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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na oblast facility managementu a jeho postavení v 

komerčních firmách co by nástroj pro podporu hlavních výrobních činností. Analytická 

část práce je zaměřená na zkoumání způsobu kalkulací nákladů a zisku u služeb ostrahy 

a úklidu v rámci jejich poskytování outsourcingovou společností. Třetí část je zaměřen 

na možnost zvýšení konkurenceschopnosti firmy snížením nabízené ceny. Úprava ceny 

je docílena vlivem státních dotací na ZTP zaměstnance. 

 

ABSTRACT 

Bachelor's thesis is focused on the area of  facility management and its position in 

commercial companies as a tool to support the major production activities. The 

analytical part of the work is focused on the examination of the way in calculations of 

costs and profits with the services of security and cleaning in the context of their 

provision of outsourcing company. The third part is focused on the possibility of 

increasing the competitiveness of the company by reducing the prices offered. Price 

adjustment is issued as a result of the influence of state subsidies for disabled employee. 
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ÚVOD 

 

Jako téma bakalářské práce jsem si vybral oblast facility managementu a 

problematiku tvorby konkurenceschopné ceny na základě konkrétní poptávky 

zadavatele. Jak postupem času rostla snaha podnikatelské sféry o navyšování zisku, 

tak se zároveň začal maximalizovat zájem o nalezení ideální cesty ke snižování 

nákladů. V prvé řadě se hledali levnější suroviny, nebo substituty, vedoucí ke 

stejnému výsledku. V dnešní době, kdy hlavním aspektem ve všech odvětvích je 

kvalita, se musí společnosti poohlížet po jiných cestách, jak ušetřit na nákladech. 

Oblastí s největším potenciálem k úspoře jsou režijní náklady, které jsou navyšovány 

vlivem růstu cen energií, ale také neefektivním využíváním prostor, nízké výtěžnosti 

používaných technologií a služeb. Z materiální správy nemovitostí se vyvinula 

samostatná disciplína a vznikl nový profesní obor - facility management. V současné 

době je kladen důraz, aby se výrobní firmy zabývaly svým hlavním produktem. 

Z tohoto důvodu čím dál více firem využívá externích dodavatelů k zajištění 

podpůrných činností. Na základě této poptávky vzniká množství firem 

specializovaných na poskytování outsourcovaných integrovaných služeb facility 

managementu.  

Na straně outsourcingové firmy jsou největším nákladem personální náklady na 

poskytované služby. Správné a efektivní získávání a využívání pracovní síly je 

firemním know- how, a zároveň konkurenční výhodou. Záleží na způsobu 

zaměstnávání jednotlivých pracovníků konkrétních služeb a využívání všech 

možných ekonomických výhod tak, aby dodávaná služba byla v nejvyšší kvalitě za 

přiměřenou cenu. 

V této práci jsem využil svých zkušeností a znalostí ze své práce, kdy jsem působil u 

společnosti poskytující služby facility managementu s celostátní působností. V této 

společnosti jsem měl možnost seznámit se s jednotlivými činnostmi, a také s 

obchodní politikou prostředí facility managementu.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Vymezení problému práce 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou aktuálně rychle rozvíjejícího se 

oboru facility managementu, ve kterém dochází ke změnám v cenách vlivem 

vnějších vlivů.  

 

Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je vytvoření reálné cenové nabídky ve službách facility 

managementu za pomoci vysledování vlivu jednotlivých nákladových položek, tak 

aby daná nabídka byla zisková a konkurenceschopná na tuzemském trhu.  

Mezi dílčí cíle této bakalářské práce patří zorientování se ve struktuře facility 

managementu a seznámení se s teorií kalkulačních metod pro poskytované služby. 

Dále rozbor přímých a nepřímých nákladů, jejich zařazení do kalkulačního vzorce a 

stanovení přiměřeného zisku. Dalším dílčím cíle je ověření možnosti využití čerpání 

státních dotací na pracovní místa obsazená zaměstnanci ZTP. Ve třetí části práce 

aplikace těchto dotací do kalkulačního vzorce úklidových a strážních služeb a 

následné snížení nabídkové ceny vlivem těchto dotací.  

 

Metodika řešení 

K dosažení cíle bakalářské práce slouží podrobný rozbor nákladových kalkulací 

jednotlivých služeb a rozbor vnějších vlivů, zejména dotovaní zaměstnanci ZTP. Vše 

zkoumáno pomocí finanční analýzy dat cenotvorby firem, které se zabývají facility 

službami na tuzemském trhu.  

Jednotlivé fáze řešení: 

 obecné řešení a popis facility managementu a jeho funkce v prostředí 

současných firem; 

 specifikace úklidových služeb a jejich problematika, spolu se způsoby 

zadávání poptávky; 
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 způsob kalkulace nákladů a zisku v úklidových službách při použití 

nedotovaných zaměstnanců na základě konkrétní poptávky; 

 specifikace strážních a recepčních služeb, spolu se způsoby zadávání 

poptávky; 

 způsob kalkulace nákladů a zisku ve strážních a recepčních službách na 

základě konkrétní poptávky; 

 zákonný rámec pro využití ZTP zaměstnanců a čerpání dotací; 

 aplikace dotačních zaměstnanců do úklidových služeb a výpočet kalkulace 

nákladů a zisku; 

 aplikace dotačních zaměstnanců do strážních a recepčních služeb, výpočet 

kalkulace nákladů a zisku; 

 vyhodnocení dopadu poskytnutých dotací na nabídkovou cenu vybraných 

služeb. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

 V první části práce jsem se zaměřil na vysvětlení teoretických pojmů souvisejících s 

facility managementem a s kalkulacemi. Hlavní zaměření je na vymezení pojmu 

samotného facility managementu, jeho význam, historii vývoje, oblasti zaměření a 

další související témata. V části kalkulací jsou vymezeny základní pojmy kalkulace, 

jako jsou předmět kalkulace, kalkulační jednice a kalkulované množství. Také jsou 

popsána využívaná metoda kalkulace úplných i neúplných nákladů. 

 

1.1 Vymezení pojmu facility management 

 

Facilty management je moderní metoda řízení podpůrných činností organizace. V 

českém jazyce není adekvátní výraz pro toto spojení, které by přesně vystihoval jeho 

podstatu. Můžeme však přeložit význam jednotlivých slov, tedy facility, což se 

překládá jako budova, zařízení, ale i služby, které se za určitým účelem poskytují 

organizaci. Druhé slovo ze spojení, management, znamená řízení, nebo také správu. 

(SOMOROVÁ, 2014, s. 11) 

Neexistuje jednotná obecně užitelná definice facility managementu, ze které by se 

pochopil význam tohoto odvětví. Po celém světě můžeme najít nespočet definicí v 

odborných publikacích, které jsou si navzájem podobné. Pro utvoření představy o 

významu facility managementu je žádoucí propojení více definic. 

 

Mezinárodní asociace facility managerů se sídlem v Houstenu (USA) IFMA definuje 

facility management jako: „Metoda jak v organizacích sladit pracovní prostředí, 

pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, 

architektury, humanitních a technických věd."  

Další definice, dle německé asociace GEFMA, je popsána následovně: „Analýza a 

optimalizace všech z hlediska nákladů relevantních procesů týkajících se budovy, 

jiného stavebního objektu nebo výkonů podniku, které nepatří k hlavní činnosti 

podniku."  
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V České republice bylo vymezení pojmu facility managementu dlouhé roky velmi 

rozmanité a nepřehledné. V roce 2007 došlo ke sjednocení chápání facility 

managementu po celé Evropě, když vyšla nová evropská norma STN EN 15 221-1, 

což samozřejmě zasáhlo i Českou republiku. K nutnosti zavedení normy přispěl 

převážně fakt, že trh facility managementu se v rámci Evropské unie podílí na 5 - 7% 

celkového HDP a bylo tedy důležité, aby došlo ke stanovení společného jazyka a 

základních funkcí. Doslovná definice dle normy zní: „Facility management 

představuje integraci činnosti v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných 

služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní činnosti."  (VYSKOČIL, 

ŠTRUP, PAVLÍK, 2007, s. 92-93) 

  

1.2 Podstata a cíle facility managementu 

 

V každé společnosti probíhá řada činností, které vedou k dosažení podnikatelského 

cíle. Tyto činnosti se dělí na základní činnosti (core processes), které jsou spojeny s 

hlavní činností společnosti. Jedná se tedy o činnosti, které vedou ke splnění 

základního cíle společnosti a k tvorbě zisku. „Hlavní činnost společnosti (core 

business) se dá charakterizovat jako dominantní, funkční proces, který ve stavebním 

objektu uskutečňuje jednotlivec, skupina jednotlivců, organizace, nebo firma s cílem 

splnit základní, primární funkci organizace." (SOMOROVÁ, 2014, s. 17) 

K plynulému a efektivnímu průběhu základních činností je potřeba zabezpečit další 

řadu činností, které se souhrnně nazývají podpůrné činnosti (non-core processes). 

Většinu těchto podpůrných činností můžeme zařadit do služeb a právě koordinací 

těchto služeb se zabývá obor facility management. 

Cílem facility managementu není pouze úspora provozních nákladů, ale soustředí se 

také na optimalizaci podpůrných činností, které napomáhají pracovníkům k podávání 

co nejlepších výkonů. (VYSKOČIL, ŠTRUP, PAVLÍK, 2007, s. 93-94) 
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1.3 Historie a vývoj facility managementu 

 

Vznik facility managementu je možné datovat do 70. let minulého století, kdy byl 

poprvé využit ve Spojených státech amerických. Jeho vznik je spojený s 

konstatováním skupiny projektantů a provozovatelů stavebních projektů, že jejich 

původní představy o využívání prostorů se v průběhu životního cyklu stavebního 

objektu neshodují s měnícími se požadavky uživatelů. Z tohoto důvodu bylo 

zapotřebí řešení provozu technického zázemí, bezpečnosti osob, věcí i služeb ve 

stavebních objektech tak, aby odpovídali měnícím se nárokům uživatelů objektů. V 

počátcích se těmito problémy zabývali odborníci, aniž by si byli vědomi, že plní 

úlohy facility managera. Od dnešních facility managerů se to však lišilo hlavně v 

tom, že jejich náplní práce nebylo řízení celého objektu, ale úlohy byly rozděleny 

mezi více pracovníků. Například finance patřily pod ekonomický odbor, o 

pracovníky se staralo personální oddělení a provoz spadal pod technický úsek. 

Problémem byla nejednotná strategie jednotlivých podpůrných činností a složité bylo 

také jejich vzájemné propojení, aby vše fungovalo správně a v jakési symbióze. Z 

důvodu narůstajícího počtu pracovníků, jichž náplní práce bylo řízení podpůrných 

procesů, vznikla potřeba propojení informací.  V osmdesátých letech minulého 

století vznikla formální národní organizační základna pro asociaci facility 

managementu, která sdružovala asi 60 profesionálů, můžeme říci facility manageru. 

Na druhé národní konferenci asociace v Houstenu roku 1981 vznikla asociace IFMA. 

Facility management se používá, jako efektivní metoda řízení podpůrných činností, 

téměř po celém světě. V Evropě se začal prosazovat začátkem devadesátých let. 

Velká Británie, Holandsko, skandinávské země, Francie a země Beneluxu patří mezi 

první země, které začali využívat řízení podpůrných činností v organizacích. Po 

dalších pěti letech se k již uvedeným státům připojili německy mluvící země. První 

postkomunistickou zemí, kde byla založena pobočka asociace IFMA, bylo Maďarsko 

a následně, roku 1999, Česká republika. (SOMOROVÁ, 2014, s. 12) 
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1.4 Forma zabezpečení služeb facility managementu 

 

Cílem managementu podnikatelského subjektu je maximální efektivnost hlavní 

činnosti, ovšem aby se organizace mohla soustředit na hlavní činnost, tak musí mít 

programově odčleněné podpůrné činnosti. Řízení podpůrných činností v organizaci 

může být zabezpečeno interní formou jako součást firemní struktury, jedná se tedy o 

insourcing a nebo externí formou, tedy outsourcing. Případně může jít o kombinaci 

těchto dvou možností. (SOMOROVÁ, 2014, s. 55) 

 

1.4.1 Insourcing 

 

Insourcingem tedy rozumíme, že útvar facility managementu je součástí 

managementu organizace. Prostřednictvím facility managementu dochází v 

organizaci k systémovému vytváření vazeb mezi jednotlivými činnostmi a útvary v 

oblasti podpůrných činnosti. Cílem je dosáhnutí strategického, taktického a 

provozního cíle organizace. 

Vedle těchto definovaných cílů stanovuje facility management strategický - 

dlouhodobý, taktický a operativní plán v oblasti řízení podpůrných činností. 

(SOMOROVÁ, 2014, s. 55) 

  

1.4.2 Outsourcing 

 

Outsourcing vznikl spojením tří anglických slov outside resource using, což se dá 

přeložit do češtiny jako využívání vnějších zdrojů. Jedná se o zabezpečení 

podpůrných činností organizace externí firmou. U outsourcingu je důležité, aby 

externí dodavatel vhodně doplnil hlavní podnikatelskou činnost společnosti a 

vyloučit podpůrné činnosti z oblasti řízení. Tyto podpůrné činnosti zabezpečuje 

poskytovatel facility managementu dodavatelským způsobem za výhodných 

podmínek. Poskytovatel nemusí vždy být dodavatelem všech služeb, ale může mít 

své subdodavatele, ovšem za kvalitu vykonaných služeb je zodpovědný samotný 

poskytovatel. 
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Cílem zabezpečení řízení podpůrných činností formou outsourcingu je snížení 

provozních nákladů a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Dalším přínosem může 

být možnost společnosti cíleně se zaměřit na efektivnost a produktivitu práce. Při 

volbě outsourcingu, jako formu zabezpečení řízení podpůrných činností, získá 

společnost větší prostor pro soustředění se na svojí hlavní podnikatelskou činnost a 

outsourcing řídí pouze na strategické úrovni. 

 

Využití outsourcingu k zabezpečení podpůrných činností nese s sebou řadu výhod, 

jako jsou: 

 společnost si vytvoří konkurenční výhodu díky zvýšení její efektivnost 

koncentrací na hlavní činnost; 

 plnou zodpovědnost za řízení podpůrných činností přebírá poskytovatel 

služeb facility managementu; 

 zvýšení kvality řízení podpůrných činností; 

 zlepšení procesu řízení a kontroly; 

 minimalizace investic do oblasti, která je zabezpečená formou outsourcingu; 

 úspora především za informační technologie a software, autopark, pracovní 

nářadí, nástroje a technologie; 

 přehledné náklady za poskytované služby; 

 zvýšení záruky za úhradu škody - u vlastních zaměstnanců je záruka 

omezená, zatímco poskytovatel služeb facility managementu ručí za škody v 

plném rozsahu; 

 snížení a optimalizace provozních nákladů, získání prostoru a kapacit pro 

hlavní činnost. 

Ovšem využívání outsourcingu je spojené i s nevýhodami, kdy může dlouho trvat 

fáze přebírání služeb od klient. Problémem také může být složitost smluvního 

zabezpečení, které zajišťuje podmínky mnohdy pro velké množství činností. 

Společnost také musí počítat s rizikem nedodržení standardu dodávaných služeb od 

poskytovatele služeb facility managementu. Nevýhodou je také nízká operabilita a 

dostupnost služeb v požadovaném čase. (SOMOROVÁ, 2014, s. 55-58) 
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1.5 Specifikace jednotlivých služeb 

 

Komerční objekty v sobě zahrnují kancelářské, výrobní a technologické prostory 

včetně areálů. Aby veškerý provoz v těchto místech probíhal bez problému, je nutné 

zajistit služby integrovaného facility managementu, který celkově podpoří jak hladký 

provoz, tak organizaci objektu. Služby lze využívat samostatně nebo v rámci 

integrovaných skupin. Dále si jednotlivé služby blíže specifikujeme. 

 

1.5.1 Úklidové služby 

 

Svým charakterem jsou úklidové služby prováděny každodenně a ve stejné frekvenci 

i zákazníkem hodnoceny. Je tedy třeba brát důraz na jejich vyrovnanou kvalitu a mít 

kvalitně zpracovaný systém hodnocení a kontroly dodaných služeb. Pro udržení 

vysokého standardu úklidových služeb je nutné mít propracovaný plán úklidu včetně 

jeho četnosti. Ke spokojenosti zákazníka je nutné zajistit zkušený a proškolený 

pracovní kolektiv, kvalitní profesionální úklidovou chemii a vybavení.  

Úklid rozlišujeme podle způsobu jeho výkonu na: pravidelný denní úklid, speciální 

úklidové práce, venkovní úklid letní a zimní. 

 

Pravidelný denní úklid 

 

Jedná se o pravidelné denní úkony na základě stanoveného rozpisu prací, které jsou 

specifické podle typu objektu, kde je vykonáván. Podle toho rozdělujeme úklid na: 

Úklid ve zdravotnických zařízeních, průmyslových objektech, velkoplošných 

obchodních jednotkách, kancelářské budovy, potravinářská zařízení, jídelny a 

výrobny potravin. 

 

Zdravotnická zařízení 

 

Zde je nutné brát ohled na absolutní čistotu a hygienu úklidu. Likvidace 

chorobotvorných zárodků a zamezení nozokomiálních nákaz, tzn. důraz na 

dezinfekci podle dezinfekčního plánu a speciální likvidaci biologického odpadu. 
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Průmyslové objekty 

 

Průmyslové objekty jsou specifické v tom, že je zde prováděn jednak úklid 

kancelářských prostorů, sociálních zařízení a šaten zaměstnanců, úklid výrobních hal 

a technologických zařízení. Systém úklidu je nutné přizpůsobit požadavkům daného 

zákazníka a přizpůsobit jeho výrobnímu programu. Ze strany úklidu je nutné dbát 

zejména na bezpečnost práce, používanou technologii úklidu a na ochranu životního 

prostředí.     

    

Velkoplošné obchodní jednotky 

 

Tato zařízení jsou specifická s rozdělením na úklid prodejní plochy, skladového 

zázemí, sociálních zařízení a parkovišť. Musí zde být nasazeny všechny druhy 

úklidu, což se odráží v počtu členů personálu úklidového servisu a každodenní 

kontrole plnění předepsaných standardů.  

 

Kancelářské budovy 

 

V těchto objektech probíhá úklid mimo pracovní dobu zákazníka. Zde je prováděn 

úklid jednotlivých pracovních míst (openspace), kanceláří, zasedacích místností, 

společných prostorů a sociálních zařízení. 

 

Potravinářské zařízení, jídelny a výrobny potravin 

 

Prováděný úklid je součástí systému sledování kritických bodů (HACCP) tzn. 

speciální potravinářskou úklidovou chemii a postupy vyžadované uvedeným 

systémem.  
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Speciální úklidové práce 

 

Nejsou součástí pravidelných úklidů, ale jsou prováděny na základě jednorázových 

objednávek zákazníků. Rozdělují se na úklidy výrobních technologií, částí budov a 

postavební úklidy. Tyto úklidy jsou zajišťovány speciální úklidovou četou, která je 

proškolena v používání specifické úklidové chemie a technologických postupů. 

Vysoké nároky jsou kladeny na splnění požadavků pro práci ve výškách, pro práci s 

jedy, hořlavinami a kyselinami a používání čistících strojů všeho druhu. 

 

Venkovní úklid letní a zimní 

 

Jedná se o vysoce specializovanou službu náročnou na vybavenost odpovídající 

mechanizací. Letní venkovní úklid zahrnuje zametání a čištění areálu a zahradnické 

služby. Patří sem i péče o vnitřní zeleň. V rámci venkovního zimního úklidu je 

odstraňován sníh a led na komunikacích, chodnících a střechách. 

 

1.5.2 Strážní a recepční služby 

 

Jedná se o službu zajišťující zákazníkům ostrahu a recepční služby jejich objektů. 

Ostraha může být fyzická nebo zajištěná elektronickou formou v podobě 

kamerového systému napojeného na pult centralizované ochrany. Podle požadavků 

zákazníka je ochrana objektů prováděna uniformovanou strážní službou, jejichž 

úkolem je zamezit vstupu cizích osob do areálu, zamezit krádeži materiálu a zboží, 

monitorovat vjezd a výjezd vozidel, dokumentace vydání a vrácení klíčů, obsluha 

parkovacích míst návštěvám. Velmi důležitou náplní práce je odvracení nebezpečí, 

kterého se dosáhne díky ovládání kamerového systému a dalších prostředků 

objektové bezpečnosti, jako je elektronický zabezpečovací systém, elektrická požární 

signalizace, závory turnikety a brány. Neméně důležitou oblastí výkonu služby je 

provádění bezpečnostních hlídek u prací vyžadujících si povolení, a s tím související 

dodržování bezpečnosti práce v areálu objektu. 

Recepční služby zajišťují příjem a odbavování návštěv, komunikaci s návštěvami i v 

cizí řeči, příjem a vyřizování telefonátů a přebírání pošty. 
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1.5.3 Technická správa budov 

 

Každý objekt se v průběhu své životnosti opotřebovává, aby toto opotřebení bylo co 

nejmenší, je nutné zajišťovat pravidelnou a kvalitní údržbu. Údržba v pojetí facility 

managementu jsou služby, jejichž cílem je zajistit bezporuchový chod budov a jejich 

technologií. Rozdělujeme tři základní typy údržby: 

 Pravidelná preventivní údržba 

 Vynucená údržba 

 Havarijní služby 

 

Pravidelná preventivní údržba 

 

Jejím cílem je zajistit bezporuchovost, delší životnost a kvalitní funkčnost objektů a 

jejich technologických zařízení. Je nutné ji dopředu plánovat, což má za následek 

snížení vzniku poruchy. Pro vyčleněné technické zařízení (plyn, elektroinstalace, 

tlakové nádoby, zdvihací zařízení) určují pravidelnou kontrolu provozní předpisy. Za 

dodržování těchto předpisů je zodpovědný technik, který má k dispozici nepřetržitý 

dispečink a centrální kontrolní systém. 

  

Vynucená údržba 

 

I přes kvalitně prováděnou pravidelnou preventivní údržbu může dojít k situaci, že 

některé konstrukce nebo technické zařízení jsou nefunkční. Takové opravy se 

provádějí mimo časový plán údržby a jde o okamžité řešení a napravení poruchy. 

 

Havarijní služby 

 

Jde o závažné poškození součástí budov nebo technologií, jejíchž odstranění nesnese 

odkladu. Takové havárie vznikají při selhání lidského faktoru nebo chybou materiálu 

technického zařízení. Cílem každého havarijního zásahu je snížení škod na minimum 

a obnovit funkčnost zařízení. (SOMOROVÁ, 2014, s. 45-46) 
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1.5.4 Catering 

 

Stále více firem se vrací k zajištění cateringových služeb pro své zaměstnance. 

Hlavním důvodem je zajištění zaměstnancům komfortní přístup ke kvalitní stravě 

během přestávky na jídlo. Dále zajistit prodej doplňkového potravinářského zboží, 

organizace občerstvení při poradách, školeních a pořádání slavnostních rautů. Tato 

služba se rozděluje na výrobu pokrmů, jejich vydávání a prodej.  

 

1.5.5 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

 

Komplexní zajištění všech povinností v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, 

hygieny práce a s tím související provádění všech odborných školení a revizí. 

Obsahuje mimo jiné revizní činnost, projekční činnost, školení a činnost 

koordinátora VOZP.  

 

1.6 Kontrola kvality 

 

Účelem hodnocení je posílení kvality služeb a činností, docílení jejího měřitelného 

hodnocení na základě jednotných měřítek služby a tím vytvořit celkové řízení jakosti 

jako účinný systém ve prospěch vývoje, udržování a zlepšování jakosti. Tato umožní 

vykonávat službu na co nejhospodárnější a nejkvalitnější úrovni, k plné spokojenosti 

zákazníka. Důsledné naplnění jednotlivých oblastí systému řízení jakosti vede ke 

zvýšení kvality komunikace mezi objednavatelem a poskytovatelem služeb a tím se 

vytváří podmínky pro včasné řešení každé vzájemné neshody. Nejdůležitějším 

opatřením proti vzniku neshod je prevence a předcházení rizikům. K tomuto účelu je 

vytvořen systém sledování jakosti s objektivně hodnotícími kritérii.   

1.6.1 SLA a KPI 

 

Efektivní způsob hodnocení kvality vychází z evropské normy STN EN 15221-3 

kvalita ve facility managementu. Z této normy vyplívá, že kvalita poskytovaných 
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služeb je definovaná formou SLA, což v podstatě znamená smlouvu o úrovni a 

kvalitě služeb. Tato smlouva bývá součástí smluv o outsourcingu služeb.  

Z této smlouvy by měly být přesně měřitelné garantované parametry. Proto je 

důležité volit parametry služby tak, aby se daly přesně sledovat a vyhodnotit. Pro 

tyto účely se definují kritéria měření KPI jednotlivých procesů a jejich výsledků. 

Takovými ukazateli mohou být: 

 fyzický důkaz o tom, že práce byla provedená; 

 přesnost a splnění časového plánu; 

 kvalita provedené práce; 

 přesné technické provedení; 

 množství stížností od zákazníka; 

 schopnost provést objednanou činnost v dohodnutém termínu. 

 

Neoddělitelnou součástí SLA je reporting, který definuje rozsah a formu 

pravidelných reportů. Objednavatel by měl dostávat od poskytovatele služeb facility 

managementu souhrn zpráv a protokolů, které jasně definují plnění kvalitativních 

parametrů a jejich hodnot definovaných v SLA. (SOMOROVÁ, 2014, s. 77-78) 

 

1.7 Kalkulace 

 

Kalkulací se v praxi dají označit hned tři pojmy. 

 Kalkulací (přesněji kalkulováním) se často označuje činnost, v níž se v 

předběžných kalkulacích stanovují, resp. ve výsledných kalkulacích zjišťují 

náklady na přesně specifikovanou jednotku výkonu- tzv. kalkulační jednici. O 

této činnosti hovoříme jako o kalkulování nebo sestavení kalkulací. 

 Dále se kalkulací rozumí výsledek této činnosti, sestavený nebo zjištěný na 

příslušnou kalkulační jednici v podnikem stanovených kalkulačních 

položkách a také souhrn těchto položek. 

 V praxi se kalkulací mnohdy označuje i část informačního systému podniku, 

která čerpá potřebná data převážně z rozpočetnictví nákladového účetnictví. 

Může jít také o název podnikového útvaru, zabývajícího se kalkulacemi. 

(HRADECKÝ, KONEČNÝ, 2003, s. 11) 
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1.8 Předmět kalkulace 

 

Předmětem kalkulace mohou být v ideální případě všechny vyráběné, prováděné 

nebo poskytované výkony v podniku. Některé podniky, které mají rozsáhlý sortiment 

výkonů, kalkulují jen výkony od určité částky nahoru. To ale bývá 

kontraproduktivní, jelikož nedokáží využít všech výhod spojených s 

automatizovaným zpracováním dat. Je tedy žádoucí kalkulovat veškeré výkony 

vykonávané v rámci předmětu podnikání. 

Předmět kalkulace se může uvádět dvěma způsoby. Jsou to kalkulační jednice a 

kalkulované množství. (HRADECKÝ, KONEČNÝ, 2003, s. 11-12) 

 

1.9 Kalkulační jednice 

 

Kalkulační jednice je přesně specifikovaná jednotka výkonu daného podniku, určená 

druhem výkonu a dalšími parametry, které jsou nezbytné pro odlišení od ostatních 

výkonů. Technická odlišnost a technologická náročnost výkonů má zpravidla za 

následek i odlišnost nákladovou.  

V podnicích zabývajících se službami se obvykle nekalkulují náklady na jednotlivé 

provedené práce nebo poskytnuté služby, ale kalkulační jednicí je časová jednotka- 

tedy hodina, den atd. 

První podmínkou správnosti kalkulace je přesné a jednoznačné určení kalkulační 

jednice. Samozřejmě při sestavování předběžné a výsledné kalkulace stejného 

výkonu se používá identická kalkulační jednice. (HRADECKÝ, KONEČNÝ, 2003, 

s. 12) 

 

1.10 Kalkulace úplných nákladů 

 

Kalkulace úplných nákladů vyjadřuje vztah všech spotřebovaných nákladů ke 

kalkulační jednici. Hlavním významem kalkulace úplných nákladů výkonu je 

možnost srovnání průměrných nákladů na výkon s jeho cenou a tím zjistit případný 

zisk (ztrátu) při jeho prodeji. Tato metoda také ukazuje, jaké náklady budou 
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prodejem výkonu uhrazeny, ovšem vzhledem ke zprůměrování nepřímých nákladů v 

kalkulaci neukazuje, jaké náklady daného výkonu skutečně vyvolala. Z tohoto 

důvodu má využití kalkulace úplných nákladů svá omezení, které plynou zejména ze 

skutečnosti, že všechny nepřímé náklady se rozvrhují podle dohodnuté rozvrhové 

základny do nákladu všech výkonů. Rozdíl v plánovaném podílu režie a skutečně 

vzniklou režií u výkonu se projevuje při obvyklých rozdílech mezi plánovaným a 

skutečným objemem a sortimentem výkonu. (HRADECKÝ, KONEČNÝ, 2003, s. 

46-47) 

 

1.11 Kalkulace neúplných nákladů 

 

Klasické kalkulace úplných nákladů vycházejí ze skutečnosti, že je nezbytné znát  

úplné náklady jednotlivých výkonů k určení prodejní ceny, která by byla vyšší  

než úplné náklady a tak by podnik docílil zisku. Kalkulace úplných nákladů však 

 nejsou úplně přesné, protože u nich není možné zcela přesně určit hodnotu 

 nepřímých nákladů na jednotku výkonu. Část nepřímých nákladů tvoří fixní  

náklady, jejichž vznik není dán příčinnou souvislostí s konkrétním výkonem.  

Velikost nepřímých nákladů se při každé změně objemu a struktury sortimentu  

produkce změní. Tyto nepřesnosti, vznikající rozvrhováním nepřímých nákladů  

na jednotlivé výkony, odstraňuje kalkulace neúplných nákladů. 

Kalkulace neúplných nákladů je charakteristická tím, že výkonům se přiřazuje  

jen část celkových nákladů, a to pouze náklady variabilní. Fixní náklady za 

 období se vyčíslují spolu s provozním ziskem za období v samostatné kalkulační  

položce, většinou jako příspěvek na úhradu. (HRADECKÝ, KONEČNÝ, 2003, s. 

77-78)  
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1.12 Kalkulační vzorec 

 

Jednotlivé položky nákladů jsou seskupeny do tzv. kalkulačního vzorce. Je to soupis, 

který zahrnuje hrubé členění položek pro stanovení ceny výkonu a je jakýmsi 

základním členěním jednotlivých položek, ze kterých by se mohla skládat cena 

výkonu. Tento vzorec má podobu: 

1. přímý materiál 

2. přímé mzdy 

3. ostatní přímé náklady 

4. výrobní neboli provozní náklady 

--------------------------------------------- 

vlastní náklady výroby 

5. správní režie 

--------------------------------------------- 

vlastní náklady výkonu 

6. odbytové náklady 

--------------------------------------------- 

úplné vlastní náklady výkonu 

7. zisk, případně ztráta 

--------------------------------------------- 

8. cena výkonu 

Toto členění však nemůže v žádném případě stačit jako kvalitní podklad pro 

rozhodování. Proto se kalkulační vzorce upravují podle účelu, pro nějž májí být 

stanoveny. (ČECHOVÁ, 2011, s. 96) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

2.1 Představení společnosti 

 

Společnost SIPADAN  je akciovou společností. Provádí komplexní služby v oblasti 

bezpečnosti, úklidu a facility služeb. Společnost vznikla v roce 2002 a rychle se 

vyprofilovala z regionální firmy na společnost s celorepublikovou působností. 

Kvantitativní nárůst nejlépe dokládají následující čísla:  

 vznikla v roce 2002 na tehdy poměrně malém podnikatelském prostoru této 

specializace a již v roce 2004 dosáhla obratu 80 milionů korun; 

 v roce 2005 byl obrat úspěšně navýšen téměř na dvojnásobek- na 149 milionů 

korun; 

 v dalších letech nedocházelo ke skokům, ale nárůst byl lineární, což je jedním 

ze znaků stabilní, zdravé a silné firmy; 

 ani jednou v historii nedošlo k propadům, či stagnaci; 

 obrat v roce 2013 byl 204 milionů korun. 

Po celou dobu existence vedla úspěšná obchodní činnost kontinuálně i k rozvoji 

profesionálního personálního i technického zázemí. Dochází k minimalizaci 

vlastních provozních a režijních nákladů a jsou navrhována ekonomicky příznivá 

řešení pro zákazníky. 

SIPADAN a. s., neustále zdokonaluje systém řízení společnosti, splňujícího zákonné 

požadavky i požadavky mezinárodní normy QMS 9 001 a EMS 14 001. 

 

2.2 Stanovení kalkulačního vzorce pro danou službu 

 

Kalkulace cen jednotlivých služeb facility managementu jsou vypočítány z cen 

vlastních nákladů nebo se mohou stanovit z údajů získaných průzkumem trhu. V 

uvedené firmě se ceny obvykle kalkulují z vlastních nákladů a požadovaného zisku 

metodou úplných nákladů. Kalkulaci ceny a dosaženého zisku provedu podle 

následujícího vzorce. 
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1. Přímé náklady 

 náklady na přímé mzdy zaměstnanců pracujících v dané službě 

 náklady na přímý materiál, včetně nákladů na jeho pořízení 

 náklady na stroje, včetně nákladů na provozní hmoty a opravy 

 ostatní přímé náklady, sociální a zdravotní pojištění 

 

2. Nepřímé náklady 

 výrobní režie 

 správní režie 

 

3. Zisk 

------------------------------------- 

4. Cena celkem 

 

Skutečné náklady budou stanoveny na základě individuálních požadavků 

konkrétního zákazníka, v našem případě se jedná o strojírenský podnik střední 

velikosti zabývající se výrobou šicích strojů. Vzhledem ke skutečnosti, že se tato 

firma rozhodla úklidové a strážní služby předat do outsourcingu, bude nutné 

zpracovat novou individuální kalkulaci nákladů a zisku. 

Firma SIPADAN a.s., vychází v případech, kdy se zákazník rozhodne nahradit 

vlastní služby outsourcingem, z jednak konkrétních podmínek zjištěných osobním 

rozborem a jednak aplikací zavedených kalkulačních postupů pro dané podnikatelské 

prostředí. Takový způsob kalkulace musí vycházet především z použitých 

technologií, strojového vybavení a organizace práce na základě popsaných procedur 

firmy SIPADAN a.s. Do kalkulace musíme započíst veškeré náklady potřebné k 

zajištění požadované služby a výslednou cenu doplníme o požadovaný zisk. 

Výsledkem tedy bude stanovení ceny na základě dané úrovně kvality a termínu 

poskytované služby.  
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2.3 Náplň jednotlivých položek kalkulace úklidových služeb 

 

I. Přímé mzdy 

Jsou stanoveny formou úkolové mzdy vycházející z normy spotřeby pracovního času 

lidské síly, která se vyjadřuje v obslužnosti m2 za jednu hodinu práce úklidového 

pracovníka. Toto množství se určuje v rozmezí od 150 do 240 m2 za hodinu podle 

náročnosti zakázky. Součástí přímých mezd jsou povinné odvody na sociální a 

zdravotní pojištění, rezerva na řádnou a nemocenskou dovolenou, náklady na školení 

úklidových pracovníků. Výše těchto nákladů se pohybuje v rozmezí 60-80% 

fakturované částky. 

 

II. Přímý materiál 

Přímý materiál vstupující do úklidových služeb je tvořen normou spotřeby materiálu 

a rozděluje se na: 

 přímou spotřebu materiálu vstupujícího do úklidových služeb (čistící 

prostředky, pytle a sáčky do odpadkových košů, drobné vybavení); 

 hygienický materiál pro doplňování, jako jsou papírové ručníky, toaletní 

papír a tekuté mýdlo do dávkovačů, který může být součástí materiálových 

nákladů, nebo je přeprodáván zákazníkovi s odbytovou marží. 

Přímá spotřeba materiálu tvoří maximálně 4% z fakturované částky a v případě 

přeprodeje hygienického materiálu pro doplňování je využívána marže kolem 30%. 

 

III. Náklady na stroje a vybavení 

Náklady na stroje a vybavení jsou určeny na základě normy na použité stroje a 

vybavení a v obsahuje: 

 pořízení a odpisy technologií pro vnitřní úklid (úklidové sestavy, vysavače, 

mycí úklidové stroje); 

 pořízení a odpisy strojů pro venkovní úklid (zahradní mechanizace, zametací 

stroje, stroje pro odklízení sněhu); 

 pořízení a odpisy strojů pro speciální úklidové práce (zdvihací plošiny, vodní 

vysavače, extraktory koberců a strojové vybavení pro údržbu podlah). 

Tato norma tvoří maximálně 3,5%  z fakturované částky. 
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IV. Ostatní přímé náklady 

Tato kalkulační položka zahrnuje veškeré ostatní náklady, které nejsou obsaženy v 

předcházejících kalkulačních položkách, a které se dají vyčíslit přímo na kalkulační 

jednici. Jedná se zejména o tyto náklady: 

 odpisy a opravy speciálních předmětů postupné spotřeby, např. speciálního 

nářadí (úklidové pady a kartáče v úklidových strojích); 

 náklady na zaměření a přípravu pro stanovení kalkulací a projektovou 

přípravu; 

 doprava dílů, strojů a zařízení určených k úklidovým službám; 

 náklady na přepravné materiálových zásob na zakázku z dodavatelského 

velkoskladu; 

 práce a služby prováděné subdodavatelskými podniky (výškové práce, 

speciální čištění suchým ledem); 

 náklady na cestovné pracovníků. 

 

V. Výrobní a správní režie 

Režii pro nás bude představovat objem nákladů vynaložených na zajištění a řízení 

úklidových služeb. Jsou to především náklady, které vznikají jako soubor nákladů, 

které nejsou přímo přiřaditelné k výkonům. Na základě organizačního schématu ve 

firmě SIPADAN a.s., se dělí na náklady spojené se správou (správní režie) a na část 

nákladů spojených s výrobními organizačními jednotkami (výrobní režie). 

 

VI. Zisk 

Zisk kalkulujeme z požadovaného objemu zisku na období, pro které se cena 

kalkuluje. Sazbu zisku stanovíme v procentech z předem stanovené základny. 
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2.3.1 Postup při kalkulování nákladů a zisku- úklidové služby 

 

1) Získání požadavků na úklidové služby od zadavatele, které určují specifikaci 

úklidu: 

 pojmenování uklízených ploch a stanovení plochy v m2; 

 povrch uklízené plochy; 

 četnost úklidu v jednotlivých dnech pracovního týdne; 

 stanovení četnosti úklidu v konkrétním dnu. 

2) Stanovení popisu úklidové práce, tj. co a jakým způsobem se má uklízet (použitá 

technologie úklidu). 

3) Stanovení množství jednotlivých druhů přímých nákladů podle předem 

schválených norem spotřeby (norma spotřeby materiálu, výkonová norma pracovní 

síly, norma stroje). 

4) Zvolení kalkulačního vzorce, kde určíme přímé a nepřímé náklady. 

5) Stanovení oceňovaných podkladů pro materiály, pracovní síly - základní 

hodinové mzdové tarify a případné prémie, odpisy strojového vybavení. 

6) Stanovení objemu režijních nákladů a následně sazbu v procentech ze zvolené 

základny pro kalkulaci nepřímých nákladů. 

7) Stanovení objemu zisku a následně sazbu v procentech ze zvolené základny pro 

kalkulaci zisku. 

8) Vypočítání ceny na základě kalkulačního vzorce.  
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2.3.2 Výpočet kalkulace úklidových služeb 

 

1) Získání požadavků na úklidové služby od zadavatele určující specifikaci služeb 

 

Tabulka č. 1: Přehled požadavků úklidu 

Objekt Druh plochy 
 Úklid m2 Četnost 

Kanceláře Ostatní za týden 

1a WC, chodba 0 20 5 

1a WC, chodba 0 173 5 

1b Kanceláře konstrukce rozvoje 395 0 2 

1b Kanceláře konstrukce nářadí 74 0 2 

1b Chodba, schodiště, WC 0 64 2 

2 WC, šatny, umývárny 0 248 5 

3 WC, šatny, umývárny, chodba 0 914 5 

3 Kanceláře výroby a centr. Sklad 0 0 2 

3a WC 322 18 5 

8 Kanceláře, učebny, zased. 0 0 2 

8 WC, chodby 1113 83 2 

8 WC, chodby, schody u prodeje 0 237 2 

8 Chodby, schody u str. Údržby 0 60 2 

8 WC u B33 0 24 2 

8 Vstupní hala 0 78 5 

12 Kanceláře předst. 173 0 2 

12 WC, chodby, schody 0 167 2 

12 

Kanc. IT, ZV, tlum. 

Advok.zased. 327 0 2 

12 Tel.ústředna 19 0 2 

14 WC, chodby, schody 0 188 5 

14 Kanceláře, balírny 41 0 2 

14 Kancelář ŘK 45 0 1 

16 WC, chodby, schody 0 80 2 

44 Kanceláře TPV, HNA 264 0 2 

44 WC, chodby, schody 0 46 2 

44a Šatny 0 84 5 

93 WC, kontrola 0 346 5 

94 WC, šatny, umývárny 0 886 5 

94 Kancelář ŘK 9 0 1 

95 Zdravotní středisko 0 735 5 

95 Závodní jídelna 0 764 5 

CELKEM   2782 5215   
(Zdroj: SIPADAN a.s., 2015) 
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Tabulka znázorňuje standardizované zadání úklidových služeb, kde je specifikováno 

číslo a název místnosti, její plocha v metrech čtverečních a četnost úklidu v týdnu. 

 

2) Specifikace úklidu a prováděných četností pro jednotlivé typy místností 

 

Tabulka č. 2: Přehled četnosti úklidu kancelářských prostor 

Úklid kancelářských prostor 

Druh úklidu 
5x 

týdně 

3x 

týdně 

1x 

týdně 

1x 

měsíčně 

čištění a vysávání koberců  X       

zametání, mytí a stírání podlah  X       

vyprazdňování a případné mytí odpadkových košů  X       

čištění a stírání prachu z nábytku a stolů    X     

mytí a stírání parapetů    X     

mytí a stírání latexových a olejových nátěrů stěn      X   

mytí radiátorů a ledniček     X   

mytí dveří a zárubní       X 

mytí a stírání oken         

čištění žaluzií a praní záclon         

(Zdroj: SIPADAN a.s., 2015) 

 

Tabulka č. 3: Přehled četnosti úklidu společných prostor 

Úklid společných prostor - haly, chodby, schodiště 

Druh úklidu 
5x 

týdně 

3x 

týdně 

1x 

týdně 

1x 

měsíčně 

zametání, mytí a stírání chodeb, schodišť a podest X       

vyprazdňování a případné mytí odpadkových košů 

a stojanových popelníků 
X       

mytí a stírání parapetů    X     

mytí a stírání latexových a olejových nátěrů stěn      X   

mytí radiátorů     X   

mytí dveří a zárubní       X 

mytí a stírání oken         

čištění žaluzií a praní záclon         

(Zdroj: SIPADAN a.s., 2015) 
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Tabulka č. 4: Přehled četnosti úklidu sociálních zařízení 

Úklid - toalety, umývárny, kuchyňky, sprchy, šatny  

Druh úklidu 
5x 

týdně 

1x 

týdně 

1x za 

14 

dní 

1x 

měsíčně 

zametání, mytí a stírání podlah denních místností X       

mytí a stírání lavic na šatnách a stolů v denních 

místnostech 
X       

čištění a mytí sprchových koutů X       

čištění a mytí umyvadel, záchodových mís a 

pisoárů 
X       

vyprazdňování a případné mytí odpadkových 

košů a hygienických nádob 
X       

dle potřeby doplnění hygienických a toaletních 

potřeb 
        

mytí a stírání parapetů    X     

mytí a stírání obkládaček ve sprchách a 

umyvárnách  
  X     

mytí a stírání latexových a olejových nátěrů stěn      X   

mytí a stírání obkládaček na WC, sociálních 

zařízeních a kuchyňských koutech 
    X   

mytí radiátorů a ledniček     X   

mytí madel, leštění zrcadel a sanitárních doplňků      X   

plošná dezinfekce sprch a WC vhodným a 

účinným dezinfekčním prostředkem 
    X   

mytí radiátorů a ledniček     X   

mytí dveří a zárubní       X 

mytí a stírání oken         

čištění žaluzií          

(Zdroj: SIPADAN a.s., 2015) 

 

V těchto tabulkách je stanoven přesný popis úklidových prací a je také stanovena 

četnost těchto prováděných činností. 
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3) Použité vnitrofiremní normy za metr čtvereční úklidu jednotlivých druhů ploch  

 

Tabulka č. 5: Normy ceny úklidu za m2 

Typ plochy Cena za m2 [Kč/m2] 

Společné prostory 0,47 

Kanceláře, zasedací místnosti 0,53 

Sociální zařízení, šatny 0,68 

Jídelny 0,58 

(Zdroj: SIPADAN a.s., 2015) 

Jednotkové ceny za metr čtvereční úklidu vychází z časové, materiálové a technické 

náročnosti pro úklid ploch u jednotlivých typů místností.  

 

Tabulka č. 6: Koeficienty četnosti úklidu za týden  

Četnost úklidu za týden Koeficient 

5x v týdnu 21,74 

2x v týdnu 8,7 

1x v týdnu 4,35 

(Zdroj: SIPADAN a.s., 2015) 

Tabulka znázorňuje matematické vyjádření vztahu četnosti úklidu na počet dní v 

průměrném měsíci. 

 

Tabulka č. 7: Výkonová norma pro 1 hodinu práce zaměstnance úklidu 

Výkonová norma za 1 hodinu práce 180 m2 

 (Zdroj: SIPADAN a.s., 2015) 

Výkonová norma je stanovena subjektivně a je určena na základě osobní prohlídky 

uklízených prostor. Posuzuje se podle mnoha faktorů, mezi které patří: stáří budovy, 

kvalita povrchu, znečištění, schopnosti úklidové firmy). 

   4) Stanovení množství druhů jednotlivých přímých nákladů (norma spotřeby 

materiálu, výkonová norma pracovní síly, norma úklidového stroje) 
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Tabulka č. 8: Základní propočet vycházející ze zadání úklidových služeb 

Obj.č Druh plochy Index četnosti Cena za m2 Měsíčně m2 Měsíčně cena Denně m2 Denní úvazek 

1a WC, chodba 21,74 0,68 434,8 295,7 20,0 0,1 

1a WC, chodby 21,74 0,68 3761,0 2557,5 173,0 1,0 

1b Kanceláře konstrukce rozvoje 8,7 0,53 3436,5 1821,3 158,1 0,9 

1b Kanceláře konstrukce nářadí 8,7 0,53 643,8 341,2 29,6 0,2 

1b Chodba, schodiště, WC 8,7 0,68 556,8 378,6 25,6 0,1 

2 WC, šatny, umývárny 21,74 0,68 5391,5 3666,2 248,0 1,4 

3 WC, šatny, umývárny, chodba 21,74 0,68 19870,4 13511,8 914,0 5,1 

3 Kanceláře výroby a centr.sklad 8,7 0,47 2801,4 1316,7 128,9 0,7 

3a WC 21,74 0,68 391,3 266,1 18,0 0,1 

8 Kanceláře,učebny,zased. aj 8,7 0,47 9683,1 4551,1 445,4 2,5 

8 WC, chodby 8,7 0,68 722,1 491,0 33,2 0,2 

8 WC, chodby, schody-u prodeje 8,7 0,68 2061,9 1402,1 94,8 0,5 

8 Chodby,schody-u str.údržby 8,7 0,53 522,0 276,7 24,0 0,1 

8 WC u B33 8,7 0,68 208,8 142,0 9,6 0,1 

8 Vstupní hala 21,74 0,47 1695,7 797,0 78,0 0,4 

12 Kanceláře předst.(za sklen.dveřmi) 8,7 0,53 1505,1 797,7 69,2 0,4 

12 WC,chodby,schody 8,7 0,68 1452,9 988,0 66,8 0,4 

12 Kanc.IT,ZV,tlum.,advok.,učeb. 8,7 0,53 2844,9 1507,8 130,9 0,7 

12 tel.ústředna (ukl.firma) 8,7 0,47 165,3 77,7 7,6 0,0 

14 WC, chodby, schody 21,74 0,68 4087,1 2779,2 188,0 1,0 

14 Kanceláře, balírny 8,7 0,47 356,7 167,6 16,4 0,1 

14 Kancelář ŘK 4,35 0,47 195,8 92,0 9,0 0,1 

16 WC, chodby, schody 8,7 0,68 696,0 473,3 32,0 0,2 

44 Kanceláře TPV, HNA 8,7 0,47 2296,8 1079,5 105,6 0,6 

44 WC, chodby, schody 8,7 0,68 400,2 272,1 18,4 0,1 

44a Šatny 21,74 0,68 1826,2 1241,8 84,0 0,5 

93 WC, kontrola 21,74 0,68 7522,0 5115,0 346,0 1,9 

94 WC, šatny, umývárny 21,74 0,68 19261,6 13097,9 886,0 4,9 

94 Kancelář ŘK 4,35 0,47 39,2 18,4 1,8 0,0 

95 Zdravotní středisko 21,74 0,58 15978,9 9267,8 735,0 4,1 

95 Závodní jídelna 21,74 0,58 16609,4 9633,4 764,0 4,2 

CELKEM       78424,2 5861,0 32,6 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V tabulce je základní propočet, který vychází ze zadání úklidových služeb. Došlo ke 

stanovení celkového množství úklidu za jeden měsíc. Dále byla vypočítána měsíční 

cena úklidu pro jednotlivé prostory a také celková cena za zakázku. Stan ovil se také 

denní objem uklízených ploch a za použití výkonové formy 180 m2/hod na jednoho 

zaměstnance je spočítaná denní potřeba lidské práce na 32,6 hodin. 

 

4- 8) Zvolení kalkulačního vzorce pro výpočet nákladů, zisku a výsledné ceny 

úklidových služeb 

Tabulka č. 9: Kalkulace nákladů a zisku úklidových služeb 

pracovníků - HPP - četař 1     

 pracovní doba 8 Po-Pá, úvazky 1*8h 

 koef. měsíčního prac.fondu 21,74 

 

  

 měsíční prac.fond 173,92 hod   

 hodinová sazba 70 Kč/h   

 hodinovka vč. odvodů 102,90 Kč/h HPP 

 pracovníků - HPP - strojní úklid 1     

 pracovní doba 8 Po-Pá, úvazky 1*8h 

 koef. měsíčního prac.fondu 21,74 

 

  

 měsíční prac.fond 173,92 hod   

 hodinová sazba 60 Kč/h   

 hodinovka vč. odvodů 88,20 Kč/h HPP 

 pracovníků - DPP  4     

 pracovní doba 4 Po-Pá, úvazky 4*4h 

 koef. měsíčního prac.fondu 21,74 

 

  

 měsíční prac.fond 347,84 hod   

 hodinová sazba 55 Kč/h   

 hodinovka vč. odvodů 55,00 Kč/h DPP 

 

     měsíční mzd.náklady  52 367,31 Kč  Kč/měsíc 

  

mycí stroj TENNANT T2 43 D  2 500,00 Kč  

 

rozpuštěn do 

36 měsíců 

vysavač běžný (3x po 2.800,- Kč)  467,00 Kč  

 

rozpuštěn do 

12 měsíců 

úklidový vozík (6x po 3.000,- Kč)  1 500,00 Kč  

 

rozpuštěn do 

12 měsíců 

mopy a návleky  766,00 Kč  

 

rozpuštěn do 

12 měsíců 

chemie  3 136,96 Kč  

   náklady celkem 60 737,27 

   fakturační částka  78 424,00 Kč  

   
     zisk  17 686,73 Kč  

   zisk 22,6% 

   (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pro řízení zakázky je vyčleněn úklidový pracovník v hlavním pracovním poměru s 

vyšším hodinovým tarifem, který se podílí přímo na úklidových pracích, ale zároveň 

řídí pracovní kolektiv, komunikuje se zákazníkem a objednává potřebný materiál. 

Dalším pracovníkem v hlavním pracovním poměru na plný úvazek je pracovník s vyšší 

kvalifikací a schopností vykonávat strojový úklid a speciální úklidové práce. Zbylé 

hodiny a úseky úklidu jsou rozděleny mezi čtyři zaměstnance pracující na základě 

dohody o provedení práce v denním režimu čtyř hodin denně. 

 

2.4  Náplň jednotlivých položek kalkulace strážních a recepčních 

služeb 

 

I. Přímé mzdy 

Jsou stanoveny formou hodinové mzdy vycházející z jednotlivých pozic zaměstnanců 

strážních a recepčních služeb. Tyto pozice jsou členěny na: 

 vrátný 

 vrátný- informátor 

 recepční 

 strážný- psovod 

Normativ pro potřebu počtu zaměstnanců se stanoví na základě předpokládaných 

měsíčních pracovních úvazků ve výši 180 hodin měsíčně na jednoho zaměstnance. 

Součástí přímých mezd jsou povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, rezerva 

na řádnou a nemocenskou dovolenou, náklady na pravidelné školení, povinné zkoušky 

Způsobilosti k výkonu strážní a recepční služby, zaučení na obsluhu EZS, CCTV a EPS. 

 

II. Náklady na vybavení 

 elektronický obchůzkový systém 

 předměty potřebné k obraně zaměstnance (pepřový sprej, tonfa) 

 svítilna, radiostanice a detektor kovů 
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III. Výstroj 

Výstroj zaměstnance je dána výstrojním řádem, který je nedílnou součástí podnikové 

směrnice pro výkon strážní služby.  

Tabulka č. 10: Výstrojní řád strážních a recepčních služeb  

Výstrojní součástka Počet ks Cena za ks 

Životnost 

- roky 

Celkem 

cena/rok 

Bunda zimní Arizona 1 643,00 Kč 2 321,50 Kč 

Kalhoty 1 319,00 Kč 1 319,00 Kč 

Košile - dlouhý rukáv 2 185,00 Kč 1 370,00 Kč 

Polokošile 2 185,00 Kč 1 370,00 Kč 

Kravata 1 50,00 Kč 1 50,00 Kč 

Čepice 1 44,00 Kč 1 44,00 Kč 

Svetr 1 720,00 Kč 1 720,00 Kč 

Boty ( 1 pár letní) 1 400,00 Kč 1 400,00 Kč 

Boty( 1 pár zimní) 1 500,00 Kč 2 250,00 Kč 

Celkem na zaměstnance 

   

2 844,50 Kč 

Výstrojní součástka Počet ks Cena za ks 

Životnost 

- roky 

Celkem 

cena/rok 

Sako  1 1 290,00 Kč 2 645,00 Kč 

Sukně nebo kalhoty 2 675,00 Kč 1 1 350,00 Kč 

Halenka nebo košile kr. rukáv 1 295,00 Kč 1 295,00 Kč 

Halenka nebo košile dl. rukáv 1 305,00 Kč 1 305,00 Kč 

Kravata 1 219,00 Kč 1 219,00 Kč 

Boty 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč 

Celkem 

   

3 514,00 Kč 

(Zdroj: SIPADAN a.s., 2015) 

Tyto dvě tabulky zachycují aktuální náklady na vystrojení jednoho zaměstnance ve 

strážní a recepční službách. Zároveň stanovuje životnost jednotlivých výstrojních 

součástí. 
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IV. Ostatní přímé náklady 

Tato kalkulační položka obsahuje veškeré ostatní náklady, které nejsou obsaženy v 

předchozích kalkulačních položkách, a které se dají vyčíslit přímo na kalkulační jednici. 

Jedná se zejména o tyto náklady: 

 náklady na provedenou na bezpečnostní prověrku areálu, která je součástí 

poskytovaných služeb; 

 připojení na PCO; 

 práce a služby prováděné subdodavatelskými podniky (operativní výjezdy 

zásahových skupin na základě vyvolaného poplachu). 

 

V. Výrobní a správní režie 

Režii pro nás bude představovat objem nákladů vynaložených na zajištění a řízení 

úklidových služeb. Jsou to především náklady, které vznikají jako soubor nákladů, 

které nejsou přímo přiřaditelné k výkonům. Na základě organizačního schématu ve 

firmě SIPADAN a.s., se dělí na náklady spojené se správou (správní režie) a na část 

nákladů spojených s výrobními organizačními jednotkami (výrobní režie) 

 

VI. Zisk 

Zisk kalkulujeme z požadovaného objemu zisku na období, pro které se cena kalkuluje. 

Sazbu zisku stanovíme v procentech z předem stanovené základny. 

 

2.4.1 Postup při kalkulování nákladů a zisku strážních a recepčních služeb 

 

1) Získání požadavků na strážní a recepční služby od zadavatele, které určují 

specifikaci strážních služeb: 

 specifikace předmětu plnění- kolika osobami bude zajištěna ostraha a v jakých 

časech; 

 popis prováděných služeb; 

 požadavky na úroveň služeb (odborná, fyzická, jazyková vybavenost). 

2) Stanovení popisu strážních služeb, tj. přesný popis jednotlivých činností. 

3) Zvolení kalkulačního vzorce, kde určíme přímé a nepřímé náklady. 

4) Stanovení množství spotřebované lidské práce na jednotlivých pozicích. 
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5) Stanovení oceňovaných podkladů pro pracovní síly- základní hodinové mzdové tarify 

a případné prémie. 

6) Stanovení objemu režijních nákladů a následně sazbu v procentech ze zvolené 

základny pro kalkulaci nepřímých nákladů. 

7) Stanovení objemu zisku a následně sazbu v procentech ze zvolené základny pro 

kalkulaci zisku. 

8) Vypočítání ceny na základě kalkulačního vzorce. 

 

2.4.2 Výpočet kalkulace strážních a recepčních služeb 

 

1) Získání požadavků na strážní služby od zadavatele, které určují specifikaci služeb 

 strážní služby budou zajištěny celkem třemi osobami ostrahy; 

 hlavní vrátnice bude obsazena dvěma osobami po dobu 24 hodin denně; 

 nákladová vrátnice je obsazena jednou osobou po dobu 24 hodin denně; 

 z celkového počtu vždy jedna osoba provádí obchůzky objektu, vždy jedenkrát 

za dvě hodiny. 

 

2) Stanovení popisu strážní a recepční služby 

Rozsah požadovaných činností od zadavatele můžeme rozdělit do čtyř skupin. Jsou to 

činnosti z oblasti: 

 úkoly řízení; 

 řídící stanoviště; 

 služba na bráně; 

 hlídková služba. 

 

Požadované úkoly řízení jsou: 

 řízení směny a podkladů ostrahy (denní hlášení/strážní kniha); 

 vystavování, vydávání a kontrola směnových plánů, přidělení služeb a služební 

dohled na vlastní zaměstnance; 

 vystavování a aktualizace služebních pokynů, jakož i kontrola dodržování 

služebních pokynů a zadání od zákazníka; 
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 organizování bezpečnostních opatření při zvláštních akcích; 

 předání/převzetí vybavení a přístroje při střídání směn;  

 zaškolení nových zaměstnanců do teorie a praxe; 

 předání/převzetí vybavení a přístroje při střídání směn;  

 dokumentace závad na vybavení a přístrojích (např. komunikační zařízení, 

kontrolní systémy strážných); 

 plánování cest, bezpečnostních obchůzek, apod. - podle zadání zákazníka; 

 vystavování dokumentů (hlášení, protokoly, služební pokyny, atd.); 

 vyřizování obecného písemného styku.  

 

Požadované činnosti od řídícího stanoviště: 

 zajištění komunikace (interní/externí);  

 přijímání a zprostředkování telefonních hovorů; 

 komunikace s pohotovostními službami; 

 evidence a analýza poplachů, poruch a ostatních hlášení;  

 zalarmování/informování osob a míst při poplachu, poruchách a ostatních; 

hlášeních podle služebních pokynů; 

 dokumentace zásahů; 

 zpětná podpora; 

 dozor a obsluha technických zařízení, jako např. videozařízení (oplocení závodu, 

parkoviště, atd.), zařízení kontroly vstupu (turnikety, závory, atd.), komunikační 

zařízení (rádio, telefon, atd.), signalizační zařízení nebezpečí;  

 vedení deníku zásahů. 

  

Činnosti vyžadované od služby na bráně: 

 vstupní a výstupní kontroly osob, vozidel a materiálu; 

 ohlašování návštěv/recepční služba; 

 zprostředkování telefonických hovorů;  

 dokumentace vydání a vrácení klíčů;   

 příjem a předávání poštovních zásilek;  
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 přidělování parkovacích míst návštěvám. Rezervace parkovacích míst při 

různých akcích; 

 kontrola a správa propustek na bránu, propustek pro návštěvy, propustek pro 

zápůjčky, povolenek k fotografování, seznamů vozidel, hlášení událostí/ 

bezpečnostních hlášení, atd.;  

 poučení/informace personálu zásahu v případě události.  

 

Požadované úkony od hlídkové služby jsou: 

 rozeznávání a hlášení nebezpečí/rizik v rámci požární ochrany, ochrany majetku, 

životního prostředí, práce, dat a informací, atd.;  

 rozeznávání a hlášení změn na bezpečnostních zařízeních a zařízeních požární 

ochrany, atd.;  

 kontrola osob/vozidel v závodě, na parkovištích;  

 provádění zamykání podle služebního pokynu;  

 kontrola neporušenosti oplocení závodu;  

 kontrola neporušenosti vnějšího pláště budovy;  

 dohlížení na dlouhodobé zkoušky/nepřetržitý chod; 

 kontrola a zapínání/vypínání strojů a zařízení; 

 ověřování poplachu podle služebního pokynu při poplachových hlášeních a 

hlášeních poruch;  

 kontrola dodržování závodních dopravních předpisů; 

 podpora závodní organizace na odvracení nebezpečí;  

 uzavírání nebezpečných oblastí;  

 poučení pracovníků zásahu při události;  

 podpora pořadatelské služby; 

 hašení požárů, poskytování technické pomoci, činnosti záchranné služby v 

případě události podle zadání;  

 dodatečná kontrola u prací vyžadujících si povolení.  
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3) Výpočet hodinových nákladů jednoho zaměstnance ostrahy při nonstop službě 

 

Tabulka č. 11: Výpočet hodinových nákladů jednoho zaměstnance ostrahy 

Ostraha 24 hodin NONSTOP  

  Kč/hod. Hodiny Kč/měsíc Mzdy s odvody Fakturace 

Tarif 58,67 Kč 730,5 42 858,44 Kč     

Noc 6,48 Kč 243,5 1 577,88 Kč     

Víkend 6,48 Kč 209 1 354,32 Kč     

Svátek 64,80 Kč 24 1 555,20 Kč     

Průměr 64,81 Kč         

+ odvody 93,98 Kč   47 345,84 Kč 68 651,46 Kč 118,00 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při stanovené službě ostrahy po celý den (24 hodin) je průměrná měsíční potřeba dána ve 

výši 730,5 hodin. Počítáme 24 hodin x 7 dní v týdnu x 4,35 průměrný počet týdnů v 

měsíci. Pro potřeby stanovení příplatků (6,48 Kč/hod.) za noční službu, tj. od 22:00 do 

6:00, počítáme průměrně 243,5 hodin v měsíci. Stanovení práce o víkendech s příplatkem 

(6,48Kč/hod) kalkulujeme 209 hodin. Dále musíme připočítat 100% příplatek za práci ve 

svátek, který je průměrně stanoven na 24 hodin měsíčně. Takto vypočítanou mzdu musíme 

ještě navýšit o 45%, což tvoří povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, dále 

rezervu na čerpání nároků na řádnou a nemocenskou dovolenou. Po započítání všech 

těchto skutečností vyjde hodinový tarif na jednu hodinu práce v nepřetržitém provozu 

93,98 Kč. Pro potřeby ostatních nákladů a přiměřeného zisku je ideální tuto částku navýšit 

ještě o 25%, což znamená, že výsledná optimální hodinová sazba je na úrovni 118 Kč.  
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4- 8) Zvolení kalkulačního vzorce pro výpočet nákladů, zisku a výsledné ceny strážních 

a recepčních služeb 

 

Tabulka č. 12: Kalkulace nákladů a zisku strážních a recepčních služeb 

Objekt zadavatele: Objekt firmy na výrobu šicích strojů 

Počet lidí Počet dní Hodin denně 
Za 

týden 
Za měsíc   

3 7 24 504 504   

0 0 0 0 0   

  

  

504 2191,49 
Počet hodin 

za měsíc 

Hodinová cena 

   

  

Ostraha 

 

97,00 Kč 

 

212 574,80 Kč   

  

   

      

  

   

212 574,80 Kč 
fakturační 

částka 

Mzdové náklady - 

Ostraha 
   

  

1 HPP  64,80 Kč 166 15 597,36 Kč   

1 HPP  64,80 Kč 166 15 597,36 Kč   

1 HPP  64,80 Kč 166 15 597,36 Kč   

1 HPP  64,80 Kč 166 15 597,36 Kč   

1 HPP  64,80 Kč 166 15 597,36 Kč   

1 HPP  64,80 Kč 166 15 597,36 Kč   

1 HPP  64,80 Kč 166 15 597,36 Kč   

1 HPP  64,80 Kč 166 15 597,36 Kč   

1 HPP  64,80 Kč 166 15 597,36 Kč   

4 DPP 64,80 Kč 698 49 753,44 Kč   

  

   

      

13 

  

2192 190 129,68 Kč   

  

    

  

Mzdové náklady celkem 

  
190 129,68 Kč   

Náklady na Sonim 

  

350,00 Kč   

  

   
      

  

    

  

Náklady celkem     190 479,68 Kč   

Zisk 

   
22 095,12 Kč   

Zisk %       10,39%   

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zákazník požaduje podle zadání na strážní a recepční službu tři strážné na 24 hodin 

denně. Podle členění na vrátný- informátor, vrátný- pochůzkář a vrátný na nákladní 

vrátnici. Celková spotřeba odpracovaných hodin v měsíci je 2191,5 hodin. Při 
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pracovním úvazku jednoho zaměstnance 166 hodin měsíčně v nepřetržitém provozu 

bude potřeba celkem 13 zaměstnanců, kteří se budou střídat ve 12 hodinových službách.  

Z tohoto počtu se počítají čtyři zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni na dohodu o 

provedení práce, což je práce vykonávaná bez nároku na dovolenou a neplatí se z ní 

odvody na sociální a zdravotní pojištění. Jde o brigádní výpomoc (zástupy), která 

výrazně zlevňuje cenu průměrné odpracované hodiny. Z dalších nákladů je zde uveden 

měsíční náklad na obchůzky a komunikační systém SONIM. Výsledný zisk je 

kalkulován na 10,39%. Pro takto sestavenou kalkulaci nákladů a zisku je potřeba počítat 

s cenou odpracované hodiny ve výši 97,00 Kč. Tato částka, i přes za cenu maximálně 

poníženého zisku a ostatních nákladů, je na spodní hranici konkurenceschopnosti. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY 

 

Obsahem této kapitoly je návrh zvýšení konkurenceschopnosti na základě využití 

státních dotací ze zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cílem tohoto návrhu 

bude zapracovat část těchto dotací do jednicové kalkulace a tím snížit nabídkovou cenu 

za dosažení plánovaného zisku. 

 

3.1 Teoretické vymezení  

3.1.1 Souhrn legislativy k povinnému podílu zaměstnávání OZP 

 

V právních předpisech se objevuje řada různých přímých i nepřímých podpor 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

(§67) definuje osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana 

na trhu práce. Jedná se o fyzické osoby, které jsou: 

 plně invalidní; 

 částečně invalidní; 

 zdravotně znevýhodněny. 

 

Zdravotně znevýhodněnou osobou je fyzická osoba, která má takovou funkční poruchu 

zdravotního stavu, kdy je schopna vykonávat soustavné zaměstnaní nebo jinou 

výdělečnou činnost, ovšem její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna jsou 

podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 

Dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se myslí takový stav, který podle lékařů 

má trvat déle než jeden rok a podstatným způsobem omezuje psychické, fyzické nebo 

smyslové schopnosti a tím omezuje i možnosti pracovního uplatnění. 

To, jestli jsou osoby plně či částečně invalidní dokládají fyzické osoby potvrzením nebo 

rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Zatímco u zdravotního znevýhodnění se 

dokládá rozhodnutí úřadu práce. (zákon č. 435/2004 Sb.) 
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3.1.2 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 

Zaměstnavateli, který zaměstnává více než 50 % osob (celkového počtu jeho 

zaměstnanců) se zdravotním postižením, je poskytován příspěvek od úřadu práce na 

podporu zaměstnávání těchto osob.  

Firma SIPADAN a.s., je zaměstnavatel, kde pracuje více než 50% osob se zdravotním 

postižením, má podle zákona nárok na příspěvek na podporu jejich zaměstnávání. 

Náleží mu ve výší 75% skutečně vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance, 

maximálně však 8000 Kč měsíčně na jednoho pracovníka. Podmínkou je, že musí 

pracovat na chráněných pracovních místech. Tato místa schvaluje na základě žádosti 

zaměstnavatele čtvrtletně krajská pobočka Úřadu práce České republiky podle sídla 

firmy. Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení chráněného místa, nebo 

ode dne jeho vymezení, může zaměstnavatel žádat o zvýšení příspěvku na vynaložené 

správní náklady, náklady provozních zaměstnanců a provozních asistentů, náklady na 

dopravu a přizpůsobení provozovny. Maximálně je možné zvýšit příspěvek o 2000 Kč 

měsíčně na jednu osobu se zdravotním postižením. Zaměstnavatel může uplatnit slevu 

na dani 18 000 Kč na zaměstnance uznaného invalidním v prvním a druhém stupni a o 

částku 60 000 Kč za každého pracovníka ve třetím stupni. Zaměstnavatel může získat 

příspěvek na zřízení místa pro zdravotně postiženého uchazeče, kterého přijal do 

pracovního poměru z evidence Úřadu práce České republiky. Příspěvek firma dostává 

na pořízení vybavení, které potřebuje pro vytvoření místa. (Zdroj: podnikatel.cz, 2015) 

 

3.2 Vlastní návrh 

 

Na základě výše uvedeného můžeme část poskytovaných dotací na zaměstnávání osob 

ZTP zařadit do výpočtu kalkulací nákladů a zisku v úklidových a strážních službách. 

Tito zaměstnanci musí být zaměstnáváni na plný pracovní úvazek v hlavním pracovním 

poměru. Pro potřeby výpočtu budeme používat měsíční částku 8000 Kč na takto 

zaměstnávanou osobu. 
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3.2.1  Návrh v úklidových službách 

 

Výkon jednoho pracovníka - strojní úklid: 600m2/hod. 

Výkon jednoho pracovníka - ruční úklid: 180m2 /hod. 

 

Tabulka č. 13: Návrh kalkulace nákladů a zisku úklidových služeb 

pracovníků - HPP - četař 1     

 pracovní doba 8 Po-Pá, úvazky 1*8h 

 koef. měsíčního prac.fondu 21,74 

 

  

 měsíční prac.fond 173,92 hod   

 hodinová sazba 70 Kč/h   

 hodinovka vč. odvodů 102,90 Kč/h HPP 

 pracovníků - HPP - strojní úklid 3     

 pracovní doba 8 Po-Pá, úvazky 1*8h 

 koef. měsíčního prac.fondu 21,74 

 

  

 měsíční prac.fond 521,76 hod   

 hodinová sazba 51,31 Kč/h   

 hodinovka vč. odvodů 75,43 Kč/h HPP 

 pracovníků - DPP        

 pracovní doba 

  

  

 koef. měsíčního prac.fondu 

  

  

 měsíční prac.fond 

 

hod   

 hodinová sazba 

 

Kč/h   

 hodinovka vč. odvodů   Kč/h DPP 

 

     měsíční mzd.náklady  57 250,48 Kč  Kč/měsíc 

  

mycí stroj TENNANT T2 43 D  2 500,00 Kč  

 

rozpuštěn do 36 

měsíců 

vysavač běžný (3x po 2.800,- Kč)  467,00 Kč  

 

rozpuštěn do 12 

měsíců 

úklidový vozík (6x po 3.000,- Kč)  1 500,00 Kč  

 

rozpuštěn do 12 

měsíců 

mopy a návleky  766,00 Kč  

 

rozpuštěn do 12 

měsíců 

chemie  2 057,40 Kč  

   dotace na ZTP (3x 8.000,- Kč) -24 000,00 Kč  

   náklady celkem 40 540,88 

   fakturační částka  51 435,00 Kč  

   

          zisk  10 894,12 Kč  

   zisk 21,2% 

   (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při zaměstnávání osob ZTP, kteří pobírají invalidní důchod, lze použít nižší mzdový 

hodinový tarif (51,31 Kč/hod) a na zaměstnávání těchto osob lze čerpat měsíční dotace. 
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Pro naše potřeby počítáme s dotací 8 000 Kč/měsíčně, což činí, při zaměstnávání tří 

pracovníků ZTP, měsíční dotaci 24 000 Kč. Na základě uvedených kroků můžeme 

zlevnit nabídkovou cenu, a zároveň dosáhnout stejné procentuální ziskovosti. V tomto 

případě lze zlevnit zakázku pro účely dosažení konkurenceschopné ceny o 34,5%. 

 

3.2.2 Návrh ve strážních a recepčních službách 

 

Tabulka č. 14: Návrh kalkulace nákladů a zisku strážních služeb 

Objekt zadavatele 

Počet lidí Počet dní Hodin denně Za týden Za měsíc   

3 7 24 504 504,00   

0 0 0 0 0,00   

  

  

504 2191,49 
Počet hodin 

za měsíc 

Hodinová cena 

   

  

Ostraha 

 

 72,00 Kč  

 

 157 787,48 Kč    

  

   

     

  

   

 157 787,48 Kč  
fakturační 

částka 

Mzdové náklady - Ostraha 

   

  

1 HPP ČID  56,70 Kč  166,0  13 647,69 Kč    

1 HPP ČID  56,70 Kč  166,0  13 647,69 Kč    

1 HPP ČID  56,70 Kč  166,0  13 647,69 Kč    

1 HPP ČID  56,70 Kč  166,0  13 647,69 Kč    

1 HPP ČID  56,70 Kč  166,0  13 647,69 Kč    

1 HPP   64,80 Kč  166,0  15 597,36 Kč    

1 HPP   64,80 Kč  166,0  15 597,36 Kč    

1 HPP   64,80 Kč  166,0  15 597,36 Kč    

1 HPP   64,80 Kč  166,0  15 597,36 Kč    

4 DPP  64,80 Kč  698,0  49 753,44 Kč    

13 

  

2192,0  180 381,33 Kč    

  

    

  

Mzdové náklady celkem 

  
 180 381,33 Kč    

Náklady na Sonim 

  

 350,00 Kč    

Dotace na zaměstnance ZTP 

 
-40 000,00 Kč    

Náklady celkem      140 731,33 Kč    

Zisk 

   
 17 056,15 Kč    

Zisk %       10,81%   
(Zdroj: Vlastní zpracování) 



51 

 

Z celkového počtu 13 zaměstnanců je reálné zaměstnat ve strážních službách na základě 

zadání zakázky 5 pracovníků ZTP, u kterých je základní hodinový tarif nižší a rovná se 

hodnotě 51,31 Kč/hod. Vedle snížení hodinového tarifu započítám do kalkulace nákladů 

a zisku měsíční dotaci 40 000 Kč (8 000Kč za každého ZTP zaměstnance - 5x 8 000 

Kč). Na základě uvedených kroků se může nabídková cena snížit o 25,8 %, aniž by se 

snížila procentuální ziskovost zakázky. 

 

Tabulka č. 15: Tabulka pro výpočet nákladu na jednu odpracovanou hodinu zaměstnance ZTP 

Ostraha 24 hodin NONSTOP - DOTAČNÍ 

  Kč/hod. Hodiny Kč/měsíc Mzdy s odvody Fakturace 

Tarif  51,31 Kč  730,5  37 481,96 Kč      

noc  5,67 Kč  243,5  1 380,65 Kč      

víkend  5,67 Kč  209  1 185,03 Kč      

svátek  56,70 Kč  24  1 360,80 Kč      

průměr  56,69 Kč          

s odvody  82,19 Kč     41 408,43 Kč   60 042,22 Kč   91,50 Kč  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tato tabulka zobrazuje výpočet nákladů na jednu odpracovanou hodinu u zaměstnance 

ZTP. Základní hodinový tarif a všechny druhy příplatků vycházejí z nižší stanovené 

částky, která se rovná 51,31 Kč/hod. 

 

3.3 Přínos návrhů 

 

Hlavním přínosem této práce je návrh řešení pro stanovení konkurenceschopné ceny 

poskytovatele služeb facility managementu. Konkrétně se jedná o strážní a úklidové 

služby pro významného výrobce šicích strojů od poskytovatele služeb s celostátní 

působností. Doporučením je využit statut zaměstnavatele s více jak 50% zastoupením 

ZTP zaměstnanců, a tedy využít možnost odebírání dotací poskytovaných státem na tato 

pracovní místa. Zařazením přesně specifikované části těchto získaných dotací do 

kalkulačního výpočtu, a tím dosažení snížení nákladů, lze snížit nabízenou cenu v 

rozmezí 20- 35% oproti běžně vypočítané cenové nabídce. Tímto krokem se stává 

nabídková cena konkurenceschopnou za dodržení míry ziskovosti. 
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ZÁVĚR 

 

Stále více firem nabízejících outsourcované služby z oblasti facility managemnetu 

přechází na statut chráněných dílen za účelem získávání na pracovní místa obsazená 

zaměstnanci ZTP. S každoročním navyšováním minimální mzdy, která se týká 

především zaměstnanců pracujících v uvedených službách. Nutný je boj proti tlaku 

konkurence udržováním, nebo stagnací, výše poskytované ceny. Čerpání dotací je proto 

jednou z nejprogresivnějších cest, jak tohoto výsledku dosáhnout. V případě omezení 

nebo ukončení poskytování státních dotací by se toto opatření týkalo většiny firem 

poskytujících služby facility managementu na tuzemském trhu. Lze předpokládat, že 

tímto okamžikem by došlo k ustálení cen v reálné výši, která vychází z kalkulačních 

vzorců uváděných v analytické části této práce. Vzhledem ke skutečnosti, že přímé 

mzdy tvoří více jak 75% nákladů je další prostor pro hledání rezerv ve zbytku přímých a 

nepřímých nákladech minimální. Pro firmy se statutem chráněné dílny je tedy důležité 

udržování vlastního know- how poskytovaných služeb a velmi důležitá je i specifická 

aktivní personální činnost. Touto činností je nutné zajistit náborování vhodných ZTP 

zaměstnanců, jejich zařazování na odpovídající pozice, zvýšená starostlivost o tyto 

zaměstnance a komunikace se zákazníky za účelem souhlasu otevírání pracovních míst 

pro ZTP zaměstnance a umožnění tak jejich zaměstnávání. Pro možnost čerpání 

uvedených dotací je bezpodmínečně nutné, aby takto zaměřené firmy prováděly 

naprosto bezchybnou personální politiku vůči svým zaměstnancům, protože jakékoliv 

závažnější pochybení v této oblasti by zapříčinilo ukončení možnosti čerpání těchto 

dotací ze strany inspektorátu úřadu práce. 

Tato práce ověřila svým závěrem, že je možné tímto opatřením snížit cenu sledovaných 

služeb až o 30%. Toto rozmezí není pevnou hranicí, ale je možné jej využívat podle 

konkrétní situace a podle možnosti v daném regionu najít dostatečný počet vhodných 

ZTP zaměstnanců. Stát se ve své sociální politice snaží o co největší uplatnění ZTP 

zaměstnanců na trhu práce u přímých zaměstnavatelů, a proto lze předpokládat, že 

poskytované dotace budou mít dlouhodobě stabilní charakter. 
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ZTP – osoba zvlášť těžce postižena 

USA - Spojené Státy Americké 

IFMA - mezinárodní asociace facility managementu 

GEFMA - německá asociace facility managementu 

HDP - hrubý domácí produkt 

HACCP - analýza nebezpečí a kritické kontrolní body 

VOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

SLA - smlouva o kvalitě poskytovaných služeb 

KPI - klíčový výkonnostní ukazatel 

QMS 9 001 – systém managementu kvality 

EMS 14 001 – systém environmentálního managementu 

EZS - elektrické zabezpečovací systémy 

CCTV – uzavřený televizní okruh 

EPS - elektrická požární signalizace 

PCO - pult centrální ochrany 
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