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1. Úvod 

V prvním díle našeho e-bookového seriálu se 
podíváme na to, zda se vás problematika Správy 
majetku týká a v případě, že ano, jaké jsou 
základní kroky k nastavení systému. 

 

Jako první je třeba si stanovit, zda nastavení 
efektivní správy majetku, nastavení 
odpovědností, pravidel a pořádku je oblast, 
kterou potřebujete řešit, které musíte dát 
svůj čas. Zda je to oblast, která je ve vašem 
podnikání nezbytnou součástí systému řízení vaší 
firmy. 

 

Odpovězte si nejdříve na tyto otázky: 

 Vlastní vaše firma nemovitosti, jejíž součástí 
jsou různá provozní a technologická zařízení 
a vy nemáte jasný přehled, co všechno je 
součástí těchto nemovitostí? 
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 Vlastníte stroje, nářadí, zařízení, technologie 
a je jich tolik, že nedokážete během 10 
minut zjistit, co vlastně všechno máte?   

 

 Víte, jaké legislativní požadavky (v oblastech 
požární ochrany, bezpečnosti práce, 
životního prostředí atd.) musíte směrem 
k majetku plnit a jste si jisti, že je plníte? 

 

 Máte jasnou představu o sankcích, které vás 
mohou potkat, když zákonné požadavky 
nebudete plnit? 

 
 Víte, že dodržujete všechny termíny revizí a 

kontrol při údržbě majetku? 
 

 Jste si jisti, že v případě škodní události na 
majetku, jste ochráněni před tím, že vám 
pojišťovna proplatí peníze z důvodů 
eventuálních neplnění vašich povinností?  
 

 Trápí vás stoupající nekontrolovatelné 
výdaje, nepředvídatelné náklady a investice 
v rámci správy vašeho majektu? 
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 Máte přehled v dokumentaci k majetku 
(záznamy z revizí, z kontrol, protokoly, 
návody, knihy údržby atd.) a víte, kde je 
máte? 
 

 Máte velké množství externích dodavatelů 
pro správu majetku a ztrácíte nad jejich 
činnostmi přehled a kontrolu? 
 

 Víte, že tyto externí firmy pro vás plní, co 
pro vás plnit mají? 
 

 Víte, že externím firmám platíte relevantní 
peníze za to, co pro vás mají dělat? 
 

 Víte, kdo u vás ve firmě činnosti správy 
majetku provádí a že to opravdu dělá? 

 

V případě, že jste se po přečtení otázek cítili 
zcela bezpečně, klidně, okamžitě našli pozitivní 
odpověď, věděli jste kde co hledat a kdo za dané 
aktivity odpovídá, máte vše v pořádku a tak 
GRATULUJEME.   
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Máte skvělý systém správy majetku a není 
potřeba věnovat rozvoji mnoho času. Je také 

možné, že se vás tato problematiky netýká.  

 

V každém případě můžete v KLIDU spát.  

 

Jestli jste si ale alespoň na polovinu otázek 
odpověděli negativně, pokračujte na další 
stranu. 

 

 

Pomůžeme Vám najít cestu, jak ten KLID 
získat. 
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2.  Jak získat KLID ve správě majetku 

2.1 Systém 

Základním principem je najít SYSTÉM. 

Systém je klíč k jakémukoliv úspěchu.  

 

A CO JE SYSTÉM? Podívejme se, co o systému 
říká mocný internet. 

 

Tak třeba Wikipedia: 

„Systém je souhrn souvisejících prvků, sdružený 
do nějakého smysluplného celku. Systém se 
skládá z částí, které jsou spojeny za účelem 
umožnění toku informací, materiálu nebo energie. 
Pojem je používán pro popis entit, které se 
vzájemně ovlivňují a pro něž může být vytvořen 
matematický model………....“ – zdroj Wikipedia.cz 

 

Tak Wiki nám moc radosti neudělala, 
podívejme se na SYSTÉM „selským rozumem“. 
SYSTÉM JE PROSTĚ A JEDNODUŠE POŘÁDEK. Ale 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m
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pořádek v čem? Jaká nejčastější slova používají 
děti, když začínají mluvit a začínají se zajímat  
o svět kolem sebe… KDO...CO....KDY...KDE..JAK  
a PROČ. A ptejme se stejnými slovy. PROČ to tak 
děti dělají? Chtějí jednoduše pochopit CO se to 
děje? JAK věci fungují, KDO je dělá a PROČ, KDE 
jsou, JAK je mohou dělat také. Ty děti hledají 
jednoduše SYSTÉM. 

 

Je to tedy opravdu jednoduché. Co je tedy 
systém? 

 

SYSTÉM JE KDO, CO, KDY, KDE, JAK  
A PROČ.  

 

Mnoho let pracuji a nastavuji systémy řízení 
firem a hledám nejlepší cesty pro řízení podniků  
a projektů. Využívám u toho mnoho disciplín, jako 
jsou PDCA,  Balance scorecards, Failure Mode and 
Effects Analysis, Lean six sigma, KAIZEN, 
Benchmark, Risk management, Access 
management a Quality management a Facility 
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management a ..a…a…a…a…a...a…a nakonec se 
mi po 20ti letech došlo jedno.  

 

Vše je ale určitý systém a stačí se ptát  jako 
jsme se ptal, když jsem byl tříletý kluk  KDO, CO, 
KDY, KDE, JAK A PROČ.  

 

2.2 Jak tedy nastavit systém  

Ptejme se tedy KDO, CO, KDY, KDE, JAK  
A PROČ a jen trochu přeházejme pořadí těchto 
dotazů a přidejme ještě jeden dotaz, které tříleté 
děcko zatím moc nezajímá, a to ZA KOLIK. 

 

Systém naleznete v odpovědích na otázky: 

 

KDE? 

CO? 

PROČ? 
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JAK? 

KDO? 

KDY? 

ZA KOLIK? 
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3. Nastavení Systému správy majetku  

V uvedené kapitole se vám pokusím vysvětlit 

základní myšlenku prvotní analýzy pro nastavení 

Systému správy majetku. Jednotlivé kapitoly 

budou pak podrobněji řešeny v navazujících 

Dílech tohoto e-bookového seriálu.  

 

3.1 KDE? 

Jako první si identifikujte a čleňte areály, 

v případě, že jich máte více. Je nutné mít jasný 

přehled o tom, kde co vše mám a v jaké lokalitě. 

Umístění areálu má pak také velice úzkou 

návaznost na povinnosti a potřeby, které musí 

organizace vůči legislativě plnit.  

 

Je významný rozdíl, když mám jednu 

provozovnu umístěnou ve městě v obytné zóně, 

ve vilové části nebo na kraji sídliště nebo 

v historickém objektu a na druhou stranu mám 
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„stejnou“ provozovnu umístěnou třeba 

v povodňové oblasti u řeky,  na hranicích CHKO 

nebo na louce u lesa. 

 

O specifikách jednotlivých oblastí musíte 

získat jednoznačný přehled. Z těchto důvod je 

dobré provést základní členění areálů s popisem 

umístění tohoto areálu vzhledem k okolí a jeho 

charakteru.  

 

3.2 CO? 

Každý areál je nutné roztřídit si na jednotlivé 

prvky. Začneme základním rozdělením na 

nemovitosti a ostatní. Pro členění je možné využít 

řadu třídníků, číselníků, norem. Lze vycházet 

například z: 

 Číselníku TSKP  - Třídník stavebních 

konstrukcí a prací 
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 Číselníky a třídníky sloužící pro oceňování 

nemovitostí  

 Komerční třídníky například Callida 

 Číselníky sloužící statickým výpočtům 

 

U nemovitostí je třeba počítat s prvky stavby, 

které nás z pohledu údržby zajímají, jako jsou 

například povrchy vnitřních a vnějších stěn, ale 

také s technickým zařízením budovy TZB, které je 

nedílnou součásti stavby. Jedná se například  

o výtahy, klimatizace, elektroinstalace a podobně.  

Z druhé strany se jedná o všechny ostatní 

prvky, které musíme udržovat, opravovat, 

kontrolovat a revidovat. Stroje, zařízení, dopravní 

prostředky, nářadí a podobně.  

 

3.3 PROČ? 

V tomto bodě je třeba znát jako první 

legislativu a zjistit si co nejvíce o daných prvcích.  

Mám provedené třídění a vím, co vše budu 
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udržovat. Musím si také říct, PROČ ho chci nebo 

musím udržovat. Co je ten důvod? Je mnoho 

legislativních požadavků, které mi u příslušného 

prvku, například kotelny, nařizují pravidelné revize 

a pravidelné kontroly. Dalším důvodem jsou 

pokyny výrobce kotelny, který mi například 

návodem ukládá pravidelné aktivity údržby, a to 

například výměny určitého prvku po určitém čase, 

čištění, mazání a podobně.  

 

Otázka PROČ je o dokumentech – přehledu 

zákonů, norem, návodů, metodik a tyto 

dokumenty si musím ke každému prvku zajistit, 

v případě že existují. 

JAK?  

 

3.4 JAK? 

Když máme „CO“ a tedy přehledný seznam 

všech prvků, které musíme nebo chceme 
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udržovat, víme také „PROČ“ musíme určité 

aktivity dělat, jednoduše si stanovíme „JAK“. Jak 

to tedy dělat. 

 

Jedná se o seznam aktivit typu – externí 

revize, interní kontrola, čistění, mazání, výměna, 

servis, malování, umytí atd. Přehledný a jasný 

seznam všeho pravidelného, co na příslušném 

PRVKU musím provádět. 

 

3.5 KDO? 

Za každou činnost údržby někdo odpovídá. 

Musím mít stanovenou jasnou odpovědnost ve 

vlastní firmě a musím mít podrobný přehled o 

externích firmách, které mi určité aktivity zajišťují 

z venku. Zpracovat tento seznam není složité, 

když už vím CO, PROČ a JAK. Mám jasný přehled 

o požadavcích co chci dělat a zajistím si jen KDO 

to bude dělat.    
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Výsledkem je přehled interních zaměstnanců  

a externích firem.  

 

3.6 KDY? 

Dalším tématem pravidelné údržby je 

samozřejmě kdy? Co je pravidelné, musí být 

stanovené přesně v čase. Není nic horšího, když 

vím co mám dělat ale nevím kdy, zda to někdo už 

udělal nebo neudělal. Přehled aktivit v čase je 

jedním ze základních pilířů celého systému. 

Systém se stává systémem, když vím, co bude  

a musím tedy znát kdy. Kdy byla provedena 

poslední aktivita, jaká je perioda a tedy kdy bude 

muset být zajištěna tato aktivity znova (poslední 

revize TERMÍN, s platností na XY – TŘEBA 1 ROK, 

následující TERMÍN). 
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3.7 ZA KOLIK? 

Plánování nákladů je jednou ze základních 
požadavků při řízení firmy.  

 

„Poznat minulost znamená znát přítomnost  
a předvídat budoucnost“ 

 

A ve financích to platí obzvlášť. Kdo nemá 
přehled o tom, kolik ho bude stát plánovaná 
údržba a plánované investice v čase, čeká ho 
jednou nemilé překvapení například v nečekané 
investici do nového kotle, který má a vždy bude 
mít omezenou životnost a s tím, že bude muset 
pořídit jednou nový musí firma počítat.  

 

Plánované cash-flow ve správě majetku je 
pro firmu nedílnou součásti finančního plánování a 
čím více je ve firmě majetku, tím důležitější toto 
plánovaní je. 
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4. Automatizace činností 

Když mám zodpovězené otázky KDE,  CO,  
PROČ,  JAK,  KDO,  KDY, a ZA KOLIK. Je  
pro efektivní systém vhodné využít podporu 
výpočetní techniky. Softwarů pro správu majetku 
je na trhu hodně. Je vždy důležité při pořízení 
daného software vědět co od daného SW 
očekávám. Zda to má být základní nástroj  
pro jednoduchou evidenci a vystačím si s Office 
nebo chci využívat monstrózní SW za statisíce, 
kde budou zakresleny veškeré prvky, SW mi bude 
dávat informace o teplotách v jednotlivých 
místnostech, a nebo spotřebě elektřiny ve výrobě.  
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5. Závěr  

V prvním díle našeho e-bookového seriálu 
jsme se podívali na to, jaké jsou základní kroky 
k nastavení systému správy majetku. V dalších 
dílech se podíváme konkrétně na jednotlivé body. 
Povíme si konkrétní výsledky, které můžete  
od postupného plnění systému očekávat. 
Podíváme se na chyby, kterých se vyvarovat. 
Podíváme se na konkrétní postupy sloužící k 
nastavení celkového systému. 

 

Správa majetku a požadavky na dodržení 
všech pravidel není jednoduchou disciplínou.  
Pro mnoho majitelů firem se stává černou můrou 
a strašákem ohrožujícím rozvoj jejich firmy. Mohu 
vám ale slíbit, že s dodržením základních pravidel 
a postupů lze celkem brzo získat plnou kontrolu 
nad svým majetkem tak, že nebudete muset 
strávit několik semestrů na stavební nebo strojní 
fakultě, nebudete muset vynaložit stovky tisíc 
korun a nebudete muset zaměstnat tým 
odporníků na danou problematiku. 
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Na závěr jsme si pro Vás připravili dárek, a to 
zdarma využití našeho SW KLID v Základní 
Variantě Free.  

 

Tento SW KLID jsme na základě našich 
zkušenosti tři roky vyvíjeli a stále vyvíjíme dál.  
V našem SW pro správu majetku jsme se snažili 
spojit jednoduchost, efektivitu, nízké náklady  
na pořízení a samozřejmě odpovědi na otázky 
KDE,  CO,  PROČ,  JAK,  KDO,  KDY a ZA KOLIK,  
a to za jednoduchým účelem:  

 

„Abychom pomohli firmám s efektivní 
správou majetku a tím vnesli do jejich 

podnikání KLID a prostor pro jejich růst“ 

 

 

Chci získat VSTUP DO SW KLID 
v základní variantě Free 

 

http://easyfm.cz/sw-klid-free/
http://easyfm.cz/sw-klid-free/

