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ABSTRAKT  

Diplomová práce je zaměřena na správu nemovitosti, jako součást facility managementu 

na konkrétní nemovitosti. V teoretické části jsou popsány základní teoretické pojmy, 

které se vztahují k problematice správy majetku a jeho obsahu výkonu. Dále jsou 

představeny pojmy facility managementu a jeho součásti. V závěru teoretické části je 

popsán informační systém BIM a jeho motivace k zavádění. V praktické části je popsána 

a představena nemovitost. Dále je uvedeno rozdělení prostorů a organizace správy 

konkrétního objektu. Jsou zde rozděleny formy poskytování služeb facility managementu 

– outsourcingem a insourcingem. Výstupem práce je zmapování činnosti souvisejí se 

správou konkrétní nemovitosti. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Nemovitost, správa majetku, facility manažer, interní služby, externí služby, revize, 

firma. 

ABSTRACT 

The diploma thesis is focused on real estate management, which is a part of facility 

management for specific real estate. The theoretical part describes the basics of theoretical 

concepts that relate to the issue of asset management and its performance. Furthermore, 

the concepts of facility management and its components are introduced. At the end of the 

theoretical part is described information system BIM and its motivation for 

implementation. The practical part describes and introduces the Real Estate. The 

following is a division of premises and organization of management of a specific object. 

There are divided forms of providing facility management services - outsourcing and 

insourcing. The output of this work is mapping of activities. 

 

KEYWORDS  

Real estate, property management, facility manager, internal services, external services, 

revisions. 
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1 Úvod 

S pojmem správa nemovitostí se setkávám už od chvíle, kdy lidskou činností vznikají 

stavební díla. Náklady na správu, údržbu a provoz všech těchto objektů neustále rostou. 

Výše těchto nákladu je ovlivněna růstem cen energií i dalšími okolnostmi jako je 

například způsob využití prostoru, nebo zajištění kvalitních podpůrných činností, které 

nám usnadňují provoz a uživatelnost nemovitosti. Nemůžeme se tedy divit, že se ze 

správy nemovitosti v materiálním slova smyslu postupně vyvinula samostatná disciplína. 

Vznikl speciální obor – facility management, který má za úkol snižovat a optimalizovat 

provozní náklady. V České republice je tento obor známý spíše pod pojmem správa 

a údržba nemovitosti. Facility management však představuje mnohem více než pouhou 

správu. V rovině teoretické mluvíme o dokonalém souladu prostředí, procesů a lidí. 

Facility management se tedy podílí právě na optimalizaci všech těchto činností a procesů. 

Právě tento obor je nástrojem, jehož hlavním cílem je zabezpečení podpůrných činností 

týkající se nemovitosti s ním souvisejících problémů. V rovině praktické jde o snižování 

nákladů firmy, která objekt vlastní či spravuje a zároveň zvyšování kvality 

poskytovaných služeb. 

 

Cílem práce bude představit správu nemovitosti jako součást facility managementu 

a konkrétní nemovitosti. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, která je 

obsažena v první kapitole, a část praktickou, které je obsažena v druhé kapitole, kde je 

vypracována případová studie na dané téma. 

 

V teoretické části jsou popsány základní pojmy, které se vztahují ke správě nemovitosti 

jeho obsahu výkonu a údržby nemovitosti a povinnosti vlastníka. Dále jsou představeny 

pojmy facility managementu a jeho historie. Obsahem je také vymezení významu 

uplatnění facility managementu ve společnosti včetně forem zajištění kompletních 

podpůrných činností. 

 

V praktické části je popsána a představena nemovitost. Dále je uvedeno rozdělení 

prostorů a organizace správy konkrétního objektu. Jsou zde vymezeny formy služeb, 

které firma potřebuje pro svoji primární činnost a tou je pronajímaní komerčních prostorů. 

 

Výstupem práce je zmapování činností souvisejících se správou konkrétní nemovitosti 

a návrh optimalizace. V závěru práce doporučím možné zlepšování v poskytování služeb. 
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2 Pojmy 

2.1 Správa nemovitosti 

 

S pojmem správa nemovitostí už se setkáváme od chvíle, kdy lidskou činností vznikají 

stavební díla. Správa nemovitostí tady byla už od počátku věků, kdy lidé tvořili obydlí 

a další stavby. Tato obydlí a stavby časem chátraly a vznikla tak potřeba lidí zasáhnout 

do těchto dějů, aby tyto výtvory přetrvaly a sloužily k daným potřebám. Správa majetku 

souvisí s danou péčí o daný majetek, kterým může být nemovitost, veřejné budovy, 

budovy pro bydlení, dopravní komunikace, železní komunikace apod. Každá nemovitost 

je vždy pořízená nějakou finanční akcí, tudíž vždy existuje investor, který uplatňuje svůj 

finanční záměr. Investor vždy čeká zhodnocení svých investičních nákladů v podobě 

užitku. Z ekonomického pohledu na ně můžeme nahlížet jako na užitky finanční, kdy 

investor se snaží vytěžit maximum z původní investice. Cílem je tedy dosažení 

maximálních zisků. [1 str. 43] 

 

Každá nemovitost potřebuje kvalitní správu, aby mohlo docházet k maximalizaci užitků 

a zároveň, aby byly splněny požadavky investora. Například pokud investor vlastní 

bytový dům, tak jeho primárním cílem bude obsazení všech bytových jednotek, kde bude 

vybírat nájemné od nájemníků. Z části nájmu může potom investor realizovat další 

finanční zásahy. [1 str. 43] 

 

 
 

Obrázek 1 – Členění správy nemovitého majetku 

Zdroj: [1 str. 43] 

 

Přístupy ve správě nemovitosti majetku existují dvě, a to aktivní a pasivní. [1 str. 43] 
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2.1.1 Pasivní správa nemovitostí 

S touto formou správy se setkáváme nejčastěji u neinformovaných vlastníků. Pasivní 

správa nemovitosti neplánuje budoucí provozování. Nemovitost pouze užívá po dobu, 

než se něco pokazí nebo stane-li se něco co zabrání trvalému užívání např. závady na 

střešním plášti, prasklé vodovodní potrubí atd. Většinou jsou to situace, které se běžně 

stávají a lze je přepokládat. V důsledku neplánování se s nimi nepočítalo a nebyla 

vytvořena žádná finanční rezerva, či další činnosti, jako např. tvorba projektové 

dokumentace, plán omezení provozu aj. [1 str. 44] 

 

2.1.2 Aktivní správa nemovitostí 

Tato správa zahrnuje tzv. cílené plánování a nakládání s nemovitým majetkem. A to jak 

po stránce ekonomické, tak i technické a administrativní. Cílem je plánovaný přístup 

nakládání s nemovitým majetkem, tak aby v konečném důsledku bylo dosaženo co 

největších užitků na rozdíl od správy pasivní. [1 str. 44] 

 

Aktivní správa nemovitého majetku probíhá ve třech úrovních, a to v úrovni strategické, 

taktické a provozní. Nese v sobě tedy plánování činností a procesů na nemovitém 

majetku, jejich kontrolu, realizaci a vylepšení podle tzv. hesla PDCA, dle anglických 

počátečních slov: 

• Plan (plánuj), 

• Do (proveď), 

• Check (zkontroluj), 

• Act (jednej). [1 str. 44] 

 

Pouze řízeným nakládáním s nemovitým majetkem dosáhneme maximalizaci užitků. 

[1 str. 44] 

 

Strategická úroveň 

 

Plánování řízení na strategické úrovni probíhá tehdy, kdy v dlouhodobém horizontu 

probíhají úvahy nad rozvojem nemovitosti. Sestavují se strategické dokumenty. 

Ty obsahují rozpracované jednotlivé úvahy do detailu, ve kterých je uvedeno, jak daného 

cíle dosáhnout. Rovněž jsou zde obsáhle dlouhodobé plány údržby a obnovy, ale i náklady 

plánované s těmito činnosti. Součástí tohoto řízení správy objektu na strategické úrovni, 

je také vyhodnocování a analyzování současného stavu a návrh na opatření ke zlepšení. 

[1 str. 44] 
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Taktická úroveň 

 

V taktické úrovni správy nemovitosti vykonává vlastník činnosti, které byly naplánovány 

ve strategické úrovni. Na této úrovní se vlastník snaží např. realizovat pronajmutí všech 

jednotek, které má k dispozici, aby dosáhl svých užitků a pokryl náklady spojené 

s provozováním nemovitosti. S nájemníky a pronájmem úzce souvisí vzájemné smluvní 

vztahy a příprava nájemních smluv. Smlouvy, které se na této úrovni vyskytují, jsou nejen 

nájemní, ale také smlouvy o činnosti poskytování služeb, smlouvy úklidové, bezpečnostní 

či smlouvy o výkonu určité činnosti apod. [1 str. 45] 

 

Provozní úroveň 

Tato úroveň odpovídá výkonu každodenních činností a běžné operativní rutiny. V 

provozní fázi se očekává, že dílčí cíle, které byly rozpracovány a smluvně zajištěny v 

taktické úrovni budou fyzicky provedeny. Cílem provozní úrovně je naplnit očekávání, 

která byla definována ve strategické úrovni dle zadání z taktické úrovně. Pečlivá příprava 

ve dvou předešlých úrovních se projeví v této nejspodnější úrovni. Pokud veškeré činnosti 

a úkony jsou naplánovány a rozpracovány tak, aby byly bezproblémově provedeny v této 

úrovni, lze hovořit o efektivní správě a provozu nemovitého majetku. [1 str. 45] 

  

2.2 Obsah výkonu správy a údržby nemovitosti 

 

Žádným legislativním předpisem není stanoveno, co přesně zahrnout do výkonu správy 

a údržby nemovitostí. Pouze stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, se v § 125 zmiňuje, že: ,,Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu 

trvání stavby ověřenou dokumentaci, odpovídající jejímu skutečnému provedení podle 

vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, 

nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit 

dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá 

dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníku stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě 

odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby. Neplní-li vlastník 

stavby výše uvedenou povinnost, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci 

skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného 

provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport 

stavby).“ Dále v paragrafu § 154 říká, že:  

 

,,Vlastník stavby je povinen: 

a) udržovat stavbu v dobrém stavu tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení a co 

nejvíce se prodloužila její uživatelnost po celou dobu existence, 

b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví 

osob nebo zvířat, 
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c) umožnit kontrolní prohlídku stavby a pokud tomu nebrání důvody se této prohlídky 

zúčastnit, 

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě 

od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, 

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení 

rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné 

důležité doklady týkající se stavby, 

f) je-li vlastníkem zařízení, které podléhá stavebnímu zákonu, je povinen udržovat zařízení 

v řádném stavu po celou dobu jeho existence, neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu 

závady na zařízení, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat, umožnit kontrolní 

prohlídku zařízení a uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, 

souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.“ [1 str. 

46,47] 

 

Jak vyplývá ze stavebního zákona, tak tento zákon pouze obecně ukládá povinnost 

vlastníkovi nemovitosti pečovat o jeho majetek. Neříká, jakými činnostmi má vlastník 

těchto povinností dosáhnout. [1 str. 46,47] 

 

K dosažení prodloužení užitku nemovitosti se osvědčuje přístup facility managment. 

Ten upřednostňuje aktivní a řízenou správu a údržbou nemovitosti a svou filosofií 

prosazuje plánovanou péči o nemovitý majetek a zasazuje se o řízení prodlužování užitku. 

[1 str. 47] 

 

Principem facility managmentu je převzetí životního cyklu stavby po stránce technicko-

ekonomické i administrativní tak, aby za vynaložení minimálních nákladů při udržení 

uživatelského stavu objektu dosáhl maximálních užitků. Velmi důležitým aspektem pro 

výkon správy a údržby nemovitosti je přijetí zásad, myšlenek a pravidel facility 

managmnetu. Činnosti, které spadají do správy nemovitostí, jsou ty činnosti, které se 

objevují v průběhu celé fáze užívání nemovitosti. Tyto činnosti jsou spojovány 

s administrativními a operativními činnostmi, ale i činnostmi řešící vztah nájemníků, 

dodavatelů služeb či energií, které jsou potřebné pro plynulý a bezporuchový provoz. 

[1 str. 47] 

 

2.3 Oblasti správy majetku 

Správa nemovitosti v sobě zahrnuje tyto čtyři oblasti činností. Právní, ekonomickou, 

technickou a provozní. Hranice mezi činnostmi technickými a provozními bývá tenká, 

proto se většinou slučují do oblasti jednotné provozně-technické. Každou nezbytnou 

součástí řízení nemovitosti je její zabezpečení po stavebně-technické stránce. Každá 

budova vytváří zázemí pro účel užívání budovy a nepřímo, ale velmi významně ovlivňují 

její chod. [1 str. 47] 
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2.3.1 Stavební a technická stránka správy a údržba budov 

 

• Údržba, servis, VTZ, 

• Havarijní služby a opravy, 

• LCC a LCA, 

• BIM/CAMP, 

• Technické, energetické audity, 

• Plány údržby, oprav a investic, 

• Evidence provozní dokumentace, 

• Provozně-technická správa a údržba objektů. [1 str. 47] 

 

Do technické správy technologií spadá péče o tyto technologie: 

• Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ), 

• Elektrická požární signalizace (EPS), 

• Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS), 

• Ostatní elektrická zařízení, 

• Vytápění, kotelny, 

• Vzduchotechnika, 

• Klimatizace, 

• Výtahy, 

• Sanitární zařízení, 

• Kouřovody, komíny, 

• Plynovody a zařízení. [1 str. 47] 

 

O tyto technologie je třeba pečovat a zajistit je tak, aby se předcházelo poruchovým 

stavům a výpadkům z provozu. Zároveň některé tyto technologie spadají do skupiny 

vyhrazených technických zařízení. Povinností vlastníka je zajistit podle platných 

právních předpisů jejich pravidelné revize a odborné prohlídky. [1 str. 49] 

 

Technická správa technologií provádí: 

• Revizní činnosti a odborné prohlídky, 

• Pravidelní kontroly, 

• Servisní prohlídky, 

• Pravidelnou údržbu dle manuálu výrobce, 

• Sledování záručních lhůt, 

• Havarijní služby, 

• Školení obsluhy, 

• Evidence provozní dokumentace technologií, 

• Havarijní služby, 

• Školení obsluhy. [1 str. 49]  
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Technická správa nemovitostí v sobě zahrnuje 

• Obsluhu, provoz a opravy technologické zařízení budovy, 

• Běžnou údržbu budov a provoz nemovitostí, 

• Vedení nemovitosti, pasportizaci každého objektu, 

• Technickou administrativu spojenou se správou objektu, 

• Vedení jednotlivých provozů podle provozního rozpočtu, 

• Optimalizaci nákladů, 

• Vedení provozní dokumentace, 

• Modernizaci/sanaci – dodávky na klíč, 

• Odpadové hospodářství, 

• Přestavby nebytových prostor, úpravy vnitřních dispozic, 

• Reporting, 

• Zajištění BOZP a PO včetně pravidelné evakuace. [1 str. 50,51] 

 

2.3.2 Provozní správa objektu 

Provozní (administrativní) správu lze rozdělit podle toho, zda se stará o administrativní 

náležitosti, které se týkají provozu objektu či objektu samotného, nebo se jedná 

o administrativu týkající se služeb. Samotná provozní správa začíná už při výstavbě 

objektu – zahrnuje v sobě služby týkající se vyhodnocování investičních záměrů, zajištění 

podstatných pokladů a dokladů, evidence všech smluv a dokumentací.  Při samotném 

provozu objektu se tato správa zaobírá udržování aktuální dokumentace objektu – DSPS, 

smlouvy s dodavateli energií, evidence a pasportizace objektu, nájemní smlouvy. 

Důležitou nedílnou součástí administrativní správy je dodržování legislativy, 

vypracování plánu odpadového hospodářství a vedení evidence odpadů a pravidelný 

reporting o aktuálním stavu nemovitosti. [1 str. 51] 

 

2.3.3 Ekonomická (finanční) správa 

• pravidelný finanční a technický reporting, 

• pravidelná komunikace s majitelem objektu, 

• komplexní správa nemovitosti, 

• příprava rozpočtů – náklady, 

• příprava rozpočtů – příjmy, 

• pronájem nemovitostí, 

• uzavření nájemních smluv, 

• vyúčtování vedlejších návodů, 

• příprava dlouhodobých plánů údržby, 

• pravidelná kontrola nákladů, 

• komunikace a spolupráce s právními zástupci majitele objektu, 
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• jednání s úřady státní správy a jinými orgány dle poskytnuté plné moci, 

• návrhy na investice. [1 str. 51] 

2.4 Vlastník majetku 

Po zakončení výstavby, který vrcholí převzetím stavby a uvedením stavby do užíváni, je 

na vlastníkovi nemovitosti, jak s ní naloží. [1 str. 53] 

 

 

 
 

Obrázek 2 – Druhy užívání stavby 

Zdroj: [1 str. 53] 

 

V českém právním řádu v současné době je vlastnictví vnímáno a vymezováno jako 

jednotné, kdy všem vlastníků bez ohledu na jejich charakter přísluší typově stejná 

vlastnická práva a jim odpovídající ochrana. V tomto směru není zvýhodněný ani 

samotný stát. I v současnosti bývá běžně některé vlastnictví označováno za „soukromé“ 

či „osobní“ (např. „byt v osobním vlastnictví“). Jde však o laické výrazy, které nemají 

obsah právních termínů. Označením vlastnictví jako soukromého se většinou vymezuje 

zdůraznění vlastníka jako subjektu odlišného od státu, obce či kraje. Pokud chce stát, obec 

a kraj investovat do svého majetku z veřejných zdrojů, musí se řídit zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Při výkonu 



 

 

19 

 

správy a údržby, musejí být na všechny s tím spojené činnosti vypsána výběrová řízení. 

[1 str. 53] 

 

2.5 Povinnosti vlastníka budov 

Vlastník nemovitosti má určité povinnosti, které vychází z platných právních předpisů. V 

České republice se v běžné praxi setkáváme zejména se zákony a vyhláškami, ovšem 

právních předpisů je více. 

 

 

 
 

Obrázek 3 – Druhy právních předpisů 

Zdroj: [1 str. 81] 

 

Zákonné povinnosti vycházejí ze základních požadavků na stavby, které vyplývají z 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. [1 str. 81] 

 

2.5.1 Provozně – technické povinnosti 

Zákonných povinností technického rázu je nepřeberné množství. Tyto povinnosti se 

týkají zejména hygieny, tzn. zajištění čistoty a tepelné pohody pro uživatele 

v nemovitosti. Dále sem spadají činnosti jako úklid prachu, čištění osvětlení, u kterého 

by mělo docházet k pravidelnému měření osvětlenosti luxmetrem, malování či mytí oken. 

Časové intervaly provádění těchto zmíněných povinností jsou různé dle druhu budovy či 

místností. V pravidelné údržbě musí být obsažen např. zajištění padajícího sněhu, čištění 

okapů, údržba komunikací v objektu a v neposlední řadě také údržba zeleně a kosení 

trávy. Jeden z nejzákladnějších požadavků je zajištění požární bezpečnosti. Ať už se 
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jedná o samotné revize a prohlídky zařízení požární ochrany jsou jako požární klapy, 

hydranty, EPS, hasící přístroje, ale také zajištění únikových cest a jejich řádné značení. 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci stanovuje zajistit pravidelné kontroly 

a zkoušky v závislosti na instalovaném zařízení pro požární ochranu. Seznam věcných 

prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízení jsou zpravidla popsány v 

dokumentu požárně bezpečnostního řešení stavby. Už 10 let je v platnosti povinnost uvést 

energetickou náročnost budovy. Při prodeji nemovitosti je to součást projektové 

dokumentace. Při prodeji nemovitosti je vlastník povinen předložit prodejci tento průkaz 

a musí být dokonce uveden v inzerci. Jeho platnost je 10 let a kontrolu uvádí státní 

energetická inspekce spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. [1 str. 88] 

 

Největší a pravděpodobně i nejdůležitější částí technických povinností jsou revize 

a prohlídky technických zařízení (VTZ). Těmto zařízení je důležité věnovat zvýšenou 

pozornost, jelikož špatnou funkcí zařízení může dojít k velkým nehodám a újmám na 

zdraví. Jsou to například elektrická zařízení, zařízení požární bezpečnosti, zdvihací 

zařízení, tlaková zařízení, kotelny nebo plynová zařízení. [1 str. 88] 

 

2.5.2 Ekonomické povinnosti  

Ekonomické povinnosti jsou všechny povinnosti, které souvisejí s finančním zajištěním 

a plánováním investičních nákladů, účetní evidencí, odpisováním majetku, odváděním 

daně z nemovitosti apod.  Mezi právní předpisy, které upravují ekonomické povinnosti, 

je dobré zmínit zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, zákon č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Novelizace protíná všechny oblasti lidského jednání, proto je zde zmíněna novelizace a je 

možné se na něj obrátit při řešení nákupu, prodeje, přenechání věci, pojištění atd. 

[1 str. 85] 

 

2.5.3 Právní povinnosti 

Právní povinnosti se týkají oblasti práva, jako např. situací, kdy se vlastník dostane do 

situace, kde nakládá se svým majetkem. Může se jednat např. o koupi, prodej, pronájem 

apod. U každé této právní skutečnosti je žádoucí, aby byl každý úkon vázán příslušnou 

smlouvou. Jedním ze zákonů, který se uplatní při řešení právních skutečností je zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  Do oblasti právní lze zařadit také problematiku 

veřejných zakázek, které se věnuje nový zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho devět prováděcích 

vyhlášek. [1 str. 89] 
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2.5.4 Povinnosti vlastníka dle úrovní řízení 

Koncepčně vedená správa majetku probíhá na třech úrovních řízení – strategické, 

taktické, operativní. Každá z úrovní je zastoupena činnostmi, které svým charakterem 

odpovídají časové působnosti každé úrovně. [1 str. 91] 

 

Povinnost vlastníka na strategické úrovni řízení: 

• plánování údržby TZB dle manuálu výrobce, 

• monitoring záručních lhůt, 

• vedení aktuální dokumentace, 

• plánování školení BOZP a PO zaměstnanců/obsluhy, 

• plánování sezonní údržby venkovních ploch, 

• příprava rozpočtu, 

• plánování revizních zkoušek dle příslušných platných norem. [1 str. 91] 

 

Povinnost vlastníka na taktické úrovni řízení: 

• zajištění služeb revizního technika dle druhu VTZ, 

• zajišťování dodavatelů udržovacích prací, 

• zajištění školení BOZP a PO, 

• zajištění prostor účastníků shromáždění SVJ a členské schůze družstevníků, 

• aktualizace dokumentace skutečného provedení stavby. [1 str. 91] 

 

Povinnost vlastníka na operativní úrovni řízení: 

• provádění revizí, 

• provádění udržovaných prací na TZB i na stavební části stavby, 

• provádění sezonních prací údržby venkovních ploch, 

• vedení účetnictví, 

• zjišťování změn na stavebně-technickém stavu, 

• čerpaní finančních dotací. [1 str. 91] 

3 Facility managment 

3.1 Historie 

Pro pochopení podstaty Facility managmentu je třeba poznat jeho historii a další vývoj. 

Pojem Facility managment můžeme začít poznávat už před rokem 1980 ve Spojených 

státech amerických v souvislosti se správci budov či majetku. Směřování FM určily dvě 

zásadní změny v prostorovém a technickém řešení stavebního objektu. První, kolem roku 

1960, bylo volné přestavění příček. To mělo za následek změny kancelářských nábytků 

až po dnešní přepracování skladebního systému. [4 str. 12] 

 

Druhou významnou změnou bylo vybavení každého pracovníka výpočtovou technikou 

přímo v jeho kanceláři. Ve stavebních objektech bylo třeba provázání technického 
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zázemí, bezpečnost osob, věcí i služeb. Řešeními se zaobírali odborníci, kteří si 

neuvědomovali, že plní úlohy Facility manažera. Jejich činnosti byla rozdrobena pod 

různé úseky, kde se o finance staral ekonomický úsek, o pracovníky pak personální úsek 

a provoz byl v kompetenci technického úseku. Tyto úseky neměly jednotnou strategii. 

Odborníci, kteří řídili podpůrné činnosti organizace, byly členy různých mezinárodních 

profesních sdružení, a proto vznikla potřeba propojit různé informace mezi jednotlivými 

řídícími pracovníky. [4 str. 12] 

 

V 80. letech minulého století byla založena asociace Facility managmentu v USA, která 

sdružovala asi 60 profesionálu – facility manažerů. Byl to první krok k vznik asociace 

National Facility Management Association, kterou založili na druhé národní konferenci 

asociace v Houstonu roku 1981. [4 str. 12] 

 

Do Evropy pronikl Facility managment až počátkem 90. let. První země, které 

zaregistrovaly toto odvětví byly země Skandinávské, dále potom Francie a Velké Británie 

s Beneluxem. V Německu byl Facility managment zaregistrován až o 5 lez později. První 

země z postkomunistické zóny, které zavádělo FM bylo Maďarsko. V této zemi vznikla 

asociace Facility manažerů (HUFMA) již roku 1998. Prvním postkomunistickým státem, 

který se zapojil do celosvětové sítě Facility manažerů IFMA byla Česká republika. Do 

tohoto sdružení byla přijata v dubnu roku 2000. V současní době má asociace a pobočky 

po celém světě. [4 str. 12], [6] 

 

Před užíváním termínu Facility managment existovaly také profese, které připomínaly 

výkon FM, ale tento výkon nebyl řízený a zdaleka se mu nepřikláněla takováto důležitost 

jako dnes. [5 str. 10], [6],  

 

IFMA 

Mezinárodní organizace National Facility Management Association (IFMA) združuje víc 

jak 18 000 členů z 50 krajin. Facility managment definuje jako metodu, jak 

v organizacích vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, které 

v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních 

a technických věd. [4 str. 13], [6] 

 

Hlavním předmětem činnosti asociace je prosazování zásad facility managementu do 

činnosti subjektů podnikajících či jinak působících na území ČR. 

Dalším klíčovým cílem asociace je rozvoj vzdělávacích a popularizačních aktivit na poli 

facility managementu a oborů souvisejících a organizace spolkové činnosti subjektů, 

které jsou na poli facility managementu aktivní. [7] 
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Obrázek 4 – Historie Facility managmentu 

Zdroj: [2 str. 9] 

 

3.2 Facility managment 

 

Facility managment můžeme chápat jako integrovaný systém řízení v rámci organizace 

k zajištění a rozvoji sjednaných služeb. Tyto služby zvyšují efektivitu vlastní základní 

činnosti. Je to integrovaný systém řízení, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, 

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

architektury, humanitních a technických věd. Cílem je posílit ty procesy v organizaci, 

pomocí kterých pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku 

pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace. Technický 

Facility managment tvoří páteř portfolia služeb a je chápán komplexně, tedy jako 

systémová a integrovaná činnost. Tato činnost je definována v normě ČSN EN 15 221-1. 

Pod technickým FM rozumíme komplexní technickou správu objektu, pokrývající 

každodenní technickou správu a údržbu i odborné revize, servisy a audity, stejně tak i 

stavební údržbu. Právě v technické správě nemovitostí se skrývají významné finanční 

úspory. Díky pečlivé správě lze prodlužovat životní cyklus nemovitosti a šetřit prostředky 

na provoz. Vychází a významově připomíná tradiční správu budov. Tím se název Facility 

managment definitivně prosadil pro činnosti související se správou nemovitosti, a nejen 

s ní. [1 str. 120] 
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Facility managment můžeme chápat také jako smluvně dohodnutý režim poskytování 

služeb. Vychází z tradiční správy budov. Významově ji také připomíná. Tímto se název 

facility managment finálně prosadil pro činnosti související se správou nemovitosti. 

[2 str. 7] 

 

3.3 Synergie ,,3P“ 

Všeobecně je uznávaná definice Facility managmentu někdy nazývána také jako ,,3P“. 

Do oblasti Facility managmentu spadají tyto pole působnosti: 

1. Lidské zdroje 

• sledování a analýza potřeb pracovníka, kteří vykonávají hlavní činnost 

(core business), 

• schopnosti pracovníků v procesu facility managmentu. [4 str. 14] 

2. Činnosti 

• know-how hlavních činností a jejich vazeb, 

• know-how jejich optimální podpory. [4 str. 14] 

3. Místo výkonu činnosti 

• sledování a analýza potřeb pracoviště, 

• optimální dispozice a vazby, 

• technické zázemí. 

 

 

 
 

Obrázek 5 – Synergie ,,3P“ 

Zdroj: [2 str. 11] 

 

Ideálním provázáním těchto tří složek se vytvářejí co nejoptimálnější podmínky, které 

vedou k zefektivnění hlavního předmětu činnosti organizace. [2 str. 11] 
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Základní aspekty Facility managmentu: 

• Facility managment jednotně řídí veškeré podpůrné činnosti (převážně služby), 

• Facility managment není revolučním řešením, ale jde o postupné zkvalitňování 

služeb, 

• Facility managment přináší kvalitu a profesionalitu do podpůrných procesů, 

• Facility managment je o řízení podpůrných činností, 

• Facility managment nemá přesné početní hodnocení, ale jejím měřítkem je přínos 

hlavním procesům a zaměstnancům. [2 str. 11] 

 

3.4 Oblasti Facility managmentu 

Oblasti Facility managmentu se zaměřuje na dvě hlavní skupiny podpůrných činností. 

Toto rozdělení je dle normy ČSN EN 15 221-1, která uvádí, že FM působí ve dvou 

základních oblastech. [1 str. 121] 

 

 
 

Obrázek 6 – Oblasti Facility managmentu 

Zdroj: [1 str. 121] 

 

Z výše uvedeného rozdělení vyplývá, že předmětem FM je péče o zaměstnance, resp. 

uživatele a objekty, ve kterých se tyto osoby zdržují a které užívají. Do této oblasti lze 

zahrnout veškerou péči o nemovitý majetek. Spadá sem stavební a technická, případně 

technologická správa. [2 str. 121] 

 

3.5 Podpůrné činnosti 

Podpůrnými činnostmi rozumíme procesy, které nesouvisejí s hlavním podnikáním. Tyto 

činnosti však nelze vypustit a pro chod organizace jsou zcela nezbytné. Jsou to obecně 

činnosti související s úklidovými službami, ostrahou subjektu, poštovními službami, ale 
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i s mnoha dalšími. Managment podpůrných služeb nemůže být z generického 

hodnotového řetězce vytrhován. Musí se přizpůsobit jednotné firemní platformě klienta. 

Na vedení společnosti klienta pouze zůstává rozhodnutí, do jaké míry budou podpůrné 

procesy činnosti zajišťovány interními, nebo externími formami. To vše závisí na různých 

faktorech, nelze je tedy přesně dopředu definovat a jednoznačně stanovit formu a rozsah 

jednotlivých činností prostřednictvím Facility managmentu. Proto se tyto rozhodnutí řeší 

v úrovni strategickém. Podpůrné procesy řízené Facility managmentem jsou obdobné 

charakteru řízení ve společnost a primární činnosti. Podstatným rozdílem je, že při 

zajišťování základních procesů a podpůrných činností je jejich možnost je outsourcovat. 

V oblasti základních procesů je outsourcing ojedinělý a v oblasti podpůrných činností je 

outsourcing častou formou zajištění. Z pohledu společnosti, která hledá optimální formu 

zajištění podpůrných činností se může outsourcing jevit jako výhodná forma. V každém 

případě je důležité vždy zvážit všechny okolnosti a ekonomické, ale i provozní důsledky 

praktického zajištění. [4 str. 18] 

 

Podpůrné činnosti zahrnují zejména tyto oblasti: 

• provoz nemovitosti, 

• správa majetku, 

• údržba nemovitosti, 

• energetický managment, 

• prostorový managment, 

• úklid, stravování, 

• informatika, 

• řízení kvality, 

• zdraví, bezpečnost, ochrana, 

• ochrana životního prostředí, 

• pronajímání prostorů aj. [4 str. 18] 

 

3.6 Core businnes 

Core business je na rozdíl od podpůrných činností hlavním předmětem podnikání. Hlavní 

činnost se dá definovat jako dominantní, funkční proces ve stavebním objektu. Mluvíme 

o hlavní činnosti, která přináší do organizace v nejlepší případě zisk. Jedná se 

o životodárnou složku organizace. Přesné vymezení rozhraní mezi hlavními 

a podpůrnými činnostmi je v kompetenci managmentu podniku. Na této hranici často 

závisí na konkurenceschopnosti společnosti. [3 str. 49,51], [2 str. 9] 

 

Příklady hlavních činností: 

• škola – výuka, 

• restaurace – stravování hostů, 

• divadlo – uspořádání představení, 

• automobilka – výroba automobilů, 
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• hotel – ubytování a servis hostů. [4 str. 17] 

 

Zdroje hlavních činností jsou: 

• finanční – financování hlavního podnikání, 

• lidské zdroje (human resource), 

• technické zdroje – výrobní prostředky, 

• know-how (nejcennější zdroj podnikatelského subjektu), 

• čas – zdroj, kterým můžou limity spolurozhodovat o konkurenceschopnosti 

podnikatelského subjektu. [4 str. 17] 

 

3.7 Insourcing  

Insourcing nebo také interní forma, která je postavena na vedení společnosti na 

samostatně vyčleněném útvaru, zodpovědném na strategickém řízení podpůrných procesů 

včetně kontrolní úlohy. Prostřednictvím facility managmentu se vytvářejí systémové 

vazby mezí jednotlivými činnostmi organizace a útvary v oblasti podpůrných činností. 

Účelem je dosáhnout strategické, taktické a provozní cíle organizace. V návaznosti na 

takto definované cíle stanovuje facility managment strategický – dlouhodobý, taktický 

a provozní plán celé organizace. Podnikový Facility manažer je spíše koncepčním 

pracovníkem, který musím být plně obeznámen s celkovou strategií firmy a jejího 

podnikání. Do kompetence podnikového Facility manažera spadá i strategie správy 

nových prostor společnosti. [3 str. 49,51], [2 str. 9], [4 str. 55], 

 

3.8 Outsourcing  

Outsourcing nebo také externí forma, která je postavena na outsourcingu podpůrných 

činností zajišťovaných vlastníkem výkonem Facility managementu. Outsourcing musí 

vhodným způsobem doplňovat hlavní podnikatelskou činnost, na kterou je organizace 

zaměřená. Podpůrné činnosti, jsou zajišťovány externím dodavatelem. Tento dodavatel 

nemusí vždy zajišťovat všechny dodávané služby, může mít více subdodavatelů. Za 

kvalitu vykonaných služeb je však zodpovědný samotným dodavatelem. [4 str. 56,57], 

[2 str. 9] 

 

Outsourcing je převzetí komplexní zodpovědnosti za ucelenou část aktivit směrem od 

klienta, který se pro outsourcing rozhodne. Cílem zabezpečení řízení podpůrných činností 

formou outsourcingu je snížit provozní náklady organizace na zvýšení kvality 

poskytovaných služeb. Dalším významným faktorem, který podmiňuje strategické 

rozhodnutí organizace řídit podpůrné činnosti formou outsourcingu je cílené zaměření 

firmy na svoji primární funkci podnikání. [4 str. 56,57], [2 str. 9] 
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Interní Facility manažer organizace musí dokonale ovládat hlavní činnosti organizace 

a současně mít podrobně zmapované činnosti. Zvyšuje se tak efektivnost řízení 

podpůrných činností. [4 str. 56,57], [2 str. 9] 

 

Interní Facility manažer si na základě poptávky rozpravuje střednědobý a provozní plán 

a ten řídí. Pro účely zpětné kontroly je externí facility manažer povinen vypracovat 

požadované hlášení (reporting), které umožňuje sledovat efektivitu a faktické plnění 

hospodářských smluv (SLA). [4 str. 56,57], [2 str. 9] 

 

S uplatněním facility managmentu formou outsourcingu jsou pro organizaci výhody jako: 

• zlepšení procesu řízení kontroly, 

• zvýšení efektivnosti koncentrace na hlavní činnost – vytvoření konkurenční 

výhody, 

• zodpovědnost řízení podpůrných činností je plně v kompetenci poskytovatele 

služeb, 

• vyšší kvalita řízení podpůrných činností, 

• přehledná náklady na poskytování služeb, 

• snížení a optimalizace provozních nákladů. [4 str. 56,57] 

 

Při zabezpečení služeb pomocí outsourcingu je nutné přijmou i nevýhody: 

• dlouhá fáze přebírání služeb od klienta, 

• složité smluvní zabezpečení, 

• riziko nedodržení standardů dodávaných služeb. [4 str. 56,57] 

 

Další možné rizika jsou: 

• odtajnění důvěrných informací, 

• růst závislosti na externími poskytovateli, 

• riziko ztráty kontroly nad outsourcovanou činností. [4 str. 56,57] 
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Obrázek 7 – Základní předmět podnikání vs. podpůrné činnosti a služby 

Zdroj: [2 str. 10] 

 

3.9 Cíl Facility managmentu  

Cílem Facility managmentu je ulehčit organizaci od řečení problémů s podpůrnými 

činnostmi. Zároveň se FM snaží propojit zmíněné tři oblasti (3P) dosáhnout co největší 

efektivnosti při jejich vzájemném působení. Dosažení tohoto stavu by se mělo vyvinout 

ve stabilně ekonomický efektivní provoz. [2 str. 14] 

 

Přínosy FM: 

• ideální provázání podpůrných činností, 

• reálné a konkrétní určení osob, které zajišťují komunikaci, 

• jednotná evidence a vedení služeb (insourcing, outsourcing), 

• zavedení analýz životních cyklů prostředků, 

• minimalizace konfliktů mezí interními a externími dodavateli služeb, 

• integrace a koordinace všech požadovaných podpůrných služeb. [2 str. 14] 

 

3.10 Úrovně součinnosti (strategické, taktické, provozní) 

Pro úspěšné zajištění požadovaných výsledků musí být Facility managment těsně spojen 

s posláním a vizí organizace a jejich cílů. Facility managment působí na třech hlavních 

úrovních: strategická, taktická a provozní. [2 str. 15] 
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Obrázek 8 – Úrovně rozhodování a jejich časová působnost 

Zdroj: [2 str. 56] 

 

3.10.1 Strategická úroveň 

Strategická úroveň představuje dlouhodobý časový horizont úkolů činností a procesů. 

V této úrovni se plánují postupné kroky, které by měly být v souladu s dlouhodobými cíli. 

Na té se formuje koncepční přístup ke správě majetku. Definuje se rozsah a kvalita 

výsledků. Vše je plánováno v hrubém, dlouhodobém, časovém měřítku bez bližšího 

detailního rozboru. [2 str. 56], [2 str. 15] 

 

V této úrovni se jedná o dosažení dlouhodobých cílů organizace pomocí: 

• definování jednotlivých bodů strategie FM v souladu se strategií a plánem 

organizace; 

• zformování jednotné politiky a vypracování příruček pro majetek, prostor, 

procesy a služby; 

• aktivního vstupu a odezvy; 

• vytvoření analýzy rizik a poskytnutí instrukcí zavedením změn v organizaci; 

• řízení konkrétních důsledků na vnější prostředí a společnost; 

• uchovávání vztahů s úřady, pronajímateli a nájemníky, strategickými partnery, 

asociacemi; 

• kontrolou nad FM–organizacemi. [2 str. 56], [2 str. 15] 

 

3.10.2 Taktická úroveň 

Taktická úroveň je určitým spojovacím můstkem mezi strategickou a operativní úrovní. 

Veškeré strategické aktivity se rozpracovávají do většího detailu a v časovém měřítku, 

které lze akceptovat na operativní úrovni. Jsou to činnosti, kterými se zajistí, že všeco 
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bylo naplánováno, bude také uskutečněno ve stanoveném rozsahu a kvalitě. [2 str. 57], 

[2 str. 15] 

 

V této úrovni chceme ve střednědobém horizontu zavést strategické cíle organizace 

prostřednictvím: 

• zavedením, prosazováním a monitorováním strategických vnitropodnikových 

směrnic; 

• přípravy rozpočtových a obchodních plánů; 

• rozvedení cílů Facility managmentu do úrovně provozních požadavků; 

• definování SLA a interpretace KPI (výkon, kvalita, riziko a hodnota); 

• řízení projektů, procesů a dohod; 

• optimalizace používání zdrojů; 

• zavedení a zaznamenávání změn; 

• profesionální komunikace s interními či externími poskytovateli služeb; 

• spravování a řízení FM-týmu. [2 str. 57], [2 str. 15] 

 

3.10.3 Provozní úroveň 

Na této úrovní se řeší výkon každodenních činností a běžné operativní rutiny. V provozní 

fázi se očekává, že dílčí cíle, které byly určeny v taktické úrovní budou také fyzicky 

provedeny. Cílem provozní úrovně je tedy naplnit očekávání, která byla definována na 

strategické úrovni dle zadání z taktické úrovně. Důkladná příprava ve dvou předešlých 

úrovních se projeví v této provozní úrovni velmi silně. Jestliže veškeré činnosti a úkony 

jsou naplánovaný a rozpracovány tak, aby byly bezproblémově provedeny v této úrovni, 

lze hovořit o efektivní správě a provozu nemovitého majetku. Bezporuchových a plynulý 

provoz je odměnou za čas a náklady věnované pečlivé přípravě. [2 str. 58], [2 str. 16] 

 

V provozní úrovní je cílem koncovým uživatelům každodenně tvořit požadované 

prostředí prostřednictvím: 

• dodávky jednotlivých služeb v souladu se smlouvou o úrovni služeb (SLA); 

• monitorování a kontrolování podpůrných procesů dodávání služeb; 

• monitorování poskytovatelů služeb; 

• přijímání požadavků na služby, např. servisní linka; 

• sběr informací pro hodnocení výkonu, zpětné vazby a poptávky koncových 

uživatelů; 

• hlášení na taktickou úroveň; 

• komunikace s interními a externími dodavateli služeb na provozní úrovni.  

      [2 str. 58], [2 str. 15] 
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3.11 Právní předpisy 

Normy řady ČSN EN 15 221 jsou odborným přínosem k řešení problematiky FM. Normy 

sjednocují nejednotnou terminologii a definují rozsah a obsah FM. Bez standardizace 

nelze vést žádnou lidskou činnost. Standart nebo norma vyjasňuje a stanovuje základní 

předpoklady pro správné provádění a aplikaci postupů za účelem cíleného výsledku bez 

nežádoucích chyb a nepřesností. FM je poměrně mladá disciplína. Odezvou na tento 

problém byla nově aktualizována řada norem ČSN EN 15221 Facility managment, jejíž 

první díl vzešel v platnost v roce 2007 a v roce 2014 stejně jako ostatní díly byl 

aktualizován. Poslední, tedy sedmý díl se stal účinným v roce 2015. Všechny díly normy 

jsou dnes v českém jazyce. [2 str. 117] 

 

Tabulka 1 – Přehled FM norem řady ČSN EN 15221 

Zdroj – [2 str. 117] 

ČSN EN 15221-1 Facility management – Část 

1: Termíny a definice 

Účinné od 

1. 4. 2014 

Náhrada 

normy z 

06/2007 

ČSN EN 15221-2 Facility management – Část 

2: Návod na přípravu smluv o 

facility managementu 

Účinné od 

1. 4. 2014 

Náhrada 

normy z 

06/2007 

ČSN EN 15221-3 Facility management – Část 

3: Návod na kvalitu ve 

facility managementu 

Účinné od 

1. 4. 2014 

Účinné 

od 1. 4. 

2014 

ČSN EN 15221-4 Facility management – Část 

4: Taxonomie, klasifikace a 

struktury ve facility 

managementu 

Účinné od 

1. 4. 2014 

Účinné 

od 1. 4. 

2014 

ČSN EN 15221-5 Facility management – Část 

5: Návod na procesy ve 

facility managementu 

  

ČSN EN 15221-6 Facility management – Část 

6: Měření ploch a prostorů ve 

facility managementu 

  

ČSN EN 15221-7 Facility management – Část 

7: Směrnice pro 

benchmarking výkonnosti 

Účinné od 

1. 2. 2015 

Účinné 

od 1. 2. 

2015 

 

3.12 Facility managment smlouvy SLA 

Ve FM smlouvách je nezbytné, aby poskytovatel služeb porozuměl primárním činnostem 

klienta, zúčastněným stranám a jejich strategiím. Tyto uvedené principy by měly být 

zváženy jako klíčové: 

• flexibilita, 

• výkonová kritéria, 

• postupy zavedené při reportingu a auditování, 

• neustálé zlepšování a inovování, 
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• neustále zlepšování a inovování, 

• popis smluvních stran a zainteresovaných stran, 

• organizace, 

• vnitřní firemní kultura, 

• integrace poskytovatele služeb, 

• pověření zástupce klienta a poskytovatel FM služeb a vymezení odpovědností, 

• ostatní dodavatelé a poskytovatelé služeb přicházející do styku s poskytovatelem 

služeb. [2 str. 122] 

 

Standartně používanou smlouvou je smlouva o úrovni služeb (SL). Je to komplexní popis 

požadavků na produkt, proces nebo systém a jejich charakteristiku. Může se vztahovat ke 

všem třem úrovním podniku strategické, taktické a provozní. SL je stanovena klientem 

a může být jednostranným popisem. Může být sepsána bez druhé strany nebo vzájemnou 

domluvou s poskytovateli služeb. Pro stanovení SL musí být každý požadavek přiřazen 

ke klasifikovanému facility produktu (procesu). Prvky SL mohou být: 

• rozsah, 

• objem a množství, 

• použitelné normy, načasování, čas plnění, 

• požadavky reportingu a personálu, 

• postupy. [2 str. 122] 

 

Vypracování této poptávky potřeb klienta pokračuje po dobu celého procesu vedoucího 

ke smlouvě o úrovni služeb (SLA). Zadavatel na začátku popíše či přesně ukáže 

poskytovateli, jak má daná služba vypadat, a co od ní očekává. V této fázi se zatím jedná 

o SL, tedy komplexního požadavku na službu, proces, nebo systém včetně jeho 

příslušných specifikací. Jedná se o pracovní návrh, který dostane poskytovatel 

k připomínkování a případným dodatečným úpravám. Po následném odsouhlasení 

a podpisu dokumentu, který SL definuje se ze SL stává SLA, který je základem pro 

správné nastavení KPI. Smlouva působí jako nástroj hlídání kvality odvedené práce. 

Klient zde stanovuje své aktuální priority a vyjadřuje spokojenost či nespokojenost 

s dodanou prací. Nutností je, aby bylo využito měřitelných veličin. K tomuto slouží 

metoda tzv. dohody SLA (Service Level Agreement, v češtině také jako „Servisní 

smlouva“), která umožňuje klientovi sledovat úroveň kvality služby. V takovéto dohodě 

je nutné uvést požadovanou kvalitu služby, vstupní podmínky, způsob převzetí, 

odsouhlasení poskytované služby a také způsob hodnocení v rámci klíčových 

výkonnostních ukazatelů. Dokument SLA by měl být strukturován tak, aby motivoval 

obě smluvní strany k rozvoji a vzájemné podpoře. Často se v literatuře objevuje pojem 

„win-win agreement“, který v podstatě znamená, že oba partneři by měli těžit ze vzájemné 

spolupráce. Díky tomu by se měla zvyšovat úroveň produktivity ze strategického 

partnerství. [2 str. 122] 
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3.13 Klíčové indikátory výkonnosti KPI 

KPI neboli klíčové výkonnostní ukazatele se sestavují na základě dohodnutých 

parametrů, které umožňují promítnutí úrovně kvality poskytované služby do způsobu 

hodnocení. Klíčové ukazatele by měly ovlivňovat úspěšnost vize firmy. Každý ukazatel 

má v dohodě jinou váhu a nedodržení úrovně kvality má za následek sankci, a to např. ve 

formě slevy z fakturace ve výši určitého procenta z měsíčního obratu služby. Zadavatel 

firmy si musí nejdřív nastavit KPI. Zároveň také musí zmínit jaké základní body mají být 

dodrženy. Těmito body jsou: 

• popis sledovaných ukazatelů, 

• sankce či reklamace v případě nedodržení ukazatelů, 

• realizovatelnost, 

• odpovídající výše sankcí sledování jejich důležitosti. [2 str. 123,124] 

 

Uvedené nástroje k ověření kvality lze jednoduše implementovat do individuálních 

smluv. Tyto indikátory značí míru spokojenosti (nebo nespokojenosti) s poskytovanou 

službou. Ve FM se KPI nejčastěji využívá pro outsourcing služeb. Dle normy ČSN EN 

15221-2 Facility management – Průvodce přípravou FM smluv je důležité stanovit si tzv. 

mobilizační a demobilizační lhůtu. Mobilizační lhůta je okamžik od převzetí smlouvy do 

jejího stoprocentního plnění. Poskytovatel služby má čas do předem určené lhůty 

prozkoumat daný prostor, prostředí a lidi, kteří se v něm pohybují. Naopak demobilizační 

doba je lhůta před ukončením smlouvy. Předem se stanoví, jakou formou a v jakém 

rozsahu poskytovatel službu předá. KPI by měly splňovat podmínky SMART (S-

Significant/Významný, M-Measurable/Měřitelný, A-Achievable/Dosažitelný, R-

Realistic/Realistický, T-Time – bound/Ohraničený v čase). [2 str. 123,124] 

 

3.14 Nemovitost v pojetí facility managmentu 

Do nemovitosti, kterou organizace vlastní je vložen určitý peněžní kapitál. Tvoří teda 

jakousi jistotu pro komplikované situace v budoucnosti. Je velmi důležité se uvědomit, 

že pokud takto uložíme kapitál, musíme současně o tento kapitál pečovat. Do ekonomické 

bilance vstupují i náklady na podpůrné činnosti při správě majetku. [2 str. 17] 

 

3.14.1 Pohled TOP managmentu na vlastnictví nemovitostí 

 

Z této úvahy je možné zatřídit tyto tři základní typy vlastnictví majetku z pohledu 

FM: 

• Nemovitost vlastní společnost (organizace), která se vysloveně zabývá správou 

budov a tyto pronajímá (pro ni je FM základní činností). 

• Nemovitost vlastní společnost (organizace), která podniká ve zcela jiném odvětví 

a vlastní standartní typy objektů (administrativní budovy, logistické sklady, běžné 

výrobní haly apod.). Tato společnost musí zaopatřit správu těchto nemovitostí. 
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Většinou to tyto organizace řeší externími dodavateli, nebo nemovitost pronajmou 

a externí firma se stará o veškerou správu. Tento akt musím být smluvně 

zabezpečen. Veškeré procesy převede na nového vlastníka, ten má ve svém 

podnikání FM ve svém podnikání, a proto lze předpokládat, že tyto procesy 

dokáže zajistit efektivněji.  

• Nemovitost vlastní společnost, která podniká ve zcela jiném odvětví, avšak typy 

nemovitostí, které vlastní, jsou unikátní (např. nemocnice, výzkumné ústavy, 

speciální výrobny, letiště apod.). Tento unikátní objekt slouží dané činnosti, nelze 

tedy předpokládat, že by našel ideální subjekt, který by nemovitost odkoupil 

a hledal možnost, jak jej lépe využít. Takové společnosti nezbývá nic jiného než 

najmout kvalitní firmu, která se zabývá facility managmentem a převezme provoz. 

[2 str. 17] 

 

3.14.2 Pohled facility managmentu na nemovitost 

Dle FM společnosti je nemovitost kapitál. Tento kapitál přináší možné příležitosti 

k rozvoji podnikání. Správa nemovitosti a jejich technologií je činnost, která musí být 

provozována efektivně a kvalitně. Kvalitní správou nemovitosti dokážeme prodloužit její 

životnost, snížit provozní náklady či zvýšit spokojenost uživatelů. Toto by mělo být cílem 

každého Facility manažera. Základním prostředkem Facility manažera jsou nájemníci 

a uživatelé budov. Tito uživatelé mají mnoho potřeb, které souvisí s užíváním 

nemovitosti. Facility manažer by měl mít na pamětí zlaté pravidlo, a to je win-win vztah. 

Kdyby si nájemník zajišťoval nějakou službu samostatně, nabídne mu FM manažer 

službu za stejnou nebo výhodnou cenu. Výhodou pro nájemníka je jednoduchá forma 

objednávky, kdy nemusí hledat např. prostřednictvím webových stránek požadovanou 

službu a přenechání dalších starostí na FM poskytovatele. Pro uživatele lze nalézt přínos 

v rabatech, které si zajistí množstevní slevu, a to díky velkému objemu odebíraných 

služeb. Na tuto množstevní slevu by samotný nájemník nikdy nedosáhl. Toto pozorujeme 

především na FM výstavách na Západě, kde se se většina dodavatelů FM služeb zaměřuje 

svou inzerci na komplexní FM poskytovatele, kteří následně jejich produkt nabízejí 

hromadně svým klientům. [2 str. 18] 

 

3.14.3 Role Facility manažerů při správě nemovitosti 

Facility manažer je člověk, který nese zodpovědnost za řízení procesu provádění 

podpůrných služeb, který zajistí účelné efektivní plnění. Aby každý Facility manažer 

mohl dosáhnout své zodpovědnosti musí mít k tomu dostatečnou profesní způsobilost, 

jejichž soubor má tři složky – technickou, humanitní a koncepční. V organizaci zajišťuje 

komplexní služby, ale i na straně klienta dbá o jejích kvalitní plnění. Ve firmě je Facility 

manažer strategickým partnerem firmy vrcholového managmentu. Diverzity 

společenského a ekonomického prostředí vytvářejí nové požadavky na Facility manažery. 

Rozhodující jsou nejen specifika organizačních a národních kultur, ale i styl jejich řízení, 

kulturní standarty zemí, ze kterých přicházejí zákazníci. Role Facility manažera je 
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klíčová, což vyplývá z četných výzkumů, kde úspěšnost rozvojového procesu je stále více 

závislá na osobnostech – lídrech. Požadovány jsou komunikační schopnosti, znalosti a 

také praktické znalosti. [2 str. 18], [3 str. 83,84] 

 

Do souhrnu znalostí a kompetencí v rámci řízení podpůrných procesů bychom mohli 

začlenit např.: 

• zdravý rozum, 

• zobecněnou životní zkušenost, 

• kreativnost a nápaditost, 

• vzdělávání, 

• znalost zprostředkovanou technologicky, 

• testování, 

• experimentování, 

• rozvoj FM. [3 str. 83,84] 

 

Po zkušenostech bychom pozici facility manažera-leadershipa definovali tak, že: 

• dlouhodobě dělá správná rozhodnutí, 

• zná lidi a umí z nich dostat to nejlepší, 

• při jednání s klienty je vnímán proaktivně, 

• má charisma a kompetence. [3 str. 83,84] 

 

V prvé řadě je třeba si definovat, že jsou dva druhy Facility manažerů – jeden na straně 

organizace (interní) a druhý na straně externího poskytovatele služeb. Pokud má daná 

organizace vlastního Facility manažera, je veškerá komunikace s externími dodavateli 

služeb na něm. Výrazně se tedy sníží nedorozumění v komunikaci a v udávání dat. 

V samotném důsledku Facility manažer zodpovídá za řízení veškerých FM činností ve 

společnosti. Jeho hlavním úkolem je plánování, řízení, kontrolování a vyhodnocení těchto 

činností. Externí manažer má speciální roli. Je řídícím pracovníkem FM poskytovatele.  

[2 str. 18], [3 str. 83,84] 

  

Interní Facility manažer je zodpovědný za: 

• politiku Facility managmentu, 

• strategické vedení Facility managmentu, 

• nastavení standardů a taktických pokynů pro užívání stavby, 

• definici jednotlivých podpůrných procesů a jejich forem měření (KPI), 

• výběr externích dodavatelů služeb, 

• specifické vyjednávání FM smluv a SLA smluv, 

• finanční plánování (investiční plány rekonstrukcí a velkých oprav), 

• kontrola provedení a kvalit dodávek externích poskytovatelů služeb, 

• správa finančního plánu a rozpočtu a jejich následné plnění,  
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• pravidelné vyhodnocení a doporučení zkvalitnění jednotlivých i celkových 

procesů. [2 str. 18], [3 str. 77] 

 

Facility manažer musí být člověk výkonný a vždy schopný řešit problémy rychle 

a operativně. Neměl by se nad své klienty povyšovat a snažit se řešit problémy 

konstruktivně. [2 str. 19], [3 str. 77] 

 

3.15 Nástroje FM při správě nemovitosti  

Dlouhodobý užitek stavebního díla je ve značné míře na dlouhodobé zachování 

projektových vlastností jeho funkčního díla a materiálů. Udržovat dílo formou řádné 

údržby je v samotném zájmu vlastníka nemovitosti, dále mu tak ukládají zákonné 

povinnosti, které musí dodržovat. Vlastník nemovitosti musí dílo udržovat takovým 

způsobem, aby dílo sloužilo k plné spokojenosti uživatele. Je velmi důležité, aby už 

v počátečním období užívání nezpůsobil nevhodnými zásahy znehodnocení díla. Vlastník 

by se měl řídit pokyny na provoz a údržbu jednotlivých zařízení, formulovaných ve 

standartních návodech na užívání staveb a udržoval dokumentaci související s provozem. 

[2 str. 20] 

 

Odpovídající dokumentací, dosažitelnou ve fázi užívání stavby, rozumíme zejména: 

• dokumentaci skutečného stavu, 

• pasport budovy (prostorový, stavební, technologický), 

• standartní návody na užívání a provoz, 

• dokumentaci pro užívání a provoz budovy, 

• plán strategických cílů. [2 str. 20] 

 

3.15.1 Dokumentace skutečného provedení stavby 

Obsah této dokumentace uvádí příloha č. 3, Vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Tato dokumentace je tzv. alfou a omegou celé evidence o majetku. V této dokumentaci 

by měly být shromážděny veškeré informace týkající se stavby (stavební, geodetické, 

informace o vybavení aj.) Tato dokumentace vychází z dokumentace pro provádění 

stavby. Vlastník objektu tuto dokumentaci velmi docení právě při plánovaných 

rekonstrukcí a modernizací, nebo např. při stavebních a technologických zásazích do 

objektu. Řádné vedení skutečného stavu šetří čas i peníze. [2 str. 20] 

 

3.15.2 Pasportizace a pasport budov 

 

Pasportizace 

Pasportizace je v současné době platná v ČR pouze u chovu hospodářských zvířat, ale 

není vyžadována žádným zákonem v ostatních oblastech. Je pouze doporučená. Neustálé 

zlepšování technického zařízení a vybavení, efektivní využívání nemovitého majetku 
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vyžaduje důslednou evidenci. Tímto nástrojem, který sleduje zajištění maximální 

efektivnosti a hospodárnosti vynakládání prostředků na údržbu a opravy, je pasportizace. 

Pasportizace nemovitostí je základem technicky doloženého poznání jejich stavebně-

technického stavu. Za předpokladu správné aplikace přispívá pasportizace podstatným 

způsobem k maximální efektivnosti a hospodárnosti při provozu a správě tohoto majetku.  

Vlastník stavebního objektu z pasportizace dokáže získat základní informace, jako např. 

optimální potřebu oprav, výši zanedbanosti z minulých let ve finančním vyjádření 

i měrných jednotkách, návrh na likvidaci zanedbanosti podle pořadí důležitosti, 

zhodnocení objektu při rozhodování o jeho prodeji, demolici, modernizaci či rekonstrukci 

apod. Správa majetku a provoz budov se pro plné efektivní využití neobejde bez existence 

kompletního pasportu v elektronické podobě ve správném formátu. Tento formát je 

základ k využití softwarových nástrojů CAFM. [2 str. 63,64] 

  

Pasport 

Aby byly zachovány užitné i komerční hodnoty budovy je důležité vytvářet tzv. pasporty. 

Tento stavební dokument informuje provozovatele i uživatele jakým způsobem bylo 

v minulosti s objektem nakládáno. Pasport je tedy dokument, ve kterém se shromažďují 

veškerá data, na základě těchto dat lze získat souhrnnou informaci o stavu budovy. 

Zjišťování a shromažďování těchto dat se nazývá pasportizace. V tomto případě je nutno 

uvést rozdíl mezi pasportizací a inventarizací. Inventarizace je v podstatně také evidencí, 

ale evidencí pouze vybavenosti. To znamená, že je zde uvedeno pouze množství 

jednotlivých prvků. Pasportizace zaznamenává množství (popř. plochu) jednotlivých 

prvků a zároveň také zaznamenává jejich stav či umístění. [2 str. 20] 

 

Základní typy pasportů: 

• Prostorový – představuje soubor popisných a grafických údajů o venkovních 

plochách, přilehlých stavebních objektech. U všech těchto objektů jsou 

podrobnosti jednotlivých ploch a místností uvnitř. K tomuto pasportu je vhodné 

doložit popisná a grafická data získaná z informačního systému katastru 

nemovitostí (ISKN), jedná se o výřez z katastrální mapy a listu vlastnictví, 

případně data získaná z dálkového přístupu nebo nahlížení do katastru 

nemovitostí. 

• Stavební – velmi detailně popisuje budovu z hlediska konstrukčního, vnitřního 

uspořádání a jednotlivých ploch objektu. Řeší svislé, vodorovné, šikmé i střešní 

konstrukce, otvory ve stavebních konstrukcích a řeší i výplně otvorů. Z 

prostorového pasportu se čerpají informace o výměrách, množství, druhu 

a umístění. 

• Technický – slouží k popisu majetku z technicky evidenčního hlediska až do 

úrovně jednotlivých místností, veškerá technická zařízení budov a ostatní movitý 

majetek a inventář. U každého zařízení jsou evidovány základní údaje o vlastním 

zařízení, výrobci, servisu, záruce apod. 
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• Technologický – který obsahuje detailní popis vnitřních technologií budovy 

a zařízení. S ohledem na značnou šíři jednotlivých technologických prvků má 

pasport význam především tam, kde je třeba zajistit plnou bezpečnost budovy. 

Zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení stanoví vyhláška ČÚBP 

č. 48/1982 Sb. ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb., kde jsou uvedeny základní 

požadavky. Technologický pasport se člení na primární a sekundární podle výše 

uvedené potřeby a další potřeby uživatele po stránce informačních zdrojů. 

 

Mezí další uvedené druhy patří např. pasporty zeleně, personální pasporty apod. Při 

provádění pasportizace v SW nástroje MS Excel je nejčastěji chybou nejednotnost při 

zadávání hesel do buněk. 

 

3.15.3 Návody na užívání stavebních děl 

Standartní návody na užívání děl, zároveň také informační příručky, jsou dokumentem, 

který je stále ve větší míře poptáván ze strany uživatele. V základu by mělo jít o vytvoření 

přiměřené jednoduché manuálu, který slouží k užívání funkční jednotky s technickým 

popisem jednotlivých prvků, pokyny pro provoz a uživatelem prováděnou údržbu. 

 

Cílem tohoto dokumentu je především ochrana současného majetku uživatele. Jednotlivé 

doporučení, které jsou uvedeny v manuálu by měli vést k omezení ztrát, a to dříve než 

k nim dojde. Důležitý vstupem je vytvoření metod monitorování technického stavu 

budovy a jejich systematické údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí. K tomu je třeba 

kontrolovat a analyzovat nejčastější a nejzávažnější chyby a nedostatky. Nejčastější 

chyby se projevují: 

• ve způsobu údržby a péče o nemovitost; 

• v technickém stavu budov; 

• v navrhování a realizaci oprav, modernizací a rekonstrukcí. 

 

Po podrobné analýze stávajících vad objektu obdobné funkce a konstrukce a jejich příčin 

se ve standartním návodu uvedou možné přístupy k jejich nápravě, jak přistupovat 

k nápravě, pravidla pro užívání, preventivní prohlídky jednotlivých stavebních děl 

a funkčních celků, účelný systém dokumentace výsledných prohlídek, návrh 

rozhodovacích algoritmů respektujících technické i ekonomické aspekty 

předpokládaných oprav a modernizací. Pro předejití případných reklamací je vhodné, aby 

došlu k ujasnění vzájemné komunikace v rámci smluvních záručních dob. Toto předkládá 

zhotovitel uživateli při převzetí předání stavby pokyny k užívání formou SN. Někdy je 

vytvářen materiál s názvem Příručka správce objektu, Příručka nájemce apod. Na základě 

SN je pak vhodné zpracovat Provozní řád firmy. [2 str. 19] 

 

Přístup k problematice:   

• prevence, aby nedocházelo k vadám a poruchám, 
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• návod, jak předcházet vadám a poruchám při užívání objektu,  

• definovat nejčastější vady a poruchy na konkrétních typech objektu, 

• popsat důvody proč dochází k vadám, 

• životnost jednotlivých konstrukčních dílů, karty konstrukčních dílů, 

• preventivní prohlídky, harmonogram prohlídek, časový plán. [1 str. 66,67] 

 

Základní obsah manuálu jako návod k použití: 

• základní informace o objektu, 

• charakteristika a účel objektu,  

• obecné pokyny pro užívání a údržbu díla,  

• harmonogram kontrol,  

• popis stavu objektu při předání a převzetí, 

• způsob uplatňování reklamací. [1 str. 66,67] 

 

3.15.4 Dokumentace užívání provozu budovy 

Dokumentace užívání a provozu budovy se vztahuje k činnostem, které spočívají 

v obstarávání veškerých aktivit souvisejících s řádným a bezpečným užíváním staveb. 

Cílem této dokumentace by mělo být dokumentovat veškeré procesy vedoucí k cílům. 

Tyto cíle by měly být stanoveny ve strategii užívání a provozu zaznamenáváním 

aktuálního stavu. 

 
Obrázek 9 – Druhy provozních řádů 

Zdroj: [1 str. 68] 
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Dokladována by měla být: 

• Struktura objetu a jejích částí; 

• Veškerá spotřeba zdrojů a nakládání s odpady; 

• Podmínky údržby a oprav. Včetně určení odpovědnosti, zaznamenávání jejich 

průběhu; 

• systém a počet inspekčních prohlídek; 

• návrhy na realizaci opatření, včetně určení odpovědností. [1 str. 68] 

 

Provozní řád budovy 

• ,,Provozní řád budovy“ může být definován z mnoha různých pohledů. Nelze 

tvrdit, že uvedený přístup k definování pojmu je jednoznačný. Vždy záleží na úhlu 

pohledu, a to jakým způsobem je problém nazíráno. K definici lže přistoupit proto 

i těchto úhlů pohledu: 

• ,,Provozní řád budovy“ lze chápat jako dokument, nebo soubor dokumentů, nebo 

vnitřní předpis vymezující podmínky, práva a povinnost pro užívání věci. 

• ,,Provozní řád budovy“ je v reálu interní předpis, ve kterém si provozovatel 

soukromého zařízení stanoví podmínky, za kterých je možné zařízení používat či 

se v něm pohybovat 

• ,,Provozní řád budovy“ lze chápat jako jistý návod na užívání s popisem postupu 

obsluhy a vymezením práv a povinností a zakázaných činností. 

• ,,Provozní řád budovy“ lze chápat jako celistvý návod a nástroj k používání, 

údržbě a opravám a k řešením krizových situací souboru staveb. [1 str. 68] 

 

Provozní řád je tedy návodem pro používání staveb, manuálem se soustředěním činností, 

které jsou pro provozní budovy nezbytné. Tyto provozní zásady vychází z konkrétních 

specifikací jako je: konstrukce, materiál, účel, technické zařízení. Zahrnuje řízené procesy 

vzniklé ze zažitých situací, které lze ze zkušeností předvídat. Z těchto zkušeností plynou 

návody, které lze kritickým situacím předejít, nebo je podle postupu řešit. Provozní řád 

je východiskem pro plány údržby a provoz budov. [1 str. 68] 

 

3.15.5 Plán strategických cílů 

Tvoření strategických cílů je primárním úkolem vlastníka v součinnosti se správcem 

budovy. Slouží k identifikaci kvality nemovitosti v současných vnějších podmínkách za 

účelem systémového plánování opatření, která by měla vézt k předem definovanému cíli. 

Konečnou strategii ovlivňuje zejména osoba vlastníka, vnější podmínky, komplexní stav 

budovy a profil správce budovy. Existence strategických cílů je dokladem kvality řízení 

provozu budovy. Nemůžeme tvrdit, že jsme schopni koncepčně řídit pouze s operativními 

pokyny, úkony a činnostmi. Způsob operačního řízení neumožňuje rozvoj a růst aktiv a 

také optimalizaci vlastních procesů. Operativní způsob řízení vede ke stagnaci v oblasti 

investičních či koncepčních procesů běžné správy a údržby. Jediný proces provozního 

řízení, který bude přehlcen pouze operativním řízení, může vézt k chaosu. Zároveň 
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vyžaduje vyšší míru finančních prostředků. Pokud plánuji jako organizace např. zavedení 

nových technologií, je nezbytné tyto záměry promítnou do strategického plánu. Zabývá 

se jim vrcholový managment organizace. U investiční činnosti by měly být stanoveny pro 

běžné činnosti vyplývající z udržitelnosti stávajících investic jako jsou: 

• reprodukce majetku, 

• vymezení všech užívaných technologií, 

• revizí, 

• legislativy, 

• apod. [1 str. 68,69] 

 

Není možné plánovat bez jasně stanovených cílů. 

 

3.15.6 Vedení geoinformačních a provozně technických informačních systémů 

 

Data technické infrastruktury většinou spravují jejich vlastníci, případně správci a 

provozovatelé. Správci TI obvykle používají několik informačních systémů. Jsou to 

zejména Provozně technické informační systémy (PTIS) distribučních společností v 

oblastech vodárenství, plynárenství, energetiky a telekomunikací, které se neobejdou bez 

využití geografického informačního systému (GIS), jehož základem jsou kvalitní vstupní 

data.  

 

Správci distribučních sítí TI využívají standartní PTIS komplexně podporující agendy 

správy majetku, který plně pokrývají všechny činnosti související s procesy správy 

majetku TI: 

• od jeho evidence (pasporty objektů, ploch), 

• přes plánování a řízení údržbových prací, 

• sledování nákladů na údržbu a správu majetku, 

• řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, 

• grafické prezentace data až po vyhodnocování a optimalizaci těchto procesů. 

 

3.16 SW podpora CAFM 

SW podpora využívá informační systém řízení projektů, ve kterém jsou zaznamenávány 

veškeré údaje o preventivní péči: 

• plánované termíny, 

• poruchy, 

• řešení. 

Systém generuje v opakovaných časových intervalech konkrétní požadavky na 

plánovanou údržbu. Klient e zároveň mlže on-line přesvědčit, zda výkon byl proveden. 

[1 str. 70] 
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CAFM systémy evidují souhrn údržeb a oprav, které v zadaných intervalech generují 

jednorázové požadavky. Ty se zobrazují pří kontrolních obhlídkách nebo konkrétních 

poruchách či haváriích. Pravidelné požadavky mohou být do těchto registrů zaváděny i 

na základě požadavku environmentálních aspektů (ISO 14 000), bezpečnostních kontrol 

(OHSAS 18 000) apod. Požadavky do systému zavádějí pověření zaměstnanci nebo 

dispečeři nebo je zapisuji jednotlivý Facility manažeři. Rozsah požadavků může být stále 

rozšiřován (předně se jedná o činnosti, které FM dodavatel přímo zajišťuje, dále však lze 

zaznamenávat i požadavky, které FM dodavatel pouze zprostředkovává, pro evidenci či 

pozdější vyhodnocení je však záznam v dispečinku velkým přínosem). 

 [1 str. 70] 

 

3.17 Zásady údržby staveb 

Facility managment se skládá ze dvou oblastí poskytování služeb a to, prostor a 

infrastruktura a lidé a organizace. V první oblasti si FM klade za cíl provozovat a užívat 

stavební objekt a jejich zařízení tak, aby jejich provoz byl efektivní z pohledu 

energetického managmentu, úspory provozních nákladů, ochrany životního prostředí, 

nebo minimalizace poruchovosti. Mohou nastat zásady, které přeruší provoz a v tomto 

případě je cíle FM zajistit, aby tento výpadek byl co nejkratší, a aby bylo realizováno 

maximum údržby. [1 str. 129,130] 

 

 

Údržba slouží k předcházení provozních výpadků. Dalšími očekávanými přínosy mohou 

být: 

• prodloužení a optimální využití životnosti budov,  

• zlepšení provozní bezpečnosti,  

• zvýšení připravenosti budovy plnit požadovanou funkci,  

• optimalizace provozních procesů,  

• snížení počtu poruch,  

• plánování nákladů na provoz budovy. [1 str. 129,130] 
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Obrázek 10 – Druhy přístupu k údržbě 

Zdroj: [1 str. 129,130] 

 

Správa budov zahrnuje především provozně technické činnosti spočívající v zajištění: 

• technické správy – údržba, obnova, modernizace, 

• úklidu 

• údržby přilehlých komunikací 

• revizí, kontrol, prohlídek a servisu technického a technologického zařízení budov 

• evidence dokumentu 

• dodávek energií, vody a údržby 

• hodnocení stavu a plánování investic 

• dohledu nad prováděnými pracemi. [1 str. 129,130] 

 

3.17.1 Plánovaná preventivní péče 

Plánovaná preventivní péče (PPM je základem Facility managmentu. Snižuje počet 

reaktivní a havarijní údržby. Podkladem pro sestavení harmonogramu PP, jsou požadavky 

výrobce na údržbu. V případě, kdy dochází ke zvýšené četnosti poruch, lze periodická 

prevence zkrátit, a tak předcházet provozním poruchám. Každý, kdo připravuje PPM, 

musí znát požadavky zařízení na spotřební materiál a včas objednat tyto prostředky na 

sklad. Jednoduše řečeno, prováděním preventivní údržby dle záměru a doporučení 

designéru lze dosáhnout či prodloužit provozní životnost a spolehlivost zařízení. Tato 

skutečnost má samozřejmě i ekonomický dopad. Průzkumy uvádějí průměrnou úsporu 

nákladů preventivní údržby v rozmezí 12–18 % v porovnání s čistě reaktivní údržbou. 

[1 str.131], [2 str.20] 
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3.17.2 Reaktivní a havarijní údržba 

Reaktivní údržba spočívá na reakci. Reakce. Která vyvolá pozornost teprve při nějaké 

poruše. Jedná se tedy o přístup, nechej to být a provozuj, dokud se to neporouchá“. Není 

vynaložena jakákoliv snaha na zajištění projektové životnosti. Takové poruchy mohou 

mít charakter provozní poruchy s nízkou prioritou, ale existují též poruchy, které 

potřebují okamžitý zásah (občas se tyto poruchy opravují dvoufázově – v první fází se 

zamezí šíření poruchy a provizorně se zařízení zprovozní a v druhé fázi se pak uvede do 

plně funkčního stavu). [1 str.131], [2 str.20] 

 

3.17.3 Preventivní údržby 

Preventivní údržba může být definována jako činnosti prováděna na základě časového 

harmonogramu, která si klada za úkol kontrolu, detekci a zpomalení degradace 

komponentu a zařízení s cílem dosažení nebo prodloužení projektované provozní 

životnosti se zachováním projektových parametrů. Prováděním preventivní údržby dle 

stanoveného harmonogramu a doporučení dodavatele zařízení lze prodloužit životnost a 

spolehlivost zařízení. [1 str.131], [2 str.20] 

 

3.18 Definice poruchových stavů 

Poruchy na zařízení se vyskytují během celé životnosti. 

 

V průběhu užívání mohou nastat tyto poruchy na zařízeních: 

• Závada na zařízení jako taková je změna vzhledových, technických, 

energetických, či bezpečnostních podmínek zařízení (systémů), které omezuje 

jeho výkonnost, nebo zvyšuje jeho hlučnost, nebo energetickou náročnost, nebo 

v únosné míře zvyšuje riziko poškození zdraví, nebo jejíž trvání je příčinou 

snížení jeho životnosti, avšak výskyt těchto jevů není natolik závažný, aby byl 

nutno zařízení okamžitě vyřadit z provozu. [2 str. 21] 

• Porucha zařízení je taková změna vzhledových, technických, energetických, čí 

bezpečnostních podmínek zařízení (systémů), která omezuje jeho výkonnost tak, 

že zařízení není možné či účelně provozovat, nebo zvyšuje hlučnost, nebo 

energetickou náročnost, nebo v únosné míře zvyšuje riziko poškození zdraví, 

nebo jejíž trvání je příčinou snížení jeho životnosti, avšak výskyt těchto jevů je 

natolik vážný, že je nutno zařízení okamžitě vyřadit z provozu. 

• Havarijní porucha je taková událost, která je charakterizována změnami, avšak 

vyvolává rizika ohrožení života a zdraví osob, velké hmotné škody nebo obojí 

současně. [2 str. 21] 

3.19 BIM (informační model budovy) 

Building information model nebo též modelling se skrývá pod zkratkou BIM. Překladem 

tohoto názvu je sousloví – informační model budov, také se používá informační 

modelování budov. Jedná se o budoucí modelování budoucích staveb, které jsou 
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projektovány s dalšími parametrem a to informací. Pokud investor, přijme filozofii BIMu. 

Získá strukturovaný model o své investici, který je bude provázet po celou dobu její 

živnosti. Od myšlenky vzniku po její likvidaci. [1 str. 125] 

 

3.19.1 Motivace k zavádění BIM 

Stavebnictví v rámci Průmyslu 4.0 získává nový rozměr plánování, realizace a provozu 

staveb všeho druhu včetně technické a dopravní infrastruktury. Informační modelování 

je o sdíleném přístupu zúčastněních osob těchto procesů k jedinému 3D projektu. 

V projektu je uveden veškerý popis objektu a tyto informace jsou provázány a uloženy 

v jediném cloudovém úložišti. Tento 3D model žije s objektem a je zajištěna oboustranná 

výměna informací. Tento model musí být aktualizován a udržován. Digitalizace 

stavebnictví může jít až do možností digitalizace povolování staveb a kontrol zakázek, 

simulace rozvoje, výstavby apod.  [1 str. 125] 

 

Trend BIM je ve světě již nastartován a tempo určuje trh. Státní sektor již pozvolna na 

tyto změny reagoval a upravuje legislativu ve veřejných zakázkách. Zavedení 

informačního modelování staveb představuje přechod stavebního sektoru na digitalizaci. 

Digitalizace je zavedení nebo zvýšení používání digitální nebo počítačové technologie 

takovým subjektem jako organizace, průmyslové odvětví nebo země. 

K celospolečenskému a hospodářskému rozvoji je zcela nezbytné, aby se rozšířilo 

používání technologie, digitálních procesů, automatizace a kvalifikace pracovníků. 

[1 str. 125] 

 

V roce 2014 Evropská unie uznala užitečnost BIM pro veřejný sektor. Tato metoda 

pomáhá dosáhnout vyšší efektivity vynaložených prostředků a podporuje inovace. 

Směrnice 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek umožnila zadavatelům v celé 

Evropě, aby mohli při zadávání veřejných zakázek požadovat použití BIM. Toto je 

umožněno i v ČR od 1. 10. 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázkách. Od roku 2022, se problematika veřejných zakázek zaměří tímto směrem, 

neboť se počítá s tím, že v tomto roce vzejde z právních předpisů povinnost zadávání 

a realizace veřejných zakázek pomocí BIM. [1 str. 125] 
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4 Případová studie 

 

4.1 Úvod do případové studie 

 

V této kapitole případové studie jsem prakticky popsala konkrétní správu nemovitosti 

Komerčního centra Rosa, kterou vlastní firma Limit Invest s.r.o. Jsou zde popsány 

veškeré služby, které firma potřebuje ke kvalitní správě této nemovitosti. Jednotlivé 

podpůrné činností jsou zde rozděleny na insourcing a outsourcing, a je zde vysvětleno 

jejich praktické fungování. 

 

V průběhu roku 2019 a 2020 jsem osobně kontaktovala pracovníky firmy. Pomocí 

osobních návštěv a konzultací jsem měla možnost nahlédnout na fungování správy tohoto 

objektu. Díky cenným informacím jsem mohla detailně popsat podpůrné činnosti, které 

firma potřebuje při svém core businessu, což je pronájem komerčních ploch. 

 

4.2 Základní informace o nemovitosti 

 

Název: Komerční centrum Rosa 

Vlastník nemovitosti: Limit Invest s.r.o. 

Sídlo: Frýdek-Místek 

Ulice: 8. pěšího pluku 2450, 738 01 Frýdek-Místek 

Počet nájemců: 54 

Počet parkovacích míst: 33 

Počet reklamních ploch: 12 

Počet podlaží: 0NP, 1NP, 2NP, 3NP, 4NP  

Počet pater: Suterén, mezipatro, přízemí, 1.patro, 2. patro, 3.patro  

 

4.3 Charakteristika objektu 

Komerční centrum Rosa se nachází ve Frýdku – Místku v moravskoslezském kraji. 

Centrum Rosa nabízí pronájem kancelářských a obchodních prostorů. V dané nemovitosti 

se nachází restaurace, kavárna, sídlí zde významné firmy i lékařské zdravotní centrum. 

Nemovitost se nachází přímo v centru a je tedy umístěna ve strategickém místě, kde je 

velká fluktuace lidí. Nemovitost nabízí k pronájmu parkovací stání, ale i před samotnou 

nemovitostí je veřejné parkoviště s místy až pro 200 aut. Je zde možnost navázání 

spolupráce s firmami, které zde už sídlí a navázání obchodních vztahů. Na nemovitost 

navazují jeden samostatný celek, které jsou napojeny na nemovitost Komerčního centra, 

ale jejich správa funguje samostatně a nespadají pod správu Limit Invest s.r.o., společně 

spravují hlavní vstup do objektu. 
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Komerční centrum se nachází ve vzdálenosti 250 m od Náměstí svobody, které se nachází 

v centru Frýdku – Místku. Firma koupila tuto nemovitost v roce 2005 od města a v roce 

2006 byla přikoupená část, kde je dnes umístěný hotel LaRosa s restaurací. Během let 

2012 až 2013 proběhla rekonstrukce, kdy se spojily komerční prostory malých kanceláří 

a vytvořil se velký prostor pro zdravotní centrum Sagena 2. 

 

Logo nemovitosti 

 

 
Obrázek 11 – Logo Komerčního centra Rosa 

 Zdroj: webová stránka (www.komercnicentrumrosa.cz) 

 
Obrázek 9 – Poloha nemovitosti v centru  1 

Obrázek 12 – Poloha nemovitosti v centru města 

Zdroj: www.mapy.cz – vlastní zpracování 

 

Komerční centrum Rosa se nachází 250 m od Náměstí svobody, které je v centru města. 

V těsné blízkosti nemovitosti najdeme tyto firmy ve vzdálenosti:  

• Poliklinika, 150 m – největší zdravotnické centrum ve Frýdku-Místku 

• Sagena, 50 m – centrum zdraví, komplexní fyzioterapeutické služby, denně 

navštíví téměř 700 lidí, sportovní obchod, lékárna 

• Banka Česká spořitelna, 50 m – hlavní pobočka ve Frýdku-Místku 

http://www.mapy.cz/
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• Obchodní centrum Krym, 100 m – obchodní centrum s oděvy, kavárnou 

a supermarketem 

• Hlavní vjezd do historického centra, 50 m 

• Tržnice, 250 m – veřejná tržnice s parkovacími místy pro 350 aut 

• Autobusové zastávka, 30 m – vytížená zastávka v obou směrech, jezdí zde 9 ze 

14 link MHD a příměstské spoje do širokého okolí 

 

4.4 Rozdělení a popis nemovitosti 

 

 

 
 

Obrázek 13 – Popsání nemovitosti a jejich vstupů 

Zdroj: www.google.cz/maps – vlastní zpracování 

 

 

Objekt Komerčního centra Rosa 

 

Červenou barvou je vyznačená celá nemovitost Komerčního centra, včetně hotelu LaRosa 

s restaurací. Hlavní vstup do tohoto objektu je přístupný z ulice 8. pěšího pluku. Tímto 

vstupem je zpřístupněná celá komerční část se všemi kancelářskými prostory (Sagena 2, 

Sagena – gynekologie, zubní ordinace atd.). 

 

Onačení viz. Obrázek 10: 

 

 

A 

B 

http://www.google.cz/maps
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Vstupy do nemovitosti 

 

1. Hlavní vstup nemovitosti 

Hlavní vstup do nemovitosti je vyznačen červenou šipkou označenou písmenem A. Tento 

vstup se nachází z ulice 8 pěšího pluku. Po vstupním schodišti se dostaneme přímo do 

hlavní haly, kde je umístěna recepce. Vstup je opatřen bezbariérovým přístupem, který 

financovalo město Frýdek-Místek po vzájemné dohodě s firmou Limit Invest s.r.o. Město 

zde vybudovalo tento bezbariérový přístup díky tomu, že schodiště leží na pozemku 

města, a tak se firma zavázala o starost provozního chodu a provozní údržbu venkovních 

schodišť. Vstupní schodiště komerčního centra je zároveň vstupem i na vstupní lávku. 

Nájemníkům je zpřístupněn přímý průchod do restaurace LaRosa, kdy můžou během 

odpoledni pauzy navštívit restauraci. Nemusí tedy využívat běžný vstup z ulice U staré 

pošty. 

 

Označená viz. Obrázek 10:  A 

 

 

 

2. Hlavní vstup hotelu a restaurace 

Hlavní vstup do restaurace a hotelu je vyznačen červenou šipkou písmenem B. Tento 

vstup je přístupný z ulice Staré pošty. Běžný návštěvník se dostane do restaurace, nebo 

hotelu pouze tímto vstupem. Nájemníkům, kteří jsou domluveni se správcem 

nemovitosti se můžou do restaurace dostat průchodem z přízemí a většinou tak 

využívají během polední pauzy. 

 

 

Označení viz. Obrázek 10:  B 

 

 

 

 

3. Vedlejší vstup do nemovitosti 

Vedlejší vstup do nemovitosti je označen zelenou šipkou. Je přístupný z ulice U staré 

pošty a je zajištěn automatickou závorou, kterou projíždí auta nájemníků dané 

nemovitosti, nebo zásobování restaurace. Automatickou závora se otevírá pomocí čipů. 

Tyto čipy jsou předány při uzavření smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem. Správce 

nemovitosti nabízí také možnost, kdy pronajímatel uvede své kontaktní číslo, kterým 

vždy kontaktujte správce nemovitosti prozvoněním, a závora je pomocí systému 

zvednuta. 

 

Označení viz. obrázek 10: 
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4. Parkoviště 

Prostor parkoviště je vyznačeno fialovou čárou. Toto parkoviště nabízí kapacitu 33 

parkovacích míst. Parkoviště je přístupné pouze vjezdem z ulice U Staré pošty. Je plně 

využíváno nájemníky komerčního centra. 

 

Označení viz obrázek 10:   

 

5. Sousedící nemovitost 

Sousedící nemovitost, které je označená žlutou čarou je zubní centrum Vejedent s.r.o. 

Hlavní vstup do tohoto centra je společný s komerčním centrem Rosa viz. Obrázek – 10. 

Dále společně s Komerčním centrem Rosa a fitness centrem spravují hlavní vstupní 

schodiště s bezbariérovým přístupem. 

 

Označení viz obrázek 10:   

 

6. Sousedící nemovitost 

V nemovitosti označené modrou barvou sídlí fitness centrum. Hlavní vstup přímo do 

objektu, již není společný s komerčním centrem. Společné schodiště s bezbariérovém 

přístup vede k hlavnímu vstupu. Dále společně s Komerčním centrem Rosa zubním 

centrem spravují hlavní vstupní schodiště s bezbariérovým přístupem. 

 

 

Označení viz obrázek 10:   
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4.5 Fotodokumentace 

Veškeré tato fotodokumentace je pořízená vlastními zdroji, při návštěvě nemovitosti 

Komerčního centrum Rosa. 

 

 
Obrázek 14 – Hlavní vstup do restaurace a hotelu LaRosa 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Obrázek 15 – Hlavní vstup do Komerčního centra 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 16 – Hlavní vstup do Komerčního centra Rosa 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
Obrázek 17 – Chodba se vstupy do kancelářských prostorů z východu výtahu  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 18 – Chodba se vstupy do kanceláří 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
Obrázek 19 – Třídění a recyklace odpadků v 2NP 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 20 – Třídění odpadků v 1NP 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
Obrázek – 21 Vstup do centra zdraví Sageny 2 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 22 – Vstupní hala z hlavního vstupu z ulice 8 pěšího pluku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.6 Rozdělení prostorů nemovitosti  

 

Při rozdělení jednotlivých prostorů na podlaží a patra jsem se držela rozdělení podlaží a 

pater podle dokumentu, který se nazývá Obsazenost – Limit Invest s.r.o., abych docílila 

přesného popsání nemovitosti a držela se jejich postupů při správě nemovitosti. Tento 

dokument spravuje externí Facility manažer z firmy PCTT Reality s.r.o. 

 

Správce nemovitosti Komerčního centra Rosa má nemovitost rozdělenou způsobem, 

kdy k jednotlivým podlažím přidělí odpovídající patro.  

 

Podlaží – Patro 

0NP – suterén 

1NP – mezipatro, přízemí 

2NP – 1.patro 

3NP – 2.patro 

4NP – 3.patro 

 

Tento dokument slouží k podrobnému vedení evidence obsazenosti nemovitosti. 

V dokumentu Obsazenost – Limit Invest s.r.o. je vždy uveden: 
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• Název firmy, 

• kontaktní osoba, 

• telefon, 

• E-mail,  

• Četnost plateb, 

• Velikost místnosti (m2), 

• Cena za 1 m2, 

• Celková cena nájmu/rok, 

• Celková cena nájmu/rok (s DPH), 

• Cena služeb za m2/rok, 

• Celková cena služeb/rok, 

• Celková cena nájmu + služeb/rok. 

 

4.7 Obsazenost a rozdělení prostor dle užitku 

 

Obsazenost a rozdělení prostor dle užitku 0 NP – suterén: 

• hotel LaRosa s.r.o., včetně restaurace, 

• auto myčka, 

• garáže, 

• firmy s.r.o. 

 

V prostorech 0 NP se nachází auto myčky, které patří jedné firmě, také skladovací 

prostory, garáže a velkou část zaujímá hotel s restaurací. V suterénu je také umístěn 

archív komerčního centra. 

 

Obsazenost a rozdělení prostor dle užitku 1 NP – přízemí, mezipatro: 

• Centrum zdraví Sagena 2 (V centru zdraví se nachází praktické lékař, oční lékař, 

ambulance ORL, pracovní lékařství) 

• Zdravotní pojišťovna 

• Advokátní kancelář 

• Firmy s.r.o. 

• Živnostníci 

 

Mezi firmy s.r.o. jsou např. firmy zabývající se financemi a pojišťovacími službami. Mezi 

živnostníky zde najdeme kadeřnictví, cukrářství, masáže nebo výživové poradce. Jeden 

z nejrozsáhlejších prostoru, který je v komerčním centrum pronajímán je Centrum zdravý 

Sagena 2.  

 

Obsazenost a rozdělení prostor dle užitku 2 NP – 1.patro: 

• Turecký honorární konzulát v MSK 
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• Firmy s.r.o 

• Živnostníci 

 

Obsazenost komerčních prostorů na sebe navazujících pater 1NP. 2NP, 3NP a 4 NP je 

dále velmi podobná. V 1.patře opět nalezneme prostory, které jsou pronajímány jako 

kadeřnické, kosmetické nebo masážní. Nalezneme zde ale i firmy zaměření např. na 

finance, stomatologii, advokátní poradenství, kontrolu průmyslové kvality aj. 

Zajímavým fakt je, že zde sídlí zřízení, kterým je Turecký honorární konzulát v MSK. 

 

Obsazenost a rozdělení prostor dle užitku 3NP – 2.patro: 

• Sagena – Gynekologie 

• Turecký honorární konzulát v MSK 

• Firmy s.r.o 

• Živnostníci 

 

Největší prostory 2. patra využívá firma, která se zabývá opravou, výrobou a montáži 

tělovýchovného nářadí a sportovního vybavení, a zároveň také gynekologie. 

Zde je důležité si zmínit tyto tři firmy které zde sídlí: PCTT limit s.r.o., PCTT Reality 

s.r.o. a Contaduria s.r.o. viz. kapitola 4.8 Zajištění služeb a revizí. 

 

Obsazenost a rozdělení prostorů dle užitku 4NP – 3.patro: 

• Vojenská zdravotní pojišťovna 

• Sběrné suroviny 

• Stavební spořitelna 

• Deník Frýdecko-Místecko 

• Firmy s.r.o. 

 

V 3. Patře sídlí většinou už firmy a živnostníci, kteří zaujímají jednotliví menší prostory.  

 

4.8 Rozdělení prostorů dle velikosti 

 

Jednotlivé prostory, které jsou firmou pronajaty činí 2003 m2. Všechny tyto komerční 

prostory lze rozdělit na kancelářské, obchodní a restauraci s hotelem. Firma nabízí 

opravdu veškerou škálu velikostí pro kancelářské, nebo obchodní využití.  

 

Prostory pro zdravotní centra Sagena 2 a Sagena – gynekologie patří mezi nejrozsáhlejší 

celky. Původně zde sdílely v menších prostorech a nejednalo se zdravotní centrum. Po 

domluvě s firmou bylo využito možnosti propojit menší jednotky. Po rekonstrukci byl 

vytvořen velký prostor pro zdravotní centrum a gynekologii. Prostory tak byly navrženy 

a postaveny tak, aby vyhovovali specifickým podmínkám nájemce. Zaujímají okolo 300 

m2 pronajatého prostoru komerčního centra. 
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Jako další objemný prostor je zde třeba zmínit hotel s restaurací LaRosa. Tento objektu 

nebyl původně součástí nemovitosti a byl přistavěn. Jeho plocha se rozkládá na 254 m2. 

 

V budově se celkově nachází nájemníků. Z celkového počtu jich 24 využívá parkování, 

které mají nájemníci k dispozici. 

 

Rozdělení prostorů dle velikosti: 

• 0 m2 – 15 m2 

• 15 m2 – 30 m2 

• 30 m2 – 60 m2 

• 60 m2 – 230 m2 

 

Z tabulek 1–4 můžeme vyčíst, že v nemovitosti se nacházejí jak prostory menších 

rozměrů do 15 m2, tak prostory dosahující rozměrů kolem 260 m2. V prostorech do 15 m2  

jsou většinou umístěny sklady, které se nacházejí v suterénu.  

 

V budově se celkově nachází 54 nájemníků. Z celkového počtu jich 21 využívá parkovací 

míst, které mají nájemníci k dispozici. V tabulkách 1 až 4 figurují pořadová čísla 1 až 59. 

Ale nejemní je 54. Je to proto, že některé jednotky jsou spojeny a jsou pronajaty jedné 

firmě nebo živnosti. 

 

Počet nájemníků: 54 

Počet parkovacích míst: 33 

Počet reklamních ploch: 12 
 

Tabulka 2 – Pronajaté prostory od 5,8 m2 – 15 m2 

 

Pořadové číslo Podlaží Rozměry (m2) 

1 1. patro 5,8 

2 Suterén 8,1 

3 Suterén 10,2 

4 Suterén 10,2 

5 Suterén 11,41 

6 Suterén 12,88 

7 Přízemí 13,55 

8 Přízemí 13,62 

9 3. patro 14,29 

10 1. patro 14,43 

11 1. patro 14,43 

12 2. patro 14,58 

13 Přízemí 14,7 

14 1. patro 14,98 
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15 3. patro 14,98 

Zdroj: vlastní zpracování, dokument Obsazenost – Limit Invest s.r.o. 

 

Tabulka 3 – Pronajaté prostory od 15 m2 – 30 m2 

 

Pořadové číslo Podlaží Rozměry (m2) 

16 2. patro 15, 08 

17 1. patro 15, 23 

18 1. patro 15, 66 

19 1. patro 15, 66 

20 2. patro 15, 66 

21 3. patro 15, 66 

22 1. patro 16, 03 

23 2. patro 16, 03 

24 1. patro 16, 18 

25 Suterén 16, 52 

26 Přízemí 16, 96 

27 Přízemí 17 

28 3. patro 17, 14 

29 Přízemí 17, 92 

30 2. patro 18, 07 

31 Suterén 18, 36 

32 Přízemí 20, 59 

33 1. patro 24 

34 1. patro 24, 41 

35 3. patro 26 

36 Přízemí 28, 57 

37 Suterén 29, 3 

38 3. patro 29, 55 

39 Suterén 30 

Zdroj: vlastní zpracování, dokument Obsazenost – Limit Invest s.r.o 

 

 

Tabulka 4 – Pronajaté prostory od 30 m2 do 60 m2 

 
Pořadové číslo Podlaží Rozměry(m2) 

40 3. patro 30, 1 

41 1. patro 31, 16 

42 3. patro 32, 08 

43 Přízemí 33 

44 Přízemí 36 

45 Přízemí 38, 25 

46 2. patro 40, 29 

47 Přízemí 42, 34 

48 1. patro 43, 37 
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49 3. patro 47, 4 

50 2. patro 50, 64 

Zdroj: vlastní zpracování, dokument Obsazenost – Limit Invest s.r.o. 

 

Tabulka 5 – Pronajaté prostory od 60 m2 – 230 m2 

 

Pořadové číslo Podlaží Rozměry(m2) 

51 Přízemí 61, 79 

52 1. patro 66 

53 Suterén 68 

54 2. patro 71 

55 Suterén 81,37 

56 3. patro 82, 53 

57 Mezipatro 97,41 

58 Mezipatro 229, 8 

59 Prízemí 254  

Zdroj: vlastní zpracování, dokument Obsazenost – Limit Invest s.r.o. 
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4.9 Building management INVEST s.r.o. 

 

Firma (Asset Mng) vlastní nemovitost, v tomto případě komerční centrum. Primární 

činností neboli Core businessem této firmy je pronajímání komerčních prostor. Je to 

hlavní činnost podnikání, která přináší do firmy zisk. S budovou jsou spojené jak příjmy 

(Property management), tak i výdaje (Facility managment). Tyto výdaje souvisejí právě 

se zajištěním podpůrných činností v tomto objektu v případě služeb, které je potřeba pro 

kvalitní správu a udržování této nemovitosti. Hlavním cílem je tedy získání nájemce 

a uzavření smlouvy. 

 

Nájemníci žádají komplexní starost jejich jednotek a chod nemovitosti, kterou využívají. 

Tato starost vyplývá ze smlouvy mezi uživatelem pronajaté jednotky a firmou Invest s.r.o. 

Zde se firma zavazuje o bezpečný chod nemovitosti a samotnou uživatelnost jak 

pronajatých prostorů, tak i prostorů využívaných nájemníky, které nájemníci užívají 

společně, a to zejména společné chodby a prostory WC. Nájemce mají také své povinnosti 

vůči jednotce, které jsou ustanoveny v nájemní smlouvě. 

 

 

 
 

Obrázek 23 – Vzájemná vztahy 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Vzhledem k rozmanitosti prostorů, které firma Invest s.r.o. pronajímá, potřebuje ke 

správě této nemovitosti komplexní facility management, tedy zajištění veškerých služeb. 

Firma funguje tak, že při spravování svého majetku využívá především formy externích 

dodavatelů. 

 

Firma Limit Invest s.r.o nespravuje všechny prostory této nemovitosti.  
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Samostatné celky, které si komplexní správu jednotky řídí samy: 

• Sagena 2  

• Sagena – gynekologie 

• Hotel a restaurace LaRosa 

 

4.10 Zajištění služeb a revizí 

Řízení a kontrolu těchto služeb má na starost externí Facility manažer – správcem 

majetku. Všechny služby jsou zajištěni outsourcingem, kromě jedné, a to je úklid. Firma 

Limit Invest s.r.o. má tedy pouze jediného zaměstnance. 

4.10.1 Služby Komerčního centra Rosa 

 

Služby: 

• Úklid 

• Strážní 

• Výkon technika 

• Svoz komunálního odpadu 

• Vedení účetnictví 

• Svoz komunálního odpadu 

• Správa webových stránek 

• Správa nemovitosti. 

 

1.Úklid 

Většina firem, které se nachází v podnájmu nemovitosti Komerční centrum Rosa fungují 

vždy od pondělí do pátku, v průměrném čase od 7:00 do 15:00. Každodenní úklid probíhá 

vždy ráno, kdy jsou očištěny podlahy společných prostorů, včetně suterénů a všechny 

společné WC. Ve všech podlaží se nachází pánské i dámské WC. Na každém patře jsou 

záchody uzamknuty a každý nájemce vlastní klíče k toaletám. Tato opatření vychází ze 

zkušeností z předešlých let, kdy toalety nemovitosti navštěvovaly i cizí lidé. Bohužel 

z hygienických i bezpečnostních opatření bylo zavedeno toto opatření s uzamykatelnými 

toalety. Každý rok na jaře jsou vyčištění i okna, které jsou ve společných prostorech 

v chodbě a na záchodech. Co se týče prostorů, které využívají samotní nájemci, tak 

veškerý úklid ve svých prostorech si zajišťuji samy, včetně oken a jsou zodpovědní, za 

čistotu jednotky. 

 

Počet zaměstnanců: 1 

Forma služby: interní 

Firma: Limit Invest s.r.o 
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Úklid si zajišťuje firma Limit Invest s.r.o sama a je to jediný přímý zaměstnanec firmy 

Limit Invest s.r.o. 

 

Služba je fakturována měsíčně. 

 

2. Strážní 

Každé ráno přijede do nemovitosti strážní, který odblokuje celou nemovitost a její 

společné prostory. Mezi tyto společné prostory patří: chodby, schodiště, suterén. Strážní 

se poté přemisťuje na recepci. Během dne v daných časových intervalech kontroluje celou 

nemovitost. Kolem 12:00 až 15:00 je v nemovitosti největší koncentrace lidí a strážní 

tedy kontroluje danou nemovitost. Večer má strážní za úkol projít celou nemovitost, 

zkontrolovat všechny společné prostory a toalety, zakóduje celou nemovitost a odjíždí. 

 

Forma služby: externí 

Firma: ZIROS s.r.o 

 

Služba je fakturována měsíčně. 

 

3. Výkon technika 

Firma Limit Invest s.r.o. si na běžnou údržbu nemovitosti pronajímá firmu PCTT Reality 

s.r.o., která zajišťuje údržbáře a elektrikáře v Komerčním centru Rosa. Během provozu 

nemovitosti může dojít k nehodám, které jsou spojené s běžným užíváním nemovitosti. 

Např. ucpané odpady, poruchy s elektroinstalaci, nedovírání dveří, poruchy s baterií aj. 

Údržbář má v zimě také udržuje parkoviště v bezpečném stavu, kdy odklízí zmrzlý sníh, 

aby nedocházelo ke kolizím automobilu.  

 

Forma služby: interní 

Firma: PCTT reality s.r.o. 

 

Služba je fakturována měsíčně. 

 

4. Vedení účetnictví 

Vedení účetnictví nemovitosti zajišťuje firma Limit Invest s.r.o. pomocí externí firmy. 

Každý týden poslední pracovní den jsou zaslány jednotlivé faktury pronajaté firmě. Firma 

se stará o veškeré vedení účetnictví, které zahrnuje: vedení účetnictví, zpracování 

periodických účetních výkazů, zpracování roční účetní uzávěrky, provádění záznamů 

uskutečněných a obdržených zdanitelných plnění pro účely DPH, zastupování klienta ve 

styku se státními institucemi. 

 

Forma služby: externí 

Firma: Contadruria s.r.o. 
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Služba je fakturována měsíčně. 

 

5. Svoz komunálního odpadu 

Nájemníci jsou povinni udržovat čistotu a neskladovat komunální odpad ve svých 

pronajatých kanceláří a prostorech.  

Na každém patře je umístěn stojan s koši n papír, plast, sklo a alobal. 

 

Forma služby: externí 

Firma: Frýdecká skládka 

 

Služba je fakturována měsíčně. 

 

5. Správa webových stránek 

Webové stránky jsou provozovány a spravovány externí firmou......Je to komerční služba, 

které slouží k propagaci nemovitosti, současně je také informační stránkou pro 

potenciální nové klienty. Na webových stránkách potenciální klient dokáže vyhledat tyto 

informace: polohu, prostory, fotogalerii, kontakty. 

 

Forma služby: externí 

Firma: Propagon s.r.o. 

 

Služba je fakturována ročně. 

 

6. Správa nemovitosti 

Správu nemovitosti zajišťuje zaměstnance externí firmy. Tento zaměstnanec zajišťuje 

pronajmutí veškerých komerčních prostorů, parkovacích míst a reklamních ploch. Staré 

se o chod nemovitosti a zajišťuje pronajmutí služeb jako je: ostraha, výkon technicky, 

vedení účetnictví, svoz komunálního odpadu, správa webových stránek. Tyto služby 

plánuje, kontroluje a zodpovídá za veškeré řízení těchto služeb. Dále dbá na plnění 

kontrol a revizí. 

 

Forma služby: externí 

Firma: PCTT Reality s.r.o 

 

Služba je fakturována ročně. 

 

4.10.2 Pravidelné revize/kontroly/opravy Komerčního centra Rosa 

 

Revize/kontroly/opravy: 

• Výtah 

• Elektroinstalace 
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• Automatické dveře 

• Hydranty 

• Hasící přístroje 

 

1.Výtah 

Výtah patří mezí dopravní prostředky z kategorie zdvihacích zařízení pro dopravu osob 

nebo nákladů. Plošina ve výtahu je tedy tažena hydraulicky. Výtah má speciální technické 

a mechanické parametry. Revize a opravy musí být prováděny řádně specializovanou 

firmou, Z těchto důvodů je výtah kontrolován každý měsíc firmou, která se specializuje 

na revize a opravy výtahů. Výtah v nemovitosti je kontrolován každý měsíc vždy na 

začátku, během celého roku.  

 

Forma služby: externí 

Název firmy: OTIS, a. s. 

 

Služba je placena kvartálně. 

 

2.Elektroinstalace 

Revize elektroinstalací se provádějí každý rok. V této službě jsou zahrnuty sdílené 

prostory jako schodiště, chodby, suterén a toalety. Ze smluvních podmínek mezi 

pronajímatel a nájemce si jednotlivé elektrovize v pronajmutích prostorech spravují 

nájemci samy. Jsou zodpovědní provézt elektrovizi malých spotřebičů jako je: kávovar, 

počítače, zásuvky, aj., kopie této revizní správy je předložena správci nemovitosti. Do 

budoucna na rok 2020 je v plánu při uzavírání nových smluv předělat jejich nynější znění. 

Firma Limit Invest s.r.o. chce zajišťovat i elektrovizi pronajatých ploch. 

 

Forma služby: externí 

Název firmy: ELVAC a.s. 

 

Služba je fakturována jednou za 3 roky. 

 

3.Automatické dveře 

Hlavní vstup do budovy je zajištěny automatickými dveřmi. Tyto dveře mají speciální 

mechanické komponenty. Majitel se rozhodl tyto dveře také kontrolovat kvalifikovanou 

firmou. Revize těchto dveří probíhá každý rok.  

 

Forma služby: externí 

Název firmy: TERMETAL s.r.o. 

 

Služba je fakturována ročně. 

 

4.Hydranty 
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Revize hydrantů se provádí vždy jednou ročně společně s kontrolou hasičských přístrojů.  

Hydranty jsou umístěny v budově a dva z nich se nachází v suterénu. Dále je jeden 

umístěn v 1.patře. 

 

Forma služby: externí 

Název firmy: ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. (HASIL) 

 

Služba je fakturována ročně. 

 

5.Hasičáky 

Revize hasičských přístrojů se provádí vždy jednou ročně společně s kontrolou hydrantů. 

Hasičské přístroje jsou vždy umístěny na patře viditelně pro nájemníky viz Obrázek – 14, 

Obrázek – 15. 

 

Forma služby: externí  

Název firmy: ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. (HASIL) 

 

Služba je fakturována ročně. 

 

4.11 Zajištění služeb  

 

Dále mezí služby, které firma potřebuje pro fungování nemovitosti je i zajištění tepla, 

elektřiny a vody. Tyto služby jsou také zajišťovány externě. Tyto služby jsou vždy 

dodány s nájemní smlouvou v tzv. evidenční listu. 

Služby: 

• Úklid  

• Výkon technika 

• Výkon technika 

• Vedení účetnictví 

• Správa webových stránek 

• Strážní  

• Svoz odpadu 

• Správa majetku 

• Elektřina 

• Teplo 

• Voda  

Revize/kontroly/opravy/servis: 

• Výtahy 

• Elektroinstalace 

• Hydranty 

• Hasící přístroje 
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• Automatické dveře 

 

 

4.12 Building managmnet podrobně 

 

Firma Limit Invest s.r.o. pro zajištění podpůrných činností tedy využívá 12 externích 

firem. Pouze jeden zaměstnanec je přímým zaměstnancem firmy Limit Invest s.r.o.  

 

Základem správného rozhodnutí, zde bylo odpovědí na otázku nákladů a času. Tato firma 

nemá vlastní zaměstnance zaměřené přímo na ostrahu, vedení účetnictví, výkon techniky 

atd. Kdyby chtěla firma mít vlastní zaměstnance každého zaměřeného zvlášť na službu, 

kterou potřebuje, bylo by to finančněji náročnější a na kontrolu zaměstnanců složitější.  

 

Možné povinnosti na vytvoření služby: 

• Strážní – proškolení bezpečností agenturou, 

• Technický výkon – neplnohodnotná využitelnost pracovníků, větší náklady na 

pracovníka, 

• Účetnictví – nákup účetního softwaru, neplnohodnotná využitelnost pracovníků, 

Svoz komunálního – odpadu neplnohodnotná využitelnost pracovníků 

Každý zaměstnanec příslušné služby by musel proškolena 

 

Někteří zaměstnanci by se museli projít proškolením, nebo mít potřebnou kvalifikaci. 

Nejdůležitějším faktorem, ale je jejich využitelnost. Např. využití účetního zaměstnance. 

Ten většinou eviduje faktury měsíčně a zpracování účetní uzávěrky ročně. Tento 

zaměstnance by neměl osmihodinové využití pět pracovních dnů v týdnu. 

 

 

Firmy, které mají pobočky v Komerčním centrum Rosa: 

Contaduria s.r.o. 

PCTT Reality s.r.o. 
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Obrázek 24 – Vlastník firmy 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro vysvětlení služeb: výkon techniky a správa majetku zde je uveden Obrázek 21. 

Vlastník firmy Limit Invest s.r.o. dále vlastní firmu PCTT Reality s.r.o., která poskytuje 

externí služby. Např. ve službě výkon techniky není údržbář tak uplatitelný, aby celých 

pět pracovních dnů v týdnu, osm hodin denně pobýval na Komerčním centru Rosa. Běžná 

provozní údržba není tak technicky náročná, aby firma najmula vlastního interního 

pracovníka. Dojde tak ke snížení nákladů a pracovník je najatý externí firmou. 

 

Také služba správy nemovitosti je zajišťována firmou PCTT Reality s.r.o. Případ je 

poměrně podobný jako u výkonu techniky. Zaměstnanec, který zajišťuje správu 

nemovitosti dále zabezpečuje i správu nemovitosti jiných objektu vlastníka Limit Invest 

s.r.o. 

 

Formálně jde tedy o externí formu zajišťování služeb. 

 

4.12.1 Firmy podpůrných činností 

 

Vztahy souvisejí s podnikáním patří mezi ty nejdůležitější. Toto jednoznačně platí i u této 

nemovitosti. Firma Limit Invest s.r.o. spolupracuje s dvanácti firmami. Během let se tyto 

spolupráce prokázaly jako kvalitní a spolehlivé. Všechny zde uvedené firmy, které 

poskytují externí služby, i firmy které provádějí revize a kontroly, potvrdily svou 

profesionalitu při výkonu práce. Většina firem, se kterými jsou navázané spolupráce jsou 
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firmy s dlouhodobou tradicí jako je např. ELVAC a.s, TERMETALs.r.o., nebo ZIROS 

s.r.o. Jedinou službou, kterou firma mění podle nabídky trhu jsou energie. 

 

Firma má spolupráce s externími firmami navázány, již několik let. V budoucnu 

neplánuje změnu jakéhokoliv dodavatele. Jejich služby jim vyhovují jak po praktické 

části, tak co se týče financí, které si externí firmy nárokují za službu. 

 

Zásluha dlouhodobé spolupráce, je zde i přístup dobrého facility manažera, který spravuje 

objekt. Dodržování termínů plateb a kvalitní komunikace při řešení malých, nebo velkých 

problémů je nezbytnou úlohou tohoto pracovníka.  

 

Při osobní návštěvě, kdy jsem komunikovala s daným facility manažerem jsem ocenila 

hlavně jeho ochotu a ojedinělý přístup. Snaží se vždy vyhovět daným požadavkům. Při 

mých pokládaných otázkách byl schopný velice rychle reagovat, a skoro veškeré detaily 

o poskytovaných službách si pamatoval z paměti. 

 

 
 

 

Služby interní: 

• Úklid – Limit Invest s.r.o. 

 

Služby externí: 

• Strážní – ZIROS s.r.o. 

• Výkon technika – PCTT reality s.r.o. 

• Vedení účetnictví – Contaduria s.r.o. 

• Správa majetku – PCTT reality s.r.o 

• Správa webových stránek – Propagon s.r.o. 

• Svoz odpadu – Frýdecká skládka 

• Elektřina – innogy Energie s.r.o. 

• Voda – SmVac a.s. 

• Teplo – DISTEP s.r.o 

 

Revize 

• Výtahy – Otis, a.s 

• Elektoroinstalace – ELVAC a.s 

• Hydranty – HASIL 
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• Hasičáky – HASIL 

• Automatické dveře – TERMETALs.r.o. 

 

 

4.13 Projektová dokumentace 

 

Firma Limit Invest s.r.o. koupila nemovitost komerčního centra v roce 2006. U straších 

nemovitostí jako je i Komerční centrum Rosa je poměrně častým problémem absence 

projektové dokumentace. Bohužel ani tato nemovitost není výjimkou Při koupi 

nemovitosti byla předána tato dokumentace, jak je vidět na Obrázcích 23,24,25,26 jde 

spíše u studie než kvalitně zpracované půdorysy. Co vše na výkresech chybí: 

• konstrukční šeření podlaží, 

• legenda materiálu, 

• legenda místností, 

• konstrukční šeření podlaží, 

• kóty, výškové kóty 

• Materiály a tloušťky stěn, 

• Při koupi nemovitosti jim byla předána tato dokumentace. 

 

 

 

 

 
Obrázek 25 – Půdorys 1NP 

Zdroj: firma Limit Invest s.r.o. 
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Obrázek 26 – Půdorys 2NP 

Zdroj: firma Limit Invest s.r.o. 

 

 
Obrázek 27 – Půdorys 3NP 

Zdroj: firma Limit Invest s.r.o. 
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Obrázek 28 – Půdorys 4NP 

Zdroj: firma Limit Invest s.r.o. 

 

 

 

V roce 2006 firma Limit Invest s.r.o. přistavěla ke Komerčnímu centru hotel s restaurací.  

Byl zaměřen stávající stav a projektová dokumentace byla vyprojektována v softwaru 

AutoCAD. Projektová dokumentace byla ze zákona zpracována autorizovanou osobou. 

V těchto půdorysech, už nejsou nedostatky, které se nachází v půdorysech 1NP, 2NP, 

3NP, 4NP. 
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Obrázek 29 – Půdorys hotelu s restaurací 

Zdroj: firma Limit Invest s.r.o. 
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Obrázek 30 – Půdorys hotelu s restaurací 

Zdroj: firma Limit Invest s.r.o. 
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4.14 Možné doporučení BIM realizace 

 

Tato metodika je již v některých zemích povinná pro stavební zakázky pro státní správu.  

Z Evropy jsou to státy především severské jako je Norsko, Finsko a Dánsko. Ve Velké 

Británie, kde je informační modelování budov povinné pro všechny státní zakázky od 

roku 2016. V zemích jako je USA, Austrálie, Singapur ji mají vytvořeny standarty pro 

projektování v BIMu. V české republice se zabývá problematikou BIM ministerstvo 

průmyslu a obchodu. Proslýchá se, že je možné že v roce 2022 na všechny stavební 

zakázky pro veřejnou správu.  

 

V budoucnu by se firma Limit Invest s.r.o mohla soustředit na vyprojektování v 3D, 

pomocí BIM nástrojů celé nemovitosti komerčního centra. Rozdíl mezi jejich 

zpracovanými dokumenty v 2D modelech a projektování je, že každý vložený prvek byl 

měl přidělený atribut a vlastnost a ten by ho také definoval. Každý takto vytvořený model 

by byl nositelem informací, které by se dále využívaly jak při plánování, realizaci, tak 

zejména při správě a provozu budov. Všechny tyto informace by využitelné pro Facility 

manažera.  

 

Jak by to mohlo fungovat? 

Nejčastěji pronajaté jednotky v objektu jsou kanceláře. Např. každá kancelář by měla 

v modelaci uvedené: 

• pořadové číslo jednotky, 

• nájemníka jednotky, 

• uvedení o zaplacení nájmu a služeb, 

• zakreslení místnosti, veškerých oken a dveří s celkovými výměry, 

• celkové výměry místnosti, 

• zakreslení veškerých instalaci: rozvody vody, elektřiny, vytápění, 

• zakreslení elektrotechnických rozvodů – elektrorozvody, počítačové sítě, 

osvětlení, 

• uvedení oprav, revizí a kontrol, 

• inventarizace majetku (majetku užívaného nájemníkem jednotky jako např. stoly, 

židle, lampy atd.), 

• přehled dodávaných služeb dodavatele. 

 

Facility manažer by mohl on-line vstupovat do systému a kontrolovat aktuálnost. Věděl 

by přesně, kdy má dojít k revizím, kdy skončí nájemní smlouva, nebo jestli nájemník má 

splněny všechny pohledávky vůči firmě. Sledováním údržby nebo poruchovosti by mohl 

předejít opakovaným poruchám a operativně je řešit např. změnou externího dodavatele. 

Všechna tato data by byla aktuální díky neustálému kontrolování a vkládání nových dat. 

Data by mohla být aktualizována měsíčně, nebo jinou časovou periodou, kterou by si určil 

facility manažer dle úvahy. 
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Odpadla by tak náročnost při vyhledávání v jednotlivých smlouvách, nebo projektové 

dokumentace, která jsou vytvořeny písemně a je např. ukládána v plánovaných 

pořadačích. Toto je však otázka budoucnosti a záleží na firmě, zda se rozhodne 

nasměřovat touto cestou a postupně digitalizovat celou správu majetku. 

 

4.15 Vztah Facility a Property Managmentu a jejich náklady 

 

Asset Mng 

• Vlastník 

• Nemovitost 

 

Property Mng 

• Specializováné společnost 

• Substruktury vlastníka 

• Obchodní řízení, realizace strategie budovy 

 

Facility Mng  

• Subdodavatelé 

• Provoz 

 

Náplň řízení objektu jako takového v sobě zahrnuje Asset Mng, což je v tomto případě 

Fimra Limit Invest s.r.o. a je vlastníkem objektu, jehož primární činností je pronajímaní 

komerčních prostorů. Z této hlavní činnosti ji plynou příjmy (Property Mng), které dále 

vlastník investuje právě na zajištění služeb, nebo modernizace objektu. V tomto 

konkrétním případě bude firma investovat do zateplení budovy. Z toho vyplývá, že firma 

dokáže efektivně využívat příjmy (Property Mng), které plynou z její primární činnosti. 

Na strategické úrovni řízení naplánovala rozvoj nemovitosti, tak aby dokázala generovat 

zisk a udržela nemovitost v řádném a kvalitní chodu. 

 

4.15.1 Služby interní 

 

Cena nákladů služeb je uvedena bez DPH.  

 

Tabulka 6 –Náklady na interní služby 

Služba Firma Cena Kč/měsíc Cena Kč/rok 

Úklid Limit Invest s.r.o.         20 000 Kč         240 000 Kč  

          240 000 Kč 

 

 

Zdroj: vlastní zpracovaní – data Limit Invest s.r.o. 
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4.15.2 Služby externí 

 

Cena nákladů služeb je uvedena bez DPH.  

 

Tabulka 7 – Náklady na externí služby 1 

Služba Firma Cena Kč/měsíc Cena Kč/rok 

Strážní ZIROS s.r.o 10 800 Kč 129 600 Kč 

Výkon technika 

PCTT Reality 

s.r.o. 10 000 Kč 120 000 Kč 

Vedení 

účetnictví Contaduria s.r.o. 25 000 Kč 300 000 Kč 

Správa majetku 

PCTT Reality 

s.r.o. 28 000 Kč 336 000 Kč 

Správa 

webových 

stránek Propagon s.r.o. 5 000 Kč 60 000 Kč 

Svoz odpadu Frýdecká skládka 1 800 Kč 21 600 Kč 

   967 200 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování – data Limit Invest s.r.o 

 

Tabulka 8 – Náklady na externí služby 2 

Služba Firma Cena Kč/měsíc Cena Kč/rok 

Elektřina 

innogy Energie 

s.r.o.                -   Kč         450 000 Kč  

Voda SmVac a.s.                -   Kč         312 000 Kč  

Teplo DISTEP s.r.o.                -   Kč         480 000 Kč  

         1 242 000 Kč  

Zdroj: vlastní zpracování – data Limit Invest s.r.o 

 

 

Z tabulek, které jsou uveden v kapitole 4.16 a 4.17 jsem sestavila graf nákladů služeb za 

rok bez DPH. Z grafu vyplývá, že mezi nejdražší služby nemovitosti, můžeme zařadit 

zajištění služeb jako je teplo, energie a vodné. Služby jako správa majetku a vedení 

účetnictví se řadí mezi ty dražší služby nad 200 000 Kč ročně. V kategorii pod 200 000 

Kč za rok nalezneme další služby jako strážní, správa webových stránek úklid a svoz 

odpadu. 
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Graf 1 –Náklady na služby za rok 

Zdroj: vlastní zpracování – data firmy Limit Invest s.r.o. 

 

4.15.3 Revize/opravy 

 

Cena nákladů revizí je uvedena bez DPH.  

 

Tabulka 8 – Náklady na revize  

Revize/opravy Firma Cena Kč/měsíc Cena Kč/rok 

Výtahy OTIS, a.s.                -   Kč           10 000 Kč  

Elektroinstalace ELVAC a.s.                -   Kč             5 000 Kč  

Automatické 

dveře 

TERMETAL 

s.r.o.                -   Kč             6 000 Kč  

Hydranty         HASIL                -   Kč             1 500 Kč  

Hasičáky HASIL                -   Kč                   -   Kč  
 

           22 500 Kč  

Zdroj: vlastní zpracování – data Limit Invest s.r.o. 

 

 

Z tabulek, které jsou uveden v kapitole 4.18 jsem sestavila graf nákladů revizí za rok. 

Z grafu vyplývá, že mezi nejnákladnější revize patří výtahy. Tato částka se pohybuje ve 

výši 10 000 Kč. V intervalu od 1 500 Kč do 6 000 Kč jsou automatické dveře, 

elektroinstalace a hydranty s hasičáky, u kterých se revize provádí zároveň. 
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Graf 2 –Náklady na revize za rok 

Zdroj: vlastní zpracování – data Limit Invest s.r.o. 
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5 Závěr 

 

Diplomová práce se zabývala představením správy nemovitosti jako součást facility 

managementu na konkrétní nemovitosti. V teoretické části práce jsem vysvětlila základní 

teoretické pojmy vztahující se ke správě nemovitosti, jeho obsahu výkonu, údržby 

objektu a povinnostech vlastníka. Dále jsem představila pojmy jako je facility 

management a věci související s facility managementem, tedy nástroje facility 

managmentu používané při správě nemovitosti. Jako velmi důležitým pojmem se v této 

práci ukázal pojem outsourcing. 

 

V praktické části jsem nejdříve představila a popsala vybranou nemovitost Komerčního 

centra Rosa. Uvedla jsem zde základní informace o nemovitosti a její charakteristiku. 

Následovala fotodokumentace, kterou jsem pořídila při osobních návštěvách vybrané 

nemovitosti. Dále jsem také popsala obsazení nemovitosti dle jejich užitku a velikosti. 

Další část se věnuje popsaní externích firem, které zajišťují podpůrné činnosti při 

podnikání firmy Limit Invest s.r.o., jejíž primární činností je pronájem komerčních 

prostorů. Podpůrné činnosti jsou rozděleny na dvě hlavní skupiny, a to jsou služby 

a revize. Všechny tyto služby jsem popsala a vysvětlila, jak fungují na konkrétní 

nemovitosti. Uvedla jsem také projektovou dokumentaci, která byla předána při koupi 

tohoto objektu. Dále jsem uvedla náklady, které souvisejí se službami a revizemi.  

 

Cílem této práce bylo představit správu nemovitosti jako součást facility managmentu na 

konkrétní nemovitosti a navrhnout možnou optimalizace. Při průzkumu fungování služeb 

firmy jsem nezjistila žádné zásadní nedostatky a ani samotný facility manažer si jich není 

vědom. Firma tedy neuvažuje o změně dodavatelů a optimalizaci nákladů, protože již 

spolupracuje s dlouholetými dodavateli služeb, se kterými je spokojená. Zároveň je firma 

schopna generovat zisk a přerozdělit jednotlivé příjmy tak, že je schopna znovu do 

nemovitosti investovat. To je v blízké budoucnosti nové zateplení budovy, a proto jsem 

jako možný rozvoj navrhla projektování v 3D modulech BIM. Možné digitalizování 

celkové správy majetku by firmu posunulo na další úroveň. Firma by se mohla 

zdokonalovat v této činnosti a být tak do budoucna připravena na digitalizaci ve 

stavebnictví. 
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FM – Facility management 

SN – Standartní návod 

TZB – Technické zařízení budov 

BIM – Building Information Modeling 
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