
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

 

VYUŽITÍ PRINCIPŮ FACILITY MANAGEMENTU PRO 
OPTIMALIZACI NÁKLADŮ ADMINISTRATIVNÍCH  
BUDOV  
UTILIZING OF THE FACILITY MANAGEMENT PRINCIPLES  FOR COST OPTIMIZATION OF 
ADMINISTRATIVE BUILDINGS 

DISERTAČNÍ PRÁCE 
DOCTORAL THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Ing. ZDENKA ROSECKÁ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. ALENA TICHÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2015              



2 
 

ABSTRAKT 

Současná stavební realita ukazuje zneklidňující fakt, že žádná profese není 
přítomna ve všech fázích životního cyklu stavebního objektu. Stále více se 
ukazuje nutnost vzájemného propojení všech účastníků investičního procesu ve 
všech fázích životního cyklu stavebního objektu a to právě díky facility 
managementu. V České republice je facility management stále poměrně nový a 
neustále se vyvíjí. 

V předkládané disertační práci je představen facility management včetně 
souvisejících standardů. Dále je popsána pozice facility manažera a vymezeny 
principy facility managementu.  Navržená metodika na sledování provozních 
nákladů životního cyklu stavebních objektů je představena i na konkrétním 
stavebním objektu. Definované principy facility managementu jsou následně 
zasazeny do kontextu řízení nákladů vybraného stavebního objektu. Cílem 
disertační práce je prokázat či vyvrátit, že aplikací principů facility 
managementu lze optimalizovat náklady administrativních budov.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Facility management, principy, životní cyklus stavebního objektu, provozní 
náklady, náklady životního cyklu, optimalizace 

ABSTRACT 

The current civil engineering reality is showing disturbing fact that no profession 
are present in all phases the life cycle of a construction object. Is becoming 
increasingly evident need for interconnection of all participants of the investment 
process in all phases the life cycle of a construction object, and it is thanks to 
facility management. Facility management in the Czech Republic is still 
relatively new and continually develops. 

Facility management is introduced including the associated standards in this 
thesis.Thesis deals with the position of facility manager and define facility 
management principles. The proposed methodology for monitoring of the 
operational life cycle cost of buildings is also presented on the specific 
construction object. Defined facility management principles are then set in the 
context of cost management of the selected construction object. The aim of the 
doctoral thesis is to prove or disprove that the application of the facility 
management principles can optimize the costs of administrative buildings. 

KEY WORDS 

Facility management, principles, construction object life cycle, operating costs,  
life cycle costs, optimization 
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1. ÚVOD 
Obor Management stavebnictví v sobě zahrnuje velké množství disciplín od 
technických přes ekonomické až ke společenskovědním. Jednou z těchto dílčích 
disciplín je i facility management.  

Vznik facility managementu lze vysledovat do sedmdesátých let minulého století. 
Kolébkou jeho vzniku byly Spojené státy americké. Počátky jsou úzce spjaty 
s existencí mezinárodní asociace, sdružující tyto odborníky po celém světě. Se 
vznikem asociace se tedy začalo formovat a šířit i povědomí o facility 
managementu.   

V České republice je facility management stále poměrně nový, neustále se vyvíjí a 
směřuje ke vzniku samostatného oboru vědy a vzdělávání.  S jeho rozvojem souvisí i 
vznik nových pracovních pozic ve firmách, pozic facility manažerů. Současně s tím 
také roste množství firem, které poskytují ať už komplexní nebo dílčí služby facility 
managementu. Současné požadavky praxe naznačují, že znalost facility 
managementu bude součástí nutných vědomostí budoucích kvalitních stavebních 
odborníků.  

Pro rozvoj vědy a vzdělávání na oboru Management stavebnictví je nutné rozšířit 
základnu zkoumaných disciplín i o facility management. Současné požadavky praxe 
naznačují, že znalost facility managementu bude součástí nutných vědomostí 
budoucích kvalitních stavebních odborníků.  

Dnešní stavební realita ukazuje zneklidňující fakt, že žádná profese není přítomna ve 
všech fázích životního cyklu stavebního objektu. Jedna skupina odborníků je 
součástí předinvestiční fáze, jiná pak součástí fáze investiční. Provozovatel objektu 
do něj často vstupuje až ve chvíli, kdy je stavební objekt již kompletně zrealizován a 
je tedy rozhodnuto o téměř všech budoucích (nejen provozních) nákladech.  

Stále více se ukazuje nutnost vzájemného propojení všech účastníků investičního 
procesu ve všech fázích životního cyklu stavebního objektu a to právě díky facility 
managementu. Jedině vzájemnou spoluprácí jednotlivých odborníků s ohledem na 
budoucí potřeby provozovatele a hlavně uživatele objektu lze dosáhnout výstavby 
kvalitních, uživatelsky příjemných staveb, ve kterých nebude nic bránit výkonu a 
rozvoji hlavní činností subjektů. Současně s tím jde ruku v ruce i propojení 
informací mezi všemi fázemi životního cyklu a mimo jiné i propojení nákladů, 
prostupující všemi těmito fázemi. 

Facility manažer je právě takovým odborníkem, který má předpoklady pro vzájemné 
propojení všech fází životního cyklu v jeden součinný celek. Praxe si takovýchto 
pozic žádá a vědeckovýzkumná činnost, představující teoretickou podporu, musí 
držet krok s tempem růstu praxe, či ještě lépe, být o něco napřed.  



5 
 

2. CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE A VĚDECKÁ HYPOTÉZA 
Cílem této disertační práce s názvem Využití principů facility managementu pro 
optimalizaci nákladů administrativních budov je představit facility management jako 
novou součást oboru Management stavebnictví a prokázat či vyvrátit, že aplikací 
principů facility managementu lze optimalizovat náklady administrativních budov.  

K dosažení cíle práce jsou stanoveny tyto úkoly:  

• představit facility management (včetně jeho standardů) 
• představit pozici facility manažera 
• ukázat formy zajištění služeb 
• vytvořit návrh na hodnocení kvality služeb 
• vymezit principy facility managementu 
• vytvořit metodiku na sledování nákladů životního cyklu 
• uvést konkrétní příklad stavebního objektu a jeho náklady životního cyklu 
• definované principy zasadit do kontextu řízení nákladů na vybraném stavebním 

objektu 
• na vybraném principu matematicky určit vliv rozhodnutí na výši budoucích nákladů 

Disertační práce pracuje s touto hypotézou: 

„Principy facility managementu aplikované v investiční fázi životního cyklu 
pozitivně ovlivní snížení provozních nákladů“ 

3. PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU PROBLEMATIKY 

3.1 DEFINICE FACILITY MANAGEMENTU 

Není snadné najít český ekvivalent pro pojmenování facility managementu, proto se 
i u nás používá jeho anglická podoba. V odborné i laické veřejnosti se postupně 
dostává do povědomí.  

Pojem facility management má několik různých definic. Pro vysvětlení je nejlepší 
nejprve přeložit jednotlivá slova facility a management. Překlad slova „facility“ 
znamená dovednost, snadnost, obratnost, lehkost, zařízení, vybavení. Podle 
anglického popisného slovníku znamená facility budovu, zařízení, ale i služby, které 
se poskytují organizaci za určitým účelem. Slovo „management“ je už běžněji 
používáno a lze jej přeložit jako správa, vedení, řízení nebo ředitelství.  

Facility management je odvětví, jehož náplní je komplexní plánování a správa 
veškerých podpůrných činností ve firmách všeho druhu. V literatuře se často uvádí 
jako průnik tří oblastí, označovaný zkratkou 3P (Pracovníci – Procesy – Pracoviště). 
První dvě části jsou typické pro jakékoliv „managementy“ třetí oblast (pracoviště) je 
však specifická právě pro facility management. [1] 

 „Facility management = systém řízení podpůrných služeb“ 

Asociace IFMA (International Facility Management Association – Czech Republic) 
definuje facility management jako metodu, jak v organizacích sladit pracovní 
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prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. [2] Základní cíl facility managementu pak 
definuje následovně: „Cílem je posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž 
pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně 
přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace.“ [2] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obrázek 1: GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ DEFINICE FACILITY MANAGEMENTU 
[2] 

Podle normy EN 15221 je facility management integrace činností v rámci 
organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují 
efektivitu vlastní základní činnosti. [3] Základní činností se pak rozumí činnosti, 
které představují charakteristické a nepostradatelné způsobilosti organizace v jejím 
hodnotovém řetězci (rozhraní mezi základními činnostmi a podpůrnými službami je 
stanoveno individuálně každou jednotlivou organizací, toto rozhraní musí být 
průběžně aktualizováno). [3] Hlavní činnost je do jisté míry totožná s předmětem 
podnikání.  

Hlavní činnost si stanoví každá firma a může být charakterizována jako dominantní, 
funkční proces, uskutečňovaný organizací za účelem splnění její primární funkce. 
Podnikatelské subjekty např. vykonávají svou hlavní činnost za účelem splnění 
základního cíle podnikání – vykazování zisku. (Příklady hlavních činností pro různé 
subjekty: škola – výuka žáků; stavební podnik – výroba stavebních objektů; 
nemocnice – péče o pacienty) 

Doplňkem k hlavní činnosti jsou pak činnosti podpůrné. Jsou to všechny ostatní 
činnosti, které nejsou součástí hlavního funkčního procesu, ale vytvářejí podmínky 
pro úspěšný průběh hlavní činnosti. (Příklady podpůrných činností: správa majetku, 
vedení účetnictví, úklid, stravování, informatika a telekomunikace, bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci,… [4]) 

3.2 LEGISLATIVNÍ PODPORA FACILITY MANAGEMENTU 

Dokladem toho, že je facility management v naší zemi poměrně novou disciplínou 
může být i norma ČSN EN 15221, jejíž první (Termíny a definice) a druhá část 
(Průvodce přípravou smluv o facility managementu) jsou v platnosti teprve od roku 
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2007. Norma má celkem 7 částí. Díly 3 (Návod pro kvalitu ve facility 
managementu), 4 (Taxonomie,
(Návod pro procesy ve facility managementu) a 6 (Měření ploch a prostorů ve 
facility managementu) byly v
březnu roku 2014 vyšel nový český překlad prvních 
normy se věnuje benchmarki

3.3 FACILITY MANAŽER

Je nesprávné, že facility manažer 
objektu. Toto špatné pojetí 
Výsledky zahraničních výzkumů naznačují, že investiční náklady na pořízení 
objektu se přibližně rovnají provozním nákladům vynaloženým za deset až dvanáct 
let jeho používání. Za předpokladu, že budeme objekt využívat po dobu cca 60 let, 
je poměr nákladů na pořízení objektu k nákladům provozním 1 : 5. I přesto se téměř 
vůbec neřeší provozní aspekt budovan
enormní tlak na co nejmenší pořizovací cenu. V praxi se tak na počátku „ušetřené“ 
prostředky, vynaloží v budoucn
často i v několikanásobcích. Lze tomu zabránit pouze důsledným a komplexním 
vyhodnocením nákladů po dobu technického života 
Cycle Costs – LCC).  

Je velmi důležitá účast facility 
projektu. Facility manažer z titulu své profese může a musí podrobně znát provozní 
potřeby uživatele a dokáže se
 

Obrázek 2: INVESTIČNÍ PROCES A FACILITY MANAŽER

celkem 7 částí. Díly 3 (Návod pro kvalitu ve facility 
managementu), 4 (Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu), 5 
(Návod pro procesy ve facility managementu) a 6 (Měření ploch a prostorů ve 
facility managementu) byly v roce 2011 odsouhlaseny jednotlivými státy EU. V 

vyšel nový český překlad prvních šesti částí normy. 
normy se věnuje benchmarkingu a platí od dubna roku 2013. 

FACILITY MANAŽER 

, že facility manažer většinou začíná svou práci až po kolaudaci 
oto špatné pojetí velmi často způsobuje obrovské provozní ztr

Výsledky zahraničních výzkumů naznačují, že investiční náklady na pořízení 
objektu se přibližně rovnají provozním nákladům vynaloženým za deset až dvanáct 
let jeho používání. Za předpokladu, že budeme objekt využívat po dobu cca 60 let, 

dů na pořízení objektu k nákladům provozním 1 : 5. I přesto se téměř 
vůbec neřeší provozní aspekt budovaného stavebního objektu
enormní tlak na co nejmenší pořizovací cenu. V praxi se tak na počátku „ušetřené“ 
prostředky, vynaloží v budoucnu v podobě zvýšených provozních nákladů. A to 

několikanásobcích. Lze tomu zabránit pouze důsledným a komplexním 
vyhodnocením nákladů po dobu technického života – nákladů životního cyklu (Life 

Je velmi důležitá účast facility manažera v projektovém týmu již v n
acility manažer z titulu své profese může a musí podrobně znát provozní 

se soustředit i na specifické provozní detaily. 

NVESTIČNÍ PROCES A FACILITY MANAŽER [15
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celkem 7 částí. Díly 3 (Návod pro kvalitu ve facility 
klasifikace a struktury ve facility managementu), 5 

(Návod pro procesy ve facility managementu) a 6 (Měření ploch a prostorů ve 
roce 2011 odsouhlaseny jednotlivými státy EU. V 

šesti částí normy. Poslední část 

začíná svou práci až po kolaudaci 
velmi často způsobuje obrovské provozní ztráty. 

Výsledky zahraničních výzkumů naznačují, že investiční náklady na pořízení 
objektu se přibližně rovnají provozním nákladům vynaloženým za deset až dvanáct 
let jeho používání. Za předpokladu, že budeme objekt využívat po dobu cca 60 let, 

dů na pořízení objektu k nákladům provozním 1 : 5. I přesto se téměř 
ého stavebního objektu, ale je vyvíjen 

enormní tlak na co nejmenší pořizovací cenu. V praxi se tak na počátku „ušetřené“ 
u v podobě zvýšených provozních nákladů. A to 

několikanásobcích. Lze tomu zabránit pouze důsledným a komplexním 
nákladů životního cyklu (Life 

projektovém týmu již v nejranější etapě 
acility manažer z titulu své profese může a musí podrobně znát provozní 

soustředit i na specifické provozní detaily. [1]  

 

5] 
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3.4 FORMY ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB FACILITY MANAGEMENTU 

Cílem managementu podnikatelského subjektu je maximální efektivnost hlavní 
činnosti. Proto i optimalizace hlavní činnosti probíhá kontinuálně. Organizace se 
může soustředit na hlavní činnost tehdy, pokud si programově odčlení podpůrné 
činnosti. Jejich řízení zabezpečí buď interní formou jako součást firemní organizační 
struktury (mezinárodně označované jako inhouse nebo též insourcing), nebo externí 
formou (outsourcing), anebo si zvolí kombinovanou formu. Podpůrné činnosti 
potom přináší požadovanou funkční podporu hlavní činnosti. [13] 

3.4.1 Insourcing 

Pokud je útvar facility managementu součástí managementu organizace, z hlediska 
řízení podpůrných činností jde o vrcholový management. Prostřednictvím facility 
managementu se vytváří systémové vazby mezi jednotlivými činnostmi organizace a 
útvary v oblasti podpůrných činností. Účelem je dosáhnout strategických, taktických 
a provozních cílů organizace. V návaznosti na takto definované cíle stanovuje 
facility management strategický (dlouhodobý), taktický a operativní plán v oblasti 
řízení podpůrných činností. [13] 

Insourcing se častěji využívá ve společnostech, které zajišťují složité či nestandardní 
základní podnikání. Případně ve společnostech, kde je zvýšená míra rizika (např. 
nemocnice, armáda,…).  

3.4.2 Outsourcing 

Outsourcing vznikl spojením zkratek anglických slov „outside resource using“ – 
využívání vnějších zdrojů. Jde o zabezpečení podpůrných činností organizace 
externí firmou. Outsourcing musí vhodným způsobem doplnit hlavní podnikatelskou 
činnost, na kterou je organizace zaměřená a vyloučit z oblasti řízení podpůrné 
činnosti. Ty zajišťují poskytovatelé facility managementu za výhodných podmínek 
dodavatelským způsobem. Hlavní činností poskytovatele služeb je dodávka služeb 
facility managementu. Dodavatel nemusí být vždy poskytovatelem všech služeb. 
Může mít více subdodavatelů. Za kvalitu provedených služeb je však zodpovědný 
samotný dodavatel. [13] 

Outsourcing je převzetí komplexní zodpovědnosti za ucelenou část aktivit směrem 
od klienta, který se pro outsourcing rozhodne, k dodavateli, zabezpečujícímu služby 
facility managementu. [13] 

Cílem zabezpečení řízení podpůrných činností formou outsourcingu je snížit 
provozní náklady organizace a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb, mezi které patří 
i údržba budov. Druhý významný faktor, který podmiňuje strategické rozhodnutí 
organizace řídit podpůrné činnosti formou outsourcingu, je cílené zaměření se 
organizace na zvýšení efektivnosti a produktivity práce. [13] 
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3.5 NÁVRH NA HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB 

Konkrétní návrh na hodnocení kvality poskytovaných služeb vznikl na VUT FAST 
v rámci juniorského specifického výzkumu. Ukázka modeluje hodnocení kvality pro 
úklidy a vytápění. 
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Tabulka 1: NÁVRH NA HODNOCENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB – ÚKLID A 
VYTÁPĚNÍ 

Konečná cena za poskytované služby se potom vypočítá podle následujících vzorců. 
Mohou nastat tyto 3 možnosti:  

jestliže: 

1)  KPI < KPIstan          (1) 

   potom platí vztah:  Ckon = Cpův      (2) 

2) KPIstan ≤ KPI ≤ CPI         (3) 

potom platí následující vztahy:  Ckon = PDK * Cpův   (4) 

PDK = PDK1 * (KPI – KPIstan)  (5) 

3) KPI > CPI          (6) 

pak má klient možnost odstoupit od smlouvy SLA 

legenda ke vzorcům:  KPI  klíčový výkonnostní hodnotitel 

KPIstan  maximální počet jednotek KPI, které jsou považovány za 
standard 

   Ckon   cena konečná 

   Cpův  původně dohodnutá cena 

   CPI  kritický výkonnostní hodnotitel 
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   PDK  

PDK1 

   SLA  

Je třeba dodat, že hodnoty, uvedené v
jednu konkrétní nemovitost, klienta a dodavatele. Stejně tak KPI si může každý 
klient nastavit podle svých potřeb. Některý klient např.
pracovníci úklidu jasně označeni logem firmy, jiný tomu zas takový důraz 
nepřikládá. Celý proces hodnocení kvality, včetně nastavení jednotlivých ukazatelů 
je tedy velmi individuální, ale významným způsobem napomáhá k
zlepšení kvality dodávaných služeb.

3.6 APLIKACE FACILITY MANAGEMENTU
STAVEBNÍHO OBJEKTU

Předmětem facility managementu je systém řízení podpůrných činno
Nejde vždy o samotné poskytování služeb, ale o řízení tohoto zajištění.  
Poskytovatel FM služeb se ke klientovi (investorovi) dostává zpravidla až 
v provozní fázi objektu, kdy je obtížné provádět některé dispoziční změny. 
V investiční fázi, kdy vznikla projektová dokumentace, bylo rozhodnuto o objemově 
dispozičním a materiálovém řešení stavebního objektu. A tím bylo rozhodnuto také 
o velké většině budoucích provozních nákladů.

Ve fázi projektování je rozhodnuto téměř o 50 % budoucích provozních nákladů. 
Schéma rozhodování o nákladech je na následujícím obrázku:

Obrázek 3: SCHÉMA ROZHODOVÁNÍ O NÁKLADECH [

 koeficient snížení ceny  

 koeficient snížení ceny pro každou dodatečnou jednot
KPI 

 smlouva o úrovni služeb 

Je třeba dodat, že hodnoty, uvedené v tabulce jsou pouze ilustrativní a platí pro 
jednu konkrétní nemovitost, klienta a dodavatele. Stejně tak KPI si může každý 
klient nastavit podle svých potřeb. Některý klient např. vyžaduje, aby byli 
pracovníci úklidu jasně označeni logem firmy, jiný tomu zas takový důraz 
nepřikládá. Celý proces hodnocení kvality, včetně nastavení jednotlivých ukazatelů 
je tedy velmi individuální, ale významným způsobem napomáhá k

í kvality dodávaných služeb. 

FACILITY MANAGEMENTU V ŽIVOTNÍM CYKLU 
STAVEBNÍHO OBJEKTU 

Předmětem facility managementu je systém řízení podpůrných činno
samotné poskytování služeb, ale o řízení tohoto zajištění.  

Poskytovatel FM služeb se ke klientovi (investorovi) dostává zpravidla až 
provozní fázi objektu, kdy je obtížné provádět některé dispoziční změny. 
investiční fázi, kdy vznikla projektová dokumentace, bylo rozhodnuto o objemově 

m řešení stavebního objektu. A tím bylo rozhodnuto také 
o velké většině budoucích provozních nákladů. 

Ve fázi projektování je rozhodnuto téměř o 50 % budoucích provozních nákladů. 
Schéma rozhodování o nákladech je na následujícím obrázku: 

ROZHODOVÁNÍ O NÁKLADECH [16] 
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jsou pouze ilustrativní a platí pro 
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ŽIVOTNÍM CYKLU 

Předmětem facility managementu je systém řízení podpůrných činností podniku. 
samotné poskytování služeb, ale o řízení tohoto zajištění.  

Poskytovatel FM služeb se ke klientovi (investorovi) dostává zpravidla až 
provozní fázi objektu, kdy je obtížné provádět některé dispoziční změny. 
investiční fázi, kdy vznikla projektová dokumentace, bylo rozhodnuto o objemově 

m řešení stavebního objektu. A tím bylo rozhodnuto také 

Ve fázi projektování je rozhodnuto téměř o 50 % budoucích provozních nákladů. 

 



 

Facility manažer může v rámci spolupráce v
stavby, použitých technologií, atd. R
potřeby budoucího (nebo současného) uživatele
ukazuje předchozí obrázek. 

Klasická definice facility managementu uvádí spojení mezi tzv. 3P (procesy, 
prostory, pracovníci). Z ní vychází pozdější, přesnější definice, která staví člověka 
(pracovníky) do středu pozornosti facil

Obrázek 4: DEFINICE FACILITY MANAGEMENTU „5P“ [

Z definice je patrné, že facility management má za cíl zajistit pro uživatele budovy 
(zaměstnance, návštěvníka) takové pracovní prostředí, které bude vykazovat [

• optimální kvalitu prostor (PROSTO
• optimální podporu službami a přímou podporou (PROCESY)
• ekologickou šetrnost k 
• bude natolik ekonomicky efektivní, že přispěje k

klienta (PROSPERITA)
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DEFINICE FACILITY MANAGEMENTU „5P“ [18] 
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optimální podporu službami a přímou podporou (PROCESY) 
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obecnějšího hlediska mohou být principy facility managementu definovány jako 
. Těchto 5 pojmů v sobě zahrnuje všechny hlavní 
lze je tedy nazvat jako principy facility managementu

11 

projektovém týmu doporučit změny 
zkušeností a s ohledem na 

Důležitost včasného zásahu 

Klasická definice facility managementu uvádí spojení mezi tzv. 3P (procesy, 
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definice je patrné, že facility management má za cíl zajistit pro uživatele budovy 
(zaměstnance, návštěvníka) takové pracovní prostředí, které bude vykazovat [18]: 

profitabilitě základní činnosti 

lity managementu definovány jako 
sobě zahrnuje všechny hlavní úmysly 

principy facility managementu. 
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Tyto principy vstupují do jednotlivých fází životního cyklu stavebního objektu a 
mají vliv na náklady v každé této fázi.  

Optimální výši nákladů v jednotlivých fázích životního cyklu stavebního objektu lze 
vyjádřit pomocí funkce:  

Xn = f (P1, P2, P3, P4, P5)        (7) 

kde:   Xn optimální výše nákladů v n-té fázi životního cyklu 

  f  funkce optimální výše nákladů 

  P1-5 faktory funkce f (procesy, prostory, pracovníci, planeta, prosperita) 

P1  procesy (optimální zajištění služeb, přímé podpory a všech 
probíhajících procesů) 

P2 prostory (optimální kvalita prostor, optimální využití prostor, 
optimální obsazenost) 

P3 pracovníci (pracovní prostředí je příjemné, optimálně podpořeno 
službami a pracovníci se tak mohou věnovat své práci, aniž by byli 
zbytečně rušeni nefungujícím prostředím, cítí se komfortně a mohou 
pracovat velmi efektivně) 

P4 planeta (ekologická šetrnost k životnímu prostředí, využití 
obnovitelných zdrojů energie, ekologické stavební materiály, 
recyklace) 

P5 prosperita (řešení procesů a pracovního prostředí je navíc i 
ekonomicky efektivní, netvoří zbytečně velkou finanční zátěž a 
přispívá tak k ziskovosti základní činnosti) 

Optimální náklady jsou takové, které vyhovují předepsané funkci. V praktickém 
příkladu pak budou aplikovány principy facility managementu na konkrétním 
stavebním objektu a bude ukázán jejich vliv na náklady během životního cyklu 
tohoto stavebního objektu.  

Jedním z principů facility managementu ve vztahu k nákladům budovy je kvalita 
provozu a údržby budovy. 

Ve facility managementu jde především o podporu klienta a jeho zaměstnanců. 
Cílem je vytvořit pro ně takové prostředí, aby se mohli nerušeně věnovat své hlavní 
činnosti, která jim přináší kladný hospodářský výsledek. Vše, co je od soustředěného 
výkonu práce „zdržuje“ či je jinak omezuje, se stává výzvou pro poskytovatele FM 
služeb, aby tyto překážky odstranil, nebo alespoň minimalizoval. 

Nutným předpokladem pro kvalitní služby FM, se kterými bude klient spokojen, je 
otevřená komunikace. Svého klienta musí poskytovatel FM služeb nejprve blíže 
poznat, pochopit co potřebuje, a pak mu nabídnout služby přesně „na míru“. 
Vzájemné poznání však není možné bez vzájemné komunikace a důvěry. 
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4. NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVEBNÍHO OBJEKTU 
Tradiční hodnocení ekonomiky stavebních objektů se soustředí na pořizovací 
náklady stavebního objektu, případně na provozní náklady za první roky jejího 
užívání. Z jejich porovnání se zdá, jakoby náklady na užívání stavebního objektu 
ovlivňovali jeho ekonomiku méně, než náklady na jeho pořízení. Většina stavebníků 
samozřejmě ví, že v průběhu delší životnosti objektu se náklady na jeho užívání 
kumulují do vyšších sum. Podíl těchto nákladů na celkových nákladech rozhodně 
není zanedbatelný. Z různých důvodů je však stále mnoho investorů, kteří tomuto při 
svém rozhodování nevěnují významnější pozornost. [19] 

4.1  TRADIČNÍ METODA VÝPOČTU NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU 

Životní cyklus stavebního objektu je sled a celkové trvání tří základních fází vývoje 
stavebního objektu: 

• pořízení 
• užívání 
• likvidace 

Životní cyklus stavebního objektu může z hlediska jednoho majitele skončit různými 
způsoby. Fyzickou likvidací (odstranění stavebního objektu a úprava stavebního 
pozemku do původního stavu), modernizací nebo rekonstrukcí, případně prodejem. 
Jednotlivé fáze životního cyklu se mohou navzájem prolínat, protože stavební objekt 
je možné pořídit, užívat a likvidovat po částech.  

Náklady a zisky životního cyklu stavebního objektu jsou souhrnem nákladů ze všech 
fází životního cyklu stavebního objektu. V nejhrubším rozlišovacím měřítku jsou 
náklady životního cyklu součtem všech nákladů na pořízení, užívání a likvidaci 
stavebního objektu. [19] 

Je zřejmé, že účel stavebního objektu a řešení jeho základních charakteristik mohou 
být různé. Každá, z hlediska účelu stavebního objektu, přípustná kombinace řešení 
jednotlivých charakteristik stavebního objektu představuje jednu z variant řešení 
stavebního objektu. Výhodnější prostorové řešení může být náročnější konstrukčně, 
materiálově, nebo nepřijatelné z výtvarného hlediska a naopak. S každou variantou 
řešení stavebního objektu mohou proto souviset jiné náklady životního cyklu 
stavebního objektu. Z množiny přípustných variant můžeme potom vyčlenit 
podmnožinu variant, s kterými jsou spojené minimální náklady životního cyklu 
stavebního objektu v dané množině variant. [19] 

Částky nákladů jednotlivých fází životního cyklu stavebního objektu nejsou 
navzájem přímo porovnatelné. To vyplývá ze změny hodnot peněz v čase, která není 
po dobu obyčejně několika ročního trvání životního cyklu stavebního objektu 
zanedbatelná. Proto je třeba všechny finanční hodnoty běžných období přepočítat na 
jejich současnou hodnotu k určitému referenčnímu termínu. Tímto referenčním 
termínem nejčastěji bývá začátek pořizování stavebního objektu. [19] 
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Náklady životního cyklu by měly obsahovat alespoň tři skupiny nákladů, 
přiřazených ke konkrétním časům t v rámci celého uvažovaného časového 
horizontu.  

NPOR,t   náklady na pořízení stavebního objektu, připadající na období t 

NUZI, t   náklady na užívání stavebního objektu, připadající na období t 

NLIK,t   náklady na likvidaci stavebního objektu, připadající na období t 

potom platí: 

Nt = NPOR,t + NUZI, t + NLIK,t      (8)  

Výpočet souhrnných nákladů životního cyklu stavebního objektu spočívá ve sčítání 
současných hodnot všech nákladů životního cyklu. Současné hodnoty všech 
uvažovaných nákladů se počítají k jednomu společnému času t=1 pomocí vzorce: 

   SNŽC = � �� .  (1 + �)�����

���
        (9) 

kde: 

SNŽC  souhrn (součet) nákladů životního cyklu stavebního objektu 

t   = 1, 2,..., T 

T   délka životního cyklu stavebního objektu v počtu jednotkových období, t 

u   úroková míra v absolutním vyjádření 

Nt   náklady životního cyklu stavebního objektu, připadající na jedno období t. [19] 

V případě aplikace principů facility managementu v některé fázi životního cyklu 
dojde k ovlivnění výše souhrnných nákladů životního cyklu stavebního objektu. Za 
předpokladu, že byly principy facility managementu aplikovány správně, dojde ke 
snížení celkových nákladů životního cyklu stavebního objektu. Nejlepších výsledků 
se dá dosáhnout, pokud dojde k jejich aplikaci v prvních fázích životního cyklu, ve 
fázi předinvestiční nebo investiční. 

        SNŽC > ��Ž���        (10) 

SNŽCFM souhrnné náklady životního cyklu, během kterého byly alespoň v jedné fázi 
aplikovány principy facility managementu 

           � �� .  (1 + �)��  >  ∑ �� .  (1 + �)�����
���

���

���
       (11) 

Nt náklady životního cyklu stavebního objektu, připadající na jedno období 
životního cyklu 

Xn optimální výše nákladů v n-té fázi životního cyklu, které bylo dosaženo aplikací 
principů facility managementu 

Současně s vlivem na výši souhrnných nákladů životního cyklu stavebního objektu 
může využití principů facility managementu ovlivnit i vztah mezi náklady na 
pořízení a náklady na užívání stavebního objektu za určitý počet let.  

   NPOR  .  (1 + �)��      > 

       <        (12) 

       =  NUZI (n) .  (1 + �)�� 
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Na konkrétním příkladu bude určeno, v jakém vztahu jsou tyto dvě skupiny nákladů 
stavebního objektu. Budou posuzovány pořizovací náklady a náklady na užívání za 
20 let provozu stavebního objektu. 

5. METODIKA SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU 
STAVEBNÍHO OBJEKTU S VYUŽITÍM PRINCIPŮ FACILITY 
MANAGEMENTU 

Náklady životního cyklu stavebního objektu vznikají v každé fázi bez ohledu na 
druh stavebního objektu. Může jít o liniový stavební objekt, vodohospodářské dílo 
nebo obytnou či administrativní budovu. Vznik každého objektu prochází stejnými 
fázemi.  

Životní cyklus projektu stavby 

Fáze předinvestiční Fáze investiční Fáze provozní 
Fáze 

likvidační 

Iniciování Definování Plánování Realizace Provoz Likvidace 

  Životní cyklus majetku – stavebního díla 

 
Fáze 

investiční 
Fáze provozní 

Fáze 
likvidační 

 

Životní cyklus činnosti 
spojené s užitím 
stavebního díla 

 

Tabulka 2: ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU STAVBY [23] 

V prvních dvou fázích (předinvestiční a investiční) je struktura nákladů víceméně 
podobná. Velké odlišnosti nastanou až ve fázi provozu. Odlišné provozní náklady 
vykazuje vodní nádrž, silniční stavba nebo rodinný dům. Předložená metodika je 
sestavena především pro administrativní budovy. Po její modifikaci však může být 
použita i pro jinak užívané budovy a ostatní stavební objekty. 

5.1 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEDINVESTIČNÍ FÁZÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU 
PROJEKTU STAVEBNÍHO OBJEKTU 

Předinvestiční fáze je nejdůležitější částí životního cyklu stavebního objektu. 
Investor, zpravidla představovaný vrcholovým managementem firmy, je 
zodpovědný za vznik myšlenky na výstavbu nového objektu. V této fázi se definují 
cíle, rozsah, specifikace a měřitelná kritéria, která určují, čeho se má dosáhnout a 
způsob řešení, který povede k dosažení cílů. Vypracovává se studie proveditelnosti, 
hodnotí se předpokládané náklady a přínosy. Investor rozhoduje, zda jsou navržené 
cíle za daných podmínek proveditelné a zda se výstavba bude realizovat. Je zřejmé, 
že v týmu, který připravuje podklady pro rozhodování investora, musí být přítomen 
facility manažer. 
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Při sledování nákladů životního cyklu stavebního objektu začínáme tedy již zde a to 
především náklady na: 

• sestavení projektového týmu 
• konceptuální návrh projektu (obvykle několik verzí) 
• vypracování studie proveditelnosti (pro každou verzi návrhu projektu) 
• hodnocení studie (studií) proveditelnosti 

Všechny výše uvedené náklady se skládají především ze mzdových nákladů na 
jednotlivé členy projektového týmu a z režijních nákladů spojených s chodem 
kancelářských prostor, v kterých tento tým pracuje. 

5.2 NÁKLADY SPOJENÉ S INVESTIČNÍ FÁZÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU 
PROJEKTU STAVEBNÍHO OBJEKTU 

Investiční fázi si můžeme rozdělit na část plánování a část samotné realizace 
stavebního objektu. V této fázi jsou náklady ovlivněné jak přímo zásahem investora 
či zhotovitele projektové dokumentace tak nepřímo nutností dodržovat platné normy 
a předpisy. V první fázi musíme počítat s náklady na: 

• vypracování stavebního záměru 
• investiční a projektovou přípravu 
• vypracování dokumentace staveb 
• inženýrskou činnost  
• výběrové řízení na zhotovitele projektu 
• výběr stavebního pozemku 

Ve fázi realizace stavebního objektu pak vznikají náklady na: 

• nákup stavebního pozemku 
• přípravu a zařízení staveniště 
• stavební dozor investora 
• stavební část stavebního objektu 
• technologickou část stavebního objektu 
• vypracování dokumentace skutečného stavu 

5.3 NÁKLADY SPOJENÉ S PROVOZNÍ FÁZÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU 
PROJEKTU STAVEBNÍHO OBJEKTU 

Provozní fáze stavebního objektu je spojena s provozními náklady. Ty představují 
souhrn nákladů, vynaložených na fungování stavebního objektu po celou dobu jeho 
používání. Jedná se o náklady na všechny podpůrné činnosti, které komplexně 
zajišťují, aby stavební objekt plnil účel, pro který byl zrealizován.  

Provozní náklady můžeme členit na základní a účelové. Základní provozní náklady 
spojené s podpůrnými činnostmi jsou ty, které zajišťují bezporuchový provoz 
stavebních objektů a technických a technologických zařízení, které jsou ve 
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stavebním objektu instalované. Zde lze efektivně využít facility managementu k 
optimalizaci těchto nákladů.  

Členění základních provozních nákladů je pro všechny stavební objekty stejné. Jde o 
náklady na: 

• vytápění  
• ochlazování objektu 
• ohřev vody 
• elektrickou energii 
• vodné a stočné  
• odvoz odpadu 
• pojištění majetku  
• úklid objektu 
• daň z nemovitostí  
• ekologické poplatky 

• drobné opravy a údržbu  
• opravy a údržbu za účelem 

zajištění nižší poruchovosti, delší 
životnosti a kvalitnější technické 
funkčnosti  

• rekonstrukce 
• ostrahu objektu 
• připojení na EPS  
• zákonem předepsané revize  
• provoz a servis výtahů 

Účelové provozní náklady jsou závislé od základní činnosti subjektu, který je ve 
stavebním objektu situovaný. Jsou podmíněné účelem, na který byl subjekt 
vytvořený, a který je odlišný v jednotlivých oborech. Do těchto účelových nákladů 
můžeme zařadit náklady na: 

• praní prádla (hotel, nemocnice,…) 

Všechny provozní náklady jsou výrazně spojeny s vlivem na efektivitu výkonu 
společnosti. Je důležité nastavit kontrolní mechanismy všech probíhajících procesů. 
Tedy plně využívat princip cyklu PDCA, pečlivě a správně vyhodnocovat kontrolní 
fázi a vyvést z jejích závěrů patřičné důsledky do dalšího.                     

Není předmětem této metodiky rozebírat dopodrobna výhody a nevýhody 
jednotlivých variant nákladů, pouze upozornit na možnosti, z kterých můžeme při 
návrhu stavebního objektu vybírat. 

5.4 NÁKLADY SPOJENÉ S LIKVIDAČNÍ FÁZÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU 
PROJEKTU STAVEBNÍHO OBJEKTU 

V likvidační fázi vznikají náklady na likvidaci projektu. Jsou to náklady určené na 
odstranění stavebního objektu, či odstranění případné technologie, vyskytující se 
v demolovaném objektu.   

5.5 METODICKÉ TABULKY PRO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO 
CYKLU 

Byly vytvořeny formuláře (tabulky), které mohou být nápomocny při sledování 
různých kategorií nákladů. První formulář obsahuje náklady rozdělené podle fází 
životního cyklu, kde jsou jednotlivé fáze detailně rozebrány na jednotlivé položky 
nákladů. Jsou zde rozebrány fáze předinvestiční, investiční a likvidační. Provozní 
fáze je pak odkázána na další tabulky. 
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Pro sledování provozních nákladů pak byly vytvořeny formuláře, které byly 
z důvodů jejich rozsahu rozděleny na 3 části. Podrobně rozebírají náklady podle 
jejich kategorií. V závěru každé kategorie je kolonka pro součet těchto nákladů a na 
úplném konci je místo pro celkový součet všech provozních nákladů.  

Tyto metodické tabulky byly sestaveny na podporu a pomoc pro sledování nákladů 
stavebních objektů v praxi. Po zavedení do praxe a naplnění patřičného počtu 
sledování stavebních objektů může dojít ke vzájemnému porovnání jednotlivých 
kategorií nákladů u podobných typů stavebních objektů. Po přepočtu sledovaných 
hodnot (např. spotřeby) několika vysledovaných objektů na vybrané poměrové 
jednotky (m2, m3, 1 uživatel) můžeme do budoucna predikovat tyto hodnoty 
(spotřeby, náklady) u stavebních objektů podobného typu. 

Z kapacitních důvodů jsou tabulky uvedeny až naplněné daty na konkrétním 
příkladu. 

6. KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD VÝPOČTU NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO 
CYKLU STAVEBNÍHO OBJEKTU 

6.1 BUDOVY NADACE PARTNERSTVÍ A OTEVŘENÁ ZAHRADA 

Zdánlivě jeden pasivní dům tvoří ve skutečnosti domy dva. Jedná se o novostavbu a 
rekonstrukci a také názorný příklad moderního a zeleného stavění. Slouží jako 
poradenské, vzdělávací a konferenční centrum a je sídlem několika neziskových 
organizací. Také nabízí k pronájmu konferenční sál a jednací místnost.  Domy 
využívají nejmodernější technologii, vytápí a chladí je tepelná čerpadla napojená na 
hloubkové vrty, recyklují dešťovou vodu ze střech i zpevněných ploch zahrady. [33]  

Zdrojem pro vytápění i chlazení je geotermální energie zpracovávaná tepelnými 
čerpadly. V novostavbě jsou teplo i chlad rozváděny trubkami ve stropech 
(technologie aktivování betonového jádra), v kancelářích přilehlé rekonstruované 
budovy jsou k předávání tepla využity výměníky v podokenních parapetech. Nízká 
spotřeba energie na vytápění a chlazení je způsobena zejména přítomností kvalitních 
stavebních materiálů, dostatečným zateplením budov, kvalitními okny a pečlivým 
provedením samotného stavebního objektu. Navíc je umocněna moderními 
technologiemi, například rekuperací vzduchu. [33] 

V prostoru Otevřené zahrady se nachází osm hlubinných vrtů. Díky nim je celý areál 
více než dostatečně zásobován energií. Osm hlubinných vrtů o hloubce 105 m a 
tepelná čerpadla jsou v zimním období zdrojem tepla, v létě zase zdrojem chladu. 
Vodní srážky jsou v areálu zachycovány téměř na celé ploše. Do nádrží proudí 
dešťová voda ze střechy nové budovy C, z budovy B i ze zpevněných povrchů 
zahrady. Tato voda je využívána pro splachování toalet, zavlažování zahrady a pro 
vzdělávací prvek vodní tok. Celkový objem nádrží v areálu je cca 45 m3. Zelená 
střecha opticky vrací zastavěnou plochu budov zpět přírodě. Zelené střechy mají 
velký význam pro zlepšování mikroklimatu, zvlášť v urbanizovaném území. Zemina 
pak slouží jako další vrstva tepelné izolace. Zejména kvůli riziku přehřívání 
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v letních měsících, které je u moderních prosklených budov vysoké, jsou nezbytné 
vnější žaluzie. [33] 

6.2 SLEDOVÁNÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ BUDOV NADACE 
PARTNERSTVÍ 

Provozní náklady na budovy jsou sledovány po dobu jednoho roku, roku 2013. Ve 
sledovaném období proběhl závěr první a začátek druhé zimy po zprovoznění 
objektu. Nadace Partnerství má ve vlastnictví ještě budovu, která je součástí původní 
zástavby ulice Údolní. Tato budova (budova A) nebyla rekonstruována a slouží 
k jiným účelům než budovy B a C. V přízemí se nachází restaurace La Bouchée a 
další patra jsou pak z části využívána k bydlení a z části pronajímána 
k podnikatelským účelům. Máme tak proti sobě 3 budovy: novostavbu, 
rekonstruovaný objekt a původní zástavbu bez stavebních úprav.  

Provozní náklady za rok 2013 byly sledovány u všech tří budov nadace Partnerství. 
Struktura sledování nákladů v této části je odlišná od metodiky stanovené v této 
práci. Je to způsobeno odlišnou skladbou účtování nákladů u vlastníka nemovitostí a 
také z důvodu možnosti vzájemného porovnání všech tří budov. Sledování 
provozních nákladů je podrobně uvedeno v práci, zde je výsledné porovnání všech 
tří budov. 

budova C          
   r. 2013 

budova B           
r. 2013 

budova A           
r. 2013 

Teplo (TČ) 39 780,72 40 484,51 - 
Chlad (TČ) 23 778,72 36 345,68 - 
Elektřina 278 269,99 211 109,18 104 857,33 
Voda 11 195,97 13 318,87 18 900,63 
Plyn - - 257 584,10 
Odvoz odpadu 19 913,84 31 563,29 14 999,76 
Hasiči (EPS) 28 067,75 44 483,88 - 
Ostraha 8 010,42 12 697,20 9 204,98 
Úklid 217 253,85 179 424,42 62 426,83 
Výtahy 9 496,06 15 434,76 10 204,37 
Revize 42 084,33 36 155,33 - 

CELKEM 677 851,65 621 017,13 478 178,00 

Tabulka 3: PROVOZNÍ NÁKLADY SLEDOVANÝCH BUDOV V ROCE 2013 

Podrobnější vyhodnocení a přepočty vysledovaných nákladů na obestavěný prostor 
a na jednoho uživatele objektu jsou uvedeny v disertační práci. 

6.3 SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU BUDOVY C  

V této kapitole bude uveden příklad sledování nákladů životního cyklu na budově C 
nadace Partnerství ve struktuře metodických tabulek navržených v této práci.  
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BUDOVA: Budova C nadace Partnerství, Údolní 33 

Fáze životního 
cyklu projektu 

stavebního 
objektu 

KATEGORIE NÁKLADŮ Kč 
Celkem Kč          

(s DPH) 

P
ře

di
nv

es
ti

čn
í sestavení projektového týmu   

nebylo 
zjištěno 

konceptuální návrh projektu   
vypracování studie proveditelnosti   
hodnocení studie (studií) 
proveditelnosti   

další…   

In
ve

st
ič

ní
 

P
lá

no
vá

ní
 

vypracování stavebního záměru   

   
   

   
  4

 3
29

 9
34

,2
6 

   

investiční a projektovou přípravu   
vypracování dokumentace staveb     4 329 934,26     
inženýrskou činnost    
výběrové řízení na zhotovitele 
projektu   

výběr stavebního pozemku   
další…   

R
ea

liz
ac

e 

nákup stavebního pozemku   

   
   

   
59

 5
66

 1
11

,0
0 

   
 

přípravu a zařízení staveniště   
stavební dozor investora   
stavební část stavebního objektu 

   59 566 111,00    technologická část stavebního 
objektu 
vypracování dokumentace 
skutečného stavu   

další…   

Provozní rozebráno v dalších tabulkách 
pouze 1 rok 

(2013) 
 713 287,25 

Likvidační 
odstranění stavebního objektu   

 neuvažujeme likvidace technologií   
další…   

Tabulka 4: VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PRO VÝPOČET NÁKLADŮ 
V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH
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KATEGORIE PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 
Sledované období 2013 

m.j. spotřeba cena/m.j. DPH 
CELKEM 

Kč 
poznámka 

V
yt

áp
ěn

í 

centrální             
de

ce
nt

rá
ln

í 

tuhá paliva 

na bázi uhlí 
hnědé uhlí             
černé uhlí             
koks             

na bázi dřeva 

dřevo             
pelety             
brikety             
štěpka             

rostlinné pelety             

plynná nebo 
kapalná paliva 

zemní plyn             
propan-butan             
metan             
lehký topný olej             

elektřina 
akumulace             
přímotop             
tepelné čerpadlo kwh 31572 350 Kč/GJ s 21% 39780,72 1kWh=0,0036GJ 

další…             

Tabulka 5: VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PRO VÝPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮ – 1. ČÁST 
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KATEGORIE PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 
SLEDOVANÉ OBDOBÍ rok 2013 

m.j. spotřeba cena/m.j. DPH CELKEM Kč poznámka 

Ochlazování 

klimatizace             
vzduchotechnika             
rekuperace vzduchu             
další… tepelná čerpadla kWh      18 872     350 Kč/GJ s 21%        23 778,72    1kWh=0,0036GJ 
CELKEM za Ochlazování       s 21%        23 778,72      

Ohřev vody 

lokální ohřívače             
výměník pro funkční jednotku     zahrnuto v položce vytápění 
centrální příprava             
další…              
CELKEM za Ohřev vody     zahrnuto v  položce  vytápění 

Vodné a stočné 
vodné m3 165,6 27,3 +15%          5 199,01      
stočné m3 165,6 31,49 +15%          5 996,96      
CELKEM za Vodné a stočné       +15%        11 195,97      

Elektřina kWh 49 140 4,68 +21%      278 269,99      
Odvoz odpadu       s 21%        19 913,84      

Pojištění 

… živelní pojištění                25 984,00      
… pojištění odcizení                  4 741,20      

… pojištění elektronických zařízení                  4 154,40      
další…             
CELKEM za Pojištění       s 21%        34 879,60      

Daně a 
poplatky 

daň z nemovitosti                          osvobození  stavby  sloužící  fundaci               556,00    jen za komerčně  
další…            pronajaté sály  
CELKEM za Daně a poplatky                     556,00      

Úklid 

outsourcing             

in
so

ur
ci

ng
 

mzdové náklady       s 21%      197 882,76      
pracovní oděv a ochranné pomůcky             
úklidové stroje           nejsou 
úklidová chemie       s 21%        19 371,09      
hygienické potřeby           zahrnuto v chemii 
venkovní úklid           zahrnuto ve mzdách 
další…                
CELKEM za Úklid       s 21%      217 253,85      

Tabulka 6: VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PRO VÝPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮ – 2. ČÁST 
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KATEGORIE PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 
SLEDOVANÉ OBDOBÍ rok 2013 

m.j. spotřeba cena/m.j. DPH CELKEM Kč poznámka 

Ostraha 

outsourcing       s 21%          8 010,42      

in
so

ur
ci

ng
 mzdové náklady             

pracovní oděv             
strážní pes             
zabezpečovací systém             
další…                
CELKEM za Ostraha       s 21%          8 010,42      

Opravy a údržba 

outsourcing             

in
so

ur
ci

ng
 mzdové náklady             

pracovní oděv a ochranné pomůcky             
nástrojové a materiálové vybavení             
drobné opravy             
další…                
CELKEM za Opravy a údržba          nebylo  vysledováno 

Revize 

… EPS                provoz, servis a připojení       s 21% 28 067,75   
… EPS revize       s 21% 8 825,00   
… Výtahy -                   servis, prohlídky, údržba, dispečing a monitoring s 21% 9 496,06   
… EZS       s 21% 4 800,00   
… Měření a regulace (MaR)       s 21% 18 150,00   
… Hasicí přístroje       s 21% 1 476,33   
… Fotovoltaika       s 21% 1 815,00   
… Tepelná čerpadla       s 21% 605,00   
… Výměna filtrů       s 21% 6 413,00   
další …             

CELKEM za Revize                79 648,14      
Mzdové náklady facility manažera          nebylo  vysledováno 

CELKEM PROVOZNÍ NÁKLADY ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ (Kč) 2013                                          713 287,25    

Tabulka 7: VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PRO VÝPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮ – 3. ČÁST
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6.4 VÝPOČET NÁKLADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU BUDOVY C 

V prvním kroku je předpoklad, že náklady vysledované v roce 2013 se budou 
v každém roce opakovat ve stejné výši. Další předpoklad počítá s dodatečnými 
náklady na opravy a rekonstrukce, a to od 5. roku provozu ve výši 2,5% z realizační 
ceny objektu každý rok. V prvním kroku nebude počítáno s časovou hodnotou 
peněz. Provozní náklady budou počítány na 20 let užívání objektu a likvidační fázi 
nebudeme uvažovat. Vzorec, vycházející z kapitoly 4 pak bude upraven do tvaru: 

NŽC = NPOR + NUZI(20)        (13) 

Propočet nákladů je podrobně uveden v disertační práci. Zde je použita vypočítaná 
výše provozních nákladů za 20 let. 

NŽC = (4 329 934,26+59 566 111,00) + 38 092 189,40 

NŽC = 63 896 045,26 + 38 092 189,40 

NŽC = 101 988 234,70 Kč 

V dalším kroku bude do výpočtu začleněna časová hodnota peněz v několika 
krocích. Prvním bude meziroční nárůst provozních nákladů o 4%. V tomto nárůstu 
je zohledněn vliv inflace, zdražování jednotkových sazeb, určitý výkyv ve změně 
spotřeb i nárůst, případně pokles nákladů vlivem stárnutí objektu. Náklady na 
opravy a rekonstrukce uvažujeme stejně jako v předchozím případě ve výši 2,5% 
z realizační ceny stavebního objektu. Diskontní sazba r bude v tomto případě 
představovat průměrnou inflaci, která byla na základě průběhu inflace v předchozích 
letech stanovena na 2,5%. 

NŽC = 63 896 045,26 + 33 646 178,57 

NŽC = 97 542 223,83 Kč 

NPOR  > NUZI(20)         (12) 

Výše provozních nákladů za 20 let je nižší než náklady na pořízení budovy C. U 
tohoto druhu stavebního objektu (pasivní) je to očekávaný výsledek.  

7. VLIV APLIKACE PRINCIPŮ FACILITY MANAGEMENTU NA 
NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVEBNÍHO OBJEKTU C 
NADACE PARTNERSTVÍ 

V průběhu návrhu projektu došlo ze strany nadace Partnerství k několika zásahům, 
které by se daly považovat za nahrazení funkce facility manažera. Z hlediska 
principů facility managementu jich většina spadala pod princip PLANETA. Byly to 
tyto kroky: 

• Jako zdroj vytápění a zároveň i chlazení byla požadována tepelná čerpadla. 
Předložený projekt na tepelná čerpadla byl ještě znovu přezkoumán a došlo ke 
snížení počtu velmi drahých zemních vrtů. Navíc byla na tento zdroj napojena i 
budova B, čímž došlo k optimalizaci budoucích provozních nákladů obou budov. 
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• Šetrné k životnímu prostředí je také řešení vodního hospodářství na objektu, kdy je 
jímána a znovu využívána dešťová voda. 

• Na stavbu objektu byly použity také ekologické přírodní stavební materiály, jako 
jsou např. hliněné omítky s rákosovým pletivem. 

• Na ohřev části teplé vody bylo použito solárních kolektorů. 
• Střecha objektu je řešena jako zelená, pochůzí a navrací tak přírodě zpět část 

zastavěné plochy. Zároveň slouží k akumulaci dešťových srážek. 

Do kategorie principů v souladu s PROSTORY můžeme zařadit: 

• Maximální obsazenost. Budova C má přibližně stejnou podlahovou plochu jako 
budova B a je v ní umístěno o 7 pracovníků více. Prostorové řešení budovy C je 
tedy lépe využito. 

• Optimální kvalita prostor. Pracovní prostředí je kvalitní a pro pracovníky 
(návštěvníky) velmi příjemné. Vnitřní barevná kompozice prostor navozuje 
příjemnou atmosféru a tvůrčí prostředí.  

Principy v souladu s PROCESY jsou například: 

• V objektu je zajišťována přímá podpora zaměstnanců a návštěvníků formou 
recepční služby, úklidů a technické podpory. Externí službou je v objektu ostraha. 

• Informace z provozu a chodu technických zařízení budou v nejbližší době online 
přenášeny na webových stránkách Nadace.  

Jako principy v souladu s PRACOVNÍKY můžeme označit: 

• Vnitřní pracovní prostředí v budově je pro pracovníky (návštěvníky) velmi příjemné 
a komfortní. Mohou se tedy věnovat své činnosti a nejsou nijak omezováni. (např. 
nedostatečným osvětlením apod.) 

• Podle průzkumu mezi pracovníky Nadace se jim v budově velmi dobře pracuje a 
oceňují především to, že prostředí plně reflektuje jejich vlastní ekologické smýšlení. 
Pozitivně je hodnoceno šetření životního prostředí. 

• Funguje vnitřní komunikační systém, kdy každý pracovník ví, na koho se obrátit 
s případným problémem. Tyto případy pak slouží i jako zpětná vazba pro facility 
manažera a možnost v budoucnu podobným potížím předcházet.    

Posledním principem je PROSPERITA, která přichází tehdy, když jsou všechny 
předchozí principy použity v optimálním rozsahu a nic tak nebrání rozvoji základní 
činnosti.   

Zdá se tedy, že z hlediska principů facility managementu byla budova C realizována 
nejlépe, jak v dané době šlo. 

V další části práce bude uveden modelový příklad použití jiného zdroje vytápění a 
chlazení na budově C, než jsou tepelná čerpadla. Tato jiná varianta by nastala, 
pokud by při návrhu projektu nebyl zohledněn princip facility managementu 
PLANETA. Bylo by tedy zvoleno méně ekologické řešení zdroje tepla a chladu.  
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7.1 JINÁ VARIANTA VYTÁPĚNÍ A OCHLAZOVÁNÍ OBJEKTU A JEJÍ 
POŘIZOVACÍ A PROVOZNÍ NÁKLADY 

Pokud by nebyla použita tepelná čerpadla, bylo by pravděpodobně zvoleno vytápění 
od centrálního dodavatele tepla. Současně s tím by došlo i k jinému řešení 
ochlazování budovy. Pro potřeby tohoto modelového příkladu byla zadána fiktivní 
poptávka na řešení vytápění a chlazení budovy C. Rozpočet současného stavu (s 
tepelnými čerpadly) a rozpočet nové nabídky je součástí příloh. Jako alternativní 
řešení vytápění bylo navrženo napojení na centrálního dodavatele tepla 
s výměníkovou stanicí. Jiným zdrojem pro chlazení budovy by se pak stal vodou 
chlazený chiller. Srovnání obou variant je uvedeno v tabulce. 

Tepelná čerpadla Alternativní řešení 
Pořizovací cena v Kč (včetně DPH) 6 202 991,00 Kč 3 193 198,00 Kč 
Vytápění [Kč/GJ] 350,00 667,92 
Chlazení [Kč/GJ] 350,00 489,55 
Náklady na Vytápění 2013 39 780,72 Kč 75 915,25 Kč 
Náklady na Chlazení 2013 23 778,72 Kč 33 259,64 Kč 
Náklady na V+Ch 2013 63 559,44 Kč 109 174,89 Kč 

Tabulka 8: POROVNÁNÍ OBOU VARIANT VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ 

Tabulka ukazuje, že alternativní řešení má nižší pořizovací náklady, ale poměrně 
vyšší jednotkovou sazbu za GJ tepla i chladu. Tím také vyšší roční provozní 
náklady, celkem o 45 615,45 Kč. Podrobnější propočty včetně celkových 
provozních nákladů alternativní varianty jsou v disertační práci.  

Srovnání variant z hlediska poměru provozních nákladů k pořizovacím je podrobně 
popsáno v disertační práci. Kumulované provozní náklady se srovnají 
s pořizovacími ve 35. roce provozu u realizované varianty s tepelnými čerpadly. 
Naproti tomu v případě alternativního řešení se kumulované provozní náklady 
rovnají pořizovacím už v 30. roce provozu. (bez vlivu diskontování je to 30. a 26. 
rok provozu) Čím dříve se provozní náklady rovnají pořizovacím, tím vyšší budou 
celkové náklady životního cyklu a tím je daná varianta méně vhodná. Na příkladu 
tepelných čerpadel se prokázalo, že rozhodnutí pro jejich realizaci bylo správné.  

Na budově nadace Partnerství se ukazuje, že včasnými zásahy do návrhu projektu 
stavebního objektu (ať už je podnítí investor, projektant, budoucí uživatel nebo 
facility manažer) se dají optimalizovat budoucí provozní náklady a tím i náklady 
celého životního cyklu stavebního objektu.  
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7.2 VYHODNOCENÍ 

V praktické části disertační práce byly sledovány provozní náklady vybraného 
stavebního objektu. Na tomto příkladu pak byl ukázán vliv využití jednoho z 
principů facility managementu. Konkrétně se jedná o budovu C nadace Partnerství, 
která stojí v Brně na ulici Údolní č. 33. Tento stavební objekt byl postaven v souladu 
s principy facility managementu, proto bylo pro modelaci jejich vlivu použito 
opačného postupu. Tedy ukázat, co by se stalo, kdyby k jejich využití nedošlo. 
Posuzovány byly různé možnosti řešení ochlazování a vytápění objektu. Pro výpočet 
souhrnných nákladů byla uvažovaná doba užívání stanovena na 20 let. 
Předpokládáme-li tedy, že stávající řešení objektu je v souladu s principy facility 
managementu, pak souhrnné náklady životního cyklu ��Ž��� byly stanoveny 
takto: 

��Ž��� = (4 329 934,26+59 566 111,00) + 38 092 189,40 

��Ž���
  = 63 896 045,26 + 38 092 189,40 

��Ž��� = 101 988 234,70 Kč 

Druhý případ, že by byla zvolena jiná varianta řešení vytápění a ochlazování 
objektu, pak považujeme za souhrnné náklady bez vlivu facility managementu.  
Tyto náklady životního cyklu byly vypočítány následovně:  

��Ž� = (4 329 934,26+56 556 318,00) + 42 325 086,64 

��Ž�  = 60 886 252,26 + 42 325 086,64 

��Ž� = 103 211 338,90 Kč 

Výpočtem bylo prověřeno, že využití principů facility managementu má vliv na 
snížení nákladů životního cyklu.  

   103 211 338,90 Kč > 101 988 234,70 'č 

          SNŽC > ��Ž���      (10) 

Současně bude stanoven vztah mezi náklady na pořízení stavebního objektu a 
náklady za 20 let jeho užívání. Posuzována bude realizovaná varianta s vytápěním a 
chlazením řešeným pomocí tepelných čerpadel a s dalšími využitími principů 
facility managementu. Výsledky budou zasazeny do vzorce: 

NPOR  .  (1 + �)��  :  NUZI (20) .  (1 + �)��   (12) 

63 896 045,26  Kč > 33 646 178,57  Kč 

U posuzované budovy jsou náklady na 20 let užívání stále menší, jak náklady na 
pořízení. 
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8.     ZÁVĚR 
Na začátku práce byl stanoven cíl představit facility management jako novou 
součást oboru Management stavebnictví a prokázat či vyvrátit, že aplikací principů 
facility managementu lze optimalizovat náklady administrativních budov. Byly 
stanoveny dílčí úkoly k dosažení cíle, které byly postupně naplněny.  

Nejprve byl představen facility management a popsána norma ČSN EN 15221 
Facility management včetně všech jejích sedmi částí. Potom byla představena nová 
pracovní pozice facility manažera s důrazem na kompetence a schopnosti, které by 
měl kvalitní facility manažer mít. Protože facility management je systém řízení 
podpůrných činností, které sestávají z různých služeb, byly krátce představeny i 
možnosti jejich zajištění. K facility službám pak byl vytvořen návrh na jejich 
hodnocení se zohledněním kvalitativního cyklu a s uvedením všech možností, které 
mohou z hodnocení vyplynout. V poslední části kapitoly o současném stavu 
problematiky byly teoreticky definovány principy facility managementu, vycházející 
z jeho obecné definice. 

V další části práce byla uvedena problematika nákladů životního cyklu stavebních 
objektů. Nejprve byly teoreticky popsány metody výpočtu nákladů životního cyklu a 
poté byla navržena metodika na jejich sledování. Vznikly formuláře, které mohou 
sloužit jako podpora pro hodnocení nákladů životního cyklu. Podrobněji byly 
rozebrány provozní náklady. Vzniklé tabulky mohou sloužit pro sledování a 
vyhodnocování provozních nákladů v souladu s kvalitativním cyklem. Postup 
sledování nákladů životního cyklu pak byl aplikován na konkrétním stavebním 
objektu. V dalším kroku byly na stejném objektu popsány způsoby použití facility 
managementu. 

V závěrečné části bylo vybráno řešení vytápění a chlazení jako jeden zástupce 
principů facility managementu, který byl použit v investiční fázi životního cyklu. Na 
něm byl matematicky prokázán vliv na provozní náklady vybraného objektu. Na této 
dílčí části technického řešení stavebního objektu bylo vypočítáno, že varianta, která 
byla v souladu s principy facility managementu, byla zároveň ekonomicky 
výhodnější. 

Navržená hypotéza „Principy facility managementu aplikované v investiční fázi 
životního cyklu pozitivně ovlivní snížení provozních nákladů“ byla tímto výpočtem 
potvrzena. 

Facility managementu by měla být věnována větší pozornost i do budoucna. A to 
nejen v praxi, ale i ve vědě a vzdělávání, aby vznikla patřičně silná teoretická 
podpora pro další rozvoj facility managementu. 

Názory a závěry publikované v této práci vychází z osobních zkušeností autorky a 
ze současného stavu poznání problematiky. Vzhledem k neustálému vývoji facility 
managementu lze předpokládat i rozvoj těchto názorů. 
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