách hotelu se dále nachází restaurace a tři konferenční místnosti pro konání jak 

firemních, tak společenských akcí, jako jsou například svatby nebo oslavy. 

Samozřejmostí pro hosty je také parkoviště v areálu hotelu. 

 

6.2.1 Výstupy z dotazníkového šetření pro objekt ubytovacího zařízení 

 

Typ objektu: HOTEL (ubytovací zařízení) 

 

Hlavní činnost objektu: 

- Ubytovací a stravovací služby 

- Restaurace, lobby bar 

- Pronájem prostor pro akce (svatby, oslavy, konference) 

- Wellness 

- Masáže 

 

Podpůrné činnosti objektu: 

- Prostorové služby (plánování prostoru, renovace a přestavby, vybavení, 

stěhování, značení místností) 

- Technická infrastruktura (energie) 

- Údržba interiéru i exteriéru, opravy, péče o odpad 

- Úklid a čištění prostor, hygienický servis 

- Zdraví, bezpečnost a ochrana zaměstnanců 

- ICT služby, webové stránky, telekomunikace 

- Vnitropodniková logistika 

- Distribuce nápojů a potravin 

- Parkování 

- Účetnictví, evidence, pojištění 

- Legislativa 

- Kontrola kvality 
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Zajišťujete si služby převážně pomocí vlastních zaměstnanců nebo externí firmou? 

Převážně pomocí externích firem. 

 

Má objekt oddělení facility managementu? 

Ano 

 

Kolik zaměstnanců má oddělení facility managementu? 

Ředitel hotelu      1x 

Obchodní úsek     2x 

Provozní (vedoucí ubytovacího úseku)  1x 

Recepce      2x 

Úklid       4x 

Údržba       1x 

 

Celé facility oddělení, včetně ředitele hotelu má celkem 11 pracovníků. Samotný ředitel 

je započítán mezi pracovníky facility oddělení z toho důvodu, že na něm závisí 

nejdůležitější rozhodnutí týkající se správy a provozu budovy.  

 

V obchodním oddělení pracují dvě referentky, které mají na starost sekretářské práce pro 

samotného ředitele hotelu, vyřizovaní pošty, správu a archivaci dokumentů, kopírování 

(včetně doplňování toneru a papíru), tisk dokumentů, správu financí, účetnictví, fakturace 

a také evidenci nemovitostí. 

 

Dalším velmi důležitým zaměstnancem je provozní, která je nadřízenou všech uklízeček, 

údržbáře a také pracovníků na recepci, je zodpovědná za jejich práci a provádí pravidelné 

kontroly kvality odvedené práce všech těchto pracovníků. Provozní má dále na starost 

zajišťování všech externích služeb, komunikuje se zástupci společností a kontroluje 

kvalitu provedené práce a plnění podmínek dle servisních smluv (SLA). Její úkoly jsou 

dále strategické plánování a řízení prostoru, vybavení interiéru a exteriéru a management 

kvality.  

 

Jaká je hlavní náplň práce tohoto oddělení? 

- Správa objektu, zajišťování externích služeb 

- Strategické plánování a řízení prostor 

- Údržba, opravy, péče o odpad 

- Úklid 

- Recepce a sekretariát, vnitropodniková logistika 

- Správa a servis hotelových vozidel, parkování 

- Správa financí, účetnictví, evidence a management kvality 
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V následující tabulce jsou přehledně vypsané všechny odpovědi z dotazníkového šetření 

týkající se hotelu. Uvedené údaje jsou zpracovány podle přílohy č. 1.  

 

První sloupec této tabulky uvádí typy jednotlivých služeb, které si hotel nechává 

poskytovat, ve druhém sloupci je uvedeno, zda jsou služby zajišťovány vlastními 

pracovníky nebo externím způsobem, ve třetím sloupci lze najít náklady na tyto služby 

za jeden měsíc, předposlední sloupec uvádí, zda se u jednotlivých služeb provádí kontrola 

kvality jejich provedení a poslední sloupec prozrazuje, zda existuje smlouva mezi 

objektem a vlastními zaměstnanci či externími pracovníky, kteří službu provádí. 

 

Tabulka 6.1 - Zpřehlednění dotazníkového šetření hotelu (zdroj: vlastní) 

 

Typ služby Vlastní / 

Externě 

Náklady  

za měsíc 

Kontrola 

kvality 

Smlouva 

PROSTOR A INFRASTRUKTURA – Řešení prostoru 

Strategické plánování  

a řízení prostoru 

Vlastní 30 000,- KPI HPP 

Renovace či přestavby 

prostor 

Externě 7 500,- KPI SOD 

Vybavení interiéru  

a exteriéru, dekorace, 

designerské služby 

Vlastní 30 000,- KPI HPP 

Stěhovací práce Externě 1 000,- KPI SLA 

Značení a členění prostorů Externě 4 000,- KPI SLA 

PROSTOR A INFRASTRUKTURA – Technická infrastruktura 

TZB – voda Externě 55 830,- KPI SLA 

TZB – plyn Externě 3 750,- KPI SLA 

TZB – elektřina Externě 25 000,- KPI SLA 

Měření a regulace Externě 125,- KPI SLA 

Vzduchotechnika Externě 208,- KPI SLA 

Péče o hromosvod Externě 28,- KPI SLA 

Servisové služby výtahu Externě 700,- KPI SLA 

Údržba a opravářské práce Vlastní 20 000,- KPI HPP 

Péče o odpad Vlastní 20 000,- KPI HPP 

PROSTOR A INFRASTRUKTURA – Úklidy a čištění 

Úklid objektu Vlastní 80 000,- KPI HPP, DPP 

Ostatní úklidové služby 

(mytí oken) 

Vlastní 80 000,- KPI HPP 

Čištění vybavení a zařízení 

(čištění čalounění nebo 

koberců) 

Externě 3 750,- KPI SLA 

Hygienický servis Externě 5 000,- KPI SLA 

Zahradnické práce Externě 1 000,- KPI SLA 

Zimní údržba (odhrnování 

sněhu, údržba parkoviště) 

Vlastní 20 000,- KPI HPP 
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LIDÉ A ORGANIZACE – Zdraví, bezpečnost, ochrana 

Protipožární systémy, 

požární ochrana, prevence 

Externě 75,- KPI SLA 

Zdravotnická služba - - - - 

Ostraha Externě 20 000,- KPI SLA 

Bezpečnostní zařízení 

(kamery, alarm, přístupové 

systémy, identifikace) 

Externě 167,- KPI SLA 

Krizový plán budovy, 

opatření při katastrofách, 

plán obnovy 

Externě 1 250,- KPI SLA 

LIDÉ A ORGANIZACE – Péče o uživatele objektů 

Sekretářské a recepční 

služby 

Vlastní 50 000,- KPI HPP 

Helpdesk služby Externě 750,- KPI SLA 

Zajištění pracovních oděvů 

a pomůcek 

Externě 583,- - - 

LIDÉ A ORGANIZACE – IT 

Správa IT Externě 7 000,- KPI SLA 

Pevné linky, volání Externě 5 000,- KPI SLA 

Internet Externě 5 500,- KPI SLA 

LIDÉ A ORGANIZACE – Vnitropodniková logistika 

Vnitřní pošta a kurýrní 

služby 

Vlastní 50 000,- KPI HPP 

Správa a archivace 

dokumentací 

Vlastní 50 000,- KPI HPP 

Kopírování, tisk 

(doplňování tonerů, 

papíru, údržba přístrojů) 

Vlastní 50 000,- KPI HPP 

Distribuce nápojů Externě 25 000,-  KPI Dodavatelská 

Distribuce potravin Externě 50 000,- KPI Dodavatelská 

Parkování a vrátnice Vlastní 20 000,- KPI HPP 

Správa vozového parku  

a servis vozidel 

Vlastní 20 000,- KPI HPP 

LIDÉ A ORGANIZACE – Ostatní lidé a organizace 

Správa financí Vlastní 50 000,- KPI HPP 

Zpracování daní  

a účetnictví 

Vlastní 50 000,- KPI HPP 

Evidence nemovitostí Vlastní 50 000,- KPI HPP 

Pojišťovnické služby  

a úvěry 

Externě 2 750,- - Pojistná 

Marketing, reklama Externě 417,- KPI SLA 

Právní služby, legislativa Externě 833,- - - 

Management kvality Vlastní 30 000,- KPI HPP 
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6.2.2 Náklady na provoz objektu ubytovacího zařízení 

 

Náklady na provoz objektu jsou zpracovány na základě dotazníkového šetření a pomocí 

vlastních zdrojů. Jednotlivé cenové údaje jsou zjištěny z roku 2018, jelikož za již aktuální 

rok 2019 zatím v mnoha případech neproběhla vyúčtování.  

 

V originálním dotazníku uvedeném v příloze č. 1 jsou náklady za jednotlivé služby 

uvedeny vždy za různé časové období (měsíc, rok nebo 5 let), tyto časové období závisí 

na tom, jak často je potřeba danou službu vykonávat, například některé revize se provádí 

pouze jednou za pár let. Pro zjištění celkových nákladů hotelu za jeden měsíc a následně 

za celý rok jsou ceny za jednotlivé služby uvedené v originálním dotazníku přepočítané 

podle uvedeného časového období vždy pouze na jeden měsíc.  

 

Náklady na služby jsou rozděleny podle způsobu zajištění jednotlivých služeb do dvou 

tabulek, a to na náklady na služby zajištěné vlastními pracovníky a náklady na služby 

zajištěné externím způsobem.  

 

Tabulka 6.2 - Náklady na služby zajištěné vlastními pracovníky (zdroj: vlastní) 

 

Pracovní pozice Typ služby Počet 

lidí 

Hrubá 

mzda 

Celkem 

Ředitel hotelu Důležitá rozhodnutí, podpisy 

smluv 

1 40 000,- 40 000,- 

Obchodní úsek Sekretariát, pošta, kurýrní 

služby, správa a archivace 

dokumentací, kopírování, tisk, 

finance, daně, účetnictví, 

evidence nemovitostí 

2 25 000,- 50 000,- 

Provozní Zajištění externích služeb, 

strategické plánování a řízení 

prostoru, vybavení, dekorace 

1 30 000,- 30 000,- 

Recepce Recepční služba, vrátnice, pošta 2 25 000,- 50 000,- 

Úklid  Úklid objektu 4 20 000,- 80 000,- 

Údržba  Údržba a opravy, péče o odpad, 

zimní údržba, správa vozového 

parku 

1 20 000,- 20 000,- 

Celkem za všechny pracovníky 270 000,- 

 

Z tabulky lze vyčíst, jakou hrubou mzdu za měsíc mají jednotlivé pracovní pozice, 

následně jsou zde vypočítané částky za všechny zaměstnance na jednotlivých pracovních 

pozicích a po součtu těchto výsledných částek víme, že celkem za všechny vlastní 

pracovníky jsou měsíční náklady hotelu 270 000,- Kč. 
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Tabulka 6.3 - Náklady na služby zajištěné externím způsobem (zdroj: vlastní) 

 

Typ služby Celkem 

Renovace či přestavby prostor 7 500,- 

Stěhovací práce 1 000,- 

Značení a členění prostorů, únikových východů 4 000,- 

TZB – voda 55 830,- 

TZB – plyn  3 750,- 

TZB – elektřina 25 000,- 

Měření a regulace 125,- 

Vzduchotechnika 208,- 

Péče o hromosvod 28,- 

Servisové služby výtahu 700,- 

Čištění vybavení a zařízení (čalounění, koberce) 3 750,- 

Hygienický servis 5 000,- 

Zahradnické práce 1 000,- 

Protipožární systémy, požární ochrana, prevence 75,- 

Ostraha 20 000,- 

Bezpečnostní zařízení (kamery, alarm, přístupové systémy, identifikace) 167,- 

Krizový plán budovy, opatření při katastrofách, plán obnovy 1 250,- 

Helpdesk služby 750,- 

Zajištění pracovních oděvů a pomůcek 583,- 

Správa IT (interní systém) 7 000,- 

Pevné linky, volání 5 000,- 

Internet 5 500,- 

Distribuce nápojů 25 000,-  

Distribuce potravin 50 000,- 

Pojišťovnické služby a úvěry 2 750,- 

Marketing, reklama 417,- 

Právní služby, legislativa 833,- 

Celkem za služby 227 216,- 

 

Z tabulky lze vyčíst, jaké má hotel měsíční náklady za jednotlivé typy služeb. Po součtu 

těchto částek víme, že celkem za všechny externě zajištěné služby jsou měsíční náklady 

hotelu 227 216,- Kč. 

 

Náklady na služby zajištěné vlastními pracovníky činí 270 000,- Kč za měsíc a náklady 

na služby zajištěné externím způsobem činí 227 216,- Kč za měsíc. Celkem za měsíc jsou 

náklady hotelu 497 216,- Kč a za celý rok potom 5 966 592,- Kč. 
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6.2.3 Kontrola kvality provedených prací a služeb 

 

Kontrola kvality provedené práce se v hotelovém objektu provádí pomocí klíčových 

ukazatelů výkonnosti (KPI). Kontrolují se služby zajištěné vlastními pracovníky i služby 

zajištěné externím způsobem. Každý interní pracovník má s hotelem podepsanou 

smlouvu na hlavní pracovní poměr, kde se pro danou pracovní pozici uvádí podmínky 

pro provádění práce, platové ohodnocení a také postihy za špatně odvedenou práci. 

Podmínky pro externí pracovníky jsou zajištěny dle smlouvy SLA, kde je rovněž uvedená 

částka za dané služby a postihy za nekvalitně odvedenou práci. Dle níže uvedených 

tabulek (tab. 6.4 a tab. 6.5) lze u jednotlivých služeb vyčíst, jak často se provádí kontroly 

odvedené práce, kdo tyto kontroly provádí a zároveň kdo za ně zodpovídá. 

 

Jako první zde můžete vidět tabulku, která se týká kontroly kvality provedené práce pouze 

vlastních zaměstnanců firmy. Jelikož tito pracovníci mají často na starost více služeb 

najednou, tak se zde kontroluje kvalita odvedené práce za jednotlivé pracovní pozice (zda 

má zaměstnanec všechny svoje povinnosti splněny, a ne pouze část z nich). 

 

Tabulka 6.4 - Kontrola kvality provedené práce vlastních zaměstnanců (zdroj: vlastní) 

 

Pracovní 

pozice 
Typ služby 

Pravidelnost 

kontrol 

Zodpovědná 

osoba 

Obchodní 

úsek 

Sekretariát, pošta, kurýrní služby, 

správa a archivace dokumentací, 

kopírování, tisk, finance, daně, 

účetnictví, evidence nemovitostí 

Týden Ředitel hotelu 

Provozní 

Zajištění externích služeb, 

strategické plánování a řízení 

prostoru, vybavení, dekorace 

Týden Ředitel hotelu 

Recepce Recepční služba, vrátnice, pošta Denně Provozní 

Úklid  Úklid objektu Denně Provozní 

Údržba

  

Údržba a opravy, péče o odpad, 

zimní údržba, správa vozového parku 
Denně Provozní 

 

Z tabulky 6.4 jde lehce odvodit, že u vlastních pracovníků se kontroluje kvalita odvedené 

práce za jednotlivé pracovní pozice, které jsou uvedeny v prvním sloupci. V druhém 

sloupci tabulky je uvedeno, co přesně má pracovník na dané pracovní pozici na starost. 

Třetí sloupec prozrazuje pravidelnost kontrol kvality odvedené práce a z posledního 

sloupce je patrné, kdo kontrolu provádí a také kdo za ni zodpovídá.  

 

Zodpovědná osoba za kontrolu kvality provedené práce následně hodnotí jednotlivé 

zaměstnance procentem odpovídajícím tomu, jak dobře byla práce provedena nebo 

například jestli byl splněn určitý termín.  
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Tabulka 6.5 - Kontrola kvality provedené práce externích pracovníků (zdroj: vlastní) 

 

Typ služby 
Pravidelnost 

kontrol 

Zodpovědná 

osoba 

Renovace či přestavby prostor Po dokončení Provozní 

Stěhovací práce Po dokončení Provozní 

Značení a členění prostorů, únikových východů Ročně Provozní 

TZB – voda Ročně Provozní 

TZB – plyn  Ročně Provozní 

TZB – elektřina Ročně Provozní 

Měření a regulace Ročně Provozní 

Vzduchotechnika Ročně Provozní 

Péče o hromosvod Ročně Provozní 

Servisové služby výtahu Měsíčně Provozní 

Čištění vybavení a zařízení (čalounění, koberce) Měsíčně Provozní 

Hygienický servis Denně Provozní 

Zahradnické práce Týden Provozní 

Protipožární systémy, požární ochrana, prevence Ročně Provozní 

Ostraha Denně Provozní 

Bezpečnostní zařízení (kamery, alarm, přístupové 

systémy, identifikace) 
Týden Provozní 

Krizový plán budovy, opatření při katastrofách, 

plán obnovy 
Ročně Provozní 

Helpdesk služby Denně Provozní 

Správa IT (interní systém) Měsíčně Provozní 

Pevné linky, volání Měsíčně Provozní 

Internet Měsíčně Provozní 

Distribuce nápojů Denně Provozní 

Distribuce potravin Denně Provozní 

Marketing, reklama Měsíčně Provozní 

 

Z výše uvedené tabulky (tab. 6.5) týkající se kontroly kvality provedené práce externích 

pracovníků lze vyčíst podobně jako u tabulky předchozí (tab. 6.4) informace o tom, jak 

často se provádí kontroly kvality provedené práce jednotlivých služeb, kdo danou 

kontrolu provádí a kdo za ni zároveň zodpovídá. 

 

Rozdíl mezi kontrolou kvality provedené práce interně a externě zajištěnými službami 

hotelu je takový, že u služeb zajištěných externím způsobem řešíme kontrolu kvality 

provedené práce u každého jednotlivého typu služby zvlášť, zatím co u vlastních 

pracovníků se kontroluje kvalita odvedené práce za jednotlivé pracovní pozice (zda má 

zaměstnanec všechny svoje povinnosti splněny, a ne pouze část z nich). 
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6.2.4 Klíčové ukazatele výkonnosti 

 

Po ujasnění toho, jakým způsobem se bude kontrolovat kvalita provedené práce vlastních 

i externě zajištěných pracovníků, jak často se budou tyto kontroly provádět a kdo bude 

zodpovědná osoba, je nutné určit rozmezí procentuálního hodnocení, podle kterého bude 

jasné, jak kvalitně byly jednotlivé služby provedeny a jak velké finanční postihy mohou 

pracovníci očekávat, pokud nebudou svoji práci odvádět tak, jak mají (finanční postihy 

za nekvalitně odvedenou práci jsou uvedeny v tabulkách 6.8 a 6.9).  

 

Tabulka 6.6 - Hodnocení kvality provedené práce vlastních zaměstnanců (zdroj: vlastní) 

 

Kontroly prováděné každý den. 

 Úroveň provedení služby 

Pracovní pozice 0 – 40 % 40 – 60 % 60 – 85 % 85 – 100 % 

Recepce     

Úklid      

Údržba     

Kontroly prováděné jednou za týden. 

 Úroveň provedení služby 

Pracovní pozice 0 – 50 % 50 – 75 % 75 – 85 % 85 – 100 % 

Obchodní úsek     

Provozní     

 

V této tabulce jsou pracovní pozice rozděleny podle pravidelnosti provádění kontrol. 

Pracovník zodpovědný za provádění kontrol kvality odvedené práce musí do této tabulky 

vždy zaznačit, na kolik procent zaměstnanec dané pracovní pozice splnil svoje pracovní 

úkoly (zda svoji práci odvedl kvalitně).  

 

Pravidelnost kontrol se u různých typů pracovních pozic liší, a proto se kvůli hodnocení 

kvality provedené práce pořádají pravidelné porady, kde zodpovědná osoba za tyto 

kontroly řeší nedostatky svých podřízených a napomíná je za nízké procentuální 

ohodnocení. Porady pracovníků kontrolovaných jednou za týden se konají jednou za dva 

týdny a porady pracovníků kontrolovaných každý den se konají vždy jednou za týden. 

 

Postihy za nekvalitně odvedenou práci se řeší vždy v prvních dnech následujícího 

kalendářního měsíce, kdy se ze všech provedených kontrol a následných procentuálních 

ohodnocení jednotlivých zaměstnanců stanoví vážený průměr, který určí výsledné 

procentuální ohodnocení, podle kterého následuje odpovídající finanční ohodnocení. 
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Tabulka 6.7 - Hodnocení kvality provedené práce externích pracovníků (zdroj: vlastní) 

 

Kontroly prováděné každý den 

 Úroveň provedení služby 

Pracovní pozice 0 – 40 % 40 – 60 % 60 – 85 % 85 – 100 % 

Hygienický servis     

Ostraha     

Helpdesk služby     

Distribuce nápojů     

Distribuce potravin     

Kontroly prováděné jednou za týden 

 Úroveň provedení služby 

Pracovní pozice 0 – 50 % 50 – 70 % 70 – 85 % 85 – 100 % 

Zahradnické práce     

Bezpečnostní 

zařízení 
    

Kontroly prováděné jednou za měsíc 

 Úroveň provedení služby 

Pracovní pozice 0 – 50 % 50 – 65 % 65 – 80 % 80 – 100 % 

Servisové služby 

výtahu 
    

Čištění vybavení  

a zařízení 
    

Správa IT     

Pevné linky, volání     

Internet     

Marketing, 

reklama 
    

Kontroly prováděné jednou za rok 

 Úroveň provedení služby 

Pracovní pozice 0 – 30 % 30 – 50 % 50 – 75 % 75 – 100 % 

Značení prostorů, 

únikových východů 
    

TZB – voda     
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TZB – plyn     

TZB – elektřina     

Měření a regulace     

Vzduchotechnika     

Péče o hromosvod     

Protipožární 

systémy, prevence 
    

Krizový plán 

budovy, opatření 
    

Kontroly prováděné nepravidelně (po dokončení práce, jednou za více let) 

 Úroveň provedení služby 

Pracovní pozice 0 – 40 % 40 – 60 % 60 – 85 % 85 – 100 % 

Renovace či 

přestavby prostor 
    

Stěhovací práce     

 

Kvalita odvedené práce externě zajištěných pracovníků se bude hodnotit pomocí výše 

uvedené tabulky (tab. 6.7), jednotlivé typy služeb jsou zde rozděleny podle pravidelnosti 

jejich kontrol (denně, každý týden, jednou za měsíc, jednou za rok nebo nepravidelně dle 

potřeby či jednou za více let). Provozní, která je zodpovědná za všechny externě zajištěné 

služby musí do této tabulky za stanovený časový úsek vždy zaznačit odpovídající 

procentuální ohodnocení kvality provedení dané služby.    Pravidelnost kontrol externě 

zajištěných služeb se liší, jelikož každá služba je prováděna v rozdílných časových 

úsecích.  

 

U služeb, které se provádí a kontrolují každý den, jednou za týden nebo jednou za měsíc 

se vyhodnocuje kvalita provedení práce vždy v prvních dnech následujícího kalendářního 

měsíce, kdy se z provedených kontrol a následných procentuálních ohodnocení 

jednotlivých služeb stanoví vážený průměr, který určí výsledné procento, podle kterého 

se udělují sankce v případě nekvalitně odvedené práce, nedodržení termínů, či porušení 

smluvních podmínek, které má hotel s externí firmou sjednané. 

 

Nedostatky v kvalitě provedení služeb prováděných a kontrolovaných jednou za rok nebo 

nepravidelně dle potřeby či jednou za více let řeší provozní ihned nebo nejpozději do data 

splatnosti faktury, aby se zde mohly započítat udělené sankce v případě nekvalitně 

odvedené práce, nedodržení termínů, či porušení smluvních podmínek, které má hotel 

s externí firmou sjednané. 
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6.2.5 Postihy za nekvalitně odvedenou práci 

 

Postihy za nekvalitně odvedenou práci se týkají všech pracovníků, kteří svoji práci odvádí 

nekvalitně, nedodržují termíny či porušují jakékoli další smluvní podmínky.  

 

Tyto postihy se řeší vždy na začátku následujícího kalendářního měsíce, kdy se ze všech 

provedených kontrol a následných procentuálních ohodnocení jednotlivých zaměstnanců 

stanoví vážený průměr, který určí výsledné procento, podle kterého následuje 

odpovídající finanční ohodnocení. 

 

Jakmile má zodpovědná osoba vytvořené výsledné průměrné procentuální ohodnocení 

interních zaměstnanců za celý měsíc, tak toto ohodnocení přiřadí dle následující tabulky 

(tab. 6.8) k příslušné výši sankce. Pokud je teda zaměstnanec, u kterého je prováděna 

kontrola každý den ohodnocen výsledkem například 68 %, tak se mu automaticky strhává 

15 % z pohyblivé složky hrubé mzdy. 

 

Tabulka 6.8 - Procentuální vyjádření sankcí za nekvalitně odvedenou práci (zdroj: 

vlastní) 

 

Kontroly prováděné každý den. 

Průměr měsíčního 

ohodnocení 
0 – 40 % 40 – 60 % 60 – 85 % 85 – 100 % 

Výše sankce 50 % 35 % 15 % 0 % 

Kontroly prováděné jednou za týden. 

Průměr měsíčního 

ohodnocení 
0 – 50 % 50 – 75 % 75 – 85 % 85 – 100 % 

Výše sankce 40 % 30 % 20 % 0 % 

 

Výše sankcí externě zajištěných pracovníků jsou stejně jako u vlastních zaměstnanců 

odlišné dle pravidelnosti prováděných kontrol jednotlivých služeb. Téměř každý externí 

pracovník má s vedením hotelového objektu podepsanou SLA smlouvu. V SLA smlouvě 

jsou jasně definované podmínky pro provádění prací, dodržování termínů, cena, platební 

podmínky a samozřejmě výše udělovaných sankcí pro případ nekvalitně odvedené práce 

nebo porušení uvedených smluvních podmínek. 

 

Všechny smlouvy jsou tvořeny dle jednoho vzoru a výše sankcí se stanovují pokaždé dle 

níže uvedené tabulky (tab. 6.9). Pokud je kvalita provedené služby zajištěné externí 

firmou, u které je prováděna kontrola jednou za měsíc, ohodnocena výsledným průměrem 

například 56 %, tak má hotel automaticky nárok na 20 % slevu z předem sjednané ceny. 
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Tabulka 6.9 - Procentuální vyjádření sankcí za nekvalitně odvedenou práci (zdroj: 

vlastní) 

 

Kontroly prováděné každý den 

Průměr měsíčního 

ohodnocení 
0 – 40 % 40 – 60 % 60 – 85 % 85 – 100 % 

Výše sankce 30 % 25 % 15 % 0 % 

Kontroly prováděné jednou za týden 

Průměr měsíčního 

ohodnocení 
0 – 50 % 50 – 70 % 70 – 85 % 85 – 100 % 

Výše sankce 35 % 20 % 10 % 0 % 

Kontroly prováděné jednou za měsíc 

Průměr měsíčního 

ohodnocení 
0 – 50 % 50 – 65 % 65 – 80 % 80 – 100 % 

Výše sankce 30 % 20 % 15 % 0 % 

Kontroly prováděné jednou za rok 

Procentuální 

ohodnocení 
0 – 30 % 30 – 50 % 50 – 75 % 75 – 100 % 

Výše sankce 40 % 30 % 20 % 0 % 

Kontroly prováděné nepravidelně (po dokončení práce, jednou za více let) 

Procentuální 

ohodnocení 
0 – 40 % 40 – 60 % 60 – 85 % 85 – 100 % 

Výše sankce 45 % 35 % 10 % 0 % 
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6.3 Stavební firma 

 

Druhým objektem, který jsem zvolila pro svoji případovou studii je stavební firma. 

V objektu stavební firmy se nachází primárně kancelářské prostory, ale najdeme zde také 

zasedací místnost, kuchyňku, jídelnu a sociální zařízení se sprchami pro dělníky. Budova 

má rozlohu 460 m2 a její obestavěný prostor činí přibližně 3 500 m3. 

 

Tato stavební firma realizuje stavby na klíč, a to konkrétně bytové a rodinné domy, 

projekty občanské výstavby, výrobní a průmyslové haly, komunikace, chodníky, 

zpevněné plochy, inženýrské stavby a výstavby inženýrských sítí.  

 

Kromě realizace nových staveb firma provádí celkové rekonstrukce, adaptace a sanace 

budov, opravy průmyslových hal a objektů, zateplovací systémy a opravy fasád včetně 

historických budov, dále přeložky inženýrských sítí nebo například provedení a opravy 

krovů a střech včetně půdních vestaveb a nástaveb. 

 

Všechny tyto práce jsou prováděny kompletně včetně zajištění koordinace prací, zajištění 

subdodávek, jednání s orgány státní správy a plné odpovědnosti firmy za provedené 

práce. Společnost má také vybudovaný vozový park a vlastní spoustu stavebních strojů. 

 

6.3.1 Výstupy z dotazníkového šetření pro objekt stavební firmy 

 

Typ objektu: STAVEBNÍ FIRMA 

 

Hlavní činnost objektu: 

- Zpracování projektových dokumentací 

- Provádění stavebních prací 

- Půjčování stavebních strojů 

 

Podpůrné činnosti objektu: 

- Prostorové služby (plánování prostoru, renovace a přestavby, vybavení, 

stěhování, značení místností) 

- Technická infrastruktura (energie) 

- Údržba interiéru i exteriéru, opravy, péče o odpad 

- Úklid a čištění prostor, hygienický servis 

- Zdraví, bezpečnost a ochrana zaměstnanců 

- ICT služby, webové stránky, telekomunikace 

- Vnitropodniková logistika 

- Parkování a správa vozového parku 

- Účetnictví, evidence, pojištění 

- Legislativa 

- Kontrola kvality 
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Zajišťujete si služby převážně pomocí vlastních zaměstnanců nebo externí firmou? 

Způsob zajištění služeb je rovnoměrný. 

 

Má objekt oddělení facility managementu? 

Ano 

 

Kolik zaměstnanců má oddělení facility managementu? 

Jednatel     1x 

Správce objektu (facility manager)  1x 

Sekretariát     1x 

Ekonomický úsek    2x 

IT specialista     1x 

Údržbář     1x 

 

Celé facility oddělení včetně pana jednatele stavební firmy má celkem 7 interních 

pracovníků. Jednatel je počítán mezi pracovníky facility oddělení také, protože je nutné, 

aby schvaloval a následně svým podpisem stvrzoval závazné objednávky externích firem 

a smluvní dokumentace, závisí na něm ta nejdůležitější rozhodnutí. 

 

Facility manager objektu stavební firmy je pouze jeden a má na starost všechny interní 

zaměstnance i externí pracovníky a je hned po jednateli druhým nejdůležitějším člověkem 

v tomto objektu. Tento manager zajišťuje všechny podpůrné činnosti, kontroluje kvalitu 

provádění práce všech podřízených a projednává s jednatelem všechny důležité 

rozhodnutí a finanční záležitosti související se správou objektu. 

 

Velmi důležitým zaměstnancem firmy je sekretářka, která je pravou rukou jednatele, 

potom také samozřejmě dvě pracovnice ekonomického úseku zodpovědné za správnost 

fakturací a celého účetnictví. Firma zaměstnává také vlastního IT specialistu, který 

spravuje interní servery, wifi připojení, helpdesk služby a bezpečnostní zařízení (kamery, 

alarm, přístupové systémy a identifikace). Posledním a také nepostradatelným 

zaměstnancem je pan údržbář, který se stará o opravy v objektu, odpad, zimní údržbu, 

parkoviště a vozový park. 

 

Jaká je hlavní náplň tohoto oddělení? 

- Správa objektu, zajišťování externích služeb  

- Strategické plánování a řízení prostor 

- Opravy, údržba, péče o odpad, údržba parkoviště a vozového parku 

- IT služby, kontrola kamerových systémů, přístupy a identifikace 

- Sekretariát, účetnictví, vnitropodniková logistika 

- Management kvality 
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V následující tabulce jsou zpřehledněny všechny odpovědi z dotazníkového šetření 

týkající se objektu stavební firmy. Uvedené údaje jsou zpracovány podle přílohy č. 2.  

 

První sloupec tabulky uvádí typy jednotlivých služeb, které si stavební firma nechává 

poskytovat, ve druhém sloupci je uvedeno, zda jsou služby zajišťovány vlastními 

pracovníky nebo externím způsobem, ve třetím sloupci lze najít náklady na tyto služby 

za jeden měsíc, předposlední sloupec uvádí, zda se u jednotlivých služeb provádí kontrola 

kvality jejich provedení a poslední sloupec prozrazuje, zda existuje smlouva mezi 

objektem a vlastními zaměstnanci či externími pracovníky, kteří službu provádí. 

 

Tabulka 6.10 - Zpřehlednění dotazníkového šetření – stavební firma (zdroj: vlastní) 

 

Typ služby Vlastní / 

Externě 

Náklady za 

měsíc 

Kontrola 

kvality 

Smlouva 

PROSTOR A INFRASTRUKTURA – Řešení prostoru 

Strategické plánování  

a řízení prostoru 

Vlastní 30 000,- KPI HPP 

Renovace či přestavby 

prostor 

Vlastní 0,- KPI HPP 

Vybavení interiéru  

a exteriéru, dekorace, 

designerské služby 

Vlastní 30 000,- KPI HPP 

Stěhovací práce Externě 333,- - - 

Značení a členění prostorů Externě 375,- KPI SLA 

PROSTOR A INFRASTRUKTURA – Technická infrastruktura 

TZB – voda Externě 2 167,- KPI SLA 

TZB – plyn - - - - 

TZB – elektřina Externě 4 833,- KPI SLA 

Měření a regulace Externě 75,- KPI SLA 

Vzduchotechnika Externě 100,- KPI SLA 

Péče o hromosvod Externě 9,- KPI SLA 

Servisové služby výtahu - - - - 

Údržba a opravářské práce Vlastní 22 000,- KPI HPP 

Péče o odpad Vlastní 22 000,- KPI HPP 

PROSTOR A INFRASTRUKTURA – Úklidy a čištění 

Úklid objektu Externě 7 200,- KPI SLA 

 

Ostatní úklidové služby 

(mytí oken) 

Externě 333,- KPI SLA 

Čištění vybavení a zařízení 

(čalounění, koberce) 

Externě 250,- KPI SLA 

Hygienický servis Externě 1 500,- KPI SLA 

Zahradnické práce - - - - 

Zimní údržba (odhrnování 

sněhu, údržba parkoviště) 

Vlastní 22 000,- KPI HPP 
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LIDÉ A ORGANIZACE – Zdraví, bezpečnost, ochrana 

Protipožární systémy, 

požární ochrana, prevence 

Externě 71,- KPI SLA 

Zdravotnická služba Externě 88,- - PL 

Ostraha - - - - 

Bezpečnostní zařízení 

(kamery, alarm, přístupové 

systémy, identifikace) 

Vlastní 30 000,- KPI HPP 

Krizový plán budovy, 

opatření při katastrofách, 

plán obnovy 

Externě 375,- KPI SLA 

LIDÉ A ORGANIZACE – Péče o uživatele objektů 

Sekretářské a recepční 

služby 

Vlastní 25 000,- KPI HPP 

Helpdesk služby Vlastní 30 000,- KPI HPP 

Zajištění pracovních oděvů 

a pomůcek 

Externě 2 250,- - - 

LIDÉ A ORGANIZACE – IT 

Správa IT (interní systém) Vlastní 30 000,- KPI HPP 

Pevné linky, volání Externě 7 500,- KPI SLA 

Internet Externě 3 000,- KPI SLA 

LIDÉ A ORGANIZACE – Vnitropodniková logistika 

Vnitřní pošta a kurýrní 

služby 

Vlastní 25 000,- KPI HPP 

Správa a archivace 

dokumentací 

Vlastní 50 000,- KPI HPP 

Kopírování, tisk 

(doplňování tonerů, 

papíru, údržba přístrojů) 

Vlastní 25 000,- KPI HPP 

Distribuce nápojů Vlastní 10 000,-  KPI HPP 

Distribuce potravin - - - - 

Parkování a vrátnice Vlastní 22 000,- KPI HPP 

Správa vozového parku  

a servis vozidel 

Vlastní 22 000,- KPI HPP 

LIDÉ A ORGANIZACE – Ostatní lidé a organizace 

Správa financí Vlastní 50 000,- KPI HPP 

Zpracování daní  

a účetnictví 

Vlastní 50 000,- KPI HPP 

Evidence nemovitostí Vlastní 50 000,- KPI HPP 

Pojišťovnické služby  

a úvěry 

Externě 7 083,- KPI Pojistná 

Marketing, reklama Externě 583,- KPI SLA 

Právní služby, legislativa Externě 417,- KPI SLA 

Management kvality Vlastní 30 000,- KPI HPP 
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6.3.2 Náklady na provoz objektu stavební firmy 

 

Náklady na provoz objektu jsou zpracovány na základě dotazníkového šetření a pomocí 

vlastních zdrojů. Jednotlivé cenové údaje jsou zjištěny z roku 2018, jelikož za již aktuální 

rok 2019 zatím v mnoha případech neproběhla vyúčtování.  

 

V originálním dotazníku uvedeném v příloze č. 2 jsou náklady za jednotlivé služby 

uvedeny vždy za různé časové období (měsíc, rok nebo 5 let), tyto časové období závisí 

na tom, jak často je potřeba danou službu vykonávat, například některé revize se provádí 

pouze jednou za pár let. Pro zjištění toho, jaké celkové náklady na provoz má stavební 

firma za jeden měsíc a následně za celý rok jsou ceny uvedené v originálním dotazníku 

přepočítané podle uvedeného časového období vždy pouze na jeden měsíc.  

 

Náklady na služby jsou rozděleny podle způsobu zajištění jednotlivých služeb do dvou 

tabulek (náklady na služby zajištěné vlastními pracovníky či externím způsobem).  

 

Tabulka 6.11 - Náklady na služby zajištěné vlastními pracovníky (zdroj: vlastní) 

 

Pracovní 

pozice 

Typ služby Počet 

lidí 

Hrubá 

mzda 

Celkem 

Jednatel 

firmy 

Důležitá rozhodnutí, podpisy smluv 1 50 000,- 50 000,- 

Facility 

manager 

Zajištění externích služeb, strategické 

plánování a řízení prostoru, renovace  

a přestavby, vybavení, distribuce 

nápojů pro zaměstnance, management 

kvality 

1 30 000,- 30 000,- 

Sekretariát Sekretářské práce, pošta a kurýrní 

služby, kopírování, tisk,  

1 25 000,- 25 000,- 

Ekonomický 

úsek 

Správa a archivace dokumentací, 

správa financí, daně a účetnictví, 

evidence nemovitostí 

2 25 000,- 50 000,- 

IT specialista Správa IT, helpdesk služby, kamerové 

systémy, alarm, přístupy a identifikace 

1 30 000,- 30 000,- 

Údržba  Údržba a opravářské práce,  

péče o odpad, zimní údržba, 

parkování, správa vozového parku, 

servis vozidel 

1 22 000,- 22 000,- 

Celkem za všechny pracovníky 207 000,- 

 

Dle výše uvedené tabulky (tab. 6.11) lze vyčíst, že celkové náklady za všechny vlastní 

zaměstnance stavební firmy jsou 207 000,- Kč. 
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Tabulka 6.12 - Náklady na služby zajištěné externím způsobem (zdroj: vlastní) 

 

Typ služby Celkem 

Stěhovací práce 333,- 

Značení a členění prostorů, únikových východů 375,- 

TZB – voda 2 167,- 

TZB – elektřina 4 833,- 

Měření a regulace 75,- 

Vzduchotechnika 100,- 

Péče o hromosvod 9,- 

Úklid objektu 7 200,- 

Ostatní úklidové služby (mytí oken) 333,- 

Čištění vybavení a zařízení (čalounění, koberce) 250,- 

Hygienický servis 1 500,- 

Protipožární systémy, požární ochrana, prevence 71,- 

Zdravotnická služba 88,- 

Krizový plán budovy, opatření při katastrofách, plán obnovy 375,- 

Zajištění pracovních oděvů a pomůcek 2 250,- 

Pevné linky, volání 7 500,- 

Internet 3 000,- 

Pojišťovnické služby a úvěry 7 083,- 

Marketing, reklama 583,- 

Právní služby, legislativa 417,- 

Celkem za služby 38 542,- 

 

Z výše uvedené tabulky (tab. 6.12) lze vyčíst, jaké má stavební firma celkové měsíční náklady 

za jednotlivé typy externě zajištěných služeb. Celkem tyto náklady vychází 38 542,- Kč. 

 

Náklady na služby zajištěné vlastními pracovníky činí 207 000,- Kč za měsíc a náklady 

na služby zajištěné externím způsobem činí 38 542,- Kč za měsíc. Celkové měsíční 

náklady stavební firmy jsou 245 542,- Kč a za celý rok potom 2 946 504,- Kč. 
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6.3.3 Kontrola kvality provedených prací a služeb 

 

Kontrola kvality provedené práce se v objektu stavební firmy provádí pomocí klíčových 

ukazatelů výkonnosti (KPI) stejným způsobem jako v předešlém hotelovém objektu. 

Podle níže uvedených tabulek (tab. 6.13 a tab. 6.14) lze u jednotlivých typů služeb vyčíst, 

jak často se provádí kontroly kvality odvedené práce a kdo za ně zodpovídá. 

 

Jako první zde můžete vidět tabulku, která se týká kontroly kvality provedené práce pouze 

vlastních zaměstnanců firmy. Jelikož tito pracovníci mají často na starost více služeb 

najednou, tak se zde kontroluje kvalita odvedené práce za jednotlivé pracovní pozice (zda 

má zaměstnanec všechny svoje povinnosti splněny, a ne pouze část z nich). 

 

Tabulka 6.13 - Kontrola kvality provedené práce vlastních zaměstnanců (zdroj: vlastní) 

 

Pracovní 

pozice 
Typ služby 

Pravidelnost 

kontrol 

Zodpovědná 

osoba 

Facility 

manager 

Zajištění externích služeb, 

strategické plánování a řízení 

prostoru, renovace a přestavby, 

vybavení, distribuce nápojů pro 

zaměstnance, management kvality 

Měsíc Jednatel 

Sekretariát 
Sekretářské práce, pošta a kurýrní 

služby, kopírování, tisk,  
Měsíc 

Facility 

manager 

Ekonomický 

úsek 

Správa a archivace dokumentací, 

správa financí, daně a účetnictví, 

evidence nemovitostí 

Měsíc 
Facility 

manager 

IT 

specialista 

Správa IT, helpdesk služby, 

kamerové systémy, alarm,  

přístupy a identifikace 

Měsíc 
Facility 

manager 

Údržba

  

Údržba a opravářské práce,  

péče o odpad, zimní údržba, 

parkování, správa vozového parku, 

servis vozidel 

Týden 
Facility 

manager 

 

Typy pracovních pozic jsou uvedeny v prvním sloupci tabulky a povinnosti, které tyto 

pracovní pozice obnáší jsou ve sloupci druhém. Třetí sloupec informuje o pravidelnosti 

kontrol a z posledního sloupce je patrné, kdo za tyto kontroly zodpovídá.  

 

Zodpovědná osoba za kontrolu kvality provedené práce následně hodnotí jednotlivé 

zaměstnance procentem odpovídajícím tomu, jak dobře byla práce provedena nebo 

například jestli byl splněn určitý termín.  
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Tabulka 6.14 - Kontrola kvality provedené práce externích pracovníků (zdroj: vlastní) 

 

Typ služby 
Pravidelnost 

kontrol 

Zodpovědná 

osoba 

Značení a členění prostorů, únikových východů Ročně Facility manager 

TZB – voda Ročně Facility manager 

TZB – elektřina Ročně Facility manager 

Měření a regulace Ročně Facility manager 

Vzduchotechnika Ročně Facility manager 

Péče o hromosvod Ročně Facility manager 

Úklid objektu Denně Facility manager 

Ostatní úklidové služby (mytí oken) Měsíčně Facility manager 

Čištění vybavení a zařízení (čalounění, koberce) Měsíčně Facility manager 

Hygienický servis Denně Facility manager 

Protipožární systémy, požární ochrana, prevence Ročně Facility manager 

Krizový plán budovy, opatření při katastrofách, 

plán obnovy 
Ročně Facility manager 

Pevné linky, volání Měsíčně Facility manager 

Internet Měsíčně Facility manager 

Pojišťovnické služby a úvěry Měsíčně Facility manager 

Marketing, reklama Měsíčně Facility manager 

Právní služby, legislativa Měsíčně Facility manager 

 

Z výše uvedené tabulky (tab. 6.14) týkající se kontroly kvality provedené práce externích 

pracovníků lze vyčíst podobně jako u tabulky předchozí (tab. 6.13) informace o tom, jak 

často se provádí kontroly kvality provedené práce jednotlivých služeb a kdo tyto kontroly 

provádí a zároveň za ně zodpovídá. 

 

Rozdíl mezi kontrolou kvality provedené práce interně a externě zajištěných služeb 

stavební firmy je takový, že u služeb zajištěných externím způsobem řešíme kontrolu 

kvality provedené práce u každého jednotlivého typu služby zvlášť, zatím co u vlastních 

pracovníků se kontroluje kvalita odvedené práce za jednotlivé pracovní pozice (zda má 

zaměstnanec všechny svoje povinnosti splněny, a ne pouze část z nich). 
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6.3.4 Klíčové ukazatele výkonnosti 

 

Po ujasnění toho, jakým způsobem se bude kontrolovat kvalita provedené práce vlastních 

i externě zajištěných pracovníků, jak časté tyto kontroly budou a kdo za ně bude 

zodpovídat je nutné určit rozmezí procentuálního hodnocení, podle kterého bude jasné, 

jak kvalitně byly jednotlivé služby provedeny a jak velké finanční postihy mohou 

pracovníci očekávat, pokud nebudou svoji práci odvádět tak, jak mají (finanční postihy 

za nekvalitně odvedenou práci jsou uvedeny v tabulkách 6.15 a 6.16).  

 

Tabulka 6.15 - Hodnocení kvality provedené práce vlastních zaměstnanců (zdroj: 

vlastní) 

 

Kontroly prováděné jednou za týden. 

 Úroveň provedení služby 

Pracovní pozice 0 – 50 % 50 – 70 % 70 – 85 % 85 – 100 % 

Údržba     

Kontroly prováděné jednou za měsíc 

 Úroveň provedení služby 

Pracovní pozice 0 – 60 % 60 – 70 % 70 – 80 % 80 – 100 % 

Facility manager     

Sekretariát     

Ekonomický úsek     

IT specialista     

 

V této tabulce jsou pracovní pozice rozděleny podle pravidelnosti provádění kontrol 

(jednou za týden a jednou za měsíc). Pracovník zodpovědný za provádění kontrol kvality 

odvedené práce musí do této tabulky vždy zaznačit, na kolik procent zaměstnanec dané 

pracovní pozice splnil svoje pracovní úkoly (zda svoji práci odvedl kvalitně).  

 

Pravidelnost provádění kontrol kvality odvedené práce se u různých typů pracovních 

pozic liší, a proto se pořádají pravidelné porady, kde zodpovědná osoba za tyto kontroly 

řeší nedostatky svých podřízených a napomíná je za nízké procentuální ohodnocení.  

 

Postihy za nekvalitně odvedenou práci se řeší vždy v prvních dnech následujícího 

kalendářního měsíce, kdy se ze všech provedených kontrol a následných procentuálních 

ohodnocení jednotlivých zaměstnanců stanoví vážený průměr, který určí výsledné 

procentuální ohodnocení, podle kterého následuje odpovídající finanční ohodnocení. 
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Tabulka 6.16 - Hodnocení kvality provedené práce externích pracovníků (zdroj: vlastní) 

 

Kontroly prováděné každý den 

 Úroveň provedení služby 

Pracovní pozice 0 – 50 % 50 – 70 % 70 – 85 % 85 – 100 % 

Úklid objektu     

Hygienický servis     

Kontroly prováděné jednou za měsíc 

 Úroveň provedení služby 

Pracovní pozice 0 – 60 % 60 – 75 % 75 – 90 % 90 – 100 % 

Ostatní úklidové služby 

(mytí oken) 
    

Čištění vybavení  

a zařízení (koberce, 

čalounění) 

    

Pevné linky, volání     

Internet     

Pojišťovnické služby  

a úvěry 
    

Marketing, reklama     

Právní služby, legislativa     

Kontroly prováděné jednou za rok 

 Úroveň provedení služby 

Pracovní pozice 0 – 40 % 40 – 60 % 60 – 80 % 80 – 100 % 

Značení prostorů, 

únikových východů 
    

TZB – voda     

TZB – elektřina     

Měření a regulace     

Vzduchotechnika     

Péče o hromosvod     

Protipožární systémy     

Krizový plán budovy, 

opatření  
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Kvalita odvedené práce externě zajištěných pracovníků se bude hodnotit pomocí uvedené 

tabulky (tab. 6.16), jednotlivé typy služeb jsou zde rozděleny podle pravidelnosti jejich 

kontrol (každý den, jednou za měsíc nebo jednou za rok). Facility manager, který 

zodpovídá za všechny externě zajištěné služby musí do této tabulky za stanovený časový 

úsek vždy zaznačit odpovídající procentuální ohodnocení kvality provedení dané služby. 

Pravidelnost kontrol externě zajištěných služeb se liší, jelikož každá služba je prováděna 

v rozdílných časových úsecích.  

 

U typů služeb, které se kontrolují každý den nebo jednou za měsíc se vyhodnocuje kvalita 

provedení práce vždy v prvních dnech následujícího měsíce, kdy se ze všech provedených 

kontrol a následných procentuálních ohodnocení jednotlivých služeb stanoví vážený 

průměr, který určí výsledné procento, podle kterého se v případě nekvalitně odvedené 

práce udělují příslušné sankce. 

 

Nedostatky v kvalitě provedení služeb prováděných a kontrolovaných jednou za rok nebo 

nepravidelně dle potřeby či jednou za více let řeší facility manager ihned nebo nejpozději 

do data splatnosti faktury, aby se zde mohly započítat udělené sankce v případě nekvalitně 

odvedené práce, nedodržení termínů, či porušení jiných smluvních podmínek, které má 

hotel s externí firmou sjednané. 
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6.3.5 Postihy za nekvalitně odvedenou práci 

 

Postihy za nekvalitně odvedenou práci se týkají všech pracovníků, kteří svoji práci odvádí 

nekvalitně, nedodržují termíny či porušují jakékoli další smluvní podmínky.  

 

Tyto postihy se řeší vždy na začátku následujícího kalendářního měsíce, kdy se ze všech 

provedených kontrol a následných procentuálních ohodnocení jednotlivých zaměstnanců 

stanoví vážený průměr, který určí výsledné procento, podle kterého následuje 

odpovídající finanční ohodnocení.  

 

Jakmile má facility manager vytvořené výsledné průměrné procentuální ohodnocení 

interních zaměstnanců za celý měsíc, tak toto ohodnocení přiřadí dle následující tabulky 

(tab. 6.17) k příslušné výši sankce. Pokud je teda zaměstnanec, u kterého je prováděna 

kontrola každý den ohodnocen výsledkem například 73 %, tak se mu automaticky strhává 

20 % z pohyblivé složky hrubé mzdy.  

 

Tabulka 6.17 - Procentuální vyjádření sankcí za nekvalitně odvedenou práci (zdroj: 

vlastní) 

 

Kontroly prováděné každý den. 

Průměr měsíčního 

ohodnocení 
0 – 50 % 50 – 70 % 70 – 85 % 85 – 100 % 

Výše sankce 40 % 30 % 20 % 0 % 

Kontroly prováděné jednou za týden. 

Průměr měsíčního 

ohodnocení 
0 – 60 % 60 – 70 % 70 – 80 % 80 – 100 % 

Výše sankce 30 % 20 % 10 % 0 % 
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Výše sankcí externě zajištěných pracovníků jsou stejně jako u vlastních zaměstnanců 

odlišné dle pravidelnosti prováděných kontrol jednotlivých služeb. Téměř každý externí 

pracovník má podepsanou SLA smlouvu, ve které jsou jasně definované podmínky pro 

provádění prací, dodržování termínů, cena, platební podmínky a samozřejmě výše 

udělovaných sankcí pro případ nekvalitně odvedené práce nebo porušení uvedených 

smluvních podmínek. 

 

Všechny smlouvy jsou tvořeny dle jednoho vzoru a výše sankcí se stanovují pokaždé dle 

níže uvedené tabulky (tab. 6.18). Pokud je kvalita provedené služby zajištěné externí 

firmou, u které je prováděna kontrola jednou za měsíc, ohodnocena výsledným průměrem 

například 62 %, tak má firma automaticky nárok na 20 % slevu z předem sjednané ceny. 

 

Tabulka 6.18 - Procentuální vyjádření sankcí za nekvalitně odvedenou práci (zdroj: 

vlastní) 

 

Kontroly prováděné každý den 

Průměr měsíčního 

ohodnocení 
0 – 50 % 50 – 70 % 70 – 85 % 85 – 100 % 

Výše sankce 35 % 25 % 15 % 0 % 

Kontroly prováděné jednou za měsíc 

Průměr měsíčního 

ohodnocení 
0 – 60 % 60 – 75 % 75 – 90 % 90 – 100 % 

Výše sankce 30 % 20 % 15 % 0 % 

Kontroly prováděné jednou za rok 

Procentuální 

ohodnocení 
0 – 40 % 40 – 60 % 60 – 80 % 80 – 100 % 

Výše sankce 25 % 15 % 5 % 0 % 
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6.4 Výstup – rizika a návrh optimalizačních opatření 

 

Rizika v poskytování služeb facility managementu mohou nastat u jednotlivých typů 

služeb, ale také u obou způsobů jejich zajištění (pomocí vlastních zaměstnanců nebo 

externím způsobem). Následující dvě podkapitoly se zabývají právě jednotlivými riziky 

a tím, jaké optimalizační opatření lze provést, aby byl vznik rizik minimalizován nebo 

aby se jemu úplně předešlo. 

 

6.4.1 Rizika jednotlivých typů služeb a návrh jejich optimalizačních opatření 

 

Pro hotelový objekt i pro stavební firmu byly do dotazníkového šetření zvoleny stejné 

typy podpůrných služeb, proto se obou objektů týkají stejné druhy rizik a optimalizačních 

opatření, které jsou popsány v následující tabulce (tab. 6.19). 

 

Tabulka 6.19 - Rizika a optimalizační opatření jednotlivých typů služeb (zdroj: vlastní) 

 

Strategické plánování a řízení prostoru 

Možná rizika - Neefektivní využití prostoru (málo místa pro pracovníky 

nebo naopak nedostatečné využití prostoru, prázdná místa) 

- Málo úložného prostoru 

- Porušení požární bezpečnosti (nábytek zasahuje do otvorů) 

- Nedostatečné osvětlení prostoru 

Optimalizační 

opatření 

- Nábytek musí být rozestavěn tak, aby se dalo snadně 

procházet, aby nezabraňoval otevírání dveří či oken nebo 

nestínil pracovníkům při práci – lze předem vytvořit model 

či půdorys příslušných místností 

- Přikoupení skříní, pravidelné třídění dokumentů, skartace 

- Osvětlení musí být správně rozvrženo a musí být 

v dostatečném množství a velikosti, zářivky a žárovky se 

musí pravidelně vyměňovat 

Renovace a přestavby prostor 

Možná rizika - Nekvalitně odvedená práce 

- Práce neodpovídá projektové dokumentaci 

- Nedodržení předem stanoveného termínu dokončení 

Optimalizační 

opatření 

- Reklamace, finanční postihy, nárok na slevu 

- Změna poskytovatele této služby 

Výběr vybavení interiéru a exteriéru, dekorace, designerské služby 

Možná rizika - Nevhodný výběr nábytku či doplňků 

Optimalizační 

opatření 

- Najmutí profesionálního designera 

- Výměna či vrácení nakoupeného zboží 

- Získání inspirace na internetu či z katalogů 
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Stěhovací práce 

Možná rizika - Poškození nebo úplné zničení nábytku a doplňků při 

přenášení jednotlivých kusů či při převozu 

- Nedodržení termínu potřebného pro přestěhování 

Optimalizační 

opatření 

- Použití více obalů, bublinkových fólií, vzduchových či 

jiných výplní do krabic, zajištění rohů nábytku 

- Zajištění jednotlivých předmětů v nákladním automobilu 

- Nárok na slevu při nedodržení požadovaného termínu 

- Objednání jiné stěhovací firmy 

Značení a členění prostorů (čísla místností, typy, prostory pro personál, wc, 

apod.) 

Možná rizika - Chybné označení jednotlivých místností 

- Přehození popisek na jednotlivých dveří, matení zákazníků 

- Porušení požární bezpečnosti (neoznačené únikové východy) 

Optimalizační 

opatření 

- Pravidelné kontroly správnosti označení místností, aby 

nebyli uživatelé objektu zmatení 

- Kontrola značení únikových východů, směrovek k únikovým 

východům a bezpečnostního plánu budovy 

TZB – voda, plyn, elektřina 

Možná rizika - Časté odstávky energií 

- Zvýšení cen energií 

Optimalizační 

opatření 

- Pravidelné sledování plánovaných odstávek energie, 

informování zaměstnanců o této skutečnosti 

- Pořízení náhradních zdrojů pro plynulý chod budovy 

(benzínová centrála, jiný záložní zdroj) 

- Změna dodavatele energií v případě nabídky nižších cen 

Měření a regulace 

Možná rizika - Přetápění systému nebo nedostatečné vytápění 

- Nemoderní zařízení, zastaralé technologie 

- Zastaralé smlouvy s dodavatelem tepla 

- Neustálé nárusty cen za teplo 

- Nelze změnit dodavatele tepla 

Optimalizační 

opatření 

- Zajištění pravidelných revizí systémů 

- Výměna systému za novější a modernější technologie 

- Obnovení smluv s dodavatelem nebo vytvoření dodatku 

Vzduchotechnika 

Možná rizika - Nepravidelné a nedostatečné revize 

- Poruchovost, hlučnost 

- Vysoké náklady na tuto službu 

Optimalizační 

opatření 

- Zajištění pravidelných revizí 
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Péče o hromosvod 

Možná rizika - Nepravidelné a nedostatečné revize 

- Hromosvod neodpovídá stanoveným normám 

- Části hromosvodu jsou poškozené nebo podlehly korozím 

- Vodivé části na střeše nejsou dostatečně napojeny k 

hromosvodu 

Optimalizační 

opatření 

- Zajištění pravidelnosti revizí a kontrola jejich provedení 

- Revizor musí zkontrolovat, zda jsou všechny části 

hromosvodu bez poškození, bez koroze a jestli jsou všechny 

vodivé části na střeše správně napojeny k hromosvodu 

- Změna servisní firmy 

- Nárok na slevu 

Servisové služby výtahu 

Možná rizika - Nedostatečné provedení servisu 

- Nesplnění časové lhůty, do které musí být výtah zprovozněn 

nebo do které se musí pracovník servisu dostavit  

Optimalizační 

opatření 

- Změna servisní firmy 

- Nárok na slevu 

Údržba a opravářské práce (drobné opravy) 

Možná rizika - Nekvalitní provedení oprav a údržby 

- Předměty nelze opravit 

Optimalizační 

opatření 

- Změna pracovníka provádějícího tuto službu 

- Výměna pokažených věcí za nové 

- Nárok na slevu, srážka finančního ohodnocení 

Péče o odpad 

Možná rizika - Zanedbávání péče o odpad (nedostatečné třídění odpadu) 

Optimalizační 

opatření 

- Změna pracovníka provádějícího tuto službu 

- Srážka finančního ohodnocení  

Úklid objektu 

Možná rizika - Nekvalitně provedený úklid 

- Vznik stížností od uživatelů objektu na nepořádek 

- Nedodržování předem stanovených termínů pro provádění 

úklidu 

- Nedodržování BOZP při práci – možnost úrazu při práci či 

používání čistících prostředků 

Optimalizační 

opatření 

- Změna pracovníka provádějícího tuto službu 

- Pravidelná školení BOZP 

- Poskytování pracovních a ochranných oděvů (oblečení, 

bezpečnostní pomůcky, rukavice) 

- Kontrola pravidelnosti a kvality odvedené práce  

- Nárok na slevu, srážka finančního ohodnocení 
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Ostatní úklidové služby (mytí oken) 

Možná rizika - Nekvalitně odvedená práce 

- Nedodržování BOZP 

- Nedodržování předem stanovených podmínek a termínů 

Optimalizační 

opatření 

- Změna pracovníka provádějícího tuto službu 

- Nárok na slevu, srážka finančního ohodnocení 

- Pravidelná školení BOZP 

- Poskytování pracovních oděvů (pracovní oblečení, 

bezpečnostní pomůcky, rukavice) 

Čištění vybavení a zařízení (čalounění, koberce) 

Možná rizika - Nekvalitně odvedená práce 

- Nedodržování BOZP 

- Nedodržování předem stanovených podmínek a termínů 

Optimalizační 

opatření 

- Změna pracovníka provádějícího tuto službu 

- Nárok na slevu, srážka finančního ohodnocení 

- Pravidelná školení BOZP 

- Poskytování pracovních oděvů (pracovní oblečení, 

bezpečnostní pomůcky, rukavice) 

Hygienický servis 

Možná rizika - Nedostatek toaletních a hygienických potřeb 

- Stížnosti od uživatelů objektu na chybějící hygienické 

potřeby (mýdlo, toaletní papír, ručníky) 

- Poruchy vysoušečů na ruce a ostatních zařízení 

Optimalizační 

opatření 

- Pravidelné kontroly a doplňování hygienických potřeb 

(mýdlo, toaletní papír, ručníky) 

- Kontrola funkčnosti přístrojů a jejich pravidelná údržba 

- Změna pracovníka provádějícího tuto službu 

Zahradnické práce 

Možná rizika - Nedodržování termínů pro úpravu zeleně 

- Zanedbání péče o zeleň 

- Rozrostení plevelu, sucho a popálení trávníku 

Optimalizační 

opatření 

- Pravidelná kontrola kvality odvedené práce 

- Zajištění závlahového systému 

- Pravidelné provádění postřiků proti plevelu, hnojení 

- Změna pracovníka provádějícího tuto službu 

- Nárok na slevu, srážka finančního ohodnocení 

Zimní údržba – odhrnování sněhu, údržba parkoviště 

Možná rizika - Zanedbání údržby kolem objektu 

Optimalizační 

opatření 

- Provedení posypů či nasolení komunikací a parkoviště 

- Změna pracovníka provádějícího tuto službu 

- Nárok na slevu, srážka finančního ohodnocení 
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Protipožární systémy, požární ochrana, prevence 

Možná rizika - Nepravidelné revize, nedostatečná prevence 

- Nefunkčnost přístrojů požární ochrany 

- Zastaralé systémy a přístroje neodpovídající normám 

- Nedodržování norem a vyhlášek pro požární bezpečnost 

Optimalizační 

opatření 

- Kontrola pravidelnosti revizí 

- Revize, opravy a výměny protipožárních systémů a přístrojů 

- Sledování platných norem a vyhlášek 

Zdravotnická služba 

Možná rizika - Absence podnikové lékařky (dovolená či jiný důvod) 

Optimalizační 

opatření 

- Změna podnikové lékařky 

- Pracovnělékařská smlouva se dvěma lékařkami (zajištění 

náhradní lékařské péče) 

Ostraha 

Možná rizika - Nepozornost pracovníků (nedostatečné sledování kamer, 

vznik krádeží a vandalismu) 

- Nedostatečné vybavení pracovníků (pouta, pepřové spreje) 

Optimalizační 

opatření 

- Zkvalitnění výbavy pracovníků pro jejich osobní bezpečnost 

a bezpečnost ostatních uživatelů objektu 

- Změna pracovníka provádějícího tuto službu 

- Nárok na slevu služby, srážka finančního ohodnocení 

Bezpečnostní zařízení (kamery, alarm, přístupové systémy, identifikační karty) 

Možná rizika - Nedostatečný servis zařízení 

- Poruchy bezpečnostních zařízení 

- Zastaralé přístroje 

- Nedostatečné množství kamerových systémů 

Optimalizační 

opatření 

- Pravidelné kontroly funkčnosti bezpečnostních zařízení 

- Výměna starých přístrojů za nové a modernější 

- Přikoupení více kamerových systémů 

- Reklamace, nárok na slevu či výměnu 

Krizový plán budovy, opatření při katastrofách, plán obnovy 

Možná rizika - Chybné značení místností a únikových východů 

- Nedostatečné zajištění požární bezpečnosti budovy 

- Nerespektování aktuálních norem a vyhlášek 

- Zastaralé verze krizového plánu a plánu obnovy 

Optimalizační 

opatření 

- Pravidelné kontroly správnosti označení místností a 

únikových východů 

- Pravidelné revize protipožárních systémů a přístrojů 

- Sledování aktuálních norem a vyhlášek 

- Pravidelné kontroly krizových plánů, plánů obnovy a jejich 

aktualizace dle platných předpisů 
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Sekretářské a recepční služby 

Možná rizika - Absence pracovníků (nemoc, dovolená) 

- Chyby v mluveném a psaném vyjadřování 

- Nedostatečné organizační schopnosti 

- Nedostatečná znalost cizích jazyků 

- Nekvalitní, pomalé a neefektivní provádění práce 

Optimalizační 

opatření 

- Pravidelná školení správného vyjadřování, organizačních 

dovedností a time managementu, kurzy jazyků 

- Změna pracovníka provádějícího tuto službu 

- Nárok na slevu, srážka finančního ohodnocení 

Helpdesk služby 

Možná rizika - Odstávka elektrické energie, výpadky internetu 

Optimalizační 

opatření 

- Náhradní zdroj pro elektrickou energii 

Zajištění pracovních oděvů a pomůcek 

Možná rizika - Nevyhovující velikosti pracovních oděvů 

- Nekvalitní materiál oděvů 

- Nedostatečné množství pracovních pomůcek 

Optimalizační 

opatření 

- Změna dodavatele pracovních oděvů a pomůcek 

- Reklamace, nárok na slevu 

Správa IT 

Možná rizika - Zastaralé vybavení a systémy (počítače, monitory, telefony, 

SW, programy) 

- Odstávka elektrické energie 

- Nízká úroveň IT servisu 

Optimalizační 

opatření 

- Nakoupení nového vybavení a licencí 

- Změna IT pracovníka 

- Nárok na slevu, srážka finančního ohodnocení 

Pevné linky, volání 

Možná rizika - Odstávka elektrické energie 

- Zvýšení cen tarifů 

Optimalizační 

opatření 

- Změna poskytovatele tarifu 

- Zajištění náhradního zdroje pro elektrickou energii 

Internet (wifi, firewall, apod.) 

Možná rizika - Odstávka elektrické energie, výpadky internetu 

- Špatný signál, nedostatečné pokrytí wifi v objektu 

- Zvýšení ceny internetu 

- Chybný firewall, zavirování počítače 

Optimalizační 

opatření 

- Zakoupení více množství routerů se silnějším příjmem 

- Změna poskytovatele internetu 

- Přeinstalace počítačů, obnovení antivirových programů 
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Vnitřní pošta a kurýrní služby 

Možná rizika - Nekvalitní a neefektivní provádění práce 

- Neevidování přijaté a vydané pošty 

Optimalizační 

opatření 

- Vytvoření evidence veškeré pošty 

- Výměna pracovníka provádějícího tuto službu 

Správa a archivace dokumentací 

Možná rizika - Nekvalitní a neefektivní provádění práce 

- Bezsystémová archivace (zdlouhavé dohledávání 

dokumentů) 

- Ztráty dokumentů 

- Nedostatečná archivace, chybné nebo žádné zálohování 

Optimalizační 

opatření 

- Zefektivnění archivace dokumentů zpřehledněním a 

zavedením systému (popisy, barevné odlišení, řazení dle 

abecedy, roku apod.) 

- Neustálé zálohování dokumentů do elektronické podoby 

(skenování dokumentů, pojmenování souborů) 

Kopírování, tisk (doplňování tonerů, papíru, údržba) 

Možná rizika - Poruchy přístrojů 

- Nedostatek papíru či tonerů 

- Nedostatečný servis a údržba přístrojů 

Optimalizační 

opatření 

- Pravidelné kontroly funkčnosti přístrojů 

- Pravidelné kontroly zásob papíru a tonerů (při zvýšeném 

nedostatku objednávka nového materiálu) 

- Zajištění kvalitní servisní služby v případě poruch 

Distribuce nápojů a potravin 

Možná rizika - Chybná dodávka objednávky (jiné zboží) 

- Chybný počet či váha objednaného zboží 

- Nekvalitní produkty (po datu spotřeby, poškozené nebo 

zkažené potraviny) 

- Zvýšení ceny 

- Nedodržování termínů doručení 

Optimalizační 

opatření 

- Změna dodavatele 

- Reklamace, vrácení zboží 

- Nárok na slevu 

- Sjednání množstevních slev či slevy pro stálého odběratele 

Parkování a vrátnice 

Možná rizika - Nedostatečný počet parkovacích míst 

- Nedodržování pravidel pro parkování 

- Obsazování míst vymezených pro zaměstnance, pro invalidy 

nebo pro vedení objektu 

- Poruchy závor, nedostatečný servis 
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Optimalizační 

opatření 

- Zvýšení počtu parkovacích míst 

- Objednání odtahové služby 

- Zajištění výstražných popisů a cedulí, pro koho jsou 

parkovací místa vymezena 

- Pravidelné kontroly funkčnosti závor 

- Změna pracovníků provádějících tuto službu 

- Nárok na slevu, srážka z finančního ohodnocení 

Správa vozového parku a servis vozidel 

Možná rizika - Poruchy automobilů 

- Prošlé platnosti technické kontroly 

- Prošlé platnosti zelených karet 

- Nedostatečný servis, nízká úroveň kontrol stavu vozidel 

Optimalizační 

opatření 

- Pravidelné kontroly stavu vozidel 

- Pravidelné kontroly platnosti technické kontroly, revizí a 

zelených karet 

- Změna poskytovatele servisu 

- Nárok na slevu, srážka finančního ohodnocení 

Správa financí, daní a účetnictví, evidence nemovitostí 

Možná rizika - Chyby ve fakturacích, chyby v účetnictví 

- Chybná nebo nezavedená evidence nemovitostí 

Optimalizační 

opatření 

- Výměna pracovníků provádějících tuto službu 

- Pravidelné kurzy a školení 

- Zavedení evidence nemovitostí 

Pojišťovnické služby a úvěry 

Možná rizika - Zánik pojišťovny nebo banky 

- Špatně nastavené podmínky pojistné smlouvy (minimální 

ochrana za velmi vysokou cenu)  

- Nevyplácení odškodného z pojistné události 

- Vysoké zvýšení úrokové sazby 

Optimalizační 

opatření 

- Změna pojišťovny nebo banky 

- Přenastavení (servis) pojistných smluv 

- Podání odvolání proti nízkému nebo žádnému odškodnému 

z pojistné události 

Marketing, reklama 

Možná rizika - Nízké sledování nových trendů v marketingu 

- Nedostatečná propagace na sociálních sítích 

- Zastaralá úroveň webových stránek 

Optimalizační 

opatření 

- Pravidelné kurzy a školení o marketingu 

- Sledování nových trendů, udržování kroku s dobou 

- Vytvoření stránek pro propagaci na sociálních sítích 

- Inovace webových stránek 
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Právní služby, legislativa 

Možná rizika - Zastaralé formy smluvních dokumentací 

- Neplatné normy, vyhlášky a zákony 

- Nízká úroveň komunikace s advokátem 

- Advokát nedodržuje předem stanovené termíny pro 

zpracování právních dokumentů 

Optimalizační 

opatření 

- Obnovení smluvních dokumentací pomocí dodatků 

- Sledování aktuálních norem, vyhlášek a zákonů 

- Změna advokáta 

- Nárok na slevu nebo srážka z finančního ohodnocení 

Management kvality 

Možná rizika - Nízká informovanost o nových zákonech a vyhláškách 

- Nízká úroveň kontrol kvality provedené práce 

- Manager kvality nesplňuje předem určené termíny pro 

kontrolu kvality odvedené práce, nedokumentuje tyto 

kontroly a pracovníci tak nemají motivaci lépe pracovat 

Optimalizační 

opatření 

- Časté a pravidelné kontroly kvality provedené práce 

- Sledování aktuálních norem, vyhlášek a zákonů 

- Změna managera kvality 

- Nárok na slevu nebo srážka z finančního ohodnocení 

 

6.4.2 Rizika způsobů zajištění prací a služeb a jejich optimalizační opatření 

 

Podpůrné služby lze zajistit pomocí insourcingu nebo outsourcingu. U obou těchto 

způsobů zajištění služeb může nastat spousta rizik, a proto musí být navržena 

optimalizační opatření. 

 

Rizika pro zajištění podpůrných služeb pomocí insourcingu: 

 

- Vysoké náklady na zaměstnance (plat, sociální a zdravotní pojištění, daně, 

benefity, prémie, placená dovolená, kurzy a školení) 

- Absence nebo odchod zaměstnanců (nemocenská, mateřská dovolená, výpověď)  

- Nezajištěná personální rezerva pro případ onemocnění nebo výpovědi pracovníků 

- Nekvalitně odvedená práce a nízký výkon zaměstnanců 

- Neplnění předem stanovených termínů 

- Porušení smluvních podmínek či slibu mlčenlivosti 

- Nedodržování BOZP 

- Špatné vedení facility týmu facility manažerem 

- Chybějící facility tým 

- Nedostatečné sledování nákladů na správu objektu 

- Nízká informovanost o nových technologiích a trendech 
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- Nízké využívání facility technologií 

- Omezování nákladů na nové technologie 

- Nezajištěné vzdělávací programy, kurzy a školení pro pracovníky 

- Stálí zaměstnanci nejsou přínosní novými nápady pro vylepšení provozu 

- Výběr zaměstnanců bývá často ovlivněn osobními vazbami  

 

Optimalizační řešení pro rizika podpůrných služeb zajištěných insourcingem: 

 

- Pro snížení vysokých nákladů na zaměstnance je nutné odebrání jejich prémií, 

benefitů, v posledním případě jejich propuštění a zajištění externí firmy 

- V případě absence nebo odchodu zaměstnance se musí zaučit jiný stálý 

zaměstnanec, přijmout nový zaměstnanec nebo objednat externí firma 

- Pro zvýšení výkonu zaměstnanců a plnění předem stanovených termínů je nutné 

zaměstnance motivovat pomocí motivačních seminářů, prémií a benefitů, 

případně pohrozit snížením finančního ohodnocení 

- Pro plnění termínů je nutné přijmout externí pracovníky či brigádníky, pokud stálí 

zaměstnanci nestačí 

- Pro zlepšení kvality provedené práce je nutné provádět pravidelné kontroly, 

motivovat pracovníky pomocí prémií či benefitů nebo udělovat pokuty podle 

předem stanovených kritérií 

- V případě porušení smluvních podmínek či slibu mlčenlivosti je možné 

zaměstnance pokutovat dle předem sjednaných kritérií nebo podat žalobu 

- Zaměstnanci musí absolvovat pravidelná školení BOZP 

- V případě nedodržování BOZP budou zaměstnanci napomenuti či pokutováni 

- Pro efektivní správu budovy je nutné, aby byl do objektu přijat facility manažer, 

který bude mít pod kontrolou všechny podpůrné procesy, jejich zajištění, vlastní 

facility tým, náklady na správu budovy, a který bude zodpovídat za kontrolu 

kvality provedené práce 

- Facility manažer nebo jiná zodpovědná osoba musí pravidelně sledovat náklady 

na provoz objektu a zajišťovat, aby byly co nejnižší 

- Zaměstnanci musí absolvovat pravidelná školení a semináře o nových 

technologiích a trendech, aby mohli tyto možnosti co nejvíce a nejlépe využívat 

- V objektu musí být prováděny pravidelné aktualizace programů a inovace 

technologií na nejnovější úrovně a verze 

- V případě nedostatku financí nebo omezování nákladů na nové technologie je 

nutné vytvořit speciální fond, ze kterého se bude na tyto potřeby čerpat 

- Pro zajištění vzdělání a přínosu nových nápadů pro vylepšení provozu objektu ze 

strany zaměstnanců je nutné jim zajistit pravidelné vzdělávací semináře, školení 

a kurzy  

- Zaměstnanci musí být přijímáni podle předem stanovených kritérií na dané 

pracovní pozice (délka praxe, znalost jazyka, stupeň vzdělání) 
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Rizika pro zajištění podpůrných služeb pomocí outsourcingu: 

 

- Vysoký a rychlý nárust cen externích služeb 

- Špatná komunikace pracovníků pocházejících z rozdílných externích firem 

- Špatná komunikace mezi objednatelem a dodavatelem 

- Chybné nebo nedostatečné definování požadavků  

- Nekvalitně odvedená práce 

- Neplnění termínů ze strany dodavatele 

- Nedostatečná nebo žádná kontrola kvality provedené práce 

- Chybějící optimalizační opatření a plány v případě vzniku rizika 

- Chybná, zastaralá nebo žádná servisní smlouva mezi objednatelem a dodavatelem 

- Porušování smluvních podmínek 

- Nedodržování BOZP 

 

Optimalizační řešení pro rizika podpůrných služeb zajištěných outsourcingem: 

 

- Pro případ nárustu cen externích služeb musí mít objednatel s dodavatelem 

smluvně sjednanou cenu, kterou externí firma nesmí „ze dne na den“ zvýšit, 

změna ceny se uskuteční po ujednání její výše a následném sepsání dodatků 

- V případě zvýšení cen externích služeb objednatel může ukončit smlouvu se 

stávajícím dodavatelem a vyhlásit výběrové řízení pro nového dodavatele 

- Pro zlepšení komunikace mezi objednatelem a dodavatelem externí služby nebo 

zaměstnanci pocházející z rozdílných externích firem je nutné pořádat pravidelné 

schůze a porady, aby nevznikaly komplikace a nedorozumění 

- Aby nevznikaly problémy a nedorozumění při realizování externí služby, musí být 

přesně vymezeny požadavky pro provedení práce. Tyto požadavky musí být 

definovány písemně a podepsány od obou stran (objednatele a dodavatele) 

- Pro zlepšení kvality provedené práce a zajištění dodržování termínů je nutné 

provádět pravidelné kontroly 

- Pro kontrolu kvality provedené práce musí být vždy pověřena zodpovědná osoba 

(facility manažer), která podle předem stanovených kritérií (klíčových ukazatelů 

výkonnosti) tyto kontroly provádí a uděluje příslušné pokuty 

- V případě vzniku rizik musí být pro objekt zpracovaný plán optimalizačních 

opatření, díky kterým nebude narušen provoz objektu nebo bude ve velmi krátkém 

časovém úseku provoz obnoven 

- Pro zabránění vzniku právních neshod je nutné mít s externími pracovníky 

sjednanou servisní smlouvu podle platné legislativy, v případě chybných nebo 

zastaralých smluv je nutná jejich aktualizace pomocí dodatků 

- V případě porušování smluvních podmínek může objednatel udělovat externí 

firmě předem stanovené sankce nebo rozvázat právní vztah 

- V případě nedodržování BOZP mohou být pracovníci napomenuti či pokutováni  
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7 Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo zmapování situace v poskytování prací a služeb facility 

managementu ve vybraných objektech a návrh optimalizačních opatření. Práce byla 

rozdělena na část teoretickou, která je obsažena v první polovině práce a na část 

praktickou, která je obsažena v polovině druhé. 

 

Facility management je v České republice nejčastěji chápán a označován jako správa 

objektu. Jedná se o velmi rozsáhlý obor, díky kterému je schopný jakýkoliv objekt 

výborně fungovat při minimálních nákladech. Stačí mít zkušeného facility manažera, 

který svoji práci odvádí velmi dobře a dokáže vést zodpovědný a výkonný tým 

pracovníků, kteří jsou schopni zajistit uživatelům objektu takový komfort, aby mohli 

objekt optimálně využívat, a zároveň se soustředit na hlavní činnost svého podnikání. 

 

První polovina práce je věnována teoretické části, kde lze najít nejdůležitější a také velmi 

užitečné informace o samotném Facility managementu a okolnostech, bez kterých by 

tento obor nemohl fungovat. Tato část práce pro mě byla velmi přínosná, jelikož jsem 

získala kvalitní informace k vypracování části praktické. 

 

Druhá polovina diplomové práce obsahuje část praktickou. Praktická část je zpracována 

formou případové studie, do které jsou vybrány dva rozdílné typy objektů (hotelový 

objekt a objekt stavební firmy). Informace o těchto objektech jsou zjištěny pomocí 

dotazníků. Dotazník se skládá ze dvou základních částí, kdy první část obsahuje obecné 

otázky, díky kterým byly zjištěny hlavní a podpůrné činnosti objektů, informace o tom, 

zda je v objektech zajištěno oddělení facility managementu, jaký je počet jeho pracovníků 

a co je hlavní náplní práce tohoto oddělení.  

 

Druhá část dotazníku je zaměřena výhradně na typy podpůrných služeb, které jsou 

rozděleny do jednotlivých úseků (technická infrastruktura, úklidy a čištění, 

vnitropodniková logistika). U každého typu služby bylo zjištěno, jestli si objekt zajišťuje 

službu pomocí vlastních zaměstnanců nebo externím způsobem, dále jaké jsou náklady 

na tuto službu a za jaký časový úsek (den, měsíc, rok nebo více let) se za tuto službu platí. 

Pomocí třetího bodu v dotazníku bylo zjištěno, zda má objekt podepsanou smlouvu 

s poskytovatelem služby a také o jaký typ smlouvy se jedná (HPP, DPP, SLA). Poslední 

bod je věnován kontrole kvality poskytovaných služeb, díky kterému bylo zjištěno, zda 

se v objektu provádí kontroly kvality odvedené práce a jakým způsobem se tyto kontroly 

provádí (např. pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti – KPI). 

 

Po získání všech potřebných informací z dotazníkového šetření byly všechny odpovědi 

zpřehledněny pomocí tabulek (tab. 6.1 a tab. 6.10).  

 

 



 

90 
 

Jelikož tématem diplomové práce je cena, kvalita a rizika poskytování prací a služeb 

facility managementu, tak prvním, velmi důležitým bodem práce bylo zjištění přibližných 

ročních nákladů na provoz obou zvolených objektů. Jednotlivé cenové údaje byly zjištěny 

za rok 2018, jelikož za již aktuální rok 2019 v mnoha případech neproběhly vyúčtování.  

U obou objektů byl postup zjištění těchto nákladů proveden stejným způsobem. Pro 

zjištění toho, jaké celkové náklady na provoz mají objekty za jeden měsíc a následně za celý 

rok jsou ceny uvedené v originálním dotazníku (příloha č. 1 a příloha č. 2) přepočítány podle 

uvedeného časového období vždy pouze na jeden měsíc. 

 

Jako první byly služby rozděleny dle způsobu jejich zajištění, protože u způsobu zajištění 

služeb vlastními pracovníky je nutné brát na vědomí, že jeden zaměstnanec má na starost 

více služeb najednou a náleží mu pouze jedna částka hrubé mzdy. Naopak u externě 

zajištěných služeb je za každou službu zaplaceno zvlášť. 

 

Z následující tabulky lze vyčíst výši provozních nákladů obou objektů. 

 

Tabulka 7.1 - Náklady na provoz zvolených objektů (zdroj: vlastní) 

 

Objekt Vlastní 

pracovníci 

Externí 

služby 

Celkem  

za měsíc 

Celkem  

za rok 

Hotel 270 000,- 227 216,- 497 216,- 5 966 592,- 

Stavební firma 207 000,- 38 542,- 245 542,- 2 946 504,- 

 

Náklady hotelu na služby zajištěné vlastními pracovníky činí 270 000,- Kč za měsíc a náklady 

na služby zajištěné externím způsobem činí 227 216,- Kč za měsíc. Celkem za měsíc jsou 

náklady hotelu 497 216,- Kč a za celý rok potom 5 966 592,- Kč. 

 

Náklady stavební firmy na služby zajištěné vlastními pracovníky činí 207 000,- Kč za měsíc 

a náklady na služby zajištěné externím způsobem činí 38 542,- Kč za měsíc. Celkem za měsíc 

náklady stavební firmy činí 245 542,- Kč a za celý rok potom 2 946 504,- Kč. 

 

Druhým velmi důležitým bodem případové studie byla kontrola kvality provedené práce, 

která se provádí pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). V této části byly služby 

rozděleny dle způsobu jejich zajištění stejně jako v části týkající se nákladů (na jednotlivé 

typy pracovních pozic a na jednotlivé typy služeb). První bylo nutné určit pravidelnost 

provádění kontrol a osobu, která za kontroly zodpovídá. V hotelovém objektu je za téměř 

všechny podpůrné služby zodpovědná provozní objektu. Ve stavební firmě působí facility 

manager, který zodpovídá za všechny podpůrné služby.  
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Po určení způsobu, pravidelnosti a zodpovědné osoby za všechny kontroly kvality odvedené 

práce v objektu byly jednotlivé služby a pracovní pozice rozděleny podle pravidelnosti 

prováděných kontrol. Následně bylo nutné stanovit rozmezí procentuálního hodnocení, podle 

kterého bude zodpovědným osobám jasné, jak kvalitně byly jednotlivé služby za daný časový 

úsek provedeny. Provozní či správce objektu je povinen zaznačit hodnocení kvality 

provedené služby za stanovený časový úsek do předem připravené tabulky (tab. 6.6, 6.7, 6.15 

nebo 6.16). 

 

U typů služeb, které se kontrolují každý den nebo jednou za měsíc se vyhodnocuje kvalita 

provedení práce vždy v prvních dnech následujícího měsíce, kdy se ze všech provedených 

kontrol a následných procentuálních ohodnocení jednotlivých služeb stanoví vážený průměr, 

který určí výsledné procento, podle kterého se v případě nekvalitně odvedené práce udělují 

příslušné sankce. 

 

Nedostatky v kvalitě provedení služeb prováděných a kontrolovaných jednou za rok nebo 

nepravidelně dle potřeby či jednou za více let řeší provozní či facility manažer ihned nebo 

nejpozději do data splatnosti faktury, aby se zde mohly započítat udělené sankce v případě 

nekvalitně odvedené práce, nedodržení termínů, či porušení jiných smluvních podmínek, 

které má objekt s externí firmou sjednané. Výše sankcí jsou stanoveny dle předem 

připravených tabulek (tab. 6.8, 6.9, 6.17 nebo 6.18). 

 

Výstupem práce je podrobný popis rizik, které mohou vzniknout u jednotlivých typů 

poskytovaných služeb, ale také u obou způsobů jejich zajištění. U všech rizik byly následně 

uvedeny návrhy optimalizačních opatření, aby bylo jasné, jak lze předejít nebo zabránit 

nežádoucím problémům. 

 

Díky této diplomové práci jsem získala perfektní přehled o Facility managementu, který mě 

velmi zaujal a pokud budu mít takovou možnost, tak se jím budu i v budoucnu ráda zabývat. 

V dnešní době je tento obor v praxi nepostradatelný a každý objekt by měl mít svého facility 

manažera, který dokáže řešit problémy s nekvalitně prováděnými službami, a který se bude 

zároveň neustále snažit o snižování nákladů potřebných na provoz objektu. 
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