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Optimalizovat 
neznamená škudlit
Týden FM je každoroční akcí, která bývá vyvrcholením všeho
nového, co se za uplynulých dvanáct měsíců v oblasti FM ode-
hrálo. „Optimalizovat neznamená tlumit“ je heslo krátké, ale
naprosto výstižné. V současné době se totiž slovo optimalizace
stává synonymem pro ukončování smluvních vztahů. Ve své
podstatě se tak FM stává obětí toho, co je až poslední instancí
jeho náplně. Nutno podotknout, že rychlá a jednoduchá řešení
nemusejí být z dlouhodobého hlediska ta nejlepší, i když se
projeví na pozitivním účetním výsledku razantně a okamžitě.
Nedílnou součástí snah společnosti Grandi Stazioni, která se
zabývá revitalizací pražského hlavního nádraží, není jen jeho
přestavba a modernizace, ale i udržování uživatelského stan-
dardu prostor. Jejím nástrojem v boji proti životnímu stylu
a jeho důsledcích některých „cestujících“, kteří však nikdy
nikam neodjeli, je nejen společnost ISS Facility. Nutno podotk-
nout, že vzhledem ke koncentraci lidí jde z hlediska služeb FM
o mamutí úkol. Denně totiž největší železniční uzel v zemi od-
baví přes 100 000 lidí. Optimalizovat pracovní procesy lze jed-
noduše i složitě. Zcela vyloučit některé procesy lze vždy, ale
o to horší je posléze případné hledání cesty zpět, nebo ne? 

Redakce
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Software AG leaderem
mezi poskytovateli 
řešení pro BPM
Společnost Software AG oznámila, že ji
srpnová zpráva výzkumné společnosti Forres-
ter Research, Inc., The Forrester Wave™: Pro-
gram Business Process Management Suites
Q3 2010 jmenovala leaderem mezi poskyto-
vateli software pro BPM. Software AG do-
sáhla skvělých výsledků v oblasti služeb
i procesního modelování a kolaborativního
designu. Společnost Forrester prohlásila, že
„akvizice IDS Scheer přinesla Software AG
celou řadu hráčů, kteří rozumějí procesům
a mají na trhu dobře uplatnitelnou kvalifi-
kaci“. Společnost Forrester Research, Inc.,
hodnotila jedenáct dodavatelů balíkového ře-
šení pro Business Process Management podle

148 kritérií. Zohledňovala při tom požadavky
profesionálů z oblasti řízení podnikových
procesů, kteří využívají celou škálu programů
pro BPM.

Nová zakázka pro 
AB Facility
Společnost AB Facility od září úspěšně od-
startovala své působení při správě objektu
Olympie Olomouc. S rozlohou asi 80 000 m2

jde o největší obchodní centrum v Olomouc-
kém kraji. AB Facility zde poskytuje technic-
kou správu objektu a provádí venkovní úklid.
Tyto činnosti zajišťuje desetičlenný tým for-
mou nepřetržitého provozu.

Zástupce českého FM 
v programové komisi
EFMC 2011
Evropská konference facility managementu
EFMC 2011 (European Facility Management
Conference) má české zastoupení. V progra-
mové komisi zasedne ing. Ondřej Štrup, part-
ner a poradce společnosti Hein Consulting,
s. r. o., delegát ČR v normativní komisi
CEN/TC 374 pro přípravu EU standardu 
„Facility management“ a delegát ČR v ISO PC
251 standardu „Asset management“. Hlav-
ním úkolem ing. Štrupa bude vybrat témata

a přednášející pro připravovanou konferenci,
která se uskuteční ve dnech 23.–25. května
2011 ve Vídni. Půjde o největší konferenci FM
v Evropě pořádanou společně asociacemi Eu-
roFM a IFMA. Měli by se jí zúčastnit odbor-
níci z více než 40 zemí. První setkání
programové komise se uskutečnilo v druhé
polovině října ve Vídni. Jako každý rok, tak
i v příštím roce bude konferenci doprovázet
panelová diskuse a workshopy na téma 25 let
facility managementu v Evropě. Více infor-
mací o konferenci na http://www.efmc-con-
ference.com.

Dynamika evropského
softwarového průmyslu
podle Truffle 100
V září byl za podpory Neelie Kroesové, evrop-
ské komisařky pro digitální agendu, zveřej-
něn uznávaný žebříček Truffle 100.

Analyzuje 100 nejdůležitějších evropských
softwarových firem. Letošní vydání ukazuje,
že softwarový průmysl v porovnání s ostat-
ními obory v loňském roce navzdory světové
krizi dynamicky zvyšoval investice do vý-
zkumu, zaměstnanost i obrat nad evropský
průměr. Softwarový průmysl v roce 2009
zůstával ziskový. Zvláštní pozornost si soft-
warový průmysl zasluhuje pro více než čtyř-
procentní nárůst investic do výzkumu
a zaměstnanosti ve výzkumu, a to v době,
kdy zaměstnanost obecně klesala. Zpráva
ukazuje, že silnější softwarový průmysl by
mohl být nárazníkem proti ekonomickým ob-
tížím a klíčem k rychlejšímu návratu k růstu.

Stovka firem z žebříčku Truffle loni společně
dosáhla tržeb 26,9 mld. eur (v roce 2008 to
bylo 25 mld.) a čistého zisku 3,7 mld. eur
(2008 – 3,6 mld.). Zaměstnanost ve výzkumu
a vývoji vzrostla v této stovce firem o více než
4 % na 54 180. Vzhledem k tomuto význam-
nému nárůstu investic do vývoje a výzkumu
považují dodavatelé za základní opatření pro
růst oboru daňové úlevy právě pro investice
do výzkumu a vývoje. Evropská komisařka
pro digitální agendu Neelie Kroesová při pří-
ležitosti zveřejnění zprávy vyzvala k posilo-
vání partnerství mezi soukromým sektorem,
vládami zemí EU, regionálními politickými
institucemi a vzdělávacím sektorem. Toto
partnerství by se mělo zaměřovat na rozvoj
trhů, kde informační a komunikační technika
bude hrát zásadní roli při vypořádávání se
s politickými výzvami, které s sebou naše
doba přináší.

Nový úklid poskytuje
služby pro skupinu ČEZ
Společnost Nový úklid začala od října 2010
zajišťovat vnitřní a venkovní úklidové služby,
údržbu zeleně, zimní údržbu a dodávky hy-
gienických materiálů ve více než padesáti ob-
jektech skupiny ČEZ v regionu západních
Čech a Moravy.

Nejlepší obal na světě
vytiskli v Kolíně
Obchodní tiskárny, a. s., v Kolíně (OTK) zís-
kaly v soutěži Digital Labels and Packaging
Awards Contest pořádané firmou Hewlett-
Packard prestižní cenu za nejlepší obal vyro-
bený digitální technologií. Do letošního
ročníku bylo přihlášeno 312 exponátů z 26
zemí světa. Vyhlášení cen se uskutečnilo
v rámci polygrafické výstavy Labelexpo Ame-
ricas v Chicagu. Mezinárodní porota ocenila
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celkem 11 společností – z toho šest z USA,
zbývajících pět ocenění získaly firmy z Aus -
trálie, Kolumbie, Izraele, Irska a díky OTK
i z ČR. OTK vyhrály kategorii shrink sleeve
(rukávová smrštitelná fólie). Konkrétně šlo
o sadu reklamních obalů pro energetické ná-
poje. Počet přihlášených exponátů vzrostl
oproti roku 2009 o třetinu. Nárůst objemu
obalů vyráběných digitální technologií po-
tvrdil i generální ředitel OTK Petr Ryska:
„Jedná se o velmi progresivní technologii,
která vykazuje zajímavou ziskovost. V OTK je
využívána zejména pro tisk etiket a flexibil-
ních obalů.“ Vítězný obal byl vyroben na mul-
tifunkčním digitálním stroji HP Indigo Press
ws4500, který uvedly do provozu Obchodní
tiskárny, a. s., jako první v ČR v lednu 2008.
Zařízení umožňuje realizaci speciálních zaká-
zek vysokou rychlostí a v kvalitě, jež překra-
čuje možnosti konvenčních tiskových
technologií. Stroj je ideální především pro
maloobjemové zakázky určené nejčastěji pro
speciální výrobkové řady, edice či marketin-
gové akce výrobců, když díky němu odpadá
náročná předtisková příprava, která mohla
zakázku zdržet až o několik hodin.

Energetická náročnost
domácích spotřebičů
klesá
Domácí rozpočty až z 20 % zatěžují výdaje za
spotřebu energií. Významně k tomu přispívají
zastaralé domácí spotřebiče. Program Part-
nerství Zelená úsporám předkládá všem spo-
třebitelům nabídku nejúspornějších výrobků
bílé techniky na českém trhu. Výměnou sta-
rých spotřebičů za nové nejúspornější domácí

spotřebiče lze měsíčně ušetřit až stovky
korun. Vyhlašovatelem programu Partnerství
Zelená úsporám je ministerstvo životního
prostředí a Státní fond životního prostředí,
organizátorem je SEVEn, Středisko pro efek-
tivní využívání energie, o. p. s., a partnery
jsou významní výrobci bílé techniky, Pražská
energetika a sdružení CECED a ELEKTRO-
WIN. Vybavenost domácími spotřebiči je
v České republice vysoká. Chladničku má
téměř 100 % domácností, pračku téměř
90 %, ale spotřebiče pořízené na počátku 
90. let mají dvakrát vyšší spotřebu než ty mo-
derní. Také samotné stárnutí chladniček způ-
sobuje nárůst spotřeby elektrické energie
o 1–2 % ročně, a to především v důsledku
stárnutí izolační pěny. Nejstaršími elektro-
spotřebiči v českých domácnostech jsou
chladničky a mrazničky (9 a 8 let), stáří pra-
ček dosahuje v průměru téměř 8 let, nejlépe
jsou na tom myčky, eventuálně sušičky, které
dosahují v průměru 3,5 roku či něco málo
přes 5 let. Spotřeba energie praček se snížila
od roku 1970 třikrát, spotřebu vody mají za
stejné období dokonce čtyřikrát nižší.

Alexor ochrání majetek
i zdraví
Potřeba zabezpečení majetku proti zlodějům,
ochrana před požárem, povodní či jinou ne-
příjemnou událostí jsou v současné době
stále aktuálnější. Jednoduché, efektivní
a komplexní řešení přináší bezdrátové zabez-
pečovací zařízení Alexor. Tento systém je
určen pro domy, byty či malé komerční ob-
jekty a jeho součástí je mj. i bezdrátový ovla-
dač, který lze zároveň použít jako tísňové
tlačítko. V případě ohrožení si lze snadno při-
volat pomoc. Systém Alexor poskytuje kom-
pletní zabezpečení prostřednictvím mnoha
systémových zařízení, jako jsou detektory,

ovladače, sirény či komunikátory. Mezi
hlavní přednosti systému Alexor patří maxi-
mální spolehlivost, velmi rychlá a technicky
nenáročná instalace bez velkých zásahů do
interiéru, snadné ovládání a dlouhá výdrž ba-
terií. Mozkem celého systému je ústředna
umístěná na bezpečném místě (mimo hlavní
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vchod do domu). Ovládá se prostřednictvím jedné či více klávesnic,
které mohou být rozmístěny kdekoli v objektu, nebo pomocí bezdráto-
vého ovladače s LCD displejem. Ten umožňuje snadné dálkové ovládání
ústředny, ale současně podává uživateli informace o stavu celého sys-
tému. Tlačítka ovladače jsou programovatelná a je možné zvolit jejich
funkci pro případ nouze, kdy lze stiskem jednoho tlačítka přivolat
pomoc odkudkoli z domu či jeho blízkého okolí. Funkce tísňového tla-
čítka je pak zvláště přínosná pro seniory, kteří je mohou využít v pří-
padě ohrožení nebo náhlé zdravotní indispozice. K systému Alexor se
dodává různé příslušenství – od tradičních detektorů pohybu až po de-
tektory zaplavení či kouře.

Revoluce ve sběru 
zářivek
Od září loňského roku vznikají v ČR nová
sběrná místa pro nefunkční úsporné a li-
neární zářivky, s nimiž se lidé mohou set -
kat v obchodech, na úřadech, ve školách
či ve firmách. V současnosti je nainstalo-
váno asi 940 malých sběrných nádob
a povědomí o jejich existenci má téměř
třetina domácností. Nezisková společnost
EKOLAMP, která se od roku 2005 věnuje
zpětnému odběru a recyklaci osvětlova-
cích zařízení, předpokládá, že v příštích
letech najde partnery pro rozmístění dalších několika tisíc malých sběr-
ných nádob pro světelné zdroje z českých domácností. Společnost EKO-
LAMP během jednoho roku rozmístila malé sběrné nádoby do všech

POSKYTUJEME GASTRONOMICKÉ SLUŽBY JIŽ 50 LET

JLV catering
Zajišťujeme cateringový servis při významných, slavnostních a jubilej-
ních akcích, na sportovištích nebo například na železnici při jízdě lu-
xusním historickým vlakem Majestic Imperator, který používal již císař
Ferdinand, či servis při výjezdních zasedáních vlády ČR v prezident-
ském salonním voze. 
Disponujeme vlastními výrobnami studené a teplé kuchyně. 
Jídla připravujeme nebo dokončujeme přímo před hosty včetně od-
borného výkladu. Před hosty také dranžírujeme masa, představu-
jeme jim širokou škálu tuzemských a zahraničních sýrů, zkušení
sommeliéři rozlévají a prezentují kvalitní vína a špičkoví barmani,
specialisté na barmanské show namíchají koktejly, přesně podle va-
šich představ. Náš profesionální tým je vždy po ruce, aby mohl
splnit vaše přání a požadavky. Pomůžeme vám rovněž vybrat
vhodné prostory pro zajištění akcí. 
Jsme připraveni pro vás zorganizovat standardní či netradiční caterin-
gové akce. Pro uspořádání společenských akcí zpracujeme zajímavou
nabídku, která je vždy koncipována jako kompletní balíček bez skrytých
příplatků, v němž je obsaženo vše od neomezené konzumace nápojů
přes techniku, obsluhu, květinovou výzdobu až například po mikrofon. 

JLV catering, Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4 
GSM: +420 602 379 494
e-mail: catering@jlvcatering.cz
http://www.jlvcatering.cz

krajů. Nejvíce jich je v kraji Středočeském (131), Jihomoravském
(101), Moravskoslezském (97) a v Praze (101), nejméně potom 
v Libereckém (37), Karlovarském kraji (37) a na Vysočině (39). Ak-
tuální seznam míst vybavených malou sběrnou nádobou včetně in-
formací o jejich otevírací době je k dispozici na stránkách
http://www.ekolamp.cz/seznam-sbernych-mist/.

Cleverlance vylepšuje investiční 
bankovnictví v Citibank
Konzultační softwarová společnost Cleverlance nasadila v Citibank
novou verzi produktu Clever Trading Solution (CTS) zaměřeného
na obchodníky s cennými papíry na tuzemských i zahraničních kapi-
tálových trzích. Novinkou je modul s podporou funkcí clearingové
banky pro obchodování na Power Exchange Central Europe (PXE,
dříve Energetická burza Praha). Díky tomu bude mít Citibank cen-
tralizované operace týkající se funkcí clearingové banky spolu s na-
pojením na účetní i další systémy. Komunikace s PXE je postavena
na stejných principech jako komunikace s PSE (Prague Stock Ex-

change), tedy přes
komunikační server
– software dodá-
vaný organizá -
torem burzy.
Základními využí-
vanými funkcemi
jsou správa schrá-
nek (informací 
dávkově šířených
z PXE), on-line in-

formace o MTM ocenění klientských pozic a z nich plynoucí
zisky/ztráty, administrace maržových limitů apod.
Více o produktu CTS na adrese http://cts.cleverlance.com.

(eko) MOSAIC HOUSE Praha
Společnost IMPACT-CORTI představila
první skutečně „zelený“ hotel v České
republice. Jde o druhou budovu na
světě využívající recyklaci vody a sou-
časně rekuperaci tepla z „šedé“ odpadní
vody. Čtyřhvězdičkový hotel s nízkoe-
nergetickým standardem nabízí také
služby hostelu s vysokým standardem
ubytování. Svým konceptem otevře-
ného přízemí s barem umožňuje setká-
vání lidí různých kultur z celého světa
a je tak živou mozaikou v samém srdci
historického jádra Prahy. V projektu
MOSAIC HOUSE se podařilo propojit
nejnovější trendy s tradičními zdroji
úspor energií tak, aby byly splněny moderní požadavky na inteli-
gentní budovu, která se plně řídí svým uživatelem.

Redakce se omlouvá
V minulém čísle jsme na straně 6 jsme pod článkem Integrace? ne -
dopatřením uvedli chybné jméno autora. Nebyl jím Jan Boháček, 
ale Michal Eliáš, rovněž ze společnosti ISS Facility Services, s. r. o. 
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Skupina DORA je významným českým poskytovatelem nevýrobních služeb pro průmyslové podniky. V oblasti služeb působí pod 
značkou DORA na českém trhu již od roku 1991. Kromě facility managementu se skupina DORA specializuje prostřednictvím svých 
dceřiných společností na vlastní výkon služeb v oblasti závodního stravování, úklidu, komunálních a technických služeb.

DORA Group a.s., Jaroslava Seiferta 2179, 434 Most, tel.: 476 146 411 
e-mail: info@dora.cz; www.doragroup.cz

DORA Gastro je v současnosti jedním ze čtyř největších poskytovatelů závodního stravování v České republice. Zajišťuje obsluhu 
stravovacích provazů v areálech průmyslových podniků, v administrativních centrech. Zabezpečuje výrobu, distribuci a výdej teplých, 
zchlazených nebo mražených jídel, správu kantýn a občerstvovacích automatů. Poskytuje také kompletní cateringové služby.

DORA Gastro a.s.. Jaroslava Seiferta 2179, 434 01 Most, tel.: 476 765 511
 e-mail: gastro@dora.cz; www.doragastro.cz

 
DORA Services nabízí svým klientům komplexní úklidové služby nejen administrativních budov, ale i domácností. Zajišťuje 
odborné čištění technologických celků, hal a skladů, zabezpečuje údržby veřejné zeleně a komunální služby.

DORA Services s.r.o., DS 18, areál Chemopetrol a.s., 436 70 Litvínov, tel.: 476 765 311 
e-mail: info@dora.cz; www.doraservices.cz
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Nominace na FM AWARDS 2010
V rámci slavnostního večera při příležitosti Týdne facility managementu budou i v letošním roce
předány FM Awards

2 
Název práce: Provedení FMS auditu
Autoři: ing. Ondřej Štrup, ing. Monika Vondráková, ing. Štěpánka Mi-
chálková, ing. Zuzana Holubová, ing. Marie Ševčíková (všichni Hein
Consulting, s. r. o.)

Cílem soutěže je seznámit širokou odbor-
nou veřejnost s významnými projekty
a osobnostmi v oboru facility manage-
mentu. Soutěž se vypisuje v kategoriích
projekt roku a osobnost roku. Do soutěže

mohou být přihlášeny osobnosti působící na
území České republiky a projekty realizo-
vané v období od 1. září 2009 do 31. srpna
2010 nebo jejich výstupy hodnotitelné
v tomto období.

Samostatnou kategorii tvoří studentské práce
na téma facility management. V této kategorii
mohou být do soutěže přihlášeny studentské
práce, které byly dokončeny ve školním roce
2009–10.

ODBORNÁ POROTA LETOS PRACOVALA VE SLOŽENÍ:

Arnošt Wagner, 
vydavatel časopisu Facility 
manager (předseda poroty)

Ing. Aleš Choutka, 
ředitel Alstanetu

Ing. Michael Viereckl, 
ředitel FM solution, a. s.

Prof. ing. arch. Robert Votický,
Dip.arch. (Kingston), RIBA, FSAI,
Rome Scholar Executive, L&H
(Lewish & Hickey) International
Business DevelopmentV jednotlivých kategoriích byli nominováni:

KATEGORIE OSOBNOST FM 2010

1
Jméno: doc. ing. František Kuda, CSc.
Pracovní zařazení v oblasti FM: vedoucí ka-
tedry městského inženýrství VŠV-TU Ostrava

2
Jméno: Josef Tesařík
Pracovní zařazení v oblasti FM: obchodní ředi-
tel společnosti TESCO SW, a. s.

Vzdělání: VŠ
Věk: 25–57
Zaměstnání v oblasti FM: FM poradci/lektoři/VŠ pedagogové
Kontakt: Ondrej.strup@hein-consulting.cz

KATEGORIE ODBORNÉ PRÁCE FM 2010

1
Název práce: Management podpůrných pro-
cesů – facility management
Autor: doc. ing. Vlastimil Karel Vyskočil, CSc.
Vzdělání: VŠ
Věk: 62
Zaměstnání v oblasti FM: vysokoškolský peda-
gog, katedra managementu Fakulty podnikoho-
spodářská VŠE v Praze, zahraniční člen
Akademie inženýrských věd A. M. Prochorova, Ruská federace
Kontakt: vyskocil.mb@uts.cz

Charakteristika práce a její přínos: 
Facility management je a bude dále předmětem teoretického zájmu
i praktické výuky v řadě především ekonomických a technických oborů
studia vysokých škol. Všude tam může být tato monografie využita jako
cenná vysokoškolská učebnice. Předložená monografie je potřebná a ne-
sporně přispěje k větší orientaci odborné veřejnosti v zajišťování podpůr-
ných procesů při správě a údržbě majetku. Základní hodnoty
předkládané práce se opírají o její aktuálnost, potřebnost, komplexnost,
přehlednost a návaznost textu a jeho logické uspořádání. 
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KATEGORIE PROJEKT FM 2010

1
Název projektu: Řešení problematiky řízení
bezpečnosti práce v rámci projektu integrova-
ného facility managementu v Mondi Štětí
Projekt podán za společnost: AB Facility, a. s.
Autor: Karel Kadlec 
Vzdělání: odborné středoškolské
Zaměstnání v oblasti FM: ředitel divize Čechy 
Kontakt: karel.kadlec@abfacility.com

Charakteristika projektu a jeho přínos:
Cílem projektu bylo především vytvořit systém pro prevenci, kontrolu
a rozsáhlou informovanost vlastních zaměstnanců i zaměstnanců subdoda-
vatelů a vytvořit trvale náročné prostředí při řízení projektu integrovaného
FM v oblasti BOZP. Přenos nových poznatků v oblasti BOZP na ose zákaz -
ník – integrátor FM má významný přínos pro snížení úrazovosti nejen pro
oba zúčastněné subjekty, ale především pro subdodavatele, kteří zajišťují
jednotlivé služby a činnosti.

2
Název projektu: Master Data Management –
Čistota dat ve společnosti ISS Facility 
Services
Projekt podán za společnost: ISS Facility 
Services, s. r. o.
Autor: ing. Ivo Šreiber
Vzdělání: VŠ 
Věk: 56

Zaměstnání v oblasti FM: ředitel pro strategické nákupy a rozvoj
Kontakt: Ivo.sreiber@cz.issworld.com
Charakteristika projektu a jeho přínos:
Projekt MDM umožní sběr, správu a distribuci všech důležitých dat do jed-
noho prostředí datového skladu, v něm a z něho místo dosavadního řízení
veškerých aktivit v oblasti integrated facility services pomocí mnoha vzá-
jemně nepropojených lokálních systémů (finanční, CRM, procurement,
mzdy, facility fanagement apod.).

3
Název projektu: Pasportizace objektů České pošty, s. p.
Projekt podán za společnosti: IKA DATA, s. r. o. + Česká pošta, s. p.
Autoři: ing. Milan Hampl (IKA DATA, s. r. o. – zhotovitel), Marek Paz-
derka, DiS. (Česká pošta, s. p. – zadavatel)
Vzdělání: VŠ
Zaměstnání v oblasti FM: ing. Milan Hampl – vedoucí projektu,
Marek Pazderka, DiS. – projektový manager

Kontakt: milan.hampl@ikagroup.cz, Pazderka.Marek@cpost.cz
Charakteristika projektu a jeho přínos: 
Nejrozsáhlejší projekt pasportizace nemovitého majetku v České republice
s unikátní metodologií a rychlostí zpracování. Programové řešení řízení
projektu a zpracování dat, data vyčítána přímo z pořizovaných CAD vý-
kresů, přímá vazba s daty z KN. Specifické řešení přebírání a kontroly dat.

4
Název projektu: Zpracování dokumentace pro Výběrové řízení na in-
tegrovaného FM poskytovatele pro Hlavní nádraží Praha
Projekt podán za společnosti: Hein Consulting, s. r. o., Grandi Sta-
zioni Česká republika, s. r. o., Weinhold Legal, v. o. s.
Autoři: ing. Ondřej Štrup, ing. Štěpánka Michálková (Hein Consul-
ting, s. r. o.), Andrea Odoardi (Grandi Stazioni Česká republika, s. r. o.),
JUDr. Daniel Weinhold, PhD., Mgr. David Emr, Mgr. Otakar Martinec
(Weinhold Legal, v. o. s.)
Vzdělání: VŠ

Věk: 27–57
Zaměstnání v oblasti FM: FM poradce/ředitel společnosti/advokát
Kontakt: Ondrej.strup@hein-consulting.cz
Charakteristika projektu a jeho přínos: 
V rámci daného projektu byla poprvé zavedena nová metodika „specifikace
služby na výstupu“ podle normy prEN 15221-3. Na základě této metodiky
byly připraveny popisy úrovně jednotlivých služeb. Stěžejní část projektu
pak představovala FM smlouva, která byla zpracována podle podmínek
normy ČSN EN 15221-2.

5 
Název projektu: Zvýšení efektivnosti energetic-
kého hospodářství v Psychiatrické léčebně Ji-
hlava metodou energetického managementu
Projekt podán za společnost: Energ, spol. s r. o.
Autor: ing. Leoš Aldorf
Vzdělání: VŠ
Věk: 36 
Zaměstnání v oblasti FM: ředitel společnosti
Kontakt: leos.aldorf@energ.cz

Charakteristika projektu a jeho přínos: 
Energeticky úsporný projekt garantuje Psychiatrické léčebně Jihlava eko-
nomicky efektivní provoz energetického hospodářství. Jde o komplexní
službu v rámci energetického provozu celého areálu, přičemž projekt zajis-
til realizaci rozsáhlé rekonstrukce energetického hospodářství areálu lé-
čebny a v rámci energetického managementu řeší po celou dobu trvání
kontraktu kvalitní dodávku všech druhů energií. Realizace úsporných opa-
tření zajišťuje vysoký potenciál energetických úspor a s tím související fi-
nanční úsporu v řádech desítek milionů korun.

Charakteristika práce a její přínos 
Předmětem přihlášené odborné práce je systém Facility Management Au-
ditu (zkráceně FMS), který systematicky a uceleně posuzuje skutečný 
stav úrovně zavedení facility managementu do posuzované společnosti,
konkrétně pak posouzení stavu zavedení a funkčnosti FM v úrovni řízení 

a výkonů v lokalitách auditovaných společností ve všech požadavcích FM
podle normy ČSN EN 15221:2007 a také účinnost systému pro dosahování
neustálého zlepšování a dodržování shody s právními požadavky.
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KATEGORIE STUDENTSKÉ PRÁCE FM 2010 

1
Název práce: Typizace a pasportizace prvků ad-
ministrativní budovy
Autor: Bc. Zuzana Štanglerová
Věk: 24
Práce podána na: VŠB-TUO
Studijní obor VŠ v oblasti FM: Správa majetku
a provoz budov
Kontakt: zuzana.stanglerova.st@vsb.cz

Charakteristika práce a její přínos: 
Bakalářská práce objasňuje problematiku typizace a pasportizace prvků
administrativních budov. Praktická část je věnována zpracování pasportu
konkrétní administrativní budovy, jíž je pobočka České spořitelny ve Vel-
kých Bílovicích. Uvádí popis zadané budovy, prostorový, stavební, techno-
logický a personální pasport. Práce by mohla sloužit jako podklad pro
budoucí vytváření pasportů objektů České spořitelny.

2
Název práce: Návrh správy a údržby golfového
areálu
Autor: Bc. Eva Beránková
Věk: 24
Práce podána na: VŠB-TUO
Studijní obor VŠ v oblasti FM: Správa majetku
a provoz budov
Kontakt: evberankova@gmail.com

Charakteristika práce a její přínos: 
Bakalářská práce je zaměřena na rozbor problematiky správy a údržby gol-
fového areálu. V teoretické části je práce zaměřena na pojmy správa a
údržba golfového areálu a činnosti s nimi spojené. V praktické části jsou
poznatky z teoretické části aplikovány na konkrétní areál. Výstup z této
práce může posloužit jako návod k vytvoření řešení pro ostatní golfové
areály.

4
Název práce: Facility management a rizikový
management při řízení podpůrných procesů 
– BP
Autor: Bc. Martin Veselý
Věk: 46
Práce podána na: MVŠO Olomouc
Zaměstnání v oblasti FM: manager útvaru
BOZP a PO PVK, a. s.
Kontakt: martin.vesely@pvk.cz; bozp.mv@se-
znam.cz

Charakteristika práce a její přínos: 
Cílem práce je prezentovat krizový management v rámci podpůrných slu-
žeb s ohledem na rizika a prevenci bezpečnosti práce a pracovního pro-
středí jako součást FM. Při zpracování byly stanoveny praktické způsoby
řešení a manažerské rozhodování při podpůrných procesech v kontextu
s normou ČSN EN 15221. Autor upozornil na generovaná rizika s vazbou
na přehledné hodnocení, plánování, firemní rozvoj, opatření a komunikaci
pro uvedení podpůrného procesu do bezpečného provozování ve vztahu
k poskytované službě s ohledem na sdílený prostor pro zaměstnance nebo
dodavatele.

3 
Název práce: Kontrolní seznam z pohledu facility
managementu pro kontrolování projektové dokumen-
tace developerského projektu – obchodního centra
Autor: Martin Kaleta
Věk: 26
Práce podána na: ČVUT
Studijní obor VŠ v oblasti FM: Stavební mana-
gement

Kontakt: martinkaleta@seznam.cz
Charakteristika práce a její přínos: 
Unikátní sofistikovaný nástroj investora a facility managera pro tvorbu kva-
litního zadání projektové dokumentace obchodního centra, kontrolu její
přípravy a následnou realizaci projektu s minimálním negativním dopa-
dem v provozní fázi objektu. Využitelnost práce nacházejí i další účastníci
projektu.

6
Název projektu: Implementace managerské
nadstavby ve skupině RPG Real Estate
Projekt podán za společnost: Skupina
RPG Real Estate (RPG RE Management)
Autoři: ing. Radana Šašková (RPG Real Es-
tate – zadavatel), ing. Vladislav Štefaňák
(Mibcon, a. s. – zhotovitel)
Vzdělání: VŠ
Věk: 33 + 30 
Zaměstnání v oblasti FM: ing. Radana Šašková – Group Financial
Manager, ing. Vladislav Štefaňák – EPM division director
Kontakt: rsaskova@rpgre.eu, vladislav.stefanak@mibcon.cz

Charakteristika projektu a jeho přínos: 
Pro dynamický rozvoj skupiny, několikastupňové řízení
a velký objem dat bylo nutné pro procesy reportování,
plánování, reportingu a konsolidaci podle českých i mezi-
národních standardů implementovat managerskou nad-
stavbu, která dané procesy několikanásobně zrychlila.
Vzniklo jedno úložiště dat na všech úrovních s jednou ak-
tuální verzí, s řízením intercompany vazeb a jednotných
pravidel IFRS, on-line přepočítáváním měn a okamžitou

aktualizací všech reportů. Procesy plánování zahrnují plány technických
jednotek i jejich finančního vyjádření až po finální výkazy za celou sku-
pinu. Přístupy k tomuto systému jsou řízeny jednotnými pravidly bezpeč-
nosti pomocí uživatelských profilů. Správa, jakož i další rozvoj řešení jsou
v rukou koncových uživatelů.

06-8 Nominace FM awards_Sestava 1  3.11.10  13:40  Stránka 8





KOMPLEXNÍ FM

10 FACILITY MANAGER 4/2010

Grandi Stazioni je italská společnost s většino-
vým podílem státu na svém domácím trhu.
Jako společnost s ručením omezeným provo-
zuje Grandi Stazioni v České republice bu-
dovu hlavního nádraží v Praze ve Wilsonově
ulici. V její režii probíhá kompletní rekonstruk -
ce této nádherné historické budovy z 19. sto-
letí. Původní hala byla postavena v novorene-
sančním stylu, rozšíření nádraží a rekonstrukce
byly provedeny na začátku 20. století v duchu
secese podle vítězného návrhu Josefa Fanty
na začátku 20. století. K zajímavostem také
patří, že budovy nádraží zasahují do měst-
ských částí Prahy 1, 2 a 3.

ČISTÉ A BEZPEČNÉ NÁDRAŽÍ Spolupráce
mezi ISS a Grandi Stazioni začala již v době
zahájení rekonstrukce budovy. Společnost ISS
se na hlavním nádraží nejprve podílela na re-
konstrukci veřejných toalet, které posléze za-
čala provozovat včetně výběru poplatků. Kdo
znal staré toalety na „hlaváku“ zajisté nám dá
za pravdu, že nyní je úroveň zařízení i obsluhy
toalet neporovnatelně lepší. ISS zde posléze
začala poskytovat i úklidové služby, ostrahu
a technickou správu budov. Vše více než rok
běželo v rámci objednávky služeb specifikova-
ných formou input.
Velký kus práce byl odveden i v oblasti bez-
pečnosti, na niž ISS na nádraží nyní dohlíží.

Ještě před pár lety by nejeden z nás halou
nádraží procházel s nemalými obavami. Dnes
se však po hale připomínající spíše letiště
nebo obchodní zónu lze bezpečně pohybovat.
Podařilo se též významně eliminovat výskyt
narkomanů a dalších nežádoucích a pohor-
šení budících osob, což v prostředí českým zá-
konů rovněž nebyl lehký úkol.
Podobnou pochvalu si zaslouží i tým pečující
o čistotu prostor a v neposlední řadě též tým
technické správy, bojující se zastaralými tech-
nologiemi a pohybující se v do jisté míry ne-
standardním prostředí rekonstrukcí, oprav,
výměn a přebírání nových technologií. Od 
počátku pečuje ISS také o požární ochranu
a provádí služby dezinfekce, dezinsekce 
a deratizace.

SPOLUPRÁCE BUDE POKRAČOVAT
Téměř před tři čtvrtě rokem Grandi Stazioni
vypsala výběrové řízení na dodávku komplet-
ních FM služeb pro další etapy rekonstrukcí
s plněním v dalších letech. Předmět tendru
byl vedle stávajících služeb rozšířen ještě
o help desk, space management, plánování
kontinuity provozu a administrativní služby.
Rovněž byla změněna filozofie celého kon-
traktu, činnosti byly specifikovány čistě for-
mou output, tzn. definováním výstupů. Rov-
něž byly nastaveny poměrně přísné klíčové

ukazatele výkonu. Po dlouhých vyjednává-
ních byla nakonec vybrána společnost ISS, na-
bízející unikátní model poskytování integro-
vaných služeb. K úspěchu určitě přispěly
dosavadní zkušenosti, znalost provozu a také
výhodné cenové podmínky.
Nyní se společnost ISS v tomto projektu na-
chází ve fázi implementace a transformace.
Díky zkušenostem z předchozího období se
ISS může plně soustředit pouze na ty služby,
které dříve neposkytovalo. Plná implemen-
tace služeb je plánována do konce roku 2010.
Kontrakt má velkou perspektivu dalšího vý-
voje. Rekonstrukce hlavního nádraží totiž
zdaleka není u konce, právě se dokončuje
první etapa a v plánu je mimo jiné i rekon-
strukce Fantovy budovy. Tento kontrakt je ty-
pickou ukázkou správného pojetí, kde posky-
tovatel FM není vnímán jen jako pouhý
dodavatel služby, nýbrž jako rovnocenný part-
ner podporující klienta v rozvoji jeho podni-
katelských aktivit.
ISS a Grandi Stazioni rovněž spolupracují na
nádraží v Mariánských Lázních a do bu-
doucna je v plánu možnost spolupráce i na
dalších nádražích nejen v ČR.

MICHAL ELIÁŠ, ŘEDITEL SEGMENTU IFS PRO CZ, 
SK A BG, ISS FACILITY SERVICES S. R. O.

Grandi Stazioni je důležitým zákazníkem ISS Facility Services již více než dva roky.
Během této doby můžeme postupně sledovat proměnu zanedbané nádražní budovy
v moderní a příjemné prostředí klíčového dopravního uzlu se širokým zázemím
v podobě nejrůznějších obchodních jednotek.

ISS Facility Services
a Grandi Stazioni
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V areálu o rozloze asi 120 ha zajišťuje ostra -
hu, údržbu zeleně, provoz veřejného osvět-
lení, letní a zimní úklid a údržbu komunikací,
úklid kancelářských a výrobních prostor
a provozování skladového hospodářství. V ob-
lasti technické správy jde o komplexní zajiš-
tění provozu všech budov a nevýrobních tech-
nologií. To v sobě zahrnuje veškeré revize
a servisy na elektrozařízení, výtazích, klimati-
zaci a vzduchotechnice, jeřábech a zdvižných

zařízeních. Součástí komplexní služby je pro-
voz budov včetně vytápění, běžné údržby
elektro, stavební, ZTI a dalších činností, jako
je např. správa nájemních smluv, stěhování,
provoz recepce apod.

VLASTNÍ ZAMĚSTNANCI I OUTSOUR-
CING Společnost AB Facility provádí uve-
dené služby prostřednictvím vlastních zamě-
stnan ců i zhruba 120 subdodavatelů.

V rámci této subdodavatelské struktury jsou
povinni všichni zaměstnanci společností,
kteří působí v areálu, dodržovat pravidla
bezpečnosti práce a požární ochrany dané
předpisy ve skupině Mondi. V průběhu let se
oblast BOZP stala jedním z hlavních ukaza-
telů zákazníka. Dodržování platných před-
pisů je závazné pro všechny zaměstnance.
Přirozeným vývojem se v rámci interních
předpisů a specifických projektů ve zvýšené

Bezpečnost práce –
prvořadý cíl
Společnost AB Facility, a. s., zajišťuje služby integrovaného facility managementu v průmyslovém
areálu Mondi Štětí již od roku 2003. Paleta poskytovaných služeb je velice široká.
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míře dbá na prevenci a vyhledávání možných
rizik a jejich odstraňování.
V rámci dlouhodobé spolupráce a s ohledem
na široké spektrum subdodavatelů, které řídí
AB Facility, vznikl v 1. čtvrtletí 2010 spo-
lečný projekt Mondi Štětí a AB Facility. Zá-
kladním cílem bylo stanoveno zvýšit úroveň
dodržování pravidel bezpečnosti práce za-
městnanců všech subdodavatelů služeb FM
se zaměřením na prevenci před nebezpeč-
nými situacemi, které vedou k nehodám,
úrazům a dalším negativním jevům, jež mo-
hou vznikat při výrobě, údržbě a provozu
průmyslového areálu.

SYSTÉM VHODNÝ PRO VŠECHNY Členové
projektového týmu připravili během dvou mě-
síců systém, který v sobě zahrnuje administra-
tivní stránku i praktický výkon pro oblast pre-
vence i kontroly přímo na pracovištích.
Součástí celého procesu je především nasta-
vení prvků pro monitoring oblastí ohrožují-
cích bezpečnost práce a jejich identifikaci s cí-
lem maximálně eliminovat celkové riziko
vzniku úrazu ve výrobním areálu.
Oblast administrativy zahrnuje především in-
tranetovou platformu sloužící pro preventivní
zápisy míst nebo činností, při nichž může po-
tenciálně dojít k úrazu či které jiným způso-
bem ohrozí bezpečný provoz. Zápisy mohou

provádět zaměstnanci všech partnerů působí-
cích v areálu.
Společným prostorem pro sdílení informací je
i tzv. SHE report (SHE = safety, healthy, envi-
romentaly), kde jsou uváděny kontroly do-
držování bezpečnosti práce. Kontrola v sobě
zahrnuje užívání OOPP v závislosti na vyko-
návané činnosti, provádění práce podle tzv.
bezpečného pracovního postupu a např.
i používání pracovních nástrojů, které mají
příslušnou revizi. Pro jasný a čitelný postup
kontroly slouží jako pomůcka či návod Kon-
trolní list dodavatelů, kde jsou uvedeny zá-
kladní úkoly kontroly a výsledek touto kontro-
lou zjištěný.
Pro evidenci a kontrolu všech subdodavatelů
slouží Karta BOZP a PO dodavatele, kde je
každá dodavatelská společnost povinna ak-
tuálně udržovat data, tak aby v případě ja-
kékoli kontroly byla ve shodě se skutečností
na kontrolovaném pracovišti. V kartě se
kromě základních údajů o firmě uvádí úro-
veň proškolení osob, které působí na za-
kázce v oblasti BOZP, dále potvrzení, že
používané elektrické nářadí má příslušné re-
vize, apod.
Všechny výše uvedené dokumenty používá
AB Facility jako subdodavatel a současně je
využívá i pro všechny své subdodavatele
přímo v průmyslovém areálu. Zároveň za-

vádí získané zkušenosti a popsaná pravidla
do všech dalších činností v rámci celé společ-
nosti, a tím i vůči svým dalším obchodním
partnerům. Základním kamenem celého sys-
tému jsou proškolení zaměstnanci, kteří ko-
munikují s obchodními partnery a nabízejí
spolupráci při tvorbě obdobného systému
v rámci poskytovaných služeb facility mana-
gementu. Vzájemné předání zkušeností na
ose „zákazník + integrátor FM“ přináší vý-
znamné výsledky při snížení úrazovosti pro
všechny zúčastněné subjekty a subdodava-
tele.
Z hlediska celkových dosažených efektů je
podstatné, že do systému jsou zapojeni
všichni zaměstnanci působící v průmyslovém
areálu, kteří zároveň cítí spoluzodpovědnost
a motivaci preventivně eliminovat vznik pra-
covního úrazu. Zapojením všech zaměst nan -
ců a jejich spoluprací je tento projekt napros -
to unikátní a zaslouží si následování v dalších
průmyslových areálech. To by mohl být pro
příští období úkol i pro poskytovatele služeb
FM, kteří jsou schopni zkušenosti z této 
oblasti propojit mezi jednotlivými společ-
nostmi.

KAREL KADLEC, AB FACILITY, A. S.
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GSUS: 
Nejen úklidové služby

Firma GSUS, s. r. o., působí na českém trhu od roku 1997. Základním předmětem
její činnosti jsou úklidové práce, společnost však poskytuje také facility servis.

Zajišťuje pro své zákazníky drobné opravy, vytápění budov, komplexní
péči o vzduchotechniku, výtahy, obsluhy velínů, recepční a kurýrní
služby, pomocné práce v kuchyňských provozech, energetické analýzy,
hotelový servis, péči o zeleň, zimní údržbu či DDD služby. Naší snahou
a cílem je, aby se klient mohl plně věnovat činnosti, která živí jeho firmu.

Mezi naše klienty patří např. Armáda České republiky, Pražská teplá-
renská, RWE, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ústav péče
o matku a dítě v Podolí, Fakultní nemocnice Ostrava, Vysoké učení
technické v Brně, Česká televize, hotel Thermal, Parkhotel Praha
a mnoho dalších. Společnost má zastoupení ve všech krajích v ČR a za-
městnává na 1 200 pracovníků.
Co nabízíme oproti ostatním konkurenčním společnostem? Ušetříme
klientům provozní a mzdové náklady, máme vypracován provozní sys-

tém šitý přímo na míru každému zákazníkovi. Zaměstnanci jsou pro-
školováni a prováděné činnosti pravidelně kontrolují area manageři
a vedoucí objektů. Máme zaveden systém řízení jakosti podle ISO
9001, ISO 14001, ISO 27000, OHSAS 18001. Jsme členy České 
asociace úklidu a čištění a držiteli certifikátu NBÚ na stupeň vyhra-
zené. Naše společnost má uzavřenu pojistnou smlouvu na částku
50 000 000 Kč.
Jaké máme vytyčené plány do budoucna? Chystáme odbornou speci-
ální poradenskou službu pro zákazníky a naše služby rozšíříme v ob-
lasti bezpečnostní a strážní služby. Dále provádíme průzkum trhu na
Slovensku, kde bychom v roce 2011 chtěli otevřít pobočku.

PR
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MODRÁ: C  90, M 50, Y 5, K 0 / PANTONE 660 C

ŠEDÁ: 30 K / PANTONE 877 C

Restrukturalizace 
Úspory nákladů
Poradenství
Zabýváme se činnostmi spojenými s restrukturalizací společností a správou nemovitostí v nejrůz-
nějsích podobách téměr 20 let. Využíváme zkušeností z nejrůznějších prostředí, z České republiky 
i ze zahraničí. Jsme schopni vhodně kombinovat to nejlepší, co jsme se naučili ve správě 
majetku a v podpůrných činnostech, v soukromém i veřejném 
vlastnictví.

Naší filosofií je jednoduchost. Co je jednoduché musí 
být i efektivní a levné. Snažíme se najít vždy 
vyváženost mezi potřebou zákazníka a finanční-
mi limity, které jsou k dispozici.

www.fmsolutions.cz
FM solutions, a. s., Ke Koulce 2, 150 00  Praha 5, tel.: +420 602 242 494, mail: info@fmsolutions.cz

PANTONE 877
C M Y K  -  0 / 0 / 0 / 50
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FM komplexně. 
Nejen technika 
tvoří kontrakt
V době záplavy e-mailů, excelových tabulek, stanovování
a vyhodnocování cílů, tvorby akčních plánů a nápravných
opatření či dalších běžných formalizovaných atributů
a nástrojů velkých nadnárodních společností se často opomíjí
zachování jednoho ze základních principů managementu –
řízení na základě principu rolí.

Komplexní pojetí FM (dodávka + řízení hard
a soft služeb zákazníkovi) naráží při výběru
vhodného managera na trhu práce na problém
najít „odborníka v technické oblasti“. Pokud
realizujete komplexní dodávku včetně soft slu-
žeb, často dost pozdě přichází liniový manager
se zjištěním, které lze jednoduše shrnout do
věty: „Technicky je to odborník, nicméně zákaz -
ník je pořád tak nějak nespokojený a uvažuje
o změně…“ O této problematice jsme hovořili
s Jiřím Hájkem, vedoucím oddělení správy bu-
dov Čechy společnosti JOHNSON CONTROLS
INTERNATIONAL, spol. s r. o.

Jak přistupujete k personální manažerské
politice ve vaší společnosti?
Především jsme si uvědomili základní hod-
noty, které zákazníkovi chceme poskyt -
nout. Technická zdatnost a znalost ma 
nagerů by měla dnes patřit ve velkých fir-
mách na trhu FM ke standardům, které na-
bízejí. Každá velká firma se chlubí na svých
internetových stránkách něčím technicky
nej… Co však dále zákazník kromě poměru
výkon/cena očekává, je stabilita. Jde nejen
o stabilitu firmy (dlouhodobost a kvalitu
výkonů), ale hlavně o stabilitu na konkrétní

zakázce v oblasti kvalitního klíčového linio-
vého managera, jeho soft skills. Zde vidíme
základní kámen.

Jaké kroky jste v tomto ohledu 
podnikli?
Začali jsme u sebe – ve vyšším managemen -
tu. Při jedné poradě s managery objektů
jsem společně se svým týmem vybočil z ob-
vyklého schématu a zařadil jsem na základě
výsledků zrealizovaného celosvětového prů-
zkumu spokojenosti zaměstnanců „nový“
blok s názvem „TOP 5 věcí, které bychom
měli změnit a proč“. Tento bod byl určen
pro volnou diskusi. Nutno podotknout, tento
krok vyžaduje důkladnou domácí přípravu
včetně přeorganizování celé agendy, dobré
moderování průběhu diskuse, spolupracující
vedení firmy a hlavně velkou dávku odvahy.
Výsledek byl ohromující a hlavně pro mě
osobně překvapující! Tito manageři by oce-
nili více osobní neformální zpětné vazby,
aby si dovedli odpovědět na základní otázky
typu: Mohu dělat někde svoji práci ještě lé -
pe? Poraďte mi další nástroje pro řízení a ve-
dení zaměstnanců.  Jak lépe komunikovat se
zákazníky? … To nás opravdu překvapilo!
Očekávali jsme smršť otázek začínajících
slovem Proč? Uvědomili jsme si pravdu otře-
pané personální poučky „Komunikace – zá-
klad úspěchu“ a vyhodnotili jsme potřebu
dále rozvíjet naše managery v oblasti řízení
na základě používání rolí.

Jiří Hájek – vedoucí oddělení správy
budov Čechy
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Komunikace nyní znamená hlavně již zmíně-
nou záplavu e-mailů…
Máte pravdu. Nicméně jedním ze závěrů,
k nimž jsme došli, bylo zvýšení kvality e-mai-
lové komunikace směrem  k managerům ob-
jektů na úkor jejich kvantity. Snížili jsme tak
informační „bombardování“ v rámci celé
firmy, což všem výrazně usnadnilo práci.

Zajímalo by mě vaše pojetí používání rolí
u liniových managerů jednotlivých objektů.
Co si pod tím mohu představit?
Základ je v podstatě jednoduchý – vyšli jsme
z každodenního soukromého života nás všech –
facility management řešíme i ve svých domo-
vech. Tento příklad se nám zdál nejvhodnější
pro levnou, srozumitelnou a efektivní aplikaci
v prostředí liniových managerů. Začali jsme
otázkami typu: „Jak byste řešil doma podobnou
situaci, když máte k dispozici omezené finanční
zdroje? Není ještě nějaká jiná možnost?“
Zkrátka podařilo se nám vtáhnout lidi do děje.
Je psychologicky dokázáno, že technik, což
vlastně jsou všichni manageři objektů, chce už
z principu najít řešení. Začali jsme v nich více
rozvíjet empatii a snahu podívat se na proble-
matiku z druhé strany, ze strany zákazníka
a jeho potřeb či možností. Pokračovali jsme
obávaným slovem „proč“ v některých typických
situacích vyskytujících se hlavně při soft služ-

bách (např. „Proč si myslíte, že zákazník reago-
val tímto způsobem?“). Sebepoznání lidí, když
si zároveň dokážou sami odpovědět, zvyšuje je-
jich sebedůvěru. Pokud se vám podaří  nastarto-
vat tento proces, jste na dobré cestě. Vnímaví
lidé dovedou pomocí těchto nástrojů vyřešit i nej-
 složitější situace. Odměnou  pro ně a zároveň
pro naši společnost je zákazník, který vnímá, že
jeho potřeby jsou uspokojeny, a naopak rušivě
vnímá jakýkoli zásah do své každodenní proble-
matiky ze strany managementu společnosti.
Vztah, který se vytváří mezi zákazníkem a linio-
vým managerem, je pevný. Fluktuace managerů
objektů se trvale snižuje, což vnímáme jako po-
zitivní pro všechny strany. 

Takže jednotlivé role, které manager za-
stává, si zároveň uvědomuje? 
To je už pomyslná třešnička na dortu. Snažíme
se společně při všech příležitostech budovat
v managerech objektů povědomí o důležitosti
přípravy na každé jednání nebo situaci, tedy
stručný souhrn předchozího stavu, proč k dané
situaci došlo, jaký má cíl a jaké je naše posta-
vení. Na modelových situacích (často nefor-
málně až teatrálně) demonstrujeme jednotlivé
postavy příběhu pro snadnější pochopení pod-
staty principu dané role, která je nám svěřena.
Pro finální rekapitulaci je dobré pojmenovat
role a všechny je sepsat. Následně se pak vra-

címe k základním pracovním dokumentům,
jako jsou pracovní smlouva a pracovní náplň
jednotlivých managerů, kde jejich základní role
jsou – často k jejich překvapení – od počátku
naší spolupráce poměrně precizně definovány.
Tento proces nám efektivně umožňuje komuni-
kovat s managery objektů (za jejich skutečně
aktivního zapojení) o nasta vování cílů pro da -
ný fiskální rok či o jejich vyhodnocování po jeho
ukončení. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že po-
kud se vám podaří překonat počáteční ostych
a přirozenou nedůvěru lidí ke všemu novému –
že se nejedná o nějakou novou povinnou aktivitu
či nařízené školení – přenesou manageři tento
systém i na své podřízené, což u větších týmů
o 10 až 15 lidech na objektu přináší pozitivní
efekt.

Kdy jste začali s realizací celého projektu?
Jsou to zhruba dva roky a dnes se snažíme
aplikovat hlavní zásady i při přijímacích poho-
vorech nových managerů, abychom pokračo-
vali v nastaveném trendu. Jsme rádi, že firma
má i nadále zájem o názory svých zaměstnan -
ců, které pravidelně zjišťujeme pomocí prů-
zkumu spokojenosti zaměstnanců. Výsledky
pak následně vyhodnocujeme a aplikujeme
do praxe.

YEL
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Facility management 
sa stáva firemnou 
stratégiou
Činnosti súvisiace so správou a údržbou nehnuteľností sa radia medzi dynamicky sa
rozvíjajúcu oblasť riadenia podporných činností. Kríza trh prečistila, ale zároveň prinútila
ich poskytovateľov k vyššej kvalite a produktivite. Pribudli nové druhy služieb a produktov,
ktoré postupne smerujú k poskytovaniu komplexnej starostlivosti o nehnuteľnosti ako
celok. Dohliadať na ňu by mal kvalitný facility manager. 

K takému záveru dospeli účastníci 8. konfe-
rencie Facility management 2010 v Bratislave,
ktorú zorganizovala Spoločnosť pre techniku
prostredia ZSVTS a Stavebná fakulta STU
Bratislava v spolupráci so Slovenskou komo-
rou stavebných inžinierov a Slovenskou aso-
ciáciou facility managementu (SAFM).
V súčasnosti totiž managementy firiem veľmi
dôkladne zvažujú a analyzujú, kde môžu dosi-
ahnuť maximálnu úsporu nákladov. Podľa Ka-
rola Hederlinga zo SAFM sú doslova v stave
bdelosti a zväčša práve ukážu prstom na do-
dávateľské ceny podporných činností, ktoré
treba zredukovať. Rozhodnutia ale už nie sú
unáhlené, ale opierajú sa o kvalitné analýzy
a prípravu podkladov. Pri objednávaní a vy-
užívaní služieb sa uprednostňujú elektronické
aukcie, ktoré prinášajú najväčšie cenové
úspory. To ale nie je možné bez ucelenej data-
bázy majetku s technickými parametrami
a pravidelnej aktualizácie. 
Vzájomnú komunikáciu medzi klientmi a po-
skytovateľmi služieb facility managementu
uľahčuje európska norma STN EN 15221. Jej
prvé dve časti obsahujú termíny a definície
služieb facility managementu a sú výbornou
pomôckou pri zostavovaní dohôd. Z ďalších
pripravovaných častí je významná najmä tre-
tia časť o kvalite poskytovaných služieb. Vý-
znamná je aj tá časť pripravovanej normy,
ktorá definuje štruktúru merania plôch a pri-
estorov. „Najmä definovanie priestorových
štandardov umožní vlastníkom, resp. prenají-
mateľom budovy pracovať s porovnateľnými
údajmi pri rozhodovaní o prenájme budov
a pre architektov sa stáva významnou pomôc-
kou pri spracovávaní projektovej dokumentá-
cie pre developera,“ skonštatovala

doc. Ing. Viera Somorová z Katedry technoló-
gie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 

ÚPLNÁ GARANCIA Väčšina správcovských
spoločností v súčasnosti ponúka základnú
údržbu a financuje drobné výdavky. Popri 
týchto klasických službách správy a údržby sa
začali objavovať spoločnosti s ponukou pre-
vziať časť zodpovednosti za fungovanie spra-
vovaných zariadení prostredníctvom služby
Total Guarantee. „Správca nesie plnú zodpo-
vednosť za zverené technické zariadenie, nie-
len za jeho chod, ale dokonca aj po finančnej
stránke,“ vysvetľuje Ing. Juraj Havran zo Sta-
vebnej fakulty STU o službe, ktorá začína už
pri realizácii stavby a končí pri rekonštrukcii
budovy, zvyčajne po 15 až 20 rokoch život-
ného cyklu stavby. Táto služba nie je zatiaľ na
Slovensku rozšírená, nielen pre jej vyššiu
cenu, ale aj preto, že ju môže vykonávať len
renomovaná spoločnosť s dobrým finančným,
personálnym a poistným zázemím. 

SPRÁVA REZIDENCIÍ Hoci spravovanie 
bytových objektov má už tradíciu niekoľko de-
saťročí, úplne nové rozmery nadobúda v po-
sledných rokoch. Vznikol nový typ vlastníka –
spoločenstvo vlastníkov, ktorý žiaľ kompliko-
vane komunikuje s poskytovateľom správy,
ktorý nedokáže vždy vyhovieť všetkým čle-
nom spoločenstva. Vlastníci popritom tlačia
na čo najkvalitnejší výkon správy za čo najme-
nej peňazí. Poskytovatelia služieb facility ma-
nagementu, ak vstupujú do takéhoto
partnerstva, si preto musia presne vymedziť
všetky činnosti pri správe domu, početnosť
prác, vybrať zodpovedné osoby v komuniká-
cii, ktorú treba tiež nastaviť. 

Pri novostavbách sa zväčša developeri stretá-
vajú so správcovskými spoločnosťami a faci-
lity managermi až po dokončení objektu. To
považuje Jan Česelský zo Stavebnej fakulty
VŠB-TU, katedry mestského inžinierstva v Os-
trave-Porube, za zásadnú chybu. Developeri
a dodávatelia v snahe prijať najmä úsporné
riešenia nehľadia na vhodný výber technolo-
gických zariadení či povrchov z hľadiska bu-
dúcej správy budovy. Po prevzatí budovy do
správy je totiž väčšina týchto riešení už ne-
zvratná. 
Najväčšie nedostatky majú obce, ktoré neboli
začiatkom 90. rokov pripravené stať sa vlast -
níkom veľkého majetku s úskaliami v podobe
starších bytov a domov. Samosprávy nemajú
o facility managemente zväčša dostatok infor-
mácií, nehovoriac o skúsenostiach a chýbajú-
cej pasportizácii spravovaného majetku. Bez
toho je finančné plánovanie obnovy a zhodno-
tenia budov nemožné. V tomto smere by mali
byť viac nápomocné katastrálne úrady, ktoré
z roka na rok zvyšujú mieru informatizácie
a výstupov dôležitých pre efektívnu správu
budov. 
To je len niekoľko pohľadov na správu nehnu-
teľností, pričom na konferencii zazneli ďalšie
veľmi zaujímavé príspevky. Účastníci konfe-
rencie na záver skonštatovali, že dynamický
a hektický spôsob života spoločnosti speje
k tomu, že problémy súvisiace s bývaním na-
koniec prevezmú špecializovaní profesionáli.
Ich portfólio služieb tak môže byť časom „šité
na mieru“. 

ANDREA MEDŽOVÁ
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Uskutečněná akvizice se týká společnosti
ECM Facility a. s. jejíž stoprocentní akciový
podíl odkoupil STRABAG A. G. od skupiny
ECM Real Estate Investments A. G. Zároveň
s podpisem smlouvy oznámily obě zastou-
pené strany s dokončeným jednáním spokoje-
nost. Milan Janků, generální ředitel ECM REI
A. G. při té příležitosti uvedl, že jeho skupi -
ně „… dohodnutý prodej ECM Facility a. s.
dovoluje více se zaměřit na hlavní činnost – 
development“, a dodal, že se oba subjekty
shodly na další spolupráci. Naopak STRABAG
A. G. Austria, pod nějž bude nová akvizice or-
ganizačně spadat, si ústy svého ředitele ob-
chodního rozvoje Mathiase Kratze pochvalo-
val vstup na perspektivní český trh: „Koupí
ECM Facility je nyní společnost STRABAG
Property and Facility Services přítomna na
všech hlavních trzích ve střední a východní
Evropě. Česká republika je strategickým
trhem, který má velký růstový potenciál. Díky
platformě ECM Facility můžeme nyní místní
trh efektivně obsluhovat.“ 

ZÁZEMÍ SILNÉHO PARTNERA Společnost
ECM Facility a. s. se v oboru facility manage-
mentu pohybovala jako samostatný právní
subjekt od roku 2002. Praxe jejích zaměst nan -
ců v komplexní správě budov a nemovitostí se
však dá často vyjádřit v dvouciferných číslech.
Od přechodu pod značku STRABAG Property
and Facility Services si firma slibuje význam -
né posílení firemního know-how i zavedení
nejnovějších evropských trendů. STRABAG
Property and Facility Services totiž zaměst -
nává na 6 600 zaměstnanců a v rámci Evropy
spravuje prostory o čisté výměře 22 mil. m2

ve 46 000 objektech. V Německu patří mezi
přední poskytovatele realitních služeb, v Ma-
ďarsku a na Slovensku je jedničkou na míst-
ních trzích a úspěšně působí také v Rakousku,
Polsku, Rusku, Slovinsku nebo Chorvatsku. 

VÁŠ DŮM – NAŠE STAROST Změna názvu
na STRABAG Property and Facility Ser vices
a. s. je nejvýraznější novinkou, kterou bezpro-
středně zaznamenají stávající klienti. Spek-
trum poskytovaných služeb v podobě technic-

kého, administrativního a infrastrukturního
facility managementu, property managemen -
tu nebo energetického managementu i firem -
ní filozofie odvíjející se od hesla „Váš dům –
naše starost“ však zůstane zachováno stejně
jako portfolio více než 130 spravovaných ne-
movitostí po celé České republice, zejména
administrativních budov, rezidenčních kom-
plexů, průmyslových areálů, hotelů, obchod-
ních center, objektů státní správy nebo spor-
tovních zařízení. Mezi ně patří i některé
uni káty v podobě nejvyšší budovy České repu-
bliky City Tower nebo památkově chráněného
Baťova mrakodrapu ve Zlíně. Garancí kvality
zůstávají certifikáty ČSN EN ISO 9001, ČSN
EN ISO 14001, OHSAS 18001 a členství v or-
ganizaci IFMA, efektivní HelpDesk, havarijní
služba nebo centrální dispečink v režimu 24/7. 

BUDOUCNOST NOVÉ ZNAČKY Pod znač-
kou STRABAG Property and Facility Services
a. s. tedy vstupuje na tuzemský trh facility
ma nagementu dlouholetá zkušenost z čes-
kého prostředí posílená o evropský rozměr.
Právě tuto kombinaci vidí jako hlavní přínos
do budoucna i Jan Soukup, předseda předsta-

venstva ECM Facility a. s. a říká: „Jsem velice
rád, že se podařilo všechna náročná jednání
dotáhnout do úspěšného konce. STRABAG
Property and Facility Services je v rámci Ev-
ropy úspěšně etablovanou společností, která
se navíc ve všech zemích, kde působí, pohy-
buje mezi poskytovateli facility managementu
na samé špici. Slibujeme si od tohoto partner-
ství jak posílení našeho know-how, tak přede-
vším další postupné zkvalitňování služeb, což,
jak doufáme, pocítí všichni naši klienti.“ 

VSTUP PŘES PROSTŘEDNÍKA Vstup za-
hraničního partnera prostřednictvím nákupu
místní etablované společnosti je obvyklým je-
vem nejen na českém trhu facility manage-
mentu. Majitel získává znalosti místních pod-
mínek a okamžité vlastní klientské portfolio.
Jelikož se ECM Facility a. s. dlouhodobě řadí
v České republice mezi první pětici poskytova-
telů služeb facility managementu, vstoupil
do procesu schvalování obchodu i Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže.

PR

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

STRABAG Property and Facility
Services vstupuje na český trh
Přesně v polovině října vstoupil na český trh prostřednictvím akvizice 
přední evropský poskytovatel služeb property a facility managementu. 
Představujeme vám STRABAG Property and Facility Services a. s.
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ABL Facility Management dosáhl za rok od
zahájení činnosti obratu několika desítek mi-
lionů korun! „Podnikatelé nám věří. ABL Faci-
lity Management je úspěšná služba, kterou od
nás vyžaduje stále více firem a společností.
Podnikatelé se přesvědčili, že jim šetříme čas
i peníze, a mohou se věnovat výhradně své
hlavní činnosti. Naší největší devizou je spo-
lehlivost a profesionalita,“ říká generální ředi-
tel společnosti ABL, a. s., JUDr. Matěj Bárta.
Každá společnost automaticky zajišťuje
všechny činnosti, které jsou pro její chod
třeba. S rozšiřováním firmy se však efekti-
vita provozu stává stále více prioritní záleži-
tostí. „Aby se firma mohla věnovat své
hlavní činnosti, potřebuje v prvé řadě ruce
opravářů, údržbářů, mít fungující recepci či
zabezpečené stravování svých zaměstnanců.
To je klíč k úspěchu každé firmy,“ tvrdí 
Matěj Bárta.

PŘESUŇTE ODPOVĚDNOST NA ABL FA-
CILITY MANAGEMENT Stále častěji firmy
přenášejí odpovědnost za provoz objektu na
profesionály formou outsourcingu. Vyřaze-
ním jednotlivých služeb z vlastní struktury se
zbaví vysoké časové a personální zátěže, slo-
žité kontroly nebo investic do nových techno-
logií nesouvisejících s hlavní činností a dalších
vedlejších nákladů. Mezi ně patří odborná
školení personálu a optimalizace jeho pracov-
ního vytížení, náklady na pracovní oděvy, po-
jištění, administrativu a další. Tyto nadby-
tečné starosti je ideální přenechat specialistům.
„Pro komplexní služby využíváme v ABL, a. s.,
strukturované řízení údržby a ostrahy s využi-
tím všech podpůrných procesů tak, aby došlo
k maximální optimalizaci nákladů,“ uvádí di-
vizní ředitel Facility Managementu ABL Pablo
Kaman.

ABL FACILITY MANAGEMENT VYTVÁŘÍ
PODKLADY PRO ROZHODOVÁNÍ MA-
NAGEMENTU FIRMY ABL, a. s., nabízí
dlouhodobý smluvní vztah pro poskytování
služeb v jedné nebo více odborných oblas-
tech. Na přípravách každého projektu se po-
dílí FM manager, který má možnost pro firmu
navrhovat jednotlivá řešení nebo se k nim vy-
jadřovat. Pro řízení FM využívá ABL, a. s.,
programový systém CAFM (Computer Aided
FM). Je vhodný například pro správu podpůr-
ných procesů, pasportizaci budov, evidenci
a sledování platnosti zákonných revizí či foto-
dokumentaci objektů. Systém je implementován
přímo na objektech a do počítačového vyba-
vení zákazníka. Jeho výhody využívá neome-
zený počet pověřených uživatelů. „Hlavní
předností CAFM je zefektivnění správy ob-
jektu, cílené adresování nákladových položek
a z toho plynoucí vytvoření informační báze
pro rychlé rozhodovávání managementu spo-
lečnosti,“ konstatuje Pablo Kaman.

V RÁMCI FM LZE NABÍZET VÍCE ČIN-
NOSTÍ NAJEDNOU Každá společnost chce
mít funkční topení, uklizené prostory, svítící
zářivky, papír v tiskárně, zajištěnou ostrahu
objektu a další služby. Kromě provozních
úspor za tyto činnosti jsou pro firmy výhodou
také objemové slevy dodavatelů materiálů po-
třebných k jednotlivým poskytovaným služ-
bám, které klient není schopen vzhedem
k malému množství odběrů nasmlouvat, ale

i využití sdílených pozic pracovníků ostrahy
a technické správy objektu, aniž to ovlivňuje
kvalitu jejího zabezpečení. Příkladem je po-
zice guard-údržbář, který kromě samotné os-
trahy vykonává údržbářskou činnost.

ZÁKLADEM PRO PROVOZ FIRMY JE ZA-
JIŠTĚNÍ JEJÍ BEZPEČNOSTI Oblast bezpeč-
nostních služeb se neustále rozvíjí. Jde o efek-
tivizaci fyzické ostrahy, remodelling, technickou
vybavenost a zejména o maximální využití
bezpečnostních technologií. Stále se zvyšující
požadavky na kvalifikaci bezpečnostních pra-
covníků a také nárůst agresivity pachatelů
zvyšují nároky na psychickou a fyzickou kon-
dici zaměstnanců ABL, a. s. I díky jejich sou-
stavnému vzdělávání jsou bezpečnostní
služby naší společnosti v oblasti facility mana-
gementu velmi žádané.

MNOHO SPOKOJENÝCH KLIENTŮ Mezi
významné zákazníky ABL, a. s., patří napří-
klad společnost Foxconn v Pardubicích a Kut -
né Hoře. Důkazem, že ABL ,a. s., nabízí služby
na vysoké úrovni, je převzetí údržby a servisu
většiny technologií areálu Park Hostivař v bře-
znu 2010. Mezi našimi nejnovějšími klienty je
CPI City Center, administrativní a hotelový
komplex v Ústí nad Labem. ABL, a. s., zde po-
skytuje služby po dobu výstavby centra. Kon-
krétně jde o konzultace a přípravu na vlastní
zajištění provozu CPI City Center.
Tým pracovníků ABL Facility Management je
členem asociace IFMA. Za krátkou dobu si vy-
budoval pověst odborníků a profesionálů a díky
spokojenosti klientů se nadále rozrůstá.

Více informací na www.ablfm.cz

PR

KOMPLEXNÍ FM
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ABL Facility Management
pečuje o váš majetek

Výhody outsourcingu ABL FM
• Snížení primárních nákladů
• Vyšší využití zdrojů a majetků
• Zkvalitnění servisů a služeb = širší možnosti

specializace
• Zvýšení výkonnosti
• Lepší obchodní přehled
• Zkvalitnění kontroly
• Snadnější komunikace
• Vyšší flexibilita

Služby spadající pod ABL FM
Správa a údržba budov
Bezpečnostní služby
Úklid
Energetické hospodářství
Stravovací služby
Administrativa
IT, PO a BOZP
Péče o zeleň
Odpadové hospodářství

JUDr. Matěj Bárta, generální ředitel společnosti
ABL, a. s.
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SOFTWARE

Softwarová podpora 
facility managementu
Snad každá společnost, která se zaměřuje na oblast správy majetku, ví, jak je důležité pečovat
o kritická aktiva, na nichž je závislá. A to ať už se jedná o aktiva vlastní nebo zákazníků, které 
má ve správě. To si uvědomují i dodavatelé softwarových řešení, jež umožňují zjednodušit
a nastavit jednotné a unifikované procesy, které se správy majetku dotýkají.

Moderní a dynamické firmy, které tato řešení
dodávají, si uvědomují, že zavedení takových
informačních systémů nespočívá jen v tom,
ale nabízí na základě svých zdrojů další přida-
nou hodnotu v rámci celého řešení. Společ-
nost IDS Scheer, nově člen skupiny Software
AG, se z tohoto pohledu zaměřuje na kvalitní
analýzu stávajících procesů zákazníka a návrh
změny těchto procesů k dosažení maximální
optimalizace. Působení v této oblasti je dáno
historicky, protože skupina Software AG dlou-
hodobě vyvíjí různé nástroje spojené se sledo-
váním, analýzou a vyhodnocováním stávají-
cích procesů organizací a návrhem jejich
případné změny – ARIS.

MAXIMÁLNÍ PŘÍNOS PRO ZÁKAZNÍKA
S týmem zkušených konzultantů specializova-
ných na jednotlivé oblasti (výroba, nákup,
skladové hospodářství, údržba, aj.) a branže
(FM, automotive, doprava, výroba a distri-
buce energie, bankovnictví, aj.) podnikání fi-
rem nabízí Software AG jako službu analýzu
a návrh optimalizace business procesů i v ná-
vaznosti na informační systémy. Vysoká při-
daná hodnota spočívá navíc v tom, že zároveň
zná nasazovaný či optimalizovaný informační
systém. Na základě dlouholetých zkušeností,
podpory kvalitního nástroje pro modelování
procesů a znalostí nejlepších praktik při vy-
užívání informačního systému umí Software
AG navrhnout procesy a způsob využití infor-
mačních technologií s maximálním přínosem
pro zákazníka.

KVALITNÍ ZÁZEMÍ Nespornou výhodou
Software AG, vedle zmiňované procesní spe-
cializace, je zázemí kvalitních konzultantů
působících pod zastřešující značkou IDS
Scheer Consulting, kteří disponují potřeb-
ným know-how pro samotnou implementaci
informačních systémů. Vedle tradiční kom-
petence v ob lasti ERP SAP nabízí také celé
portfolio pro facility management IBM Tivoli
Maximo, zejména speciálně připravené ře-

šení pro tuto oblast Maximo Space Manage-
ment for Facilities. Maximo je systém, který
je na trhu více než 30 let a historicky byl vždy
určen pro sprá vu majetku. Během dlouhole-
tého působení na celém světě docházelo
a dochází k úpravám funkčnosti na základě
potřeb uživatelů a samozřejmě také k rozvoji
nových technologických možností. Odborná
veřejnost tak Maxi mo hodnotí jako top pro-
dukt v oblasti správy a údržby majetku
zvláště díky množství best practices řešení.
V oblasti facility managementu vyšlo vstříc
zejména správcům budov a nabízí i speciální
funkce spojené s touto oblastí, jako je sledo-
vání vytíženosti místností a objektů, možnost
plánování a rezervace společně využívaných
prostor (sály, jednací místnosti, školicí míst-
nosti aj.), sledování odběru energií a vody na
zákazníka, obsazenost kanceláří lidmi apod.
Velkou část informací lze znázornit i graficky
díky nadstavbě, která vznikla integrací grafic-
kého nástroje DrawBase přímo do Maxima.
Propojení umožňuje využívat i tuto grafickou
část pro funkce, které jsou dostupné v tra-
diční negrafické formě ve standardní části
programu Maximo. Jde třeba o zakládání po-
třeby pracovních činností pří mo v grafice
s nabídkou standardních úkonů (např. jde
o činnosti údržby nebo přesuny části vyba-
vení apod.). Existuje zde možnost načtení
grafických i negrafických informací z elekt-
ronických výkresů (CAD), zobrazení infor-

mací o jednom nebo více označených objek-
tech aj.

ZPĚTNÁ VAZBA NA ZÁKAZNÍKA Ve vý-
čtu toho, co by měl kvalitní dodavatel soft-
warových řešení nabídnout zákazníkovi, je
také návrh a realizace potřebných dat mezi
jeho jednotlivými systémy. Důvodem je sa-
mozřej mě nabídnout uživatelům co nejkom-
fortnější pohled na data, která jsou do-
stupná třeba i v jiném systému, ale jejich
vypovídací hodnota se vztahuje k informa-
cím, jež obsahuje systém pro správu ma-
jetku. Návrh potřebných datových toků, 
jejich obsah a frekvence (a následná reali-
zace) by měly být součástí (a většinou je
nutností) každé implementace. Skupina
Software AG s IDS Scheer Consulting je
v oblasti systémové integrace jedním z před-
ních hráčů v ČR, o čemž svědčí řada oce-
nění, jež pravidelně získává v různých ne -
závislých anketách jako TOP 10 Systémový
integrátor nebo TOP Professional systémové
integrace desetiletí.

Závěrem bych citoval slova jednoho z našich
zákazníků: „Aktiva, to jsou ty věci, které nám
přinášejí peníze, a proto se o ně pojďme
správně postarat a dobře je využívat!“

PR
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TESCO SW
oslaví 
jubileum
Společnost TESCO SW a. s. zahájila činnost
již v roce 1991. Za 19 let svého působení
získala jedinečné know-how a zkušenosti
v oblasti vývoje a implementace
informačních systémů a poskytování ICT
řešení a služeb.

Ke klíčovým produktům v současné době patří
softwarová řešení pro správu a údržbu ma-
jetku, provozně-ekonomické IS, IS pro správu
projektů, kontaktů, dokumentů a událostí
a systémová integrace. Ke speciálním produk-
tům patří monitorovací systémy strukturál-
ních fondů, které představují skupinu integro-
vaných a datově i technologicky kompatibilních
řešení pro podporu řízení projektů spolufinan-
 covaných ze státního rozpočtu a fondů EU.
Obchodnímu řediteli společnosti TESCO SW
a. s. Josefu Tesaříkovi jsme položili několik
otázek v souvislosti s nadcházejícím 20. výro-
čím činnosti firmy TESCO SW. 

TESCO SW a. s. oslaví v příštím roce již
20 let působení na trhu ICT. Jak hodnotíte
vývoj firmy?
Jednoznačně pozitivně, řečeno s hrdostí i po-
korou. Nejdůležitější je, že se nám dlouho-
době daří najít si uplatnění a pevné místo na
českém ICT trhu. Jsme v první stovce TOP ICT
společností a náš obrat stabilně roste, přičemž
v minulém roce se dostal k hranici čtvrt mili-
ardy korun. Stojí za tím mnoho úsilí, snaha
o předvídání, a přiznejme si, i notná dávka
štěstí. Najít jednorázový obchodní zábor není
až takový problém, ale zůstat dlouhodobě na
výsluní, to je mnohem větší oříšek. Svět ko-
lem nás, a ten informatický zvlášť, se rychle
mění, a pokud chceme uspět, musíme být při-
praveni na tyto změny reagovat.

Firma si jako jednu z oblastí působnosti vy-
brala facility management. Jak dlouho se jím
zabýváte a proč právě tento obor?

Trendu vzrůstající důležitosti řádné péče
o majetek v české polistopadové společnosti
jsme si všimli jako jedna z prvních IT společ-
ností. Z pohledu informatiky u nás nejprve 
začal zájem o SW podporu v oblasti řízení
údržby strojů a zařízení. Podniky si dobře
uvědomovaly, že bez údržby výrobních ná-
strojů nelze zajistit jejich bezproblémový pro-
voz. Nemovitosti však byly v tomto směru
dlouho popelkami. Platilo o nich, že se musí
postavit a pak zkrátka stojí, dokud nespadnou
nebo se nad nimi někdo nesmiluje a neopraví
je. Postupně od roku 1999 se situace začala
měnit, a to i díky české pobočce mezinárodní
organizace IFMA, která při popularizaci faci-
lity managamentu udělala velký kus práce. Ke

stejnému období se datuje i první instalace
naší aplikace FaMa. V té době to byl u nás
svým způsobem unikát. Že se námi zvolený
směr zpětně ukázal jako správný a úspěšný,
dokazuje i fakt, že od té doby nám svou dů-
věru dalo více než 50 zákazníků z nejrůzněj-
ších segmentů (RPG Byty, VZP ČR, FN Plzeň,
KÚ Pardubického kraje, UP v Olomouci). Díky
této důvěře dlouhodobě generujeme největší
obrat v oblasti softwaru pro FM na českém
trhu.

Jaké jsou nejnovější trendy v informačních
systémech pro FM?
Aktuální trendy přirozeně spoludefinují naši
zákazníci. Musíme naplňovat jejich očeká-
vání, a to v konkrétních podmínkách, kde se
pohybují. Každý segment trhu je v tomto po-
hledu jiný. Segment komerčních poskytova-
telů FM služeb se nejnověji zabývá měřením
kvality poskytovaných služeb pomocí KPI. Ve-
řejnou správu zajímá efektivní sledování vý-
voje stavu majetku v čase včetně centralizace
a optimalizace rozhodovacích procesů v ob-
lasti jeho reprodukce. Zdravotnictví se věnuje
efektivitě vnitřních procesů a nákladovosti vy-
braných typů majetku atd. Technologicky
v současnosti jednoznačně hraje prim internet
a do budoucna se dále posílí vliv mobilní ko-
munikace a vizualizace světa. Tyto a další
trendy přirozeně kladou velké nároky na ne-
ustálý rozvoj nabízených produktů. 

Jakými inovativními procesy prošel váš pro-
dukt pro FM v poslední době?
Klademe velký důraz na inovaci všech pro-
duktů a jejich soulad s moderními technolo-

Josef Tesařík
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gickými trendy. TESCO SW a. s. po celou
dobu své existence investuje do jejich průběž -
ného rozvoje nemalé finanční a lidské zdroje.
Před dvěma lety započala postupná migrace
všech firemních produktů na novou jednot-
nou výrobní platformu Microsoft Silverlight.
Prvními produkty, do nichž se změny promít -
ly, jsou IS FaMa+ a IS Korund+, komplexní 
IS pro správu a údržbu všech druhů majetku
a technologií. Postupně je následují ostatní
produkty včetně specializovaných aplikací
pro oblast monitorování projektů. Využití
nové výrobní platformy, ruku v ruce s pokra-
čujícím individuálním rozvojem jednotlivých
produktů, dává našim zákazníkům k dispozici
plnou sílu fenoménu sítě internet a nový ko-
munikační kanál s dodavateli, odběrateli
a partnery. Přidanou hodnotou je též větší
uživatelský komfort, rozšíření portfolia ovlá-
dacích prvků a zvyšování celkové spolehli-
vosti a rychlosti cílových řešení.

K takovým inovacím je jistě nutné mít oporu
ve vědeckém zázemí…
Samozřejmě, byť jsme na české IT poměry re-
lativně velká firma (150 lidí), nemůžeme
uspět bez těsné spolupráce s vědeckým pro-
středím. TESCO SW a. s. se účastní mnoha vě-
decko-výzkumných projektů zaměřených na
aplikování vědeckých poznatků do praxe.

Spolupracující subjekty jsou mimo jiné UP
Olomouc, VŠB-TU Ostrava a VUT Brno. Naše
sesterská organizace Regionální centrum Olo-

mouc se v roce 2005 stala zakladatelem Mo-
ravské vysoké školy Olomouc, která studentům
v rámci studia ekonomiky a managementu
nabízí i vzdělání v oblasti FM formou ucele-
ného bloku volitelných předmětů. V součas-
nosti tento kurz vyučují špičky českého FM,
mezi nimi i dva prezidenti IFMA. Součástí vy-
týčené strategie v oblasti transferu vědeckých
poznatků do praxe je i probíhající výstavba
Vysokoškolského kampusu a inovačního
centra Olomouc. Investujeme do této vize pro-
středky v řádu stovek milionů korun s cílem
zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj naší
společnosti v rámci Olomouckého regionu,
ČR a celé sjednocené Evropy. Cílem je vytvo-
ření podpůrného prostředí pro vznik a rozvoj
inovačních podnikatelských subjektů a ko-
mercializaci výsledků jejich vědecko-výzkum-
ných aktivit.

Chystáte nějaké další novinky týkající se FM?
Nechci předbíhat a odkrývat naše karty kon-
kurenci, ale rádi bychom v blízké budoucnosti
nastartovali několik tematických interneto-
vých portálů, jejichž úkolem bude seznámit
širší odbornou veřejnost s vybranou FM prob-
lematikou a dát jí do rukou efektivní SW ná-
stroj pro její sféru aktivit.

PR

Bc. Josef Tesařík, MBA (36), získal
po ab solvování gymnázia v Olomouci
roční stipendium na střední škole
Deerfield Academy v USA, poté byl
přijat na univerzitu Yale v Connecticutu.
Studium se zaměřením na matematiku
a ekonomii ukončil v roce 1996 a začal
pracovat jako obchodní analytik v od -
dělení emise akcií společnosti Lehman
Brothers. Po návratu do ČR nastoupil
jako obchodní ředitel ve společnosti
TESCO SW a. s. Zároveň působí jako
místopředseda představenstva TESCO
SW a. s., jednatel společnosti Regionální
Centrum Olomouc, s. r. o. a člen Správ -
ní rady Moravské vysoké školy Olo mouc,
o. p. s. V roce 2008 úspěšně dokončil
studium MBA na Prague International
Business School. V současné době po -
kračuje v programu Doctor of Business
Administration na téže škole. Má dvě
děti a mezi jeho koníčky patří tenis a golf.
V sezóně se věnuje houbaření a rád
chodí po českých a moravských horách.

O krok chytřejší telefony
Představte si situaci, že sedíte v restauraci – a vypadne proud. Chcete
zaplatit kartou, ale nejde to, a hotovost u sebe nemáte. Představte si,
že na túře zaplatíte kartou občerstvení na horské boudě nebo si půjčíte
koloběžku na sjezd a platbu provedete kartou. Zdá se, že budoucnost
mobilních platebních terminálů dostala nový rozměr. Je jím využití
mobilního telefonu jako platebního kartového terminálu.

Mobilní platby nejsou nic nového. Platby za
služby dnes již mnoho lidí provádí prostřednic-
tvím GSM bankingu nebo internetového ban-
kovnictví. Problémem těchto služeb je, že pokud
vám v restauraci nevystaví fakturu, jednoduše
nezaplatíte. Někteří operátoři tedy v minulosti
přišli s nápadem realizovat platby prostřednic-
tvím SMS zpráv. To však vyžaduje smlouvu
s operátorem na poskytování takových služeb.
Třetí možností jsou standardní platební termi-
nály, s nimiž se běžně setkáváme. Ty však vyža-
dují pevnou telefonní přípojku nebo internet
v prostorách provozovny. Co když tedy budete
chtít podnikat „v terénu“, kde si můžete otevřít
kiosek s občerstvením nebo třeba mobilní půj-
čovnu sportovních potřeb? Co když poskytujete

svým klientům konzultační služby a chcete, aby
zaplatili okamžitě? Odpovědí může být Square
Credit Card Reader, tedy čtečka platebních karet,
kterou si zasunete do svého mobilního telefonu
a inkasujete za zboží či služby. Čtečka sestává
z malého zásuvného zařízení, které se připojí do
standardní 3,5mm sluchátkové zdířky. Pro auto-
rizaci platby použije kupující displej a klávesy
telefonu. Aplikace automaticky zašle oznámení
o transakci na e-mail kupujícího a prostředky
jsou převedeny z účtu na účet. V současné době
za tuto službu platí obchodník 2,75 % z celkové
sumy a 0,15 USD za každou platbu. K provozu
není zapotřebí žádná smlouva s bankou a ob-
chodník nemusí platit žádné měsíční poplatky
za provoz takového terminálu. „Dveře jsou ko-

nečně otevřené, myslíme si, že tato služba bude
mít obrovský dopad především na segment ma-
lých a středních podnikatelů,“ prohlásil Jack
Dorsey, majitel společnosti Square a zakladatel
sociálního portálu Twitter. V České republice se
s největší pravděpodobností s tímto systémem
setkáme až za nějaký čas. Vzhledem k tomu, že
k jeho zprovoznění bude stačit pouze originální
aplikace pro tzv. chytré telefony a jednoduchá
čtečka karet, zdá se, že banky a kartové asociace
budou muset buď přijít s něčím podobným,
anebo ustoupit tlaku poptávky. Vyřešit však
bude třeba asi i některé citlivé právní aspekty…

-RK-

22-3 PR Tesco SW_Sestava 1  3.11.10  15:02  Stránka 23



Společnost nám představil ing. Ladislav Bečvařík, jednatel a ředitel
HSI, spol. s r. o., který odpovídal na naše otázky.

Společnost HSI je známa spíše v oboru geografických informačních
systémů než facility managementu. Můžete vysvětlit, kterým smě-
rem se vaše firma orientuje?
Od roku 2002, kdy vzniklo ve firmě první softwarové řešení pro pod-
poru facility managementu, se snažíme tento obraz změnit. Jsme
možná jedinou firmou v České republice, která je schopna dodávat ná-
ročná řešení na třech grafických platformách a také je řádně podporo-
vat u svých zákazníků. Jde o technologie amerických společností
Bentley Systems, ESRI a Intergraph. Těmi náročnými řešeními jsem
měl na mysli provozně technické informační systémy (PTIS), infor-
mační systémy pro správu majetku (ISSM) a geografické informační
systémy (GIS). Zjednodušeně řečeno by se dalo říci, že GIS se stará
o polohu zařízení s využitím lokalizačních atributů s možností topolo-
gických analýz, PTIS o technický a provozní pasport zařízení a ISSM
o procesní a organizační rámec sledovaných objektů, předmětů a zaří-
zení. Takže – jak říkají klasici, vše souvisí se vším – i naše orientace
souvisela s potřebami našich zákazníků a možnostmi informačních
technologií.

Uvedete konkrétní příklad? 
Je to třeba někdejší Chemopetrol Litvínov, dnes UNIPETROL RPA.
V 90. letech, kdy byl tehdejší státní podnik transformován do řady spo-
lečností, bylo potřeba vědět, kde co je, co to je a čí to je. Vznikl tak sys-
tém ISÚ – Informační systém o území (areálu), tj. GIS. Později bylo
nutné znát, k čemu a jak to slouží, takže se k sledovaným, zejména li-
niovým, zařízením dotvářel technický a provozní pasport. V roce 2002
vznikl zárodek našeho systému AMI – systému pro podporu činností
facility managementu, tj. začaly se sledovat i místnosti v budovách, je-
jich vybavení, jejich vytížení, možnosti nájmu, energetická vybavenost,
organizace jejich správy atd.

Není pro firmu problematické podporovat tři technologické plat-
formy?
Rozhodnutí rozšiřovat naši distributorskou síť byla poměrně složitá.
Organizace partnerské sítě u distributorů je živý organismus, jak ve
skladbě produktového portfolia a licenční politiky, tak v samotném
postavení a možnostech jejích partnerů. Souvisí to také s naší dlouho-
dobou snahou prosazovat se v oblasti služeb. Proto jsme museli hledat
jiné cílové skupiny zákazníků, např. v oblasti správy majetku, abychom
se vyhnuli přímé konkurenci se svými distributory. Vztahy se zákaz -
níky budujeme na bázi partnerství, odbornosti, garance a operativ-
nosti. Domnívám se, že právě tyto vlastnosti rozhodly o tom, že
někteří zákazníci přijali riziko, že v prvopočátcích našeho nasazování
nové technologie zvolili právě firmu HSI jako implementátora, přes-
tože jsme do té doby neměli s touto technologií příliš velkou zkušenost.

V této souvislosti můžeme poděkovat rozhodnutí z roku 1999, kdy jsme
přistoupili k zavedení systému řízení jakosti podle ISO 9001 a vybudo-
vali mechanismy a nástroje pro sledování výkonů, jejich rentability,
kvality a řešení mimořádných stavů a dalších vnitrofiremních situací. 

Jak zvládají tyto technologie jejich uživatelé, zejména ti z oboru fa-
cility managementu, jimž je náš časopis určen?
Domnívám se, že doba, kdy rozhodovala zejména značka distributora
grafické (a nejen grafické) platformy, je pryč. Dnes rozhoduje zejména
maximální plnění potřeb zákazníka, přidaná hodnota nabízeného 
řešení, uživatelská přívětivost a intuitivnost, návratnost investic a v ne-
poslední řadě možnost integrace do celkového informačního zabezpe-
čení společnosti. S naší vlajkovou lodí z oblasti FM, systémem AMI,
máme velice slušnou bilanci např. ve školství, a tam skutečně na plat-
formě nezáleží. Diskusi k platformě zažíváme u správců inženýrských
sítí. Mimochodem málokdo ví, že akronym AMI má české i anglické vy-
jádření – Aktiva, Majetek, Informace, resp. Asset, Management, Infor-
mation. 

Co všechno AMI umí?
AMI je komplexní modulární systém, který poskytuje podporu správy
majetku a provozovaných služeb. Tvoří jej moduly, které lze skládat
jako stavebnici. Umožňuje propojené vedení popisných, grafických a mul -
timediálních dat, práci s výkresy a dokumenty, podporu dokumento-
vaných pracovních postupů (workflow). AMI pracuje s prostorovou lo -
kalizací objektů (nemovitostí, místností, zařízení, zaměstnanců atd.).

SOFTWARE
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AMI – český systém 
pro oblast FM
Ryze česká společnost HSI, spol. s r. o., vznikla v roce 1992. Na našem trhu se dlouhodobě
řadí mezi nejúspěšnější firmy nabízející komplexní IT řešení. 

Ing. Ladislav Bečvařík
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Grafická prezentace výstupů je přehledná a intuitivní. Komplex ní pří -
stup AMI pomáhá uživatelům vytvořit jednotné a transparentní infor-
mační prostředí, v němž jsou data správy majetku a data údržby, do ku -
menty, technické informace a další podniková data o majetku operativně
k dispozici v celém podniku, po celou dobu životnosti majetku.

Jaké konkrétní oblasti lze se systémem AMI řešit?
Jeho základní vlastností je modularita. V zásadě nasazujeme tři va- 
rian ty systému: AMI pasport obsahuje moduly Pasport staveb, Areály
a pozemky, Majetkoprávní vztahy, Osoby a zaměstnanci a Správa do-
kumentů. Druhou variantou je AMI správa, ta kromě AMI pasportu 
obsahuje navíc moduly Nábytek a vybavení, Bezpečnost a Údržba. 
Poslední variantou je AMI řízení, ta kromě předešlého obsahuje ještě 
moduly Stěhování a přesuny, Rezervace prostor a Nájmy a pronájmy.
Modulární flexibilitu oceňují především naši významní zákazníci, kteří
mají již některé okruhy ze správy majetku zajištěny jiným způsobem,
takže pouze doplní své systémy o vybrané úlohy. Mezi takové společ-
nosti můžeme zařadit již zmíněný UNIPETROL RPA, dále Czech Coal
Group, Severočeské doly, Pražskou energetiku, Pražskou teplárenskou,
Teplárnu Strakonice, Teplárnu České Budějovice, Slovácké vodovody
a kanalizace, Technopol servis Bratislava aj. Z akademické oblasti
uvedu Univerzitu Pardubice, Jihočeskou univerzitu, Akademii múzic-
kých umění, Vysokou školu chemicko-technologickou a čerstvě Veteri-
nární a farmaceutickou univerzitu Brno.

Přistupujete ke správě majetku tak zodpovědně také ve vaší společ-
nosti?
Samozřejmě. Tuto otázku jsme dostali i od mnoha našich zákazníků.
Nepoužíváme sice všechny moduly, ale AMI pasport naší společnosti
ukazujeme naživo při našich prezentacích. Při obchodních diskusích
s našimi zákazníky jsme také často poukazovali na nutnost existence

SLA v procesech údržby, klíčových ukazatelů a metrik apod. V letošním
roce jsme prošli přípravou a certifikací pro řízení IT služeb podle nor -
my ISO 20001. Celý projekt s sebou přinesl i nový pohled na procesní
řízení služeb v obecném kontextu a jistě přispěje i k lepšímu chápání
problémů na straně našich zákazníků při konkrétním řešení jejich po-
třeb při správě majetku.

RED

Prostředí AMI v Teplárně České Budějovice –
zobrazení mapy okolí výměníkové stanice
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Počítačová gramotnost
je nezbytná
Jan Talášek působí ve společnosti pit Software, s. r. o., ve funkci výkonného ředitele od roku
2009. Oboru facility management a především jeho podpoře informačními technologiemi se
věnuje již téměř deset let.

Jan Talášek aktivně působí v oblasti vzdělá-
vání FM jako lektor na VŠE v Praze, VŠB-TU
Ostrava, na Stavební fakultě STU v Bratislavě.
Své dlouholeté zkušenosti předává rovněž
studentům a frekventantům kurzů FM Insti-
tutu v Praze, DTO v Ostravě a jinde.

Jak jste se dostal k facility managementu
a jeho počítačové podpoře?
To je trošku delší historie a povídání. Stručně
řečeno před těmi takřka deseti lety jsem na-
stoupil u olomoucké IT společnosti jako ob-
chodní manažer prodeje informačního systému
pro řízení údržby. Vedení společnosti se ten-
krát rozhodlo vyvinout nový vlastní systém
a údržba jako součást facility managementu ji
už velmi snadno dovedla k definování i dal-
ších oblastí facility managementu. FM pro
mne tenkrát byl – a nejen pro mne – novou
oblastí se zajímavou perspektivou. A „dělat do
velkých systémů“ a dennodenně pracovat
s počítačovými programy, vymýšlet a podílet
se na jejich tvorbě – to byla velká příležitost
a z dnešního pohledu jsem rád, že jsem ji vy-
užil. A přestože dnes již pracuji ve společnosti
pit Software v Ostravě, rozhodně jsem neza-
pomněl na společnost, kde jsem se mnohému
naučil, a stále uchovávám svou úctu ke všem
lidem, s nimiž jsem spolupracoval.

Dnes toto téma také vyučujete. Které ob-
lasti FM a informačních technologií v FM
jsou z vašeho pohledu pro studenty zají-
mavé?
Studenty bych rozdělil na dvě skupiny: První
jsou lidé z praxe na různých kurzech a do-
plňkových školeních, kteří dnes a denně pra-
cují v některé z oblastí FM, a druhou studenti
vysokých škol, které teprve praxe čeká. První
skupina s výpočetní technikou velmi často
v nějaké podobě již pracuje, proto je nejvíce
zajímá, jak si mohou práci ulehčit a jaké ná-
stroje používat. Bohužel se často stává, že
tito lidé neumějí využít všech možností a díl-
čích nástrojů standardních programů, jako
jsou office aplikace. Velmi často – a to platí

i pro uživatele našeho produktu pit-FM – ne-
efektivně pracují s počítačem, zmatečně
kombinují klávesnici a myš. Velmi smutná je
bilance jejich systému ukládání dat, resp. ne-
existence takového systému apod. Druhá
skupina dnes bývá i s ohledem na svůj věk
naopak velmi zdatná v ovládání celé řady 
různých aplikací a prográmků, avšak trpí 
nedostatečnou představou, co od aplikací
v segmentu facility managementu očekávat.
Teprve praxe a požadavky každodenní práce
jim bezesporu pomohou. Obecně je však pro
obě skupiny zajímavá oblast práce s daty,

a proto nejen absolvent fakulty informatiky
by měl pochopit, že z žádného počítače ani
programu nic nedostane, pokud do něj ne-
vloží data. A právě způsoby a formy uklá-
dání, uchovávání a především výběr dat pro
požadovanou informaci jsou velmi zajíma-
vými tématy v zásadě pro každého. Dneska
si každý umí představit, jak zapisovat a uklá-
dat data o každodenní útratě, abych dostal
informaci, za jaké skupiny výdajů nejvíce vy-
dávám peníze nebo jaká data musím uložit,
abych věděl, kolik komu dlužím za přijatou
fakturaci. Co, jak a kde ukládat při provozu
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budov či správě majetku však není mnoha fa-
cility managerům zcela jasné.

Vaší výhodou je, že jste člověk z praxe. To
může studentům jistě přinést mnoho cen-
ných informací. Jak vnímáte jejich přístup
k IT ve FM?
Především to jsou zkušenosti zákazníků, kli-
entů a partnerů, s nimiž se denně potkávám,
kteří mohou přinést cenné informace… Já
jsem jen jejich studnicí a vydávám z ní, je-li
to potřeba. Obecně je oblast informačních
a komunikačních technologií v FM poměrně
hojně zastoupena v různé podobě a formě.
Moje parketa je konkrétní softwarová pod-
pora FM a nástroje, které poskytuje. Beze-
sporu je snaha o využívání čehokoliv
vhodného poměrně široká a těch nástrojů je
docela slušná nabídka. Přístup studentů je
různý, jak jsem říkal před chvílí. Souvisí to
s individuálním přístupem uživatelů k počí-
tači obecně. Pustit se však do většího
a především komplexního informačního sys-
tému už tak snadné není. Především to chce
čas a nezbytnou péči.

Je podle vás u nás vzdělávání ve FM do-
stupné a na dostatečné úrovni?
Myslím si, že dostupné je, i když… Vedle vy-
sokoškolských oborů jsou další kurzy

v Praze a dnes i Ostravě, ale v mnoha dal-
ších regionech dobrý kurz nenajdete. Ve
školství je taky škoda, že se bakalářské
obory nedají dovést až do magisterských.
Často se potkávám s dnes již bývalými stu-
denty, kteří studovali provoz budov v baka-
lářském oboru a mají trošku problém
s dalším pokračováním. To je škoda, protože
dobrých odborníků je v FM pořád nedosta-
tek. Úroveň studia si netroufám hodnotit,
ale obecně jsem hodně kritický vůči doved-
nostem absolventů našeho vysokého škol-
ství. Je přirozené, že absolventi nemají
dostatečnou praxi, ale mohli by vědět, jak se
to „dělá“… Je to samozřejmě hodně diskuta-
bilní téma a přirozeně je to i o studentech
samých.

Co byste v FM vzdělávání navrhoval zlepšit?
Zase se vrátím k tomu „svému“ – uživatelé
musejí být především počítačově zdatní, při-
rozeně vedle své odbornosti. Dnes se „hod-
notí“ spíše to druhé. Takže pokud bych něco
mohl vylepšit, tak jsou to oprávněné poža-
davky zaměstnavatelů na trvalé vzdělávání
všech pracovníků. Myslím si, že je nejvyšší
čas, aby požadavky na počítačovou gramot-
nost platily stejně jako maturita nebo vyso-
koškolský diplom. Stačí se podívat do inzerce
volných míst a hledat, kolik inzerátů má poža-

davek na ECDL certifikát nebo obecné nad-
standardní požadavky uživatele PC… Zase:
Co to je nadstandardní?

Jakou perspektivu má studium FM pro
dnešní studenty?
Samozřejmě že studium FM všem doporu-
čuji! Tak jako by každý měl být vzdělán v ob-
lasti financí a nakládání s penězi, tak by měl
každý, kdo vidí svůj perspektivní rozvoj v ob-
lasti FM, současně hledat vhodné nástroje
pro zjednodušení práce s počítačem, učit se
různým drobným fintám a především přemý-
šlet o tom, že každý den pracujeme se spous-
tou informací a že data z těchto informací
mohou být velmi prospěšná. Každému ale
třeba trošku jinak, jiným způsobem, s jinými
výstupy. Jednomu stačí mít v jednom místě
všechno přehledně uloženo a mít tak infor-
maci na pár kliknutí, jiný chce rychle spočítat
složité zúčtovací vztahy a ze spousty prů-
běžně ukládaných dat chce mít průběžně vý-
sledky. Stále je co zlepšovat a zjednodušovat.
Nazval bych to malými osobními inovacemi,
které nás posouvají dál kupředu a rozšiřují
naše znalosti a dovednosti. Je na každém
z nás, jak k tomu přistoupí.

RED
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Základním předpokladem pro smysluplnou úsporu spojenou s těmito
procesy jsou znalos ti o velikosti, množství, lokalitě, stavu a stupni vy-
užívání jednotlivých ploch různých úřadů a institucí. I zde platí mno-
hokrát opakované „nelze řídit to, o čem nic nevíme“. Porovnáváním
základních a na jednotku (např. pracovníka, m2…) vztažených ukaza-
telů a jejich 
časových trendů získáme podklady pro posuzování kondice daných ne-
movitostí. Takové srovnání lze provádět napříč vlastním majetkem, ale
dá se použít i pro srovnání s ukazateli uvnitř regionu či země. Tak lze
určit budovy, které nejsou vhod né pro stávající typ využití, anebo na-
opak jsou vhodné pro aplikaci reparativních akcí. K účelům měření
a porovnávání ukazatelů výkonnosti, spotřeby, kvality, apod. v rů-
zných budovách, se v rámci EU připravuje norma EN 15221-6, která
bude závazná pro organizace státní správy. Každý informační systém
určený pro správu ploch v Evropě, se s touto skutečností bude muset
vyrovnat.
Je třeba si uvědomit, že méně užívaných ploch znamená menší ener-
getické a jiné potřeby, i když to jistě neplatí obecně. Standardizace ob-
sazenosti a jednotkových spotřeb může stanovit podnikové, regionální
i republikové standardy jako cíle, k nimž je třeba směřovat. Jaké jsou
tedy možnosti snižování nároků na plochy a snižování energetické spo-
třeby, aniž bychom příliš snižovali komfort užívání?
1. Využití otevřených kanceláří
V průměru lze na stejnou plochu otevřených kanceláří umístit více pra-
covních míst. Tvrdí-
-li někdo, že např. pro účely státní správy je takový typ kancelářských
ploch nevhodný, musí mít pro své tvrzení věcné argumenty a ne -
dokazovat to pouze úporným opakováním.
2. Teleworkers
Lidé, kteří pracují z domova nebo odjinud a prostřednictvím VPN při-
pojení a autentizačních tokenů jim jsou zpřístupněny prostředky sítě.
V daném okamžiku nenárokují žádné potřeby pracovního místa.
3. Sdílená pracovní místa
Obchodní zástupci a další pracovníci, kteří často pracují v terénu, mo-
hou svá pracovní místa sdílet prostřednictvím rezervačních nástrojů
zvaných hoteling. Snižují tak celkovou potřebnou plochu.
4. Správa portfolia nemovitostí a správa ploch 
Užívají se s cílem minimalizovat plošné požadavky a dosáhnout takové
flexibility, která umožní snadno a s nízkými náklady reagovat na
změny potřeb, jinými slovy CAFM SW.  Správa ploch takového systému
poskytuje množství reportů určených ke vzájemnému porovnávání je-
jich charakteristik, indexů a trendů. Vhodně navržená skupina indiká-
torů (jejich skladba překračuje možnosti tohoto článku, ale jejich pří-
klady lze nalézt např. na http://www.nap.edu/catalog/11226.html)
5. Energetický management
Spolu s hodnocením vlivu na životní prostředí je základem pro shromaž-
ďování a analýzu dat spojených s měřením energetické spotřeby v členění
pro různé účely při provozu budovy (topení, chlazení, osvětlení, příprava
TUV, IT aj.). Tato data jsou společně s meteorologickými údaji (metodika
tzv. degree-day umož ňuje normalizaci spotřeb vzhledem k měnícím se
vnějším podmínkám) základem pro energetické analýzy. Výpočty k ener-

getickým auditům založené nad skutečnými objemy a plochami a zna-
lostí tepelně-technických vlastností materiálů vnějších zdí a výplní otvorů
je možné založit nad rozšířením stávajících pasportních údajů dostup-
ných z elektronických výkresů v AutoCADu či ještě lépe v BIM Revitu.
Měření tepelných mostů a nalezení příčin úniků tepla či chladu jsou dal-
ším podkladem ke stanovení priorit nápravných akcí a projektů. Řízení
postupu nápravných projektů a vyhodnocení jejich výsledků je integrální
součástí Energetického managementu systému ARCHIBUS. 
6. Standardizace
V rámci EU zahrnuje nejen standardy měření a strukturalizace vnitř-
ních ploch v budově (EN 15221-6), ale také přepracovanou směrnici
o energetické náročnosti budov (Energy Performance Building Directive
– EPBD, nazývanou jako EPBD II) přijatou 18. 5.2010. Ze směrnice
EPBD vyplývají některé významné změny, které se dotknou správců
nemovitostí v celé Evropě. Pro každou nemovitost bude muset být vy-
pracován tzv. certifikát energetické náročnosti, který bude předán kaž-
dému novému nájemci či kupujícímu. Od roku 2012 budou vlastníci
povinni uvádět údaje o energetické náročnosti u všech budov a pravi-
delně provádět kontroly systémů vytápění a klimatizace. Dá se očeká-
vat, že v důsledku těchto předpisů se správcům nemovitostí zvýší ná-
klady na provádění auditů, ale sníží se provozní náklady. Směrnice
obsahuje požadavek, aby všechny nové budovy od 31. 12. 2012 měly
takřka nulovou energetickou spotřebu, čehož lze v našich podmínkách
dosáhnout pouze v případě, že budova bude energii také vyrábět (fo-
tovoltaika, kogenerace, rekuperace, tepelná čerpadla apod.). 
Současná česká vláda se zaklíná úsporami všude kolem sebe, je však
s podivem, že tak snadno dosažitelné cíle, které se týkají kontinuálních
úspor ploch a cílů úspor energií v budovách, jsou zatím stranou zájmu.
Příkladem zde může být Itálie, kde vláda stanovila ve „státních“ budo-
vách požadavek na každoroční snižování potřeby ploch o 3 % a spo-
třeby elektrické energie o 7 %.

ARCHIBUS jako vedoucí světový poskytovatel řešení pro CAFM poskytuje
řešení jak pro Správu ploch založenou nad standardy EU, tak také systé -
my umožňující integraci s BAS systémy všech světových výrobců k auto-
matizovanému získávání dat o spotřebách pro energetický management. 

PR

Základy šetrné správy ploch
V době, kdy úspory hrají v plánech státních a veřejných institucí nezanedbatelnou roli, 
je s podivem, že se doposud nestaly předmětem zájmu také úspory spojené s užíváním, 
správou a údržbou nemovitostí.
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Elektroodpad recykluje třetina
českých domácností
Vysloužilé elektrické spotřebiče odevzdává k recyklaci přibližně třetina českých domácností.
V důsledku zpomalení ekonomického růstu lidé nevyřazují funkční spotřebiče výměnou za
novější model, ale častěji je využívají po celou dobu životnosti. Ukázal to průzkum veřejného
mínění na téma nakládání s elektroodpadem v českých domácnostech, který pro společnosti
ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN zpracovala agentura Markent.
Češi nejčastěji odevzdávají k recyklaci kopírky
(63 %), chladničky (60 %) a elektrické sekačky
na trávu (52 %). O umístění sběrného dvora
v obci ví osm z deseti respondentů, ale ve srov-
nání s rokem 2008 o desítky procent klesá de-
klarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni
ujít s nefunkčním elektrospotřebičem na místo
odběru. Až pro 81 % respondentů je sběrný
dvůr dál, než kam by mohli donést velká elek-
trozařízení. V případě malých spotřebičů je to
65 % domácností. Vzhledem ke vzniku tisíců al-
ternativních sběrných míst mimo sběrné dvory
se lidé stávají pohodlnějšími…
Za rok 2009 byl zaznamenán meziroční nárůst
odevzdávaného elektroodpadu o 33 %, nicméně

si stále zhruba třetina veřejnosti myslí, že zářivky
a malé elektrospotřebiče patří do běžného ko-
munálního odpadu. Za pět let provozu systému

zpětného odběru elektrozařízení došlo jen u bílé
techniky, televizorů, monitorů a elektrického ná-
řadí k úspoře 60 mil. l ropy a 900 mil. kWh elek-
trické energie. Produkce nebezpečného odpadu
se snížila o 300 000 t. V případě lineárních
a úsporných zářivek se tak do ovzduší, půdy
a spodních vod nedostalo 105 kg toxické rtuti. 
Tři neziskové společnosti ASEKOL, EKOLAMP
a ELEKTROWIN zajišťují zpětný odběr elek-
trozařízení a plní tak zákonnou povinnost vý-
robců a dovozců těchto zařízení. Od zahájení
činnosti v srpnu 2005 společně zpracovaly na
150 000 t odpadu. 

RED
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Na výstavní ploše 3 500 m2 se prezentovali vý-
znamní výrobci, distributoři, soukromé bez-
pečnostní služby i bezpečnostní složky státu,
realizátoři bezpečnostních řešení i poskytova-
telé služeb z oblastí zabezpečovací a protipo-
žární techniky, high-tech technologií, bezpeč-
nostních systémů.
Jednou z nejdůležitějších úloh FSDays bylo se-
známit odborníky zejména ze stavebnictví (pro-
jektanty, investory, developery, stavební společ-
nosti, ale i architekty a urbanisty, zástupce
bytových družstev a sdružení nájemníků nebo
facility managery) s nejnovějšími trendy, po-
stupy a systémy pro zabezpečení a ostrahu bu-
dov a objektů. Dalšími cílovými skupinami,
které přehlídka FSDays chtěla oslovit, jsou pra-
covníci energetiky, zástupci objektů s vysokým
rizikem napadení, např. bankovní domy, vý-
stavní síně, galerie, muzea, historické budovy,
zastupitelské úřady, obchodní zastoupení
a v neposlední řadě i společnosti z oboru fire &
security, ale rovněž představitelé státní správy
a bezpečnostních složek státu.

ÚSPĚŠNÉ PREZENTACE Přehlídka FSDays
2010 se již tradičně uskutečnila zcela ojedině-
lou a netradiční formou v atypických, desig-
nově jednotných, avšak elegantních a osobi-
tých expozicích. Jednotné architektonické
řešení jednotlivých expozic, jejich minimalis-
tické pojetí i ztvárnění výstavních prostor se
pro ni již stalo charakteristickým rysem. Vše se
totiž podřizuje primárnímu cíli této přehlídky,
tedy vytvoření příjemného a inspirativního
prostředí pro prezentaci posledních novinek
oboru, setkání zástupců představovaných spo-
lečností a značek s jejich obchodními partnery.
Ti jsou totiž jejich perspektivními budoucími
zákazníky a uživateli jednotlivých řešení. Ne-
jen k tomuto účelu byl po celou dobu přehlídky
všem vystavujícím společnostem a partnerům
akce k dispozici VIP klub s prostorem pro jed-
nání. FSDays 2010 se staly jedinečným spole-
čenským setkáním distributorů, prodejců a zá-
stupců jednotlivých značek a jejich obchodních
partnerů s odbornou i laickou veřejností.

CENY A OCENĚNÍ PRO NEJLEPŠÍ Již ne-
oddělitelnou součástí FSDays byla slavnostní
večerní FSNight PARTY, která se uskutečnila
rovněž v prostorách Veletržního paláce. V jejím
průběhu byly vyhlášeny a předány ceny soutěže
o nejlepší exponát/službu přehlídky – FSDays
AWARD. Šlo o novinku letošního ročníku. Ceny
ve spolupráci s designérem Pavlem Šťastným
navrhla a pro FSDays AWARD exkluzivně vyro-
bila nejstarší sklářská škola ve střední Evropě –
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
z Kamenického Šenova. Celým večerem prová-
zel hosty skvělý moderátor Standa Berkovec.
Bez určení pořadí byly uděleny celkem tři
hlavní ceny FSDays AWARD. Jejich držiteli se
stali společnost Koukaam za exponát IPCor-
der KNR-090 a firmy ADI Global Distribution
a Euroalarm za bezdrá tový detekční systém
PERIMETRLOCATOR.
Zvláštní ocenění odborné poroty získala firma
Euroalarm za mobilní DVR DS_8104HMI-B
a za PBZ OxyReduct, dále Hlavní město Praha
za Městský kamerový systém a Schneider
Electric CZ za EE500 Endura Xpress.

BOHATÝ KONFERENČNÍ PROGRAM
Významnou součástí přehlídky FSDays byly
i v letošním roce odborné přednášky a konfe-
rence, jichž se zúčastnilo více než 250 poslu-
chačů.
1. den (21. 9. 2010) se pod záštitou 1. ná-
městka primátora hl. m. Prahy, JUDr. Rudolfa
Blažka, uskutečnila Mezinárodní konference
Městského kamerového systému HMP a Infor-
mačního systému krizového řízení HMP,

2. den (22. 9. 2010) se účastníci sešli na kon-
ferenci s názvem Dálkový dohled k ochraně
zdraví, osob a majetku.
3. den (23. 9. 2010) si diskutující vyměnili
zkušenosti na konferenci na téma facility ma-
nagementu, jejímž partnerem bylo vydavatel-
ství Wagner Press, s. r. o.

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM Hlavním part-
nerem přehlídky FSDays 2010 se stala společ-
nost SECURITAS ČR, s. r. o., jedna z nejvý-
znamnějších společností v oblasti komerční
bezpečnosti působících na českém trhu. Ofici-
álním partnerem byl jeden z lídrů českého trhu
pojišťovnictví, Allianz pojišťovna, a. s. Záštitu
poskytly významné instituce a part neři pře-
hlídky, jimiž se pro ročník 2010 staly Minister-
stvo vnitra ČR, Policie České republi ky, Magi-
strát hl. m. Prahy, Hospodářská komora ČR,
Městská část Praha 7 a Národní galerie v Praze.
Odbornými partnery se již podruhé staly
Mezinárodní asociace bezpečnostního mana-
gementu ASIS CZ, o. s., Asociace technických
bezpečnostních služeb Gremium Alarm, o. s.,
a Cech elektrické požární signalizace ČR.
Druhého ročníku přehlídky FSDays se zúčast -
nilo 42 nejvýznamnějších společností z oboru
a za tři dny ji navštívilo téměř 2 500 zájemců,
pro něž (ale samozřejmě i pro všechny další),
kteří se zajímají o danou problematiku, za-
číná organizátor, společnost Mascotte, s. r. o.,
již nyní připravovat další ročník tohoto odbor-
ného podzimního veletrhu v roce 2011.

RED

Co přinesla přehlídka
FSDays 2010
Záměrem 2. ročníku ojedinělé a poněkud neobvyklé přehlídky Prague Fire & Security Days 2010
(FSDays), která se v letošním roce uskutečnila 21.–23. září v reprezentativních prostorách
funkcionalistického Veletržního paláce (budově Národní galerie v Praze), bylo představit
nejnovější trendy i osvědčené postupy v oboru protipožární a zabezpečovací techniky.
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TECHNOLOGIE

Materiály s předponou
nano-

Nátěry s přídavky
nanočástic přinášejí
revoluci. Jejich unikátní
vlastnosti je předurčují
k nejrůznějšímu využití.
Vývoj a výzkum
nanomateriálů
zaznamenal obecně
v posledních deseti
letech boom. Významně
k němu přispěli čeští
vědci i podniky.

Víte, co spojuje mateřskou školu ve Vinařicích,
supertajný výzkum v oblasti vojenských tech-
nologií nebo budoucnost větrných a solárních
elektráren? Nejspíš si řeknete, že nic. Ve sku-
tečnosti mají všechny tyto věci jednoho spo-
lečného jmenovatele. Je jím odvětví tzv. nano-
 technologií. Česká společnost se sídlem
v Kamenných Žehrovicích Advanced Mate -
rials JTJ, s. r. o., přichází na trh s novým pro-
duktem. Nátěrové hmoty, které obsahují na-
nočástice oxidu titaničitého, totiž fungují jako
čističky vzduchu. Rozkládají viry, bakterie
a alergeny a přitom si neustále zachovávají
své schopnosti, tedy nestárnou. Mateřská
škola ve Vinařicích se stala jedním z míst, kde
se tyto materiály poprvé objevily v praxi. „Ak-
tivní povrch stěn byl vytvořen pomocí speciál -
ní sanační suspenze FN2, která je vyrobena na
základě unikátního patentu českých vědců.
Nanesením suspenze a po jejím zaschnutí se
na takto ošetřených předmětech vytváří tenká
vrstva aktivního povrchu, který velmi účinně
rozkládá a mineralizuje všechny organické
mikročástice. Podstatou tohoto procesu je fo-
tokatalýza,“ uvádí se v tiskové zprávě této
české společnosti.

ZA VŠÍM STOJÍ VOJÁK Nanočástice jsou
z obecného hlediska částice, které jsou v jed-
nom ze svých tří rozměrů menší než 100 nm.
To je zhruba 500x méně než tloušťka lidského
vlasu. Vzhledem k tak nepatrným rozměrům se
z povrchu materiálu „vynořují“ atomy mate-
riálu a samotný reakční povrch takových sus -

penzí je v běžném používání obrovský. Z vojen-
ského hlediska jsou nanonátěry ideální pro
elektromagnetické maskování letadel. Přestože
zatím nedovedou radarové signály dopadající
na jejich povrch zcela pohltit, deformují jejich
odraz natolik, že radarové přijímače nedokážou
identifikovat přesný tvar letounu ne bo jeho
rychlost. Alchymie těchto přísně tajných nátěro-
vých hmot tkví ve velikosti a složení nanočástic
i jejich prostorovém uspořádání v suspenzi.
„Jsme na samém počátku a každý den objevu-
jeme v této technologii nové světy,“ prohlásil
pro server Israeli News Eli Shaldag, bývalý pří-
slušník izraelského vojenského letectva a člen
vojenského výzkumného týmu. Izraelské vo-
jenské letectvo se tak z logiky věci vydalo tro-
chu jiným směrem než americké v 70 a 80. le-
tech minulého století. USA investovaly obrovské
finanční prostředky do projektu neviditelného
letounu Stealth. Izraelští vojáci jsou dnes za
zlomek ceny schopni dosáhnout podobných
výsledků jako Američané před 30 lety. „Stejně
dobře jako umějí tyto nátěry maskovat vojen-
ské letouny, mohou posloužit jako clona elek-
tromagnetického záření, například transfor-
mátorových stanic v blízkosti dětských jeslí,“
dodal Ricardo Burstein, předseda představen-
stva společnosti Nanoflight.

ODPOR VERSUS POVRCH Žralok je pa-
ryba, která je dokonale přizpůsobena životu
ve vodě. Kromě jeho vyhlášených smyslových
orgánů, s nimiž se diváci mohli seznámit pro-
střednictvím Spielbergova filmu Čelisti, vy-

niká jeho tělo i hydrodynamičností. Žraločí
kůže na dotyk připomíná struhadlo a teprve
nedávno se vědcům podařilo zjistit, jakým
způsobem její povrch ovlivňuje proudění ka-
palin. Struktura povrchu totiž díky tzv. rible-
tovému efektu pozitivně ovlivňuje efektivnější
proudění kapaliny kolem těla. Totéž lze apli-
kovat na listy turbín vodních elektráren, trupy
lodí nebo rotory větrných parků. Nanomate-
riály totiž mohou vytvořit jemné povrchové
struktury, které dosáhnou podobných vlast-
ností.

TROCHA KARLA ČAPKA Nanomateriály
však fungují i v prototypech moderních čistí-
ren vod nebo v podobě oxidů železa jako
hmoty, které lze jednoduše napumpovat do
země v místech ropné nebo jiné ekologické
zátěže. Díky fyzikálně-chemickým vlastnos-
tem rozloží znečišťující látky na neškodné
sloučeniny. Samostatnou kapitolou zůstávají
nanomateriály, které se objevují ve fasádních
nátěrech budov. Vedle samočisticích schop-
ností, které minimalizují náklady na čištění
venkovních ploch budov, fungují rovněž jako
čističky vzduchu. Městský vzduch mohou po-
máhat zbavovat výfukových plynů a patoge -
nů. Jako vždy však mají i nanomateriály i od-
vrácenou tvář, například jako přísady plnidel
do vojenských výbušnin nebo jako ochranné
kapsle pro distribuci jednotlivých virových
částic při vývoji biologických zbraní.

ROBERT KEIL
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PERSONÁLIE

Změny v King Sturge
Novou vedoucí oddělení správy nemovitostí poradenské společnosti King Sturge se stala Olga Ma-
tvijová. Jejím úkolem bude rozšířit klientské portfolio a celkový rozvoj oddělení property manage-
mentu. Olga Matvijová nahradila ve funkci Lucii Makkonen, která se s rodinou odstěhovala do
Finska. Olga Matvijová má 18 let zkušeností s českým trhem. Vystudovala VŠE a navštěvovala sta-
vební fakultu ČVUT. Pracovala pro německé a britské společnosti. (Örag, AHI, DTZ). Před svým pří-
chodem do společnosti King Sturge působila jako jednatelka ve společnosti Facility management
Corporation. Hovoří  plynně anglicky a německy. Je matkou dvou dospělých dětí, ve volném čase se
věnuje sborovému zpěvu, jazz dance a fitness aktivitám.
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FACILITY MANAGER

Tým správy nemovitostí C&W získal posilu
Martin Šimek (44) se stal novým členem týmu správy nemovitostí v Cushman & Wakefield. Nastou-
pil na pozici key account managera pro významné klienty a také bude působit v oblasti business de-
velopmentu. Na starosti bude mít získávání a řízení nových retailových zakázek a podporu vztahů
se současnými klienty. Díky dlouhodobé praxi a detailní znalosti oboru bude stávajícímu týmu výra-
znou podporou. Nástup M. Šimka je součástí strategie vybudování nejsilnějšího týmu zaměřeného
na správu nemovitostí na českém trhu. Tým funguje v Cushman & Wakefield od roku 1995 a dnes
má 30 zaměstnanců. Je postaven na dlouhodobé zkušenosti a znalosti místního trhu a zároveň
čerpá z mezinárodního zázemí a know-how. Martin Šimek přišel do C&W ze společnosti Multi Mall
Management Czech Republic, kde pracoval jako ředitel a jednatel (2004–10). Předtím působil jako
manažer nákupního centra Olympia Mladá Boleslav (2001–04). V letech 1993–2001 pracoval pro
Správu Pražského hradu na vedoucích pozicích v divizi správy movitého a nemovitého majetku.
Martin Šimek vystudoval FTVS UK v Praze. Ve volném čase se věnuje sportu (košíkové) a poslouchá
rockovou hudbu. 

Přestup z České spořitelny do OKIN GROUP
Ředitelem servisního střediska OKIN GROUP, a. s., je od září 2010 Pavel Kvasil, který dosud působil
v České spořitelně jako ředitel odboru správy majetku. Zde zodpovídal za veškeré aktivity v oblasti
facility managementu. Na svém novém působišti bude mít na starosti kromě servisní údržby také
průběh revizí elektrozařízení, protipožárních technologií a klimatizací. Zodpovědný bude také za
činnost specialistů požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí.
Jeho předchůdce Karel Vosátka odešel do ruské pobočky OKIN FACILITY RU. Pavel Kvasil absolvo-
val distanční studium při Hospodářské komoře ČR. Je ženatý, má jednoho syna a mezi jeho záliby
patří cestování, sport, jízda na motorce, modelová železnice a kulečníková hra snooker.
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Více na www.aqua-therm.cz

17. mezinárodní odborný veletrh vytápění, ventilace,
klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky

23. - 27. 11. 2010
Výstaviště PVA Letňany, Praha 9

Aqua-therm Praha

e-mail:   ..................................................................................

jméno:   ................................................................................................................................................................... ulice:   ..................................................................................

město:   ........................................................................................................  PSČ: ............................................

Tento inzerát platí jako poukázka, kterou vyměníte u pokladen za zlevněnou vstupenku v ceně 40 Kč.

Prosíme vyplnit čitelně (tiskacím písmem). Souhlasím s vedením mých osobních údajů v databázi návštěvníků veletrhu AQUA-THERM do odvolání souhlasu.

SLEVA NA VSTUPENKU 40 Kč

Pořadatel Odborný partner: Odborní partneři doprovodného programu:

Vybraná témata odborné konference TZB 2010
 Budovy s téměř nulovou spotřebou energie v roce 2020 

 – fantazie či realita? 

 CLEAR-UP – technologie pro budovy 21. století 
 Problémy po zateplení bytových domů 
 Trendy a úspory ve větrání a klimatizaci 
 Obnovitelné zdroje energie pro nízkoenergetické budovy 

Všechny novinky z oblasti vytápění, klimatizace, ventilace 
a sanity od více než 250 vystavovatelů najdete na jednom 
místě pouze na veletrhu Aqua–therm Praha. Veletrhu se 
účastní většina významných značek z oboru a zdarma můžete 
navštívit praktické semináře konané pod hlavičkou odborné 
konference TZB 2010.
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