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Optimalizace využití kancelářských prostor 

Optimizing the use of office space 



 
 

 

Anotace  

Diplomová práce je zaměřena na využití a optimalizaci kancelářských prostor. 

Seznamuje s historií a vývojem těchto prostor a služeb s nimi spjatých. Popisuje druhy 

prostor, jejich dělení a specifikace jednotlivých prostor. Uvádí vztah mezi facility 

managementem a prostorami, vysvětluje definici prostoru v rámci facility managementu. Se 

zaměřením na facility management administrativních budov popisuje jednotlivé legislativní, 

bezpečnostní a normové požadavky na návrh těchto prostor. S podporou jedné anonymní 

společnosti je popsán princip identifikace využití pracovního prostoru pomocí softwaru a 

následné možnosti optimalizace prostoru tak, aby se využitelnost zvýšila. 
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Annotation 

Thesis focuses on application and optimalization of office spaces. It presents history 

and development of these workplaces and the services connected with them. Thesis describes 

different types of workplaces, their division and specifications of particular places. It 

characterizes connection between these workplaces and facility management, it explains 

definition of workplace. The legislation, security and standards for worklplace design are 

described here. With support of one anonymous facility management company is the 

identification of usage of workplace by software shown with following possiblity of 

workplace optimalization in the way to increase the usability. 
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Úvod 

Pracovní prostory byly výrazněji potřebné již od starověkého Egypta. Od té 

doby se práce postupně rozvíjela a s ní se začala zvyšovat potřeba pracovních míst. 

Z tohoto důvodu vznikaly prostory určené pro obchod, služby a další činnosti. 

Tyto prostory musely být udržovány. Tím vznikla správa budov, která se 

starala o chod budovy, ale také o její opravy. Z těchto služeb se postupem času vyvinul 

obor facility management, který se v současnosti zabývá řízením služeb podporujících 

hlavní činnosti organizací. Facility management se prolíná s obory asset managementu 

a property managementu (bude vysvětleno dále). Optimalizace prostor je jedním 

z hlavních témat property managementu. 

Provoz kancelářských prostor je zajišťován pomocí procesů a služeb, které se 

v nich uskutečňují. Jde především o administrativní činnosti, ICT podporu, 

komunikaci, ale i ostatní služby např. catering, činnosti jako je relaxace atp. Tyto 

procesy souvisí s pomocnými prostory, ve kterých jsou vykonávány. Pracovní prostor 

tedy není jen kancelářské místo, ale i ostatní prostory jako jsou zasedací místnosti, 

kuchyňky, tisková centra atp. Identifikace těchto prostor může pomoci při sledování 

obsazenosti pracovišť.  

Na prostory je možné nahlížet z několika hledisek. Jedno z nejvýznamnější 

bude pravděpodobně finanční aspekt. Teoretický příklad ukáže, že každý metr 

čtvereční prostor stojí peníze, které snižují zisk organizace. Z tohoto důvodu se 

společnosti snaží optimalizovat využití prostor. Pokud je prostor zcela zaplněn 

pracovišti a společnost potřebuje zvýšit utilizaci (neboli využití), mělo by docházet ke 

sledování obsazenosti a následné optimalizaci. 

Cíl práce 

 Cílem této diplomové práce je zjistit, jaké jsou potřebné údaje pro 

optimalizaci využití kancelářských prostor a návrh postupu této optimalizace. 

 Návrh bude proveden na základě dat poskytnutých společností Spaceti. 

Tato společnost vyvinula systém Smartstone, který sleduje a analyzuje obsazenost 

prostor. Vstupními daty pro návrh bude obsazenost jednoho podlaží administrativní 

budovy sledovaná dvanáct pracovních týdnů. Jedná se o data společnosti, která si přála 
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zůstat v anonymitě, proto nebude uveden název ani další informace, které by mohly 

vést k identifikaci této společnosti. Pro účely práce bude organizace nazývána XY. 

 Cílem návrhu postupu optimalizace pracovního prostoru organizace 

XY nebude zvýšení počtu pracovních míst, ale zvýšení procenta utilizace při 

zachování počtu pracovních míst. 
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1 Vývoj administrativních prostor 

Tato diplomová práce se bude zabývat kancelářskými prostorami. V první části 

bude toto téma uvedeno z pohledu historického vývoje. V této kapitole bych ráda 

uvedla stručný vývoj administrativních budov a zároveň i kancelářských prostor. 

Mnoho typů dnešních kanceláří funguje dle starých modelů. Avšak ty novější 

se snaží již kombinovat více těchto typů kancelářských uspořádání pracovišť tak, aby 

byl prostor lépe využit a aby byly z každého typu využity ty nejlepší vlastnosti pro 

vytvoření ideální kanceláře pro každou jednotlivou organizaci. 

1.1 Historie kancelářských prostor 

V historii neexistovaly administrativní prostory v takové formě, jaké je známe 

dnes. Ve starověku ještě před vznikem písma a písemných památek bylo potřeba 

zajišťovat správu obcí a měst či výběr daní. První dochované písemné památky jsou 

účetní nebo evidenční záznamy. První prostory pro úředníky, správní prostory a 

prostory pro archivaci materiálů byly součástí paláců. Tyto prostory měly také funkci 

reprezentační a shromažďovací. Již tehdy byly dokumenty roztříděny, označeny a 

uchovávány v dřevěných policích. Archivy a knihovny byly chráněny a doplněny 

technickým vybavením, např. žlábky s vodou v podlahách, které pravděpodobně měly 

udržovat stálou vlhkost vzduchu.  

V Egyptě byly systematicky uchovávány dokumenty správního, 

hospodářského i náboženského charakteru v palácích i chrámech. Zajímavým 

příkladem administrativního pracovníka v Egyptě byli písaři. Jejich učenci se 

shromažďovali v místnostech, které lze přirovnat ke dnešním zasedacím místnostem. 

K psaní používali lehkou přenosnou pracovní desku, díky níž mohli pracovat tam, kde 

bylo třeba, a to je princip dnešní mobilní kanceláře. Díky písařům se zvyšovaly 

požadavky na archivy. [1] 

V Řecku a Římě začal rozvoj přímé demokracie, která shromažďovala lid na 

veřejná prostranství (agora, forum). Tato prostranství sloužila pro obchodování, 

zábavu, ale také i pro sněmovnu, parlament a soudní procesy. [2; 1] Forum se 

nacházelo uprostřed města a bylo to náměstí ohraničené řadami sloupů. Kolem fóra 

byly rozmístěny budovy: chrám (náboženské středisko), bazilika (obchodní a soudní 

středisko) a kúrie (politické středisko). [3] 
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Ve středověku se díky feudalismu rozvíjel obchod. Města usilovala o 

samosprávu, což vedlo ke vzniku radnic. Středověkým pomyslným nástupcem písaře 

se stal mnich a také notář. Mniši pracovali ve velkých místnostech připomínající 

dnešní open space. Místnosti byly zařízeny trvale zabudovaným nábytkem. Notář se 

pohyboval po městě, ale ve svém domě měl soukromou kancelář. [1] 

V novověku nastal rozvoj průmyslu, vznikaly továrny a manufaktury. S čímž 

souvisel rozvoj administrativy výroby a obchodu. Vznikaly nové typy 

administrativních budov, např. banky, pošty a burzy, které již nebyly součástí budov 

veřejné správy. Tato forma administrativních budov funguje dodnes. [2] 

Na konci 17. století začala průmyslová revoluce, která změnila manufakturní 

výrobu na tovární a vyvolala zvýšení potřeby nových pracovních míst. K největšímu 

nárustu docházelo na začátku 19. stol v severní Americe. Začaly se objevovat první 

kancelářské administrativní budovy, kde se nacházely kromě kanceláří také byty. Díky 

technologiím, jako jsou elektrické osvětlení, psací stroje, telegrafy a telefony, byly 

zřízeny první komerční kanceláře, kde práce probíhala mnohem efektivně a rychleji. 

Díky psacím strojům se kanceláře zvětšily, zvýšil se jejich počet a počet zaměstnanců, 

kteří již měli jiná pracovní určení.  

 

Obrázek 1: Americká kancelář r. 1900. Zdroj: [4] 

Vedoucími kanceláře byli výhradně muži a ženy pracovaly jako písařky na 

strojích. Průmyslové kanceláře fungovaly na principu výrobního procesu, kdy se práce 

s dokumenty pohybovala mezi jednotlivými psacími stoly tak, jako výrobky při pásové 

výrobě. Tento princip byl založen na taylorismu. Taylorismus je metoda efektivity 

výroby, jejíž základy vymyslel americký inženýr Frederick Winslow Taylor (1856-

1915). Principem je rozdělení výroby na malé a jednoduché pracovní fáze, které lze 
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lehce analyzovat, zlepšit a naučit. Cílem je snížit potřebný čas k zaškolení pracovníka 

a jeho kvalifikaci. [5] 

 Postupně se z kanceláří začaly odstraňovat dělící konstrukce, čímž vznikaly 

otevřené, úzké a dlouhé halové kanceláře, připomínající továrny. V tomto typu 

kanceláří byla patrná hierarchie jednotlivých pracovních funkcí. Řadoví zaměstnanci 

pracovali v hlavním pracovním prostoru jednotlivých oddělení, ten byl pravoúhlý, a 

standardizovaný. Vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení a účetní měli privátní 

kanceláře po obvodu budovy v mezipatře, oddělené od hlavního pracovního prostoru. 

Kanceláře ředitele a top managementu byli umístěny v nejvyšších patrech budovy 

s nejlepším výhledem. 

V centrech měst, kde byly drahé a omezené pozemky, byly stavěny se stavěly 

administrativní budovy o více podlažích s cílem vytvořit co největší užitnou plochu na 

co nejmenší zastavěné ploše. Novodobá výstavba byla ovlivněna velkým požárem 

Chicaga v roce 1871, kdy se zvýšila potřeba obnovy městských budov. V této době 

vznikla tzv. „Chicagská škola“, která soustřeďovala architekta Williama Le Baron 

Jenneye a ostatní jeho kolegy z projekční kanceláře jako např. Henry Hobson 

Richardson, Daniel Hudson Burnham, William Holabird a Louis Henry Sullivan, kteří 

navrhli první mrakodrapy. Klasické zděné konstrukce nahradili ocelovým rámem, 

čímž mohli zvýšit počet pater, uvolnit pracovní prostor od masivních zděných 

konstrukcí, zajistit univerzálnost dispozice a lepší prosvětlení interiéru. 

Prvním takovým mrakodrapem byla desetipatrová budova Home Insurance 

Building postavena v roce 1884, která se stala vzorem mnoha dalších staveb se 

zdokonalenou ocelovou konstrukcí.  
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Obrázek 2: Novinový článek – How the First Skyscraper Came to Be Buil. Zdroj: [6] 

V roce 1889 navrhl Jenny pro obchodníka Leviho Z. Leitera osmipodlažní 

budovu s ocelovou rámovou konstrukcí a velkoplošným zasklením. Luis Sullivan 

završil tvorbu „Chicagské školy“ mrakodrapem Wainwright Building, která z velké 

části obsahovala právě kanceláře.  

Sullivan svým citátem „Forma následuje funkci.“ začal formovat funkcionální 

myšlení, které mění ve 20. století kancelářské prostory. Funkcionalismus je zaměřen 

na moderní materiály, klade důraz na tvar a funkci prostoru a zároveň mění tradiční 

historický vzhled.  Další stavbou navrženou dle funkcionálního myšlení byla Larkin 

Buildnig v Buffalou, New Yorku od architekta Franka Lloyda Wrighta. Jednalo se o 

první administrativní budovu navrženou pro konkrétní společnost požadující větší 

administrativní prostory. Pracovníci byli rozděleni do jednotlivých prostorových 

galerií, kde pracovali muži i ženy pohromadě. Součástí prostor byli také kuchyně, 

jídelny, učebny a venkovní terasy (pochozí střecha. Budova byla také vybavena jedním 

z prvních klimatizačních systémů. 



 
 

16 

 

Obrázek 3: Kancelář na začátku 20. stol. – Larkin Administration Building Buffalo, NY. Architekt Frank Lloyd 
Wright. Zdroj: [7]  

 Příkladem funkcionalismu 20. století v Československu byla Správní 

budova č. 21 Tomáše Bati ve Zlíně. Kancelářský prostor byl navržen vzhledem 

k variabilitě dispozice jako větší prostor s přestavitelnými příčkami z montovaných 

plných nebo prosklených dílců. Budova byla vysoká 16 podlaží a jednalo se o druhou 

nejvyšší budovu v Evropě. Byla zde zřízena potrubní pošta, vzduchotechnika, 4 

rychlovýtahy, výtah pro návštěvníky, nákladní výtah a osobní výtah ředitele firmy 

vybavený vodou, klimatizačním zařízením, místem pro sekretářku a telefonem. 

Ředitel mohl tímto výtahem osobně kontrolovat jednotlivá pracoviště. Bohužel před 

dokončením výtahu musel Jan Antonín Baťa opustit republiku a výtah nebyl nikdy 

využit v praxi. [1; 8] 

V této době se v USA nově začalo regulovat nájemné administrativních budov 

s ohledem na polohu objektu, orientaci oken, kvalitě vnitřního prostředí a technickému 

vybavení. Upadalo i navrhování mrakodrapů kubického tvaru. Navrhovaly se výškové 

budovy s menší hloubkou traktů pro s cílem přímo osvětlit alespoň 60 % pracovních 

míst. Vzhledem k využití bylo možné stavět vedle sebe rozdílné provozní prostory 

(kanceláře, byty, hotelové pokoje) vedle sebe, aniž by se vzájemně narušovali. 

Zde se také v padesátých letech začaly budovat administrativní budovy 

s účelem pronájmu.  Současně se zde objevil konflikt v zájmu mezi stavitelem a 

uživatelem. Stavitel (budoucí pronajímatel) chtěl za co nejnižších nákladů dosáhnout 



 
 

17 

nejvyššího pronajímatelného prostoru. Uživatel (budoucí nájemce) požadoval prostor 

s odpovídajícím počtem kanceláří, o vyžadovaném komfortu a situování budovy. 

Z tohoto důvodu vznikla profese „Space planner“ - návrhář pracovního prostoru a 

interiéru. Opět byla hierarchie pracovníků rozdělena pracovním prostorem 

v jednotlivých podlažích. Běžní pracovníci pracovali v řadách identických stolů, 

vedení sídlilo v kancelářích ve vyšších patrech.  

Technologická zařízení objektu byla skryta v podhledech, díky nim nebyla 

potřeba denního osvětlení nebo otvíravých oken. V New Yorku byla tímto stylem 

postavena řada takových „hermeticky uzavřených krabic“. Výstavba byla urychlena 

technologií suché montáže budov. 

S nárůstem služeb se začaly v padesátých letech administrativní budovy 

navrhovat dle typu administrativní práce zejména ve Velké Británii. V této době se 

užívali velkoprostorové kanceláře, buňkové kanceláře nebo jejich kombinace. Zatímco 

velkoprostorové kanceláře zajistily prostor pro stovky pracovníků s minimální 

kooperací, buňkové kanceláře byly uzavřené pro samostatnou a koncentrovanou 

činnost jednotlivce nebo skupinu pracovníků s potřebou vzájemné kooperace.  

Kolem 60. let 20. století nastalo postindustriální období. Technologické 

inovace, rozvoj vědy a vzdělání měly za následek přesun velikého množství 

zaměstnanců z výrobních závodů do sektoru služeb (marketing, finance, zábavní 

průmysl). [9] 

V šedesátých letech v USA se princip navrhování kanceláří se dále měnil 

z ekonomicky zaměřeného návrhu na návrh s kvalitním vnitřním prostředím vzhledem 

k přirozenému osvětlení a omezení hluku. Dochází ke zmenšování kanceláří na malé 

boxy propojené centrální podélnou chodbou a užívání technických zařízení, která 

přinášejí nová dispoziční řešení. Nové provozní technologie měli neblahý vliv na 

stávající administrativní budovy v USA. Jejich provoz se kvůli nemožnosti adaptace 

nebo neefektivního návrhu stal ztrátovým, a proto byly tyto budovy strženy. 

V této době vznikly v Evropě, podobně jako na začátku 20. století v USA, 

velkoprostorové kanceláře. Na rozdíl od konceptu z USA, kde vznikaly 

velkoprostorové sály pro 1500 pracovníků, v Evropě byly prostory pouze pro 450 

pracovníků. V 60. letech vznikla profese tvarování kanceláří („office landscaping“) a 

s tím první koncept kancelářské krajiny („bürolandschaft“) v Německém Mannheimu. 

Protože dosavadní, ekonomicky výhodné, prostorové kanceláře bránily vyššímu 

efektivnímu využití, začali se kanceláře navrhovat tak, aby více znázorňovali 
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mezilidské vztahy než hierarchismus. Z prostoru byly odstraněny oddělené kanceláře 

a prostorová členění. Došlo ke sloučení managementu s jejich podřízenými a s tím ke 

zlepšení pracovní komunikace a kontroly. Pracovní prostor byl tímto způsobem 

otevřenější, kvalita vzduchu a světla byla zajištěna ve stejném prostoru stejná. Prostor 

byl vybaven nábytkem zajišťující soukromí zaměstnanců a prostorovými bloky s 

rostlinami.  

Princip návrhu kancelářské krajiny lze shrnout do tří bodů: 

1) Volné neuspořádané umístění nábytku zajišťuje volný tok informací. 

2) Prostorové ohraničení pracovních skupin je flexibilní. Ohraničení lze 

vytvořit pomocí bloků s rostlinami, nábytkem apod. Tím lze vytvořit 

individuální pracoviště, které je ohraničeno od okolí a zároveň volný 

prostor pro vizuální kontakt předávání informací. 

3) Důraz na návrh nerušivého pracovního prostředí a estetiku. Zajištění 

světelné, tepelné a zvukové pohody vzhledem k psychologii a fyziologii 

člověka. Návrh sanitárních zařízení a možností oddychu. 

Na rozdíl od Německa, kde kancelářská krajina zefektivnila a zlepšila práci, se 

objevily problémy ve Francii. Zde byl problém adaptovat se na jiný životní styl 

spojený s tímto principem.  

Princip kancelářské krajiny byl zničen s nástupem kancelářských prostor 

s užitím nábytku „Action office“. Na základě aplikace tohoto nábytku v praxi vzniklo 

užívání individuálních kójí v prostoru, tzv. cubicles, tedy členění stěnami, ke kterým 

byly připevněny pracovní stoly, skříňky a police. Řadový zaměstnanci měli na tento 

princip negativní ohlasy. Stížnosti byly zejména na nedostatek soukromí, hluk a únavu 

při práci. 

„Krajina“ fungovala až do 70. let minulého století, kdy byla brána jako princip 

vyvážení efektivity práce a kvality vnitřního prostředí. Kanceláře potřebovaly další 

prostory pro archivaci, proto se začal redukovat prostor z 25 m2 na méně než 12 m2 na 

jednoho zaměstnance. Do kanceláří se instalovaly regály a skříně na úkor pracovního 

prostoru zaměstnance. Rostliny se nacházely opět pouze v květináčích na pracovních 

stolech. Těmito změnami byly porušeny výhody, které „krajina“ poskytovala, zejména 

akustické a vizuální soukromí. 

Do dnešní doby byly vymyšleny nové trendy navazující na buňkový systém 

prostor. Například ve Stockholmu byla postavena administrativní budova s veřejnými 

prostory připomínající ulice. Na těchto „ulicích“ se nacházely restaurace, kavárny, 
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místa pro odpočinek nebo zábavu. Další variantou byly kombi kanceláře, kde jsou 

buňkové kanceláře rozestavěné po obvodu půdorysu  se společnými prostorami pro 

odpočinek a služby uprostřed dispozice. 

Na konci 20. stol. se objevily novátorské principy řešení pracovních prostorů. 

Zaměstnanci byli v této době velice mobilní, podobně jako egyptští písaři nebo notáři, 

a mohli pracovat na cestách nebo doma. V kancelářích trávili nejméně času. Tím 

vznikl princip kanceláře hot-desking a hotelling, kde nemá zaměstnanec svou kancelář, 

zatímco mu stačí pouze místo u pracovního stolu kdekoliv v budově. Firma mohla 

zredukovat pracovní prostory a tím snížit i režijní náklady. 

1.2 Současnost kancelářských prostor 

V současnosti se používají asi všechny známé typy kanceláří, neboť ne každá 

společnost sídlí v prostorách, které lze stavebně upravovat (např. nelze upravovat 

všechny dispozice prostorů nebo nejsou větší úpravy povoleny památkovou ochranou 

historických budov apod.). Některé společnosti jednoduše nemůžou změnit typ 

kanceláří, které používají. Jedná se například o právnické organizace, které potřebují 

diskrétní prostředí pro zaměstnance a jejich klienty. Vedení některých organizací si 

myslí, že jim jednoduše změna typu kancelářských prostor nepřinese významné 

zlepšení, či jen nemají finanční prostředky nebo mají jiné důvody. 

Na vývoj kancelářských prostor  20. století, kdy vznikaly typy kanceláří jako 

je hot-desking a hoteling (což jsou typy kanceláří, které nejsou spojeny s konkrétním 

pracovníkem) navazují tzv. kanceláře třetího typu. Jedná se o prostory, které umožňují 

vykonávání práce v příjemnějším prostředí, než je samotná kancelář. Většinou se jedná 

o prostory, které jsou alespoň částečně vybavené jako kanceláře. Tento a ostatní typy 

pracovišť jako hot-desking a hotelling se rozvíjí díky neustále se zlepšujícím 

technickým podmínkám, neboť v dnešní době není problém být „on-line“ v podstatě 

kdekoliv na světě. Díky těmto podmínkám nabízejí zaměstnavatelé čím dál častěji 

alespoň částečnou možnost tzv. home-office neboli práce z domova. Ovšem stále 

existují povolání, která jsou vázaná na konkrétní pracoviště a není proto možné 

využívat vždy jen těchto typů kanceláří.  

Uvádí se, že koncept open-plan kanceláří již není vhodný a začíná být 

nahrazován kombinovaným typem. V open-plan kancelářích mají zaměstnanci sice 

k sobě blíže, ale také vnímají periferně jakýkoliv pohyb či zvuk, což může vést ke 

snížení efektivity.  [10] 
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Obrázek 4:Rozdělení kanceláří. Zdroj: [11] 

Na obrázku č.4 je možné vidět kanceláře typu open-plan, které již nevypadají 

jako historické „cubicles“. Pomocí pohyblivých příček, ale i pomocí nábytku, květin, 

paravánů, relaxačních zón a dalších prostředků, jsou prostory rozdělovány na menší 

úseky. V kancelářích jsou již vyhrazena i místa pro komunikaci, jako jsou zasedací 

místnosti nebo zákoutí vhodná pro komunikaci zaměstnanců (např. s odhlučněním, 

aby nedocházelo k rušení ostatních pracovníků v primárním kancelářském prostoru). 

Pro výkon některých pracovních činností je potřeba větší koncentrace. K těmto a 

dalším účelům (jako jsou např. konferenční hovory apod.)  je vyhrazena tichá část. Pro 

aktivity, které souvisí s občerstvováním, hygienickými přestávkami apod., slouží 

odpočinková část, kde je možné komunikovat mezi sebou např. na soukromé úrovni, 

aniž by byli rušeni další pracovníci.  

Některé z dnešních kanceláří kombinují historické typy a snaží se z každého 

typu využít jeho nejlepší vlastnosti, aby byl co nejlépe využit prostor a efektivita lidí 

byla co nejvyšší.  

1.2.1 Dělení kanceláří 

Kancelářské prostory mohou být děleny z několika hledisek. Může se jednat o 

dělení z hlediska pracovního zařazení, dle dispozičního uspořádání kanceláře nebo dle 

účelu prostoru. 

1.2.1.1 Dělení dle pracovního zařazení 

Dle pracovního zaměření lze kanceláře dělit na kanceláře pro řadové 

pracovníky, specialisty nebo pro vedoucí pracovníky.  
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Celkově by kanceláře pro vedoucí pracovníky měly mít vyšší kvalitu – jak ve 

vybavení nábytkem, tak větším prostorem. V těchto kancelářích by měl být i prostor 

pro jednání s dalšími zaměstnanci. Některé kanceláře pro vedoucí pracovníky mohou 

být proto doplněny i o sedací soupravy a další nadstandartní vybavení. 

Při zařizování kancelářských míst pro řadové zaměstnance je důležité brát 

ohled na druh činnosti, kterou má dotyčný vykonávat. Administrativní pracovník 

potřebuje většinou základní pracovní místo doplněné počítačem. Právníci mohou mít 

například větší požadavky na odkládací a úložný prostor. Architektonické a projekční 

kanceláře kladou větší nároky na prostor pro obrazovky počítačů a také potřebují větší 

prostor pro rozložené výkresy apod. Sekretariáty a recepce musí mít speciálně zařízené 

pracoviště, jenž by mělo být rozděleno na administrativní část a organizační část, v níž 

lze komunikovat s příchozími návštěvami. [2] 

1.2.1.2 Dělení dle dispozičního uspořádání 

Dispozičním uspořádáním je myšleno rozmístění pracovních míst, nábytku a 

dělících konstrukcí. Prostor může být dělen jak pomocí pevně umístěných konstrukcí, 

tak také pomocí přemístitelných příček všech výšek, či pomocí uspořádání nábytku 

nebo květinových stěn atd.  

Toto uspořádání bude dále rozepsáno do jednotlivých typů v části prostorové 

specifikace. 

1.2.1.3 Dělení dle účelu prostoru 

Kancelářské prostory nejsou jediné, které jsou potřebné k práci zaměstnanců. 

Pracovníci potřebují další prostory jako např. hygienické zázemí, šatny, kuchyňky 

apod. Je potřeba mít zasedací místnosti, recepce, ale i různé servisní místnosti a také 

komunikace, které všechna tato místa propojují. O tomto dělení se zmíním v kapitole 

„Pracoviště“. 

1.2.2 Kategorie kancelářských budov 

Kancelářské budovy mohou být kategorizovány do několika tříd. Mezi 

nejznámější klasifikaci, u nás též používanou, i patří pravděpodobně ta, jenž uvádí 

americké sdružení vlastníků budov BOMA (Building Owners and Managers 

Association International).  

Kategorizace pro kancelářské budovy není striktně definována, ale některé 

organizace používají toto dělení pro vyhledávání vhodných prostor k pronájmu. 
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Tato klasifikace není uvedena jako závazná pro stavebníky, ale spíše umožňuje 

lepší orientaci pro budoucí nájemníky, aby mohli definovat své požadavky na budovy, 

v nichž hledají své kancelářské prostory. Pro snadnější orientaci na trhu 

administrativních budov jsou rozděleny tyto budovy do tří kategorií (typ A, B a C), 

kdy je vymezen typ A a od něj se odvíjí rozlišení dalších dvou kategorií. Toto dělení 

přihlíží k několika faktorům. Mezi ně může patřit např. stav a stáří budovy, poloha, 

služby, které jsou zde nabízeny, jako je recepce, ostraha atd. 

 Typ A – budovy tohoto typu patří k nejmodernějším a nejkvalitnějším 

stavbám. Jsou to nově postavené budovy, velmi dobře udržované, nebo 

nedávno zrekonstruované budovy. Lokalita jejich umístění je v blízkosti 

nejfrekventovanějších komunikací. Tyto budovy obvykle spravuje 

profesionální manažer a jsou pronajímány za nejvyšší ceny. Mezi technické 

vybavení patří dostatečný počet výtahů, skvělé elektrické a bezpečnostní 

systémy. Mezi služby v těchto objektech může být zařazen přístup nájemníků 

24/7, nepřetržitá recepce, 24/7 zabezpečení pomocí ostrahy a kamer, 

centralizovaný servisní systém a mnoho dalších. Samozřejmostí je dostatečná 

kapacita parkoviště pro nájemníky i veřejnost, ale také některé vybavení jako 

kavárny, restaurace, bankomaty ale třeba i bezdrátové internetové připojení 

 Typ B – Tento typ budov je o něco méně kvalitní, než typ A. Jedná se o něco 

starší typ budov, které jsou ovšem stále dobře udržovány. Není neobvyklé, že 

tyto budovy přitahují investory, kteří mají záměr tyto budovy renovovat a 

znovu navrátit do standardu kancelářského typu A. Nájmy v tomto typu 

kanceláří bývají průměrné. Technická zařízení těchto budov jsou starší. 

Základní služby jsou méně sofistikované než u budov typu A – ostraha i 

recepce je zabezpečena převážně pouze v hlavní provozní době. Parkoviště má 

omezený počet míst. 

 Typ C – Jedná se o starší budovy, které se nenacházejí v lukrativních oblastech 

s často omezenými a zastaralými technologiemi a infrastrukturou. Nájemné 

v těchto budovách je nižší, a i obsazenost těchto prostor bývá nižší.  Budovy 

typu C nemusí mít zajištěny služby, jako recepce či ostraha. [12] 

Tím, že nejsou stanoveny jejich přesné definice, mohou se jednotlivé zdroje a 

následné lišit v některých službách. 
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1.2.2.1 Vývoj služeb 

S kancelářským prostorem souvisí služby, které by měly být v každé kanceláři 

nastaveny tak, aby se zaměstnanci věnovali pouze činnosti specifikované v popisu 

jejich práce. Ovšem zaměstnanci nikdy nebudou pracovat plných sto procent pracovní 

doby. Je nutné, aby se občerstvovali, dělali hygienické přestávky, aby si například 

tiskli podklady pro svou práci, či si předávali materiály s ostatními zaměstnanci apod. 

Z tohoto důvodu vznikly služby, které mají za úkol snížit tyto prostoje práce, aby 

zaměstnanci trávili co nejvíce času z jejich pracovní doby jejich hlavní prací. 

Vzhledem k tomu, že žádný pracovník netráví plných sto procent pracovní 

doby svou hlavní pracovní činností (hledá a zpracovává podklady pro svou činnost, 

konzultuje s vlastními či externími kolegy, má nárok na hygienické přestávky apod.), 

vznikly z těchto důvodů kancelářské služby a procesy, podporující jejich pracovní 

činnost. 

1.2.3 Druhy procesů probíhajících v kancelářích 

V kancelářích probíhá nespočet administrativních úkonů, se kterými souvisí i 

další činnosti nebo služby. Tyto procesy jsou spjaté se speciálními prostory, jež budou 

zmíněny v jiné části této práce. 

1.2.3.1 Administrativní aktivity 

Většina administrativních pracovníků má ve své pracovní náplni tvorbu 

dokumentů – může se jednat o tvorbu smluv, reportů, analýz atd. Mezi administrativní 

aktivity patří i další klasické činnosti související s prací v kanceláři. Může se jednat o 

správu organizace, tvorbu a vedení evidencí, vyřizování např. objednávek, fakturace, 

zpracování mzdové agendy atp.  

Pro podporu těchto administrativních činností jsou potřeba ještě další aktivity 

či služby. Ty je nutné zajistit, aby mohl pracovník vykonávat svou práci. 

1.2.3.2 ICT Podpora 

S vývojem technických zařízení vznikla potřeba dalších služeb. V kancelářích 

je více potřeba IT podpora, a to jak softwarová podpora při práci s různými typy 

programů a agendami, tak roste hardwarová podpora, včetně např. potřeb úprav 

rozvodů elektřiny, obsluhy různých místností se servery a dalším IT zařízením. 
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ICT podpora zahrnuje i komunikační sféru, do které lze zařadit telefony, datové 

služby a další komunikační služby. 

1.2.3.3 Jednání 

Mezi důležité procesy probíhající v kancelářích lze zařadit různá jednání, 

meetingy partnerů se zákazníky, prezentace, porady atp. Někdy je potřebné uspořádání 

seminářů či školení. Pro tyto procesy jsou vyčleněné speciální prostory – zasedací 

místnosti. Tento typ místností by měl být vybaven projektorem s plátnem, tabulemi, 

obrazovkami, počítačem s ukazovátkem a dalším zařízením. Důležitým procesem jsou 

videokonference, ke kterým je taktéž potřeba speciálního vybavení. 

Tyto prostory jsou při jednání se zákazníkem vizitkou společnosti a měly by ji 

tedy reprezentovat.  

1.2.3.4 Catering 

Služby, které se týkají občerstvení, mohou být zajišťovány několika způsoby. 

Nejjednodušší způsob pro zaměstnavatele je zajištění místnosti, kde je k dispozici 

základní vybavení pro uskladnění a ohřívání jídla, kávovary či varné konvice apod. 

K těmto místnostem musí náležet prostor pro konzumaci. Pro ohřev stravy na 

pracovišti je potřeba technicky ošetřit odvětrání prostorů, nebo zamezit ohřevu 

aromatických jídel, aby nedocházelo k rušení ostatních. Některé organizace dávají na 

pracovišti zaměstnancům zdarma k dispozici ovoce či drobné pečivo. Drobnější 

občerstvení a nápoje mohou být zabezpečeny pomocí automatů. Větší společnosti 

zařizují ve svých prostorách jídelny či různé kavárny, které mohou být k dispozici 

zaměstnancům či mohou také být zpřístupněny veřejnosti. Výhodou firemní jídelny je 

bezpochyby to, že zaměstnanci nemusí opouštět budovu a zbytečně tak ztrácet čas 

cestou do jiného občerstvovacího zařízení.  

1.2.3.5 Tiskové a archivační služby 

S provozem počítačů souvisí potřeba tisku dokumentů, kopírování či 

skenování. Je proto třeba se rozhodnout, zda bude tato služba zavedena centrálně 

například v jedné speciální místnosti, či pro ni bude vyhrazená část kanceláře nebo zda 

bude mít každý zaměstnanec k dispozici tuto službu u svého pracovního místa. U 

takového tiskového centra by měla být také dostupná možnost skartace a adjustace 

dokumentů. 
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V případě použití centrální tiskové služby je třeba počítat s existencí 

archivačních prostor, které podléhají přísným legislativním předpisům. 

1.2.3.6 Poštovní služby 

Jednou ze základních služeb společných pro všechny administrativní objekty 

je distribuce dokumentů. Pro tyto účely funguje interní nebo externí pošta. Interní 

pošta je většinou řízená tzv. podatelnami, které zajišťují roztřídění pošty na jednotlivá 

pracoviště, respektive přijímají poštu od jednotlivých pracovišť k její distribuci do 

externí pošty. Tato pracoviště bývají často vybavena zařízeními pro obálkování, 

frankování, případně kompletování pošty.  

Jedním z častých procesů, které nejsou v rámci společnosti zatím řešeny, je 

právě sběr a distribuce pošty po objektu. V současnosti je obvyklé, že si buď každý 

zaměstnanec nebo vybraná osoba (většinou sekretářka) poštu vyzvedává na podatelně. 

Ve vyspělejších zemích již bývá zaměstnán pracovník, jehož jediným úkolem je tuto 

distribuci mezi podatelnou a pracovištěm zajišťovat a uvolnit tak ostatní pracovníky 

od nerentabilních činností. 

1.2.3.7 Dopravní a přepravní služby 

Mnohé dokumenty, respektive větší zásilky, je třeba přepravit pomocí firemní 

dopravy nebo pro tyto účely najmout externího dopravce. Tyto procesy se přímo 

nedotýkají pracoviště jako takového, ale s činností pracoviště úzce souvisí.  

1.2.3.8 Doprava pracovníků na/z pracoviště 

Samostatnou problematikou prostorové správy je optimalizace stání pro 

automobily (parkoviště). V současnosti se vzhledem k nedostatku parkovacích prostor 

zavádí systémy sdílených parkovišť obdobně jako sdílení pracovních míst 

v kancelářích. Toto téma ale není v diplomové práci řešeno. 

1.2.3.9 Relaxační činnost 

Zaměstnanci mají ze zákona nárok na přestávku [13] a také potřebují pří 

náročnějších činnostech během pracovní doby odpočinek. Pokud by pracovali celou 

pracovní dobu bez přestávky, snížila by se jejich efektivita. Je tedy vhodné zřídit 

prostory mimo pracovní místo, kde je možnost odpočinku a relaxace pro případ únavy 

či nevolnosti. Nevolnost může způsobit snížení pozornosti pracovníka. Důsledkem 

může být zhoršení kvality odvedené práce. 
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Relaxační činnost může probíhat ve speciálních relaxačních zónách, které 

mohou být součástí kanceláří nebo kaváren apod. Tyto prostory bývají vybaveny 

křesly, pohovkami a stolky. Odpočinek může být doplněn poslechem relaxační hudby. 

Návrh kancelářských prostor by měl uvažovat výše zmíněné procesy, a tedy 

hlavní pracovní prostory by měly být odděleny dle těchto procesů a činností tak, aby 

nedocházelo k jejich rušení. 

1.2.4 Procesy související s provozem budovy 

Provoz budovy je zajišťován centrálně. Je nutno zajistit služby jako např. úklid 

společných prostor, technickou údržbu, ostrahu atp. 

Pro úklidové služby musí být navrženy úklidové místnosti se sklady náčiní a 

čisticích prostředků. Technická údržba by měla být umístěna poblíž technologických 

zařízení (např. vzduchotechniky) a vybavena nářadím pro drobné opravy. Ostraha 

objektu by měla být situována v prostoru blízko vstupu/recepce. 

Prostory potřebné pro údržbu a provoz budovy budou podrobněji rozepsány 

v jedné z dalších kapitol. 
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2 Facility management 

Pro Facility management existuje hned několik definic. Jak bylo zmíněno 

v části historie FM, ještě do nedávna byl facility management vnímán převážně jako 

správa nebo údržba budov. V současnosti se jedná o obor, který řídí podpůrné činnosti 

velmi důležité pro lepší výkon hlavního předmětu podnikání každé organizace. Každá 

organizace potřebuje pro podporu svého „core businessu“ (neboli hlavního předmětu 

podnikání) prostor, kde může tuto činnost vykonávat – to jsou budovy, majetky, 

potřebuje také lidi, stroje atd. Všechny tyto prostory, zdroje a služby, které jsou nutné, 

musí být nějakým způsobem zajišťovány, obsluhovány, zlepšovány, tzn.  

optimalizovány. To má na starosti právě obor facility managementu. 

Slovo „facility“ se dá do češtiny přeložit jako zařízení, vybavení, možnost či 

dovednost, zručnost nebo lehkost a schopnost snadně zvládnout. Management lze 

přeložit jako řízení, vedení či správa. Avšak toto spojení se běžně do českého jazyka 

nepřekládá a běžně je používáno toto anglické sousloví. 

Dle normy ČSN EN 15 221-1 „Facility management“ je FM definován takto: 

„Facility management představuje integraci činností v rámci organizace k zajištění a 

rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní činnosti.“ 

[14] Tato norma byla na počátku prosince 2018 zrušena. Ale odkaz na tuto definici 

zůstal v páté části této normy. V roce 2018 byla dokončena kompletace celosvětové 

normy ISO 41 000. Tato ISO norma sestává ze tří dílů: 

 ISO 41011 – „Facility management – Slovník“ 

 ISO 41012 – „Facility management – Pokyny pro strategické získávání 

a vypracování dohod“ 

 ISO 41001 „Facility management – Systémy řízení – Požadavky s 

návodem k použití“ 

Tyto tři díly jsou náhradou za první dva díly normy ČSN EN 15 221. [15] 

Předmětem facility managementu je zejména řízení zajišťovaných služeb. 

Facility management se vyvinul ze správy nemovitostí a z administrativní správy, jak 

bude uvedeno dále. Postupným vývojem se FM rozšířil ze správy nemovitostí i na 

celkovou podporu pro zaměstnance, aby mohli lépe a efektivněji vykonávat svou práci. 

FM podporuje především hlavní předmět podnikání organizace neboli tzv. core 

business. Zajišťuje, aby se podnik mohl rychleji zlepšovat ve svém hlavním předmětu 

podnikání. 
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Facility management je často definován pomocí tzv. „3P“ definice od IFMA, 

která ukazuje provázanost tří složek z anglického people, processes a place. Tyto 

oblasti zahrnují tedy pracovníky, což jsou lidské zdroje, práci neboli činnosti a 

pracoviště, což je místo výkonu činnosti. [16] 

 

Obrázek 5: Definice "3P" dle IFMA, Zdroj: [15] 

Facility manažer se snaží zorganizovat zázemí tak, aby se zvýšila efektivita 

pracovišť a společností. Záměrem je zajistit všem pracovníkům, aby měli vždy „po 

ruce“ to, co potřebují pro svou hlavní činnost, na kterou byli přijati. 

2.1 Oblasti FM 

V páté části FM normy ČSN EN 15 221 – 5 „Návod pro procesy ve Facility 

managementu“ je definováno několik důležitých pojmů, a to je facility služba, 

primární činnosti, podpůrné služby a proces. Následně budou uvedeny stručné 

charakteristiky těchto pojmů, protože jsou důležité pro optimalizaci využití 

kancelářských prostor. 

 Facility služba – „podpůrné zajišťování základních činností společnosti 

poskytované interním nebo externím poskytovatelem“ 

 Primární činnost – činnosti, které jsou charakteristické a nepostradatelné pro 

danou organizaci. 

 Podpůrná služba – Rozdělení? mezi primární činností a podpůrnými službami 

si volí každá organizace sama a tento rozdíl musí být vždy aktuální a jasný. 

 Proces – to jsou činnosti, které spolu souvisí, nebo spolupůsobí a tím přetváří 

vstupy na výstupy [17] 
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Podpůrné činnosti v rámci FM se neoficiálně dělí na dvě skupiny na tzv. měkké 

a tvrdé služby. Základní rozdělení oblastí FM je na Prostor a infrastruktura – to jsou 

tzv. tvrdé služby a na Lidé a organizace což jsou tzv. měkké služby. Tyto služby jsou 

podrobněji roztříděny v části ČSN EN 15 221 – 4. 

Tabulka 1: Rozdělení FM oblastí. Zdroj: [16], vlastní tvorba 

Tato diplomová práce se zabývá optimalizací prostor, která je rozpracována v 

části „Prostor a infrastruktura“. Prostor bude více popsán v kapitole „Správa prostor 

ve FM“. 

2.2 Cíle FM 

Každá organizace si přirozeně zajišťuje všechny činnosti, potřebné pro její 

chod. U malé organizace se činnosti řídí poměrně jednoduše. S růstem společnosti 

roste objem činností a procesů, které je potřeba zajišťovat co nejefektivněji. Hlavní 

činnosti si společnost většinou optimalizuje automaticky. Podpůrné činnosti, kterých 

je velké množství, většinou nejsou centrálně řízené. Facility management nemá za úkol 

jen zajišťovat, ale souhrnně řídit tyto služby, což by mělo mít za následek zvýšení 

efektivity organizace. Cílem není pouze zvýšení efektivity, ale také minimalizovat 

náklady na tyto podpůrné činnosti. [18] 

Nejdůležitější cíle se dají shrnout do následujících několika bodů:  

 Úspora provozních nákladů – vzniká například tím, že facility manažer 

zkvalitní kontrolu a údržbu, která může zvýšit životnost, zlepší pracovní 

prostředí a zajistí tak snížení nemocnosti uživatelů budov díky zdravějšímu a 

čistějšímu pracovnímu prostředí atd. A nejdůležitější pro mou práci je ta úspora 

nákladů, která vzniká efektivnějším využíváním ploch.  

 Zvýšení produktivity zaměstnanců – V rámci řešení facility managementu je 

vhodné zavést příslušnou ICT podporu pro FM, jejíž součástí je např. telefonní 

help desk. Speciální SW pro oblast FM nazývané CAFM (Computer Aided 

Prostor a infrastruktura

• Ubytovací a prostorové 
služby

• Pracoviště
• Technická infrastruktura
• Úklid a čištění
• Ostatní prostor a 

infrastruktura

Lidé a organizace

• Zdraví, bezpečnost a ochrana
• Péče o uživatele objektů
• ICT
• Vnitropodniková logistika
• Ostatní lidé a organizace
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FM) obsahují mimo jiné tzv. požadavkové systémy, které ve spojení s výše 

uvedeným telefonním help deskem vytváří silný nástroj pro snazší komunikaci 

mezi zaměstnanci/uživateli budovy a FM úsekem. Tyto systémy umožňují 

přednější evidence procesů a tím i snazší a efektivnější plánování rozvoje 

fungování společnosti. 

 Uvolnění prostorových kapacit – Pomocí optimalizace využití prostoru lze 

snížit počet nedostatečně využívaných pracovišť. Tato optimalizace prostoru 

platí i pro kancelářská pracoviště. Tím, že se v USA zavedly velkoplošné 

kanceláře, se snížila velikost nevyužitých prostor až o 40 %. K uvolnění 

prostoru přispívají i výše zmíněné CAFM systémy, které jsou využitelné pro 

management i pracovníky organizace. Tyto systémy budou popsány 

v samostatné kapitole. Optimalizace byla výrazně zjednodušena příchodem 

moderních technologií, zejména internetu. Díky němu se začaly objevovat 

sdílená pracoviště, možnost pracovat z domu nebo z cest. O těchto možnostech 

se rozepíši dále.  

FM norma navíc mezi hlavní přínosy zařazuje například lepší komunikaci při 

zajišťování služeb díky FM smlouvám, lepší informovanost o službách a nákladech 

s nimi spojenými, jednodušší a přehlednější systém externě a interně zajišťovaných 

služeb apod. [19] 

2.3 Historie FM 

Facility management se v prvotní formě objevil již v pravěku, kdy si lidé ve 

skupinách 

rozdělovali povinnosti, aby skupina mohla lépe fungovat. Lidé si dělili činnosti 

jako shánění potravy, příprava jídla, udržování ohně, úklid a doprava všeho 

potřebného. Navzájem si lidé pomáhali různými službami. Jednalo se pouze o 

jednotlivé služby, nikoliv o jejich komplexní zajištění. Jako další příklad historického 

zajišťování služeb je možno uvést otroky, kteří se snažili o spokojenost „pána“ nebo 

toho, kdo to potřeboval. [19] 

 Výraznějším posunem k začátkům facility managementu jako 

takového byl začátek podnikání a potřeby nových kancelářských prostor. Dříve se 

v organizacích objevovali odborníci – správci administrativy, správci budov nebo 

nemovitostí. Ke sjednocování skupin těchto odborníků začalo docházet 

v sedmdesátých letech minulého století v USA, kde vzrůstal zájem o vytvoření nových 
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kanceláří. Do kanceláří přišla moderní komunikační technika a rozvíjelo se i technické 

zařízení budov. Všechny tyto aspekty bylo potřeba sjednotit. Vzhledem k izolovanosti 

znalostí odborníků, kteří do té doby působili právě jako správci majetku, a snaze 

zajišťovat tyto služby pro objednatele komplexně, vznikla v roce 1980 organizace 

National Facility Management Association. Zhruba rok po založení této organizace se 

po zájmu kanadských manažerů změnila na International Facility Management 

Association (IFMA). Do Evropy se FM dostal začátkem devadesátých let. [20]  

 Dříve byl FM vnímán především jako technický obor, ale nový směr 

FM míří k orientaci na komplexní zajištění všech služeb, aby se zaměstnanec mohl 

plně věnovat své hlavní činnosti, kterou má v popisu práce. Nejde pouze o snížení 

nákladů, ale především o větší efektivitu zaměstnanců díky zázemí, které je bude 

podporovat. 

 V dnešní době již facility management opět pokročil a začíná se čím 

dál více stávat součástí základní činnosti podniku. Ateliéry a projekční kanceláře 

začínají více a více využívat BIM, což je zkratka pro systém Building information 

modeling. BIM monitoruje stavbu už od příprav projektu, přes její výstavbu, tak i při 

jejím užívání. Tento systém umožňuje pracovat i s přestavbami a jinými úpravami 

staveb. Implementace systému spěje k tomu, že facility manažeři ale i pracovníci, kteří 

zajišťují hlavní činnost podnikání, budou pracovat společně v jednotném informačním 

systému. [19] 

 Dnešní software je již tak vyspělý, že jsou již vyvíjeny způsoby, jak 

sledovat technická zařízení budov a následně upravovat jejich činnost tak, aby náklady 

byly snižovány. Organizace mohou využívat podporu CAFM systému, který 

shromažďuje výkresy a nasbíraná data z budovy. 

2.4 Standardizace a dělení FM 

Facility management je definovaný v evropské normě ČSN EN 15 221 

„Facility management“. Tato norma má sedm dílů (15221-1 až 15221-7) 

v následujícím rozdělení:  
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Označení Název 
ČSN EN 15221–1 Termíny a definice 

ČSN EN 15221–2 Návod na přípravu smluv o FM 

ČSN EN 15221–3 Návod pro kvalitu ve FM 

ČSN EN 15221–4 Taxonomie, klasifikace a struktury ve FM 

ČSN EN 15221–5 Návod pro procesy ve FM 

ČSN EN 15221–6 Měření ploch a prostorů ve FM 

ČSN EN 15221–7 Směrnice pro benchmarking výkonnosti 

Tabulka 2: Rozdělení normy ČSN EN 15 221. Zdroj: [19] 

Každá z těchto norem obsahuje základní část, a tedy i definice z prvního dílu. 

Oproti tomu ISO norma sdružuje termíny do jednoho dílu ČSN EN ISO 41 011 

„Facility management – Slovník“. 

2.5 Související obory s FM 

Jak již bylo zmíněno v části o historii, FM se zrodil ze správy budov, majetku 

a dalších podpůrných služeb. I nyní existuje více oborů než jen samostatný FM. 

Zmíněny budou hlavně ty, které se týkají nemovitostí.  

 

Obrázek 6: Facility management dle ČSN EN 15221-1. Zdroj: [21] 

S tímto tématem souvisí Property management, Asset management a je možné 

se setkat i s Real Estate managementem. Dále uvedu alespoň základní rozlišení a 

souvislosti těchto oborů, jejichž předmět se však často prolíná. 

2.5.1 Property management 

Property management je systém, který je určen pro administrativně provozní 

efektivitu prostor. Property manažer může působit v rámci společnosti. nebo ve správě 

majetku, který je k pronajmutí. Správa může zahrnovat vyhledávání nájemníků, díky 
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kterým se vybírá měsíční nájemné pro údržbu majetku a pozemků. Správa budov je 

proces, který se stará především o provozně-technické činnosti a zpracovává všechny 

každodenní činnosti, které se týkají provozu nemovitostí, jako jsou například úklidy, 

revize, kontroly, servisy zařízení budov, dále také administrativní činnosti, které 

souvisejí s evidencí dokumentace – nájemních smluv, sledováním stavu a následného 

hodnocení účetních operací. [16]  

Téma této diplomové práce je jedno z hlavních témat, která jsou řešena v rámci 

property managementu.  

2.5.2 Asset management 

Asset management se z anglického jazyka překládá jako management aktiv, 

tedy řízení aktiv. Definici lze najít v normě ČSN ISO 55000 „Management aktiv – 

přehled, zásady a terminologie“. 

Zabývá se optimalizací fixních aktiv organizace s cílem jejich 

nejefektivnějšího využití pro základní činnost společnosti. Významnou složkou v této 

optimalizaci je výčet rizik, souvisejících se střednědobým a dlouhodobým užíváním 

těchto aktiv. 

Asset manažeři se soustředí hlavně na maximální zhodnocení aktiv. Oproti 

tomu facility manažeři vnímají spíše prostor (a tím i aktiva) spíše jako prostředek 

k optimálnímu prostředí pro činnost uživatelů objektu.  

Je možné se setkat i s pojmenováním Real Estate management. Toto spojení je 

používáno v Německu a pracuje převážně s hodnotami nemovitostí. 

2.5.3 Facility management 

Jak již bylo zmíněno výše, facility management se zaměřuje na procesy, které 

v maximální míře využívají aktiv pro optimální prostředí výkonu práce. Cílem zde je 

člověk jako tvůrce přidané hodnoty a aktivum je zde pouze prostředkem k jejich 

dosažení. Tato diplomová práce se zaměřuje zejména na problematiku využití prostor 

pro administrativní účely. 
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3 Prostor v rámci FM 

Nová ISO norma 41 000 uvádí, že facility management je vymezen v tzv. 

zastavěném prostoru. Zastavěný prostor je vnímán jako stavebně vytvořený prostor, 

ve kterém převážně žijí lidé. Úlohou facility managementu je mimo jiné i zajištění 

kvalitní podpory uživatelů těchto prostor. Celý systém řízení je v kompetenci tzv. 

facility manažera. Jedná se o řídícího pracovníka ve vyšší manažerské pozici, který je 

v našem případě zodpovědný i za optimální využití prostor. Tuto optimalizaci lze 

vnímat z pohledu provozního, ekonomického i ergonomického, což bude zmíněno 

dále. 

Základem pro kvalitní užívání prostor je nastavení strategických cílů 

společnosti, ze kterých jsou vypracovány strategické záměry užívání prostor. V nich 

je potřeba vnímat jak možnost růstu společnosti (tvorbě nových pracovních míst), tak 

i nezbytnosti propouštění a tím vzniku nadbytečných pracovišť. Dobrý facility 

manažer má pro tyto případy připraveny potřebné scénáře, které mají minimální dopad 

na ekonomii společnosti. 

Facility manažer musí vycházet i z ekonomických možností, úzce 

spolupracovat s asset manažerem a mít ve svých strategiích zohledněna i veškerá 

potřebná investiční opatření. Musí však mít vždy na paměti základní axiom facility 

managementu: „Každý metr čtvereční má své náklady a ty snižují zisky.“  

3.1 Správa prostor v rámci FM 

V kapitole Oblasti facility managementu jsem zmiňovala třídění FM na dvě 

oblasti, tzv. „tvrdé a měkké“ služby. Správa prostor spadá do části „tvrdých služeb“, 

které jsou správně označovány „Prostorové a infrastrukturální služby“ s kódovým 

označením 1000, a které se dále dělí dle normy ČSN EN 15221–4 do částí „Prostor“ 

(zajištění prostoru), Venkovní prostředí, Úklid, Pracoviště a do části Služby specifické 

pro primární činnosti. Tyto služby se ještě dělí následovně do větších podrobností: 
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1000 Prostor a Infrastruktura 
1100 Prostor (zajištění prostoru) 
1110 Počáteční vlastnosti budovy 
1111 Vlastník/nájemce 
1120 Obnova aktiv a rekonstrukce 
1121 Vnější konstrukce budov 
1122 Vnitřní konstrukce budov 
1123 Technická zařízení budov 
1130 Zvýšení počátečních vlastností 
1140 Správa majetku 
1141 CAFM 
1150 Rozvoj portfolia 
1151 Optimalizace nemovitostí 
1160 Údržba a provoz 
1161 Help desk vč. správce 
1162 Provoz budovy  
1163 Údržba budovy 
1164 Provoz technických zařízení budov 
1165 Údržba technických zařízení budov 
1170 Média a odpad 
1171 Energie 
1172 Voda 
1173 Odpad 
1200 Venkovní prostředí 
1210 Pozemek, staveniště, parkoviště 
1220 Dodatečné prostory stavby  
1230 Parkovací plochy a zařízení 
1300 Úklid 
1310 Pravidelný úklid 
1320 Speciální úklid 
1321  Hubení škůdců (DDD) 
1400 Pracoviště 
1410 Stavební úpravy (fit out) a úpravy nájemce 
1420 Management prostorů 
1430 Nábytek 
1431 Rostliny a květiny 
1440 Umělecká díla 
1900 Služby specifické pro primární činnosti 
1910 Média vstupující do primárních procesů 
1920 Externí pracoviště (prostory mimo místo stavby) 

Tabulka 3: Rozdělení služeb dle normy ČSN EN 15221–4. Zdroj: [19] 

V tabulce uvedené výše jsou zmíněné jen některé ze služeb uváděných normou. 

Tento pohled nahlíží na prostor tak, že je facility manažer či majitel 

zodpovědný za chod celé nemovitosti a zodpovídají za něj z pohledu interního 

prostředí. Řeší tedy to, jak zajistit, aby byl prostor udržovaný, fungování technologií, 

aby byla nemovitost uklizená, měla čistá okna, funkční vytápění, klimatizaci apod.  
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Ve správě prostor v rámci FM je možné řešit i to, zda je vhodné a finančně 

výhodné, aby si podpůrné služby jako je např. mytí oken zařizoval nájemce sám, nebo 

aby je zajišťoval vlastník nemovitosti. Tyto dva pohledy je možné si porovnat a tím 

zjistit, zda je lepší outsourcing či insourcing. Toto ale není tématem této diplomové 

práce. Tato práce by se měla soustředit na to, jak je využíván každý metr čtvereční 

prostoru. 

3.2 Strategie prostoru 

Prostor z pohledu FM by se dal vysvětlit na příkladu, kdy investor má 

investiční záměr s nemovitostí. Tento proces začíná, definicí investora, do jakého typu 

nemovitosti chce investovat. Vzhledem k tématu této práce, bude zvolen záměr 

investora jako investice do administrativní budovy. Nejprve je nutné stanovit základní 

požadavky na typ budovy, velikost prostoru (dle požadavků investora i z pohledu 

legislativních omezení) a lokalitu. Takto by si měl investor připravit předpoklady 

prostoru. V této fázi je vhodné, aby investor měl k dispozici asset manažera se 

znalostmi hodnot majetku a do jakého projektu je vhodné investovat.  

Dalším krokem je návrh projektanta, který je zpracovaný dle požadavků 

investora. Tyto prostory vytváří ze zvyků pro administrativní budovy. Architekt nad 

prostory přemýšlí z jiného hlediska než investor nemající většinou dostatečné stavební 

znalosti. To znamená, že architekt ví, že v administrativní budově nemohou být pouze 

kanceláře, ale je potřeba je doplnit o hygienické, sociální prostory a další obslužné a 

servisní prostory, bez kterých by tato budova nemohla pro nájemníky správně 

fungovat. Zároveň je vhodné, aby tuto část architekt konzultoval dohromady 

s investorem. 

V projekční fázi by měl být zapojen také tzv. „comissioner“. Comissioner je 

osoba, se kterou investor konzultuje budoucí užitnou hodnotu navrhovaného prostoru, 

respektive její další využití. To je důležité pro další využití prostoru, pokud ho bude 

chtít vlastník prodat. Pokud by investor postavil školu, tak následující vlastník této 

nemovitosti nemá na výběr z mnoha jiných variant, aby prostor využil, pokud chce 

užívat budovu bez velkých stavebních úprav.  

Prostřednictvím těchto zúčastněných osob, které se zapojí do přípravy 

projektu, lze při výstavbě nového objektu optimálně využít prostor. Ne všichni 

investoři či případní nájemci mají prostředky pro stavbu celého nového objektu. 

Značný počet organizací využívá pronájmu, kde je také prostor pro optimalizaci 
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využití každého metru čtverečního. Tím by se zvýšila efektivita a zároveň by klesly 

náklady. Tato optimalizace je předmětem této práce. 
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4 Specifikace užívání kancelářských prostor  

Žádná organizace by bez prostoru nemohla fungovat, ale každá organizace 

potřebuje pro výkon své primární činnosti jiný typ prostor. Nejprve je důležité určit 

druh činnosti, kterou bude organizace provozovat. Jako příklad poslouží společnost s 

výrobním procesem. Ta bude potřebovat výrobní halu, část pro administrativní činnost 

a další prostory. Obdobně by si organizace, která chce například provozovat školu, 

měla napřed stanovit věkovou kategorii, pro chce školu provozovat a následně hledat 

budovu, která splňuje požadavky pro takovou školu. 

Diplomová práce se zaměřuje na specifikace administrativních budov a 

zejména na jejich kancelářské prostory. Dále bude upřesněno, jak je kancelář 

definována, jakou má funkci, jak by měla být uspořádána a kým je využívána, aby si 

každý zaměstnavatel mohl zvýšit efektivitu jak využití těchto prostor, tak i efektivitu 

svých zaměstnanců. 

Jako příklad si uveďme rok 2019. Ten má 365 dní, z toho je 251 pracovních 

dní. Spousta zaměstnavatelů již dává zaměstnancům 25 dní dovolené. Při plném 

využití dovolené a klasické osmihodinové pracovní době se jedná celkem o 1 808 

hodin strávených v zaměstnání, pro mé účely v kanceláři. Člověk v práci tráví značnou 

část dne, přesněji jednu osminu, proto je potřeba upravit prostory tak, aby jeho 

výkonnost byla maximálně podpořena.  

Z těchto důvodů zde budou uvedeny některé aspekty, které pomáhají 

specifikovat prostor, jenž je tak důležitý pro správné fungování organizace.  

 Prvním důležitým krokem je určení funkce, pro kterou bude prostor 

využíván. S funkcí souvisí i ostatní prostory, neboť každý primární prostor 

musí být doplněn dalšími obecnými prostory. Typy obecných prostor 

budou uvedeny v kapitole Prostorová specifikace. 

 Mezi nejdůležitější aspekty patří jednoznačně ten finanční. Cena prostor 

určuje to, zda společnost může prostor vlastnit nebo si ho jen pronajmout. 

Ve finančním aspektu bude uveden příklad, který ukazuje výpočet 

nájemného, které je zvyšováno některými položkami. 

 Na prostor se dá také nahlížet i z dalších hledisek. Jedná se například o 

bezpečnostní aspekt či legislativní aspekt. Legislativní hledisko definuje 

prostor z několika pohledů. Normy, standardy, zákony i nařízení vlády 
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definují prostor z pohledu hygienických podmínek, které ukazují například 

minimální rozměry kanceláří či nařizují minimální přirozené osvětlení. 

V následujících částech budou tyto aspekty popsány detailněji. 

4.1 Funkční aspekt 

Prostor musí být upraven pro potřeby základní činnosti dané organizace. 

Prostor může být upraven například pro zdravotnické služby – to jsou nemocnice, 

dětské domovy a domovy pro seniory. Dále se může jednat o prostory pro školství 

všech úrovní (základní, střední, vysokoškolské, umělecké, speciální apod.), ať se jedná 

o soukromý či státní sektor. Průmyslové či výrobní organizace, které potřebují výrobní 

haly. Budovy pro kulturní činnosti a sportovní budovy, které vyžadují zcela specifické 

prostory. Administrativní společnosti, které potřebují kanceláře, obdobně budovy pro 

státní správu. Obchodní centra, která jsou taktéž náročná na specifické budovy atd. 

Diplomová práce se zaměřuje na administrativní budovy. Organizace, které 

využívají administrativní budovy, se mohou zabývat rozdílnými činnostmi. Některé 

společnosti se zaměřují na kontakty se zákazníky, to mohou být například banky, 

pojišťovny apod. Mezi organizace, které styk se zákazníky nevyužívají, mohou patřit 

např. finanční společnosti, auditní, IT atp. Všechny tyto organizace mají jiné 

prostorové požadavky. Každý typ organizace potřebuje jiné prostory (např. IT 

společnosti, které potřebují dokonalejší technické zázemí, mají jiné požadavky než 

obchodní společnosti). Proto zde uvádím dělení administrativních budov dle účelu: 

 Budovy veřejné správy 

 Budovy pro peněžnictví 

 Centrální budovy výrobních, obchodních, kreativních aj. společností 

 Budovy vědeckých institucí 

 Budovy světových organizací 

 Budovy zastupitelských úřadů 

 Budovy pošt a telekomunikací 

 Polyfunkční (víceúčelové) budovy a komerční administrativní budovy  

 Administrativní části budov či areálů pro výrobní, obchodní, 

zdravotnickou, dopravní a podobnou činnost [1] 

 Atd.  
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Ve všech těchto typech budov jsou potřeba kancelářské prostory pro 

zaměstnance. Právě kancelářím a dalším typům prostor, které mají vše potřebné pro 

fungování pracovníků v kancelářích se bude věnovat následující kapitola. 

4.2 Prostorová specifikace 

Základním pracovištěm administrativních budov je kancelář doplněná o další 

nezbytné prostory. Základním pracovním prostorem budov je kancelářské pracoviště. 

Pro jeho fungování jsou však nezbytné i další typy prostor. 

4.2.1 Pracovní prostor 

Pracovní prostor je místo, ve kterém zaměstnanec vykonává určitou pracovní 

činnost. Pracovní prostor chrání zaměstnance před vnějšími rušivými vlivy, jako jsou 

například výkyvy teplot, hluk atp. Zahrnuje také místa pro odpočinek i nepracovní 

komunikaci. [22] 

 

Obrázek 7: Dělení pracovních prostor. Zdroj: vlastní, [22] 

Pracovní prostory se dělí na primární, které jsou určené pro hlavní pracovní 

činnost a další prostory, které zlepšují efektivitu práce. Mezi ně patří např. sociální, 

podpůrné, komunikační, servisní a obslužné prostory. 

Pracovní prostor by měl být kvalitně navržen z hlediska vnitřního prostředí. 

Zaměstnanci v kanceláři stráví většinu své pracovní doby. Z tohoto důvodu by se 

nekvalitní pracovní prostředí mohlo promítnout na pracovní pohodu pracovníka, a 

s tím i na jeho pracovní výkon a kvalitu odvedené práce. Zaměstnanec může být 

ovlivněn v práci tím, co vidí nebo cítí. Očima člověk přijme přibližně 90 % informací, 

zbylých 10 % náleží sluchu, hmatu a čichu. Proto je velmi důležitá barva povrchů 

prostoru. Světlé barvy způsobují pocit větší místnosti na rozdíl od tmavých barev. 
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Teplé barvy, jako jsou červená a žlutá způsobují pocit tepla a podporují přátelství. 

Modrá a zelená přináší pocit chladu, zároveň uklidňují. Umělé barvy přitahují 

pozornost, Přírodní uklidňují a působí živě. Neutrální barvy, jak jsou černá, bílá a 

odstíny šedi, působí čistě. [22] 

4.2.2   Kancelářské pracoviště (pracoviště) a jeho typy 

Někdy se též používá pro toto název pracoviště, ale v této diplomové práci 

pracoviště vymezeno jako prostor, kde člověk vykonává administrativní činnost.  

Kancelář je místnost, nebo část místnosti určená pro výkon pracovní činnosti. 

V tomto prostoru se setkávají jak zaměstnanci se zaměstnanci, tak i zaměstnanci 

s jejich zákazníky, obchodními partnery. Součástí kanceláře už není pouze psací stůl, 

židle a psací stroj, jak tomu bylo v historii, ale také rozsáhlé technické zázemí jako 

jsou počítače, telefony, faxy, tiskárny a kopírovací stroje.  

Kromě změny tvaru pracovního stolu, který se díky počítačům rozšířil do 

zalomených sestav, se prostor rozšířil o další odkladné plochy. Dříve byl prostor 

využíván k odkladu nosných médií, jako byly CD-ROM, diskety či jiné nosiče. 

V dnešní době jsou tyto nosiče informací již zastaralé a prostor je nadále využíván pro 

jeden z hlavních nosičů – a to je stále klasický papír. [2] Nejvíce používaný je dnes 

počítač, který stále úplně nenahradil papír. 

 

Obrázek 8:Koncepty kanceláří dle společnosi Vitra. Zdroj: [23] 
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Kancelářské prostory se dělí na několik typů, dle počtu pracovníků a 

obsazenosti nebo druhu sdílení místa. Přesto že se kanceláře vyvíjely od starověku, 

neexistuje celosvětově jednotný název pro každý typ kanceláře. Existují pouze některé 

ustálené názvy, které nemusí všichni využívat stejně. U kanceláří, které jsou níže 

vypsány, byly použity názvy od firmy Vitra AG. 

4.2.2.1 Single office 

Single office je individuální kancelář přidělená konkrétnímu jedinci. Vzhledem 

k požadavkům na plochu je tento typ nejméně prostorově a finančně efektivní. Plocha 

jedné kanceláře, která připadá pro jednoho nebo dva zaměstnance, se pohybuje okolo 

12 m2. 

Výhodný je tento typ kanceláře zejména pro zaměstnance, kteří potřebují ke 

své práci klid a soukromí, například při právní činnosti. Dále bývá využívána pro 

ředitele a další vrchní část managementu společnosti. Tyto kanceláře pro vedoucí 

zaměstnance by měly být doplněny o jednací stůl, kde lze komunikovat s dalšími 

pracovníky. Tento jednací stůl může navazovat na psací stůl. Kancelář pro vedoucí 

zaměstnance může být také doplněna sedací sestavou s konferenčním stolkem. [2; 23] 

4.2.2.2 Team office  

Team office, také může být známa pod názvem projektová kancelář, je typ 

kanceláře, která dnes už nevzniká. Projektová kancelář byla zaměřena pro konkrétní 

týmy pracovníků, kteří pracují na stejné práci nebo projektu a úzce spolu spolupracují. 

Tito pracovníci měli většinou zároveň svá trvalá pracovní místa se svým zázemím a 

projektová kancelář byla využita jen při práci na projektu. To bylo neefektivní, protože 

jednomu zaměstnanci byla přidělena více než jedna kancelář. Dnes bývá pro 

projektové práce vyčleněna zasedací místnost, kterou si tým pronajme na určitou dobu 

a poté ji opět uvolní. [23] 

4.2.2.3 Group office  

Kancelář o větším prostoru vyčleněna pro celou skupinu pracovníků jednoho 

zaměření, například finanční oddělení. Nevýhodou kanceláře je její fixní rozměr, nelze 

ji zvětšovat ani zmenšovat vzhledem k dispozičním omezením nebo limitům. [23] 
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4.2.2.4 Openplan office 

Jak již anglický název napovídá, jedná se o velký otevřený prostor. Vznikl 

v USA z principu pásové výroby, kdy jeden zaměstnanec zpracuje dokument a rovnou 

ho předá dalšímu zaměstnanci sedícímu u vedlejšího stolu. [23] 

Výhodou open-plan kanceláře je možnost změny dispozice a přesun 

pracovních míst. Nevýhodou otevřeného prostoru je nedostatek soukromí pracovníků, 

hluk, který může způsobovat nižší efektivitu práce způsobenou nižším soustředěním 

zaměstnanců. V tomto typu kanceláře může docházet k nedostatečnému osvětlení 

všech pracovních míst slunečním světlem. To je problém v Evropě, kde nelze osvětlit 

pracovní místo pouze umělým světlem [24], jak tomu je například v USA. Akustiku 

prostoru lze upravit pomocí pohltivých dělících konstrukcí, například paravánů. [23] 

4.2.2.5 Combi office 

Prostory jsou optimalizovány tak, aby využila celý prostor dle potřeb firmy, 

jde o kombinaci single office a group office. Tento druh pracovišť byl oblíben zejména 

v severských zemích. V současnosti je pestrost řešení natolik široká, že již můžeme 

prohlásit, že většina společností využívá systému combi office. [23] 

4.2.2.6 Touchdown 

Jedná se o sdílené pracoviště, které může být situováno před zasedací 

místností. Bývá vybaveno elektrickými přípojkami. Lze si zvolit, zda bude určené 

pro sezení nebo na stání. Tento typ bývá vymezen k rychlým pracovním úkonům, které 

momentálně nelze udělat v kanceláři. Toto pracoviště není určeno konkrétnímu 

pracovníku, mohou ho využívat všichni zaměstnanci. [23] 

4.2.2.7 Job desk sharing 

Profesně zaměřené pracoviště je vybaveno pro specifickou činnost, která musí 

být zajišťována bez přestávek. Konkrétní zaměstnanci zde pracují na směny, střídají 

se. Mohou zde mít své osobní věci (fotografie, osobní výbava). Typickým příkladem 

tohoto typu jsou recepce. [23] 

4.2.2.8 Hot desking  

 Volně přístupné neteritoriální pracoviště vybavené stolem, židlí, elektrickými 

přípojkami, případně wifi. Není vytvořeno pro konkrétního zaměstnance nebo 
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konkrétní pracovní činnost. Pro osobní věci je možno zřídit úložné prostory, které 

budou k dispozici pro pracovníky. [23; 2] 

4.2.2.9 Hoteling 

Tento typ kanceláře je podobný typu Hot desking. Zaměstnanec nemá 

konkrétní kancelář nebo místo. Podobně jako v hotelu si pracovník pracovní místo 

zarezervuje na určitou dobu. Po tuto dobu (například týden) bude místo pouze jeho. 

Po uvolnění bude pracovní místo přiděleno někomu jinému. [23] 

4.2.2.10 Home office 

Home office je v dnešní době hodně rozšířený a oblíbený mezi zaměstnanci. 

Spočívá v tom, že zaměstnanec může pracovat mimo svou kancelář, ať z domu či 

jakéhokoliv jiného místa jako je kavárna, dopravní prostředek a jiné. Někteří 

zaměstnavatelé dovolují práci z domu třeba jen jeden den v týdnu, někteří dokonce 

více. Vše záleží na zaměstnavatelích a typu práce, který musí být vykonán. Tento 

způsob nelze využít v kancelářích, které řeší styk s klienty a je tedy nutné být na svém 

místě. 

Pro home office tedy není potřeba kancelář jako taková. Práce může pomocí 

moderních ICT technologií jako je počítač s internetem a třeba mobilní telefon 

probíhat v podstatě kdekoliv.  

Vzhledem k rychlému nárustu pracovníků, kteří využívali tuto formu práce, 

začaly vznikat tzv. kanceláře třetího typu. Jedná se o nový typ kancelářských prostor, 

které se nacházejí v kavárnách. Tyto prostory jsou vybaveny tiskárnami a kopírkami, 

recepcí apod.  

4.2.2.11  Office at home 

Rozdíl mezi home office a office at home není na první pohled tak jasný. Ale 

práce na způsob home office znamená, že práce může být vykonávána odkudkoliv. Na 

rozdíl od toho office at home znamená, že pro práci je plně vybavená místnost 

v domácnosti.  

Název vznikl z předpokladu, kde existují dva typy kanceláří, prvním typem je 

domov, druhým je kancelář v práci. Tyto kanceláře mají výhodu v příjemném prostředí 

pro práci, a hlavně pracovní schůzky. 
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4.2.3 Zasedací místnosti 

Původně kanceláře vznikaly s cílem veškeré pracovní činnosti vykonávat na 

pracovišti. S nárustem projektově orientovaných zakázek narůstala potřeba vzájemné 

komunikace. To postupně vedlo k vytváření speciálně upravených místností, které 

jsou dnes známy pod názvem zasedací místnosti. V současnosti díky moderním 

internetovým technologiím se komunikační škála rozrostla i o virtuální meetingy, a tak 

se potřeba zasedacích místností již nerozšiřuje. 

Zasedací místnost je používána skupinou zaměstnanců k prezentacím a 

firemním jednání většího počtu osob. Kromě stolů a sezení by měla být vybavena 

počítačem, kvalitním data projektorem a plátnem pro promítání prezentace. Případně 

monitory pro video konferenci a ozvučením. Sezení je většinou orientováno do řad.  

Zasedací místnost lze navrhnout staticky, variabilně nebo dynamicky. Statický návrh 

je nastaven pro určitý počet osob, například pravidelné zasedání firmy. Velikost stolu 

a počet židlí je optimalizován počtu zaměstnanců. Variabilní návrh umožňuje změnit 

umístění nábytku vzhledem k druhu činnosti a počtu osob. Lze zde provádět zasedání 

pro celou firmu i školení pro menší skupiny osob. Obsahuje přenosný nábytek, 

posuvné příčky a přenosné prostředky pro prezentaci. Dynamický návrh umožňuje 

práci v malých skupinách a zároveň komunikaci v celé místnosti. [2; 22] 

4.2.4 Komunikace (cirkulace osob a věcí) 

Český jazyk je velice pestrý, ale pro jeden typ výrazu má dva významy. Proto 

v této kapitole bude popsána komunikace ve smyslu přemisťování osob a věcí. 

Komunikační prostory neslouží pouze pro přemisťování z místa na místo. Tyto 

prostory jsou důležité pro usnadnění pohybu, ale i pro tvorbu zákoutí, které může být 

využíváno pro neformální komunikace. Mezi komunikační prostory se dají zařadit 

schodiště, eskalátory, výtahy a prostory s nimi spojené, chodby, pasáže, chodníky a 

nákladní výtahy. 

Schodiště slouží primárně k vertikálnímu posunu mezi podlažími a zároveň ke 

komunikaci mezi lidmi. Ke konverzacím běžně nedochází na úzkých únikových 

schodištích v uzavřených schodišťových prostorech, a to kvůli nepříjemnému 

prostředí a ozvěně. Opačným případem jsou široká schodiště v atriích budov, 

s velikým rozhledem. 
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Prostory před výtahy neboli výtahové lobby musí být dostatečně velké pro lidi, 

kteří na výtah čekají a musí zajistit rychlý výstup a nástup lidí do samotného výtahu. 

Při vhodném použití materiálů, barev, osvětlení a akustiky může lobby ke komunikaci 

přímo vybízet. Design lobby bývá často rozdílný oproti zbytku pracovního prostoru. 

Chodby slouží k horizontální komunikaci na podlaží. Svou uzavřeností působí 

monotónním dojmem. Monotónnost lze zlepšit pomocí povrchových úprav, výšky 

stropu a přirozeným osvětlením chodby. 

Pasáže se používají k horizontální komunikaci po pracovišti, stejně jako 

chodby. Na rozdíl od chodeb se nacházejí v otevřených prostorech. Cesta musí být 

designově viditelná, aby i návštěvník věděl, kudy se může pohybovat. Jinak by 

docházelo ke zkracování cesty mezi pracovními místy a narušování soukromí 

pracovníků. Pasáž musí být také řádně vyznačena jako úniková cesta. K tomu slouží 

dělící příčky a paravány nebo jiná barva podlahy nebo koberce. [22] 

4.2.5 Sociální zázemí 

Pod pojmem sociální zázemí si většinou každý vybaví sociální zařízení. Tady 

se však jedná o podstatně širší pojem.  

Do sociálního zázemí patří prostory, kde pracovníci mohou provozovat 

aktivity, které nejsou spojeny s prací. Patří sem například bufety, restaurace, kavárny, 

jídelny, posilovny nebo obchody. 

 Restaurací nebo kavárnou fungující poblíž pracoviště zajistíme kvalitní 

a pravidelné stravování pracovníků. Pracovník má možnost relaxace a socializace 

s kolegy. Může se jednat o klasické restaurace s velikým výběrem jídla nebo o jídelny 

s denním menu. Restaurace mohou obsahovat oddělené prostory pro konzumaci a 

relaxaci nebo soukromou konverzaci. Obchody zajišťují možnost koupě základních 

potravin, cukrovinek a toaletních potřeb.  

Ve velikých kancelářských komplexech se v přízemních a podzemních patrech 

mohou nacházet fit centra nebo posilovny. Komplexy mohou být také vybaveny 

plaveckým bazénem, saunou, tělocvičnami a sprchami se šatnami. 

4.2.6 Obslužné prostory 

Obslužné neboli pomocné prostory podporují kanceláře, oddělení nebo celé 

kancelářské podlaží. Tyto prostory mají většinou co dočinění s manipulací s papírem 

nebo osobní péčí.  
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4.2.6.1 Tiskové centrum 

Jedná se o místo užívané skupinou pracovníků, kde dochází ke kopírování, 

tisku dokumentů. Jeho součástí může být i prodej papírenských produktů. Tato místa 

jsou oddělena od míst, kde dochází ke konzumaci potravin, aby nedošlo k poškození 

strojů a dokumentů. 

4.2.6.2 Kuchyňky a občerstvovací prostory 

Občerstvení je zajištěno pomocí vodních pítek, malých kaváren, instalací 

prodejních automatů a společných kuchyní. Ve společné kuchyni si mohou 

zaměstnanci uvařit čaj, kávu nebo ohřát své jídlo. Dále jsou zde stolky se židlemi, kde 

se mohou zaměstnanci posadit a u konzumace mezi sebou komunikovat. [22] 

4.2.6.3 Toalety 

Každé podlaží musí být vybaveno vlastními toaletami oddělenými pro muže a 

ženy. Jsou dimenzovány na počet osob na podlaží a odvětrány vzduchotechnikou. 

V dnešní době, kdy se zaměstnanci dopravují do práce i na kole, je výhodné kromě 

toalet zřizovat také sprchy. [2; 22] 

4.2.6.4 Šatny 

Speciálním prostorem jsou šatny, které slouží pro převlékání nebo odkládání 

svrchních oděvů. Součástí můžou být sprchy, které slouží především (v případě 

kanceláří) pro hygienu např. po příjezdu na kole atp. 

4.2.7 Podpůrné prostory 

Podpůrné prostory pomáhají k fungování všech kanceláří. Mezi podpůrné 

prostory můžeme zařadit recepce, knihovny, cvičné místnosti, auly, podatelny apod. 

Vzhledem ke své funkci má každý prostor své specifické požadavky na návrh. 

4.2.7.1 Recepce 

Recepce je místo, kde se návštěvník poprvé setkává se společností. Proto je 

důležité, jak tento prostor působí na příchozího a jak je technicky vyřešen. Recepce by 

měla fungovat jako pracovní místo pro recepční a zároveň plnit reprezentační funkci. 

V recepci by mělo být vidět logo společnosti a také zde mohou být vystaveny 

informace či letáky o společnosti. Při návrhu recepce je důležité počítat s několika 

funkcemi, které souvisí s jejím využíváním.  
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 V některých společnostech se můžeme setkat s tím, že se návštěvník musí 

zapsat do knihy návštěv, což by mělo být přizpůsobeno i vozíčkářům, 

pokud je budova bezbariérová.  

 Při čekání návštěv je vhodné, aby byl součástí recepce prostor, kde se 

můžou návštěvníci posadit a vyčkat. Tento prostor by měl být situován 

někde mimo komunikační koridor, kde nebudou návštěvníci překážet. 

 Recepce taktéž bývá využívána pro doručování a krátkodobé uschovávání 

balíčků.  

 Recepce je pracovním místem, které musí mít prostor pro telefon 

přepojování hovorů a také počítač. Toto zařízení by mělo být částečně 

zakryto, aby např. kabeláž nezasahovala do prostoru. 

 Někdy může být toto pracoviště také spojeno s ostrahou – jsou zde 

monitory CCTV, pokud ochrana nemá své samostatné pracoviště. Většinou 

je další vstup do budovy podmíněn vstupem přes turnikety s nutností si 

vyzvednout kartu oproti identifikaci. 

4.2.7.2 Ostraha 

Pracoviště bezpečnostní služby by mělo být vybaveno PCO (pult centrální 

ochrany). Pokud není PCO připojen na vzdálené pracoviště, pak musí být vytvořeno 

v rámci budovy. 

Ostraha může sídlit ve speciálním dozorovém centru uvnitř budovy, může být 

součástí provozu recepce atd. [22] 

Speciálním případem zajištění bezpečnosti administrativních budov je ochrana 

před teroristickým útokem. Tato bezpečnost je řešena zejména u velkých 

mezinárodních společností, nebo státních budov. Do těchto objektů může být v rámci 

bezpečnosti zamezeno vstupu neprověřených osob. V některých případech může bát 

zamezeno vjezdu vozidel. 

 

Mezi další podpůrné prostory patří podatelny. Ty jsou místem, kde mohou 

jednotliví zaměstnanci podávat a přijímat písemnou korespondenci. Auly jsou 

podobné prezentačním místnostem, zároveň ale prezentují a symbolizují firmu. 

Tréninkové místnosti jsou prostory, kde dochází k tréninku mysli či jsou zde 

praktikovány moderní cvičební metody, které zvyšující efektivitu zaměstnanců. Dále 
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do podpůrných prostor mohou patřit i knihovny, ty jsou navrženy pro zpracování knih, 

dokumentů, fotografií nebo výkresů. [22] 

4.2.8 Servisní prostory 

Do servisních prostor patří prostory, na kterých závisí technická funkčnost 

budovy. Jsou zde potřebné dílny v případě oprav elektronických zařízení a jiných 

materiálů a prvků pracoviště (židle, stoly). Místnosti pro tyto servisní techniky, které 

jsou vybaveny šatnami a možností občerstvení. Sklad materiálu pro kancelářskou 

činnost, kde je uschován náhradní nábytek, prvky osvětlení, kancelářské potřeby, 

elektronická zařízení, telefony apod. Mezi servisní prostory patří také technická 

místnost pro centrální technologická zařízení budovy. [22] 

4.3 Bezpečnostní aspekt 

V rámci bezpečnostního aspektu musí být sledováno několik typů bezpečnosti.  

První část je fyzické zabezpečení objektu, které je převážně řešeno formou 

ostrahy. Tato ostraha má za úkol zajistit ochranu před vstupem nepovolaných osob, 

vnášení nebezpečných materiálů, prostředků, zabezpečení proti vynášení (krádežím) 

vybavení nebo osobních věcí, ničení majetku v objektu.  

Ostraha může být situována na recepci, plus na všech vstupech (vjezd do 

garáží, vedlejší vstupy) a to formou osobní ostrahy případně formou technického 

zabezpečení zvláštními prostředky. Mezi technické zabezpečení patří např. kamery, 

turnikety, průchody na čipy atp. 

Do druhé části bezpečnosti lze zařadit bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

(BOZP), požární odolnost (PO) a ochranu životního prostředí. Tyto aspekty vychází 

z předpisů legislativy (zákon 262/2006 Sb., ČSN 73 0802, zákon č. 76/2002 Sb.) a 

zajišťují, aby všichni pracovníci měli na pracovišti zajištěny takové podmínky, aby 

nedošlo ke zraněním, případně ztrátám na životě. 

4.4 Legislativní aspekt 

V této kapitole bych ráda uvedla některé legislativní požadavky, které souvisejí 

s užíváním nebo se zařizováním kanceláří. Myslím si, že následující normy, standardy 

a zákony pomáhají definovat to, jak má být kancelář zřízena pro  

Kromě již zmíněných standardů pro FM musí kancelářské pracoviště splnit i 

několik dalších legislativních požadavků. Jedná se o normy a zákony, které určují 
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prostorové, funkční, stavebně technické a hygienické požadavky. Například uvádí 

velikost pracoviště jak v metrech čtverečních, tak v metrech krychlových.  

Jak již bylo uvedeno výše, patří sem i legislativa a normy týkající se BOZP, 

PO a OŽP. 

4.4.1 ČSN 73 5305 „Administrativní budovy“ 

Pro navrhování administrativních objektů, prostor nebo jejich částí a pro 

navrhování stavebních úprav v již hotovém objektu slouží norma ČSN 73 5305 

„Administrativní budovy a prostory“, která určuje požadavky na prostory a technická 

zařízení administrativních budov. Norma třídí kanceláře dle počtu pracovišť v prostoru 

kanceláře a dle způsobu prostorového uspořádání na následující: 

 Buňkové kanceláře – které se dále třídí dle obsahu kancelářských 

pracovišť (od jednoho do deseti) na individuální, sdružené a společné 

 Velkoprostorové kanceláře – které mají více než deset pracovišť a 

chodby jsou zde nahrazeny koridory 

 Kombinované kanceláře – kombinuje buňkové a velkoprostorové 

kanceláře. Součástí velkoprostorové kanceláře bývají jednací a 

komunikační prostory, relaxační prostory, recepci a technické zázemí. 

Kombinované prostory obsahují jedenáct a více pracovišť 

 Flexibilní kanceláře – nemá stálý počet pracovníků, a i vybavení 

včetně pracovních ploch je prostorově i časově proměnlivé 

Norma také uvádí druhy kancelářské práce, se kterými souvisí prostorová 

náročnost. Charakter práce určuje potřebu pracovních a odkládacích ploch a potřebu 

prostoru pro jednání s lidmi (ať už se jedná o manažerskou činnost, standardní 

administrativní činnosti, tak třeba i při styku s veřejností). Kancelářská činnost se tedy 

může dělit na tyto druhy: 

 Bez prostoru pro jednání a bez odkládací plochy 

 Bez prostoru pro jednání s odkládací plochou 

 S prostorem pro jednání bez odkládací plochy 

 S prostorem pro jednání s odkládací plochou  [24] 

4.4.2 NV 361/2007 Sb. 

 Dále je nutné brát v úvahu také nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto nařízení v části 3 – Další bližší 
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hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, určuje požadované množství 

přiváděného vzduchu dle druhu práce 

Nařízení vlády č.361/2007 Sb. definuje hygienické požadavky na vnitřní 

prostředí. Dle tabulky č.1 v části A přílohy č.1 se práce dělí na osm tříd dle druhu 

práce. První tři třídy jsou vypsány v následující tabulce. 

Třída 

práce Druh práce 

I Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské 
administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na 
stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných 
lehkých předmětů, 

IIa Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení 
osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých 
břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní 
opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a 
mechaniků, pokladní. 

Tabulka 4: Druhy práce dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zdroj: [25] 

Dle třídy práce se určuje požadované množství přiváděného venkovního 

vzduchu na jednu osobu takto: 

a) 25 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I 

nebo IIa na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů 

znečištění, 

b) 50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I 

nebo IIa  

Vnitřní vzduch musí být teploty 20 °C ± 2 a relativní vlhkosti 30-70 %. 

Podobným způsobem, dle třídy práce, se určuje minimální požadovaný 

pracovní prostor. Minimální objemový prostor je tedy: 

a) 12 m3 při práci zařazené do tříd I nebo IIa  

b) 15 m3 při práci zařazené do tříd IIb, IIIa nebo IIIb 

Dále musí být pro jednoho zaměstnance volná podlahová plocha o velikosti  

2 m2. 

4.4.3 ČSN EN 12 464 Světlo a osvětlení 

Dalším požadavkem na pracovní prostředí je jeho osvětlení. To je stanoveno 

normou ČSN 12 464-1 „Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: 

Vnitřní pracovní prostory“. [26] Tato norma určuje minimální hodnoty odrazivosti a 

osvětlenosti povrchů stěn stropů a podlah.  
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Osvětlenost pracovní plochy slunečním světlem určuje norma ČSN 73 5305. 

[24] Osvětlenost slunečním světlem je stanovena hodnotou činitele denní osvětlenosti, 

který je měřen na pracovní ploše ve výšce 750 mm pro kanceláře nebo 850 mm pro 

dílny. V kanceláři musí činitel denní osvětlenosti dosáhnout hodnoty minimálně 

1,5 %. 

4.5 Finanční aspekt 

Nemovitost, budovu nebo konkrétní dílčí prostor lze vnímat jako produkt, 

který je ale nepřemístitelný. Hodnota nemovitosti je tedy určována především 

lokalitou, kde je umístěna. To, zda je budova postavena v centru velkého města nebo 

někde na periferii, kde není jiná administrativní budova, vytváří rozdíl v hodnotách 

těchto budov. Další vliv na nemovitost a její hodnotu má čas.  Pokud budu brána 

v úvahu budova, která je postavena sama na kraji města, tak na počátku je její hodnota 

mnohem nižší než v okamžiku, kdy v jejím okolí budou další nově postavené 

administrativní budovy, které budou doplněny o služby pro jejich pracovníky a 

zkvalitněna dopravní dostupnost těchto budov. Tímto zlepšením se zvýší poptávka po 

prostorách v této oblasti. Základní axiom realitních agentů zní: „Lokalita, lokalita, 

lokalita.“ 

Na finanční aspekt nemovitosti může být nahlíženo ze strany nájemce i 

vlastníka nemovitosti. Nejdříve uvedu finanční aspekt z pohledu majitele budovy a 

pak bych se chtěla zaměřit na pohled ze strany nájemce a zjistit, co vše může být 

obsaženo v nájemném a jaké optimalizace může nájemník využít, aby co nejefektivněji 

využil prostor a tím i minimalizoval náklady. 

Diplomové práce se zaměří na finanční aspekty, které se týkají nájemců. U 

nájemného bude uveden příklad, který předvede, že částka, za kterou je nabízen 

prostor k pronájmu není konečná. 

4.5.1 Obsazenost 

Majitelé budov by si nejprve měli ujasnit, zda je nemovitost vlastněna pro 

účely vlastníka, který se bude o nemovitost starat, zlepšovat ji a v případě potřeby ji 

prodá a jen ji tedy využije jako investici, nebo jestli je nemovitost pořízena jako 

investice majitele s cílem následného pronájmu pro to, aby si majitel uložil peníze.  

Finančně musí majitel zajistit koupi nemovitosti, obstarávat provoz jako jsou 

například opravy, údržby, aby udržoval nemovitost v určitém stavu. Dále je nutno 
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k těmto investicím připočítat daně, odvody apod. Na druhou stranu se tyto náklady 

vrací ve formě nájemného. 

Majitelé nemovitostí, ať se jedná o administrativní budovu, nákupní centrum 

či jiný typ budovy, by měli být schopni řídit obsazenost prostor, aby co nejvíce 

zefektivnili její využití. Pro obsazenost se využívá pomůcek jako jsou tenancy 

schedule, stocking plan nebo rollover schedule. Ne všechny z těchto pomůcek se 

používají u administrativních budov. 

4.5.2 Nájemní smlouva 

Důležitým prvkem ve vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem je nájemní 

smlouva, která ustanovuje ty nejdůležitější vztahy a podmínky. První informace ve 

smlouvě se kromě údajů o smluvních stranách týkají předmětu smlouvy – tzn. co 

konkrétně je předmětem pronájmu a podrobná specifikace, tzn. kde se prostor nachází, 

jaká je jeho výměra, doba nájmu včetně podmínek pro předčasné ukončení či 

prodloužení.  

Nejdůležitější část je pravděpodobně o výši nájemného. Jak uvedu dále, 

nájemné není jediná složka nákladů, které bude třeba vynaložit na pronájem prostoru. 

Nájemce se totiž musí finančně podílet na zajištění služeb, které jsou pro všechny 

nájemníky společné. Mezi tyto služby může patřit například úklid společných prostor, 

ostraha objektu, interní pošta či další.  

Mezi další smluvní údaje patří podmínky, které si stanovuje pronajímatel. 

Může se jednat například o domovní řád, který je nutno dodržovat. Mělo by zde být 

uvedeno také to, zda má nájemce právo pronajímat prostor třetí osobě či organizaci. 

Zda je možné, aby si v prostorách nájemce dělal stavební úpravy. Toto je ve smlouvě 

většinou upraveno tak, že nájemce může dělat úpravy, ale je třeba souhlasu od 

pronajímatele.  

V některých smlouvách může být zahrnuta část o případné expanzi či redukci 

velikosti prostor z důvodu změny počtů zaměstnanců v organizaci. Někteří 

pronajímatelé mohou nabízet pro větší organizace možnost, že takzvaně „podrží“ 

nájemci další prostor pro případnou expanzi tím, že část prostoru, která bude prozatím 

nevyužita, pronajme krátkodobě jinému nájemci, třeba za nižší cenu na dobu určitou. 

Je to výhodné pro nájemce tím, že má jistotu budoucího rozšíření prostor a nemusí 

tedy hledat prostory větší a tím pádem i dražší, pokud by měly být prozatím 

neobsazeny. Pokud se prostor podaří pronajímateli pronajmout, má jistotu získání 
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alespoň částečné výše nájemného. Do budoucnosti má vizi toho, že velká organizace, 

která si původní prostor pronajme, bude moci platit více, a hlavně že tento nájemce 

neodejde hledat jiné prostory ještě před začátkem nájmu. 

4.5.3 Služby 

 V části nájemní smlouva jsem již zmínila některé služby, které Mezi 

tyto služby patří například. svoz odpadu, elektřina, plyn, stočné apod. Některé z těchto 

služeb se můžou hradit formou záloh a na konci období, většinou ročního, jsou 

zúčtované nebo se některé služby mohou na konci zúčtovacího rozpočítávat mezi 

jednotlivé nájemce. 

Některé služby si může nájemník zajišťovat sám. Jedná se třeba o úklid jeho 

prostor, vlastní internetové služby atp. U těchto služeb je důležité, aby se domluvil 

pronajímatel s nájemníkem. U všech se mohou dohodnout, jestli je bude zajišťovat 

vlastník za poplatek, či si je bude nájemce zajišťovat sám.  

Pronajímatel by se měl snažit nabízet služby na odpovídající úrovni a za 

odpovídající cenu, protože poměr ceny a úrovně těchto služeb může být rozhodující o 

tom, zda nájemník zvolí prostory u jednoho pronajímatele nebo si nalezne prostory 

s lepšími službami za odpovídající ceny. 

4.5.4 Nájemné 

Důležitým finančním aspektem je nájemné. Ať už pro potenciální nájemce 

nebo pro majitele budovy. Úhrada nájemného totiž nekončí pouze nájemným za 

využívanou plochu. Ve většině případů obsahuje nájemné část fixních nákladů, ale 

také jejich flexibilní část. 

Do smlouvy se také může zapsat možnost tzv. nájemních prázdnin (angl. rent 

free), které mohou mít více důvodů. Jeden z nich může být např. ten, že se obě strany 

dohodnou na provedení úpravy pronajímaného prostoru, které zaplatí nájemce a 

pronajímatel mu poté promine odpovídající část nájemného. 

4.5.5 Příklad výpočtu nájemného 

Nyní uvedu příklad, jak se v průběhu několika let může měnit výše nájemného 

pro náhodný prostor. Budu brát v úvahu prostor, který má plochu 25 m2. Částka za 

nájemné činí 500 Kč za m2 na 1 měsíc. Délka nájmu je stanovena na 10 let. 
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Nájemné 1. rok 

𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 1𝑚²/ 1 𝑚ě𝑠í𝑐 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů 

25 500 12 150 000 𝐾č 

Nájemné za 10 let 

𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 1𝑚²/ 1 𝑚ě𝑠í𝑐 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑛á𝑗𝑚𝑢 

25 500 12 10 1 500 000 𝐾č 

Jak je vidět z výpočtu, nájemné by v mém příkladu za deset let činilo  

1 500 000 Kč. Ovšem toto není vše, co musí nájemník zaplatit. Součástí nájemného by 

měla být složka „poplatky za služby“, která může obsahovat několik položek. Přesný 

výčet služeb je vždy domluven ve smlouvě. Ale mezi tyto položky mohou být zahrnuty 

například poplatky za elektřinu, stočné, plyn, klimatizaci, požární zabezpečení, 

poplatky za údržby výtahů, poplatky na opravy, úklid či údržbu. Pro tento příklad bude 

poplatek činit 30 % z výše nájemného.  

Služby za 10 let 

𝑝ů𝑣𝑜𝑑𝑛í 𝑛á𝑗𝑒𝑚𝑛é 0,3 

1 500 000 0,3 450 000 𝐾č 

Součet nájemného a služeb za 10 let  

1 500 000  450 000 1 950 000 𝐾č 

Tím, že se k nájemnému, se kterým organizace počítala na začátku, přičtou 

služby, se zvýšila původní částka z 1 500 000 Kč na 1 950 000 Kč. Ovšem toto nemusí 

být konečná částka, kterou nájemce za 10 let pronájmu zaplatí. Výše nájemného se 

zpravidla nesnižuje, ale většinou se naopak zvyšuje. Ke zvýšení může vést meziroční 

inflace, která bude v tomto případě uvažována 2 % každý rok (pro nájemné i služby). 

Vliv inflace na cenu je znázorněn v následující tabulce č.5. Pro služby je uvažován 

nárust z hlediska inflace tj. 2 % a ostatní nárust cen služeb ve výši 3%, tj. celkem 5 %. 
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Rok Nájemné Inflace 
Nájemné 
+ Inflace 

Služby 
Nájemné 
celkem 

1. 150 000  -  150 000 45 000 195 000 
2. 195 000 3 900 198 900 47 250 246 150 
3. 246 150 4 923 251 073 49 613 300 686 
4. 300 686 6 014 306 699 52 093 358 792 
5. 358 792 7 176 365 968 54 698 420 666 
6. 420 666 8 413 429 079 57 433 486 512 
7. 486 512 9 730 496 242 60 304 556 546 
8. 556 546 11 131 567 677 63 320 630 997 
9. 630 997 12 620 643 617 66 485 710 102 

10. 710 102 14 202 724 304 69 810 794 114 
Tabulka 5: Výpočet nájemného se zohledněním inflace [Kč] Zdroj: vlastní. 

Po připočítání inflace ke každému roku pronájmu a sečtení těchto zvýšených 

nájmů i se službami vyšla celková částka  

Vlivem inflace se zvýšilo nájemné včetně služeb z původních 1 950 000 Kč na 

4 699 566 Kč. Oproti počátečnímu nájemnému pro deset let se tedy nájemné včetně 

inflace a služeb zvýšilo o 2 749 566 Kč.  

 Inflace není jediná možnost, jak zvýšit nájemné. Zvýšení nájemného 

lze upravit také smluvně. Může se jednat například o každoroční zvýšení či zvýšení 

jednou za jiné časové období – třeba jednou za dva roky apod. V následující tabulce 

uvedu příklad, kdy se nájemné bude zvyšovat o 1 % každý druhý rok z nájemného, ve 

kterém pro daný rok ještě není připočtena inflace. 

Rok Nájemné Inflace 
Zvýšení 

nájemného 
Nájemné 
+ Inflace 

Služby 
Nájemné 
celkem 

1. 150 000 0 0 150 000 45 000 195 000 
2. 195 000 3 900 1 950 200 850 47 250 248 100 
3. 248 100 4 962 0 253 062 49 613 302 675 
4. 302 675 6 053 3 027 311 755 52 093 363 848 
5. 363 848 7 277 0 371 125 54 698 425 823 
6. 425 823 8 516 4 258 438 597 57 433 496 030 
7. 496 030 9 921 0 505 951 60 304 566 255 
8. 566 255 11 325 5 663 583 242 63 320 646 562 
9. 646 562 12 931 0 659 493 66 485 725 979 

10. 725 979 14 520 7 260 747 758 69 810 817 568 
Tabulka 6: Nájemné vč. inflace a zvýšení nájemného [Kč]. Zdroj: vlastní. 

Po sečtení ročních nájmů, které zahrnují inflaci, poplatky za služby a další 

smluvní zvýšení nájemného, je celková částka nájemného za deset let 4 787 838 Kč. 



 
 

57 

Je možné, že majitel nemovitosti bude uvažovat třeba po pěti letech tohoto 

případu o rekonstrukci nebo revitalizaci budovy. Například bude chtít vyměnit okna, 

zateplit fasádu nebo třeba opravit střešní plášť či modernizovat výtah apod. I takto 

jednorázově může být ovlivněna výše nájemného, se kterým na začátku nebylo 

počítáno.  

Je nutné počítat s tím, že pokud nájemník na začátku nájemního období udělá 

některé stavební úpravy, aby si přizpůsobil prostory svým potřebám, je nutné tyto 

úpravy na konci nájemního období odstranit a vrátit tak prostor do původního stavu, 

pokud není smluvně upraveno, že tak není nutno činit. I toto je částka, kterou je třeba 

při výpočtu započítat. Ovšem toto je pouze jednorázový finanční náklad, který se 

započítá do nákladů na konci nájemního období. Je však možné, že se ve smlouvě 

domluví nájemce s pronajímatelem na takových úpravách, které vyhovují i vlastníkovi 

nemovitosti, že nebude po uplynutí nájemní doby nutno tyto úpravy vracet do 

původního stavu, neboť je zaplatí vlastník a nájemce je po dohodě bude splácet 

například v podobě vyššího nájemného. 

Následující tabulka ukazuje, jak se v různých případech měnila původní výše 

nájemného, které bylo smluvně stanoveno. Částky jsou uvedeny za celých deset let 

nájemného. 

Položky nájemného 
Výše nájemného 

za 10 let [Kč] 

Původní smluvní nájemné 1 500 000 
Nájemné + poplatky za služby 1 950 000 
Nájemné+ služby, s vlivem inflace 4 699 566 
Nájemné + služby + inflace + zvyšování  4 787 838 

Tabulka 7: Přehled zvyšování nájemného. [Kč] Zdroj: vlastní 

V této tabulce ovšem nejsou zavedeny jednorázové částky, které jsou zmíněné 

výše. Tyto částky nelze takto vyčíslit, ale jistě zvednou původní částku nájemného o 

významné částky, se kterými je nutné počítat. 

V oblasti služeb je výpočet příliš teoretický, neboť se do něj ve skutečnosti 

promítnou některé legislativní změny. To mohou být např. změny růstu minimálních 

platů. Jsou to položky, které jsou neovlivnitelné. Záleží na dohodě obou stran, jak bude 

placení služeb ošetřeno ve smlouvě. Toto může být problém hlavně ve veřejných 

službách. 
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Jak je zřejmé z tabulky č. 7, výše nájemného může být několikanásobně vyšší, 

něž původní očekávaná částka. V tomto ukázkovém případě se částka z 1 500 000 Kč 

zvýšila o 3 287 838 Kč.  

4.5.6 Optimalizace využití prostor 

V automobilovém průmyslu se jednotlivé automobilové společnosti předhání, 

která bude mít výrobu optimalizovanou tak, že bude mít nejnižší počet zaměstnanců 

na jeden automobil. Zde se optimalizace dá provádět podobným způsobem. Společnost 

se snaží vytvořit kvalitní prostor s co nejmenší plochou přepočtenou na jednoho 

zaměstnance. Za předpokladu, že tyto prostory splňují všechny náročné požadavky na 

zajištění zázemí tohoto pracovníka. Nelze tyto optimalizace provádět tak, že by byla 

redukována plocha např. pro toalety apod. 

 

Obrázek 9: Porovnání prostoru. Zdroj: [23] 

Následující příklad ukazuje dva typy kancelářských prostor. Při počáteční 

úpravě kanceláře – tzv. fit-outu se určí poměr mezi skutečnou plochou kanceláře a 

dalšími typy prostor, které jsem výše již zmiňovala. Tento poměr se mění dle 

zvolených typů kanceláří. 

V tomto příkladě je pro oba typy kanceláří zařízen stejný počet pracovišť. 

Jedná se o typy buňkových a kombinovaných pracovišť. Kanceláře pro jednoho 
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zaměstnance jsou mnohem náročnější na velikost, než pracoviště v jiných typech 

kanceláří. Příkld ukazuje, že pouhou změnou typu kancelářských pracovišť vznikne 

více prostoru pro komunikace, jednání a další takové prostory.   

Pro druhý příklad změny poměru pracovní plochy a ploch ostatních byl zvolen 

půdorys který má dvě varianty navrhnutých kanceláří. Na prvním obrázku je 

znázorněno pracoviště, které obsahuje převážně kanceláře pro jednotlivce, několik 

kanceláří pro dva zaměstnance a jedno pracoviště pro vedoucího zaměstnance. Druhá 

varianta je kombinované pracoviště, které má většinu pracovních míst v open plan 

kanceláři, v kombinaci s kancelářemi pro vedení této společnosti. 

Půdorysy kanceláří jsou taktéž rozděleny na primární prostory, komunikační a 

ostatní typy. Varianta 1 je pro 30 pracovníků, Varianta 2 je pro 45 pracovníků 

 

Obrázek 10:Rozdělení prostoru – celulární. Zdroj: [27], vlastní úprava. 

 
Obrázek 11: Rozdělení prostoru – Combi. Zdroj: [27], vlastní 

Rozdělením půdorysů dle typu prostor bylo zjištěno procentuální zastoupení 

ploch těchto typů, které jsou zobrazeny v následující tabulce. Z těchto ploch a z počtu 

zaměstnanců, pro které je kancelář navržena je vypočteno kolik procent plochy připadá 

na jednoho zaměstnance. 
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Varianta 1 Varianta 2 

Procentuální 
část prostoru 

Procentuální 
část na 1 

pracovníka 

Procentuální část 
prostoru 

Procentuální 
část na 1 

pracovníka 
Primární prostory 58% 1,93% 51% 1,13% 
Komunikační prostory 18% 0,60% 18% 0,40% 
Podpůrné prostory 3% 0,10% 11% 0,24% 
Obslužné prostory 7% 0,23% 9% 0,20% 
Sociální prostory 12% 0,40% 10% 0,22% 
Servisní prostory 2% 0,07% 1% 0,02% 
Celkové % na 1 
pracovníka   3,33%   2,22% 

Tabulka 8:Porovnání prostor dvou variant využití. Zdroj: vlastní 

Z této tabulky je zřejmé, že poměr primárních prostor, tedy přímo kanceláří 

klesl, neboť open plan kanceláře nejsou tak náročné na prostor. Z ostatních prostorů  

Z předchozího příkladu porovnání variant kancelářských prostorů je zřejmé, že 

pokud zoptimalizuji prostor, tak se zredukuje velikost nevyužitého prostoru. Tím se 

také sníží náklady, které je nutno vynaložit při pronajmutí prostoru, respektive náklady 

na jeden metr čtvereční. 

 Tento příklad ukazuje, že lze pomocí změny typu kanceláří a tím, že 

budou přidána další pracovní místa  

 Třetí možností takto optimalizovaných pracovišť začnou být sdílena 

pro více pracovníků. To může vést ke zvýšení utilizace (využití) prostor. K tomu je 

potřeba znát konkrétní zaměření pracovní náplně. To v teoretickém příkladu není. 

Z porovnání těchto příkladů plyne otázka, jak se dají tyto prostory 

optimalizovat, tak aby se minimalizovaly náklady. K další optimalizaci je potřeba 

podklad, který bude ze skutečného provozu. To znamená, že je nutné sledovat 

skutečnou obsazenost prostor, aby bylo vidět využití jednotlivých pracovišť. 
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5 Praktický příklad optimalizace využití prostor organizace XY 

V rámci diplomové práce jsem oslovila společnost Spaceti, která, která 

vyvinula technologii pro digitalizaci budov. Požádala jsem o přístup do tohoto systému 

a firma Spaceti mi umožnila získat data od konkrétního uživatele, který ovšem nesmí 

být jmenován, proto bude pro tuto organizaci požíván název „XY“ 

Tento systém je založen na senzorech, které monitorují prostor a přenášejí 

pomocí softwaru data do webové aplikace. Pomocí těchto nástrojů je možné 

analyzovat plochy z několika hledisek, které budou uvedeny dále. Pro tuto diplomovou 

práci je nejdůležitější sledování obsazenosti prostor, které následně umožňuje jejich 

optimalizaci. 

5.1 Popis technologie 

Tato technologie kombinuje speciální hardware zařízení a software, který 

digitalizuje  

 Senzor, tedy hardwarové zařízení se nazývá Smartstone a je schopné 

měřit některé environmentální proměnné, obsazenost prostorů a 

zaznamenávají polohu uvnitř budovy.  

 Software přenáší a zpracovává data ze senzorů a dále je zobrazuje na 

tzv. „dashboardu“, což je webové rozhraní, které je dostupné online. 

Další částí softwaru je mobilní aplikace, která je zaměřena spíše na 

uživatele budovy. Tato aplikace je určena pro zvýšení produktivity a 

spolupráce. Její pomocí se dá nahlásit problém v budově, který je třeba 

opravit nebo je skrze ni možné komunikovat s ostatními kolegy, 

plánovat schůzky díky možné rezervaci prostor, či jednoduše zjišťovat 

teplotu nebo jiné měřené ukazatele. 

Systém je schopný spolupracovat s různými systémy jako jsou např. rezervační 

systémy, CAFM systémy, nebo zpracovává jiná externí data. Díky tomu ho lze 

využívat nejen pro zjišťování obsazenosti, ale také např. pro sledování teploty a její 

následnou regulaci. 

Digitalizace budov tímto způsobem přináší několik zásadních výhod: 

 První výhoda, která je využitelná pro toto téma, je analýza obsazenosti. 

Systém monitoruje pomocí senzorů pohyb, podle kterého se dá určit, 

zda je místnost – například zasedací místnost – právě obsazena. Tyto 
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senzory se také dají umístit na židle, kde se sledování obsazenosti může 

využít pro optimalizaci počtu pracovních míst.  

 Další funkce je vhodná pro facility a property management. Systém 

zaznamenává problémy, které jsou nahlášeny pomocí aplikace. 

Informuje uživatele o těchto problémech či zjednodušuje řešení 

problémů tím, že se při nahlášení problému může uvést pověřená osoba 

na nápravu, zobrazit stav, zda je problém vyřešen či pomáhá ve 

vyhledávání polohy problému. Aplikace umožňuje informovat 

zaměstnance o aktivitách v budově. Také pomocí ní lze provádět 

průzkumy spokojenosti uvnitř společnosti. 

 Jedna z funkcí dokáže měřit environmentální ukazatele, jako je teplota 

v prostorách, obsah CO2, vlhkost vzduchu apod. To umožňuje data 

využívat pro následnou optimalizaci vnitřního prostředí, což může 

nejen ušetřit náklady, ale také vytvářet příjemnější prostředí pro 

zaměstnance. 

 Výhodou pro návštěvníky budov je funkce navigace, která zvládá 

dovést návštěvníka k určitým místům (jako jsou např. zasedací 

místnosti, toalety apod.), ke konkrétním pracovním místům, ale i 

k ostatním zařízením, jako mohou být tiskárny, automaty 

s občerstvením apod. 

 Pro uživatele budovy, kteří využívají autodopravu je vhodná funkce, 

která zobrazuje obsazenost parkovacích míst, dokáže uživatele 

navigovat na volné místo, což ušetří až 40 % času, ale dokáže i místo 

zarezervovat. 

5.2 Postup optimalizace využití prostor 

V této části popíši postup, který by měl optimalizovat využití prostor. Nejprve 

zmíním možné důvody, proč by organizace měly optimalizovat. A postup optimalizace 

předvedu u konkrétní společnosti. Prvním krokem je implementace systému do prostor 

organizace XY. V postupu využiji výše zmíněný SW nástroj, abych zjistila obsazenost 

prostor. Poslední částí této optimalizace bude sepsání kroků, které by mohly vést 

k větší efektivnosti. 
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5.2.1 Cíle optimalizace 

Celý proces sledování a následné optimalizace prostor by měl spět k úsporám 

nákladů provozních i personálních. Cíle si stanovuje každá konkrétní společnost. Zde 

jsou uvedeny některé z cílů: 

 Organizace mohou chtít pouze optimalizovat prostor tak, aby byl využit 

co nejefektivněji. Pokud tento proces objeví nevyužitá pracoviště, pak 

je možné změnit jejich typ na sdílená, čímž se zvýší efektivita využití. 

 Pro další společnosti může být důležité zjistit obsazenost prostor, díky 

které lze optimalizovat vytápění, vzduchotechniku atp. Tímto 

organizaci klesnou náklady, kterých se to týká. 

 Pro facility/property manažery mohou být data o využití prostorů 

podkladem při komunikaci s vedoucími pracovníky společnosti, kteří 

vyžadují navyšování prostoru. 

Těchto cílů lze dosáhnout právě pomocí nástrojů, které sledují obsazenost 

prostor a dále analyzují data. 

Pokud optimalizace povede ke zvýšení utilizace a dojde k aplikaci změn, je 

možné, že někteří zaměstnanci budou mít problém změnit dlouze zažité zvyky, že má 

každý zaměstnanec své pracoviště. Pro trvalé zlepšení je důležité použití dalších 

nástrojů, které usnadňují sdílení těchto pracovišť. Takovým nástrojem může být 

vhodný rezervační systém pracovišť. 

5.2.2 Společnost XY 

Nyní využiji data získaná od společnosti Spaceti k tomu, abych mohla 

navrhnout další postup pro optimalizaci.  

Společnost XY je mezinárodní organizace, která má celosvětově zavedené 

procento tzv. utilizace, což znamená využití. Minimální hodnota utilizace je zde 

nastavena na 112 %. Tato hodnota byla interně stanovena a zohledňuje benefity, které 

organizace nabízí svým zaměstnancům. Mezi ty nejdůležitější patří např. pět týdnů 

dovolené, nějaké sick day. Do utilizace byla také započítána pracovní neschopnost 

z důvodu nemoci. Zjednodušeně tato hodnota vyjadřuje to, že na 100 pracovních míst 

připadá 112 pracovníků.  

Společnost XY zavedla tzv. flexi office. Tento typ kanceláří je založen na 

sdílení pracovního místa, kde se pracovníci mají střídat. To znamená, že pracovník 
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nesedí pokaždé na stejném místě, což neplatí pro výjimky. Někteří pracovníci, zejména 

zdravotně postižení, programátoři (kteří mají pro práci třeba více monitorů) apod. mají 

oprávnění sedět u svého stolu. Když má zaměstnanec delší schůzky nebo jiné akce 

mimo své pracoviště, musí toto místo uvolnit a zabalit své věci, které je možné si 

uschovat do přidělených skříněk. 

Tento příklad je založen na datech získávaných z jednoho podlaží organizace 

XY. Sledování těchto prostor probíhá v období dvanácti pracovních týdnů (pondělí až 

pátek) mezi hodinami 9:00 až 17:00. 

 

Obrázek 12: Půdorys organizace XY se znázorněním obsazenosti jednotlivých pracovišť. Zdroj: Spaceti. 

Software rozdělil sledované podlaží na šest oddělení, které budou označeny 

písmeny A, B, C, D, E a F. Oddělení uvedená v systému Spaceti nejsou v přesném 

souladu s rozdělením oddělení ve společnosti XY. Velkou část tohoto podlaží zaobírá 

jedno reálné oddělení (v mém označení A až E), které má díky specifičtější činnosti o 

něco menší utilizaci, než druhé oddělení na tomto podlaží (dle značení jde o oddělení 

F).  

Toto velké oddělení by mělo mít o něco menší utilizaci než oddělení F, neboť 

pracovní náplň zaměstnanců předpokládá menší počet střídání pracovišť. Několik 

zaměstnanců z oddělení F jsou konzultanti, kteří tráví spoustu času mimo budovu nebo 

v zasedacích místnostech, což může ovlivňovat obsazenost tohoto prostoru. 
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5.3 Obsazenost prostor společnosti XY – oddělení 

Aplikace vygenerovala data procentuální obsazenosti jednotlivých oddělení, 

která jsou zanesena v tabulce níže. Tabulka pro celé sledované období je uvedena jako 

příloha v části 7.1. 
M
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st
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P
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A  44,43  52,11  54,7  55,95  40,69  53,2  54,26  55,18  50,99  50,54 

B  56,52  59,72  53,91  51,12  51,36  51,34  55,15  46,17  44,5  50,86 

C  38,28  46,42  53,84  54,34  35,12  54,76  51,48  48,75  45,68  14,74 

D  31,64  48,46  41,66  44,44  20,47  53,23  44,26  46,31  33,71  23,85 

E  39,72  40,95  38,26  30,58  17,43  50,28  37,38  45,49  34,75  20,74 

F  47,97  42,41  42,67  38,37  31,82  41,16  37,77  40,09  38,55  29,09 
Tabulka 9:Data obsazenosti ze SW. Zdroj dat: Spaceti. Zdroj: vlastní  

Obsazenost prostorů je uváděna v procentech. Webová aplikaci znázorňuje 

v grafickém provedení, kolik bylo ve sledovaném období obsazených a volných míst. 

Následující graf zobrazuje procentuální obsazenosti každého oddělení ve sledovaném 

období.  

Graf 1: Porovnání obsazenosti oddělení. Zdroj dat: Spaceti. Zdroj: vlastní 
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Graf ukazuje, že ani v jednom oddělení není v tomto období dosaženo 

stoprocentní obsazenosti. To znamená, že ani jedno oddělení není zcela využito. To 

může mít několik příčin.  

 První variantou by byla možnost, že společnost není v této budově zcela 

nastěhována. Tuto variantu lze vyloučit, protože společnost sídlí v této budově 

již od roku 2015. 

 Další možnost je ta, že společnost předpokládá svůj rozvoj a počítá s nárustem 

počtu zaměstnanců, proto by zde mohla být započtena nevyužitá pracovní 

místa, která by tuto obsazenost snížila. 

Vzhledem k informacím zjištěných rozhovorem od zaměstnanců společnosti 

XY, lze vyloučit trvale nevyužitá pracoviště.  

Senzory jsou nastaveny tak, že na to, aby šel zaměstnanec na toaletu nebo pro 

drobné občerstvení má dvanáct minut, které nebudou do statistiky započítány, aby 

nedocházelo ke zkreslení obsazenosti. Nyní uvedu některé faktory, které mohou 

obsazenost zkreslovat: 

 Do dat se pravděpodobně promítá hodinová přestávka na oběd, která není z dat 

vyjmuta. Ta může tedy činit až téměř 13 % pracovní doby. 

 Je možné, že ke zkreslení obsazeností dochází kvůli velkému množství 

zasedacích místností a neformálních zón, které nejsou v systému 

zaznamenávány. 

 Velkým zkreslením může být také jeden z benefitů pro zaměstnance, a to je 

práce v podobě home-office. 

 V kancelářském prostoru by mohlo teoreticky dojít k prohození některých židlí 

do jiných oddělení. 

 Odchylku může způsobovat také flexibilní pracovní doba. Zaměstnanci tedy 

mohou pracovat i mimo sledované hodiny (např. z důvodu volné pracovní 

doby zaměstnanec místo začátku pracovní doby v 9:00 přijde již v 7:00, tzn., 

že dvě hodiny jeho práce nejsou započítány v datech) 

 

Pro podrobnější informace jsem si graficky porovnala týdenní obsazenost 

oddělení. V grafu je zanesena obsazenost během všech dvanácti sledovaných 

pracovních týdnů, a navíc je zobrazena průměrná obsazenost tohoto oddělení. 
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Graf 2: Procentuální obsazenost prostoru A. Zdroj dat: Spaceti. Zdroj: vlastní. 

Z grafu je zřejmé, že v rámci oddělení lze říci, že je prostor využíván relativně 

rovnoměrně. Jsou zde ale dva týdny, které vykazují odchylky od jinak poměrně 

vyrovnaných hodnot zbývajících týdnů.  

Ve čtvrtém týdnu byl v pátek státní svátek, proto je zde obsazenost nulová. 

Může to být důvod pro to, že od úterý postupně klesala obsazenost. Další znatelnou 

odchylku ukazuje čtvrtek a pátek v šestém týdnu. Vysvětlením pro tuto odchylku by 

mohlo být například školení či teambuilding. Pokud je ovšem oddělení A součástí 

většího celku, je možné, že tyto pracoviště byly využívány pracovníky, kteří měli 

zrovna více schůzek v těchto dnech, pracovali v zasedacích místnostech či měli home-

office. 

Zároveň tento graf ukazuje, průměrnou obsazenost během týdne. V pondělí je 

obsazenost těsně nad padesáti procenty, v úterý mírně klesá. Středa ukazuje nejvyšší 

průměr obsazenosti v týdnu. Od středy směrem k víkendu klesá obsazenost na 

průměrné minimum. Grafy obsazenosti jednotlivých oddělení jsou v příloze č. 7.2. 
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Graf 3: Průměrná obsazenost celého podlaží organizace XY. Zdroj dat: Spaceti. Zdroj: vlastní tvorba. 

Pro přiblížení obsazenosti v rámci celého podlaží uvádím výše graf, který 

znázorňuje to, jak pracovníci všech oddělení dohromady dochází během týdne do 

zaměstnání/na své pracoviště. Je pravděpodobné, že zaměstnanci využívají home-

office hlavně v pátek. Nižší obsazenost ve čtvrtek by mohla být také způsobena 

využíváním home-office.  

5.3.1 Obsazenost pracovišť 

Pro společnost XY nebyla doposud dostupná analýza obsazenosti jednotlivých 

pracovišť. Respektive společnost měla přístup k datům jednotlivých senzorů, ale bez 

označení, které by identifikovalo polohu pracoviště.  

Data pro využití konkrétních pracovišť mi byla poskytnuta pouze několik dní 

před odevzdáním této práce. Proto uvádím informativně data jen za jeden měsíc, pro 

oddělení E. 
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Den 
Pracoviště 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

01.09.2018 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
02.09.2018 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %  0 % 0 % 
03.09.2018 79 % 47 % 0 % 63 % 57 % 8 % 32 % 32 % 
04.09.2018 33 % 32 % 71 % 19 % 56 % 8 % 58 % 51 % 
05.09.2018 31 % 26 % 48 % 54 % 53 % 3 % 44 % 48 % 
06.09.2018 55 % 6 % 44 % 46 % 22 % 4 % 55 % 11 % 
07.09.2018 0 % 0 %  0 % 0 % 49 % 41 % 36 % 15 % 
08.09.2018 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
09.09.2018 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
10.09.2018 63 % 47 % 56 % 57 % 65 % 36 % 41 % 38 % 
11.09.2018 54 % 0 % 52 % 20 % 72 % 0 % 49 % 52 % 
12.09.2018 63 % 25 % 39 % 51 % 50 % 52 % 49 % 35 % 
13.09.2018 43 % 3 % 61 % 62 % 51 % 49 % 4 % 5 % 
14.09.2018 49 % 2 % 0 % 0 % 54 % 0 % 57 % 3 % 
15.09.2018 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
16.09.2018 0 %  0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
17.09.2018 54 % 26 % 14 % 41 % 34 % 34 % 28 % 36 % 
18.09.2018 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 58 % 0 % 0 % 
19.09.2018 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 40 % 11 % 0 % 
20.09.2018 43 % 22 % 46 % 54 % 52 % 39 % 31 % 63 % 
21.09.2018 0 % 0 % 65 % 52 % 54 % 50 % 30 % 53 % 
22.09.2018 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
23.09.2018 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
24.09.2018 62 % 20 % 42 % 54 % 53 % 55 % 39 % 18 % 
25.09.2018 39 % 43 % 13 % 58 % 56 % 33 % 41 % 56 % 
26.09.2018 64 % 0 % 46 % 69 % 71 % 11 % 21 % 33 % 
27.09.2018 49 % 0 % 45 % 30 % 60 % 40 % 5 % 40 % 
28.09.2018  0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
29.09.2018 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
30.09.2018 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Tabulka 10:Procentuální obsazenost pracovišť. Zdroj dat: Spaceti. Zdroj: vlastní tvorba. 

V celém oddělení se nachází osm pracovišť, která byla označena Z1 až 

Z7.Obsazenost bylo nutné převést na procenta, která jsem uvedla do tabulky výše. 

Následně jsem data zobrazila do grafu. 
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Graf 4:Obsazenost pracovišť oddělení E. Zdroj dat: Spaceti. Zdroj: vlastní tvorba. 

Tento graf znázorňuje využití jednotlivých pracovišť v určitých dnech a 

nevykazuje známky rovnoměrnosti. Zvláštností je třetí zářijový týden, který zobrazuje 

velký propad obsazenosti sedmi pracovišť.  

Pokud by některé sledované pracoviště vykazovalo déle nulovou obsazenost, 

měl by se na toto zaměřit manažer, aby zjistil její důvody. Jednou variantou je 

nesprávně pracující či poškozený senzor. Pokud dojde k vyloučení této varianty, měl 

by manažer analyzovat pracoviště z tohoto pohledu. Sledováním těchto dat by mohl 

manažer objevit problém, který nikdo nenahlásil. Např. by mohlo být místo 

nevyhovující poměrů v daném místě – teplotní diskomfort pod vývodem klimatizace, 

nevyhovující osvětlení nebo jen zdánlivá maličkost např. ve formě špinavé židle. 

5.3.2 Vyhodnocení obsazenosti  

Pro vyhodnocení dat je vhodné si nejprve zjistit z obsazenosti jednotlivých 

pracovišť to, zda jsou všechna místa obsazena v dlouhodobém horizontu. Pokud budu 

uvažovat, že ve společnosti XY jsou pouze využívaná pracoviště, pak je každá židle 

v tomto oddělení někdy nevyužita.  

Ze sledovaných pracovišť není ani jedno takové, které by muselo být neustále 

obsazeno (jako je tomu např. u bankovní přepážky apod.). Z tohoto důvodu a 

z pohledu na grafy obsazenosti všech oddělení je možné předpokládat, že zaměstnanci 

na pracovišti nesedí celou pracovní dobu.  

Dalším krokem by mělo být zjištění důvodu, proč jsou jednotlivá pracoviště 

nevyužita. Tato část uvede důvody, které může mít pracovník pro opuštění pracovního 

místa.  
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 Zaměstnanec jezdí na služební cesty – možnost, že pracovník jezdí na 

služební cesty bych porovnávala se záznamem služebních cest, abych 

věděla, zda se doba, kdy není zaměstnanec na svém místě časově 

vztahuje k době, kdy byl pracovně pryč. 

 Zaměstnanec chodí mimo budovu – tento aspekt souvisí s pracovní 

náplní, ve které můžou být zahrnuty např. pochůzky na úřady či 

dohlížení nad mimo kancelářskými projekty. 

 Jednání v zasedacích místnostech – u tohoto důvodu si lze zjistit 

obsazenost zasedacích kanceláří (pokud je sledována stejným 

systémem) a porovnat to, jak jsou tato místa využita. Vzhledem 

k systému pro rezervace zasedacích místností u tohoto SW, lze 

porovnat časy rezervací s časem zaměstnance stráveným mimo 

pracoviště. 

 Zjištění nerentabilních činností – mezi tyto činnosti se dá zařadit např. 

to, že si zaměstnanci chodí pro poštu, potřebné dokumenty či podklady, 

které nejsou k dispozici na jeho pracovišti, nebo zajišťují některé věci, 

které nemají v popisu práce. 

 Nemocnost – nemoci, návštěvy u lékaře či tzv. sick days také mohou 

ovlivňovat obsazenost. Tyto důvody, by měly být zaznamenávány a 

také zohledňovány. 

Tyto aspekty mohou ovlivňovat obsazenost pracovního místa a je důležité 

zjišťovat a porovnávat tato data s ostatními záznamy (využití zasedacích místností, 

záznam pracovních cest atd.), protože díky nim je možné eliminovat nevyužitá 

pracoviště. 

Jedna varianta takovéto eliminace je úplné zrušení místa, pokud není obsazeno. 

Druhou variantou je zjištění, že zaměstnanec plně nevyužívá své pracoviště díky 

náplni pracovní činnosti. V tomto kroku je vhodné se zamyslet, zda takovému 

zaměstnanci postačí sdílený pracovní prostor. Toto řešení je vhodné pro organizace, 

které doposud nemají sdílená pracoviště. 

5.3.3 Návrhy na zlepšení využití prostor 

V této kapitole bych ráda uvedla některé možnosti, které by mohly vést 

ke zvýšení využití pracovišť. 
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Dle mého názoru by společnosti XY pomohlo aplikování senzorů na židle do 

zasedacích místností (popř. možná i do relax zón, zde by ovšem byl problém 

s umístěním čidel, jelikož jsou zde kromě židlí různé pohovky, křesla apod.) To by 

vedlo k vytvoření statistik tohoto místa, které by se daly využít pro porovnávání právě 

s naměřenými hodnotami jednotlivých pracovišť. To by mohlo vést ke zpřesnění dat 

využívání prostoru. 

Další pomocí by mohla být úprava tohoto SW, která by umožnila sledování 

jednotlivých oddělení i na více podlažích, než je jedno.  

Podobné nástroje by měly pomáhat facility manažerům tak, že se propojí 

společně s budovou, která má již rozděleny okruhy vytápění, vzduchotechniky a 

podobných zařízení. V případě, kdy jsou jarní prázdniny a je dle sledování obsazenosti 

vidět, že by mohlo být jedno celé podlaží nevyužito, se toto podlaží uzavře. Zablokují 

se přístupy do těchto prostor a sníží se, nebo se dokonce úplně vypnou technická 

zařízení. Takový přístup vede ke snižování nákladů na provoz.  

Pro ukázku možného snížení provozních nákladů bych uvedla následující 

teoretický příklad. Nejdříve předpoklady tohoto příkladu: 

 Teoreticky uvažuji, že se jedná o velkou administrativní budovu, kde 

společnost XY má v nájmu celkem čtyři podlaží. Pro příklad bude 

uvedena velikost jednoho podlaží 2 000 m2.  

 Nájemné ve vedlejší budově se pohybuje okolo částky cca 350 

Kč/m2/měsíc. Služby jsou cca 100 Kč/m2/měsíc. 

 V organizaci by došlo k nižší obsazenosti prostor v období jarních 

prázdnin (předpoklad délky prázdnin 1 měsíc)  

 Společnost by měla nástroje propojené s budovou  

 Aplikace by uzavřela polovinu jednoho podlaží (díky nízké zjištěné 

obsazenosti a díky komunikaci s technickým systémem budovy) 

Výpočet předpokládaných nákladů bude uveden v tabulce č. 11. 
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   Výpočet  Cena 

Plné využití: 

Nájemné za celý prostor  8 000 x 350  2 800 000 Kč 

Služby za celý prostor (8 000 m  8 000 x 100  800 000 Kč 

Celkem za běžný měsíc  3 600 000 Kč 

Při uzavření poloviny 1 podlaží na 1 měsíc 

Nájemné za celý prostor  8 000 x 350  2 800 000 Kč 

Služby za celý prostor (7 000 m  7 000 x 100  700 000 Kč 

Celkem za měsíc s prázdninami  3 500 000 Kč 
Tabulka 11: Příklad snížení provozních nákladů. Zdroj: vlastní. 

Z výpočtu měsíčních nákladů lze porovnat náklady za běžný měsíc při plném 

využití prostorů a za měsíc, kdy je uvažováno uzavření jedné osminy prostor. Nájemné 

se musí zaplatit stále stejné, ale sníží se náklady na služby. To potvrzuje obecně známé 

tvrzení „Každý metr čtvereční stojí náklady“.  Pomocí takovýchto nástrojů je tedy 

možné snížit provozní náklady. 

Pokud je v rámci organizace nastavena určitá hranice utilizace, toto číslo udává 

to, že počet pracovních míst je menší než pracovníků. Jestliže se organizace snaží o 

její zvýšení, znamená to, že se musí zvýšit obsazenost stávajících míst. Proto bych 

doporučila využití dalšího nástroje – rezervačního systému (tak jako funguje např. 

rezervace parkovacích míst v systému Smartstone), který by umožnil zaměstnancům 

rezervaci konkrétního místa, aby měli jistotu volného pracoviště, tzn., že pokud 

přijdou do práce, budou si mít kam sednout. Jestliže zaměstnanec uvidí obsazenost s 

rezervacemi pro konkrétní místa, může se rozhodnout pro práci z domova. Tento 

nástroj by ale měl mít alespoň nějaká omezení, aby nedocházelo k nevyužití předem 

rezervovaných míst.  To znamená, že by systém měl mít omezenou dobu, po kterou je 

dopředu možné provést rezervaci. Takovéto omezení by mohlo zamezit tomu, že si 

někdo zarezervuje na rok dopředu např. stoly v jedné části pro schůze svého 

pracovního týmu a po několika týdnech dojde k tomu, že jsou tato místa průběžně 

rezervována v systému, ale reálně nevyužívána. Pro takové případy by bylo vhodné, 

aby aplikace zobrazovala manažerům takto nevyužité rezervace. Ti pak mohou 

zjišťovat důvody nevyužití a optimalizovat je tím, že zruší nevyužívané rezervace atp. 

Přínosem by také mohlo být to, kdyby aplikace sama zvládla zjistit, že třeba zasedací 

místnost, jež byla rezervována na určitý čas, není využita a po určité době by rezervaci 

ukončila, aby byla tato místnost dostupná pro další pracovníky. 
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6 Závěr 

Postup optimalizace využití kancelářských prostor by mohl být shrnut 

v následujících bodech: 

 Prvním krokem by mělo být stanovení cílů této optimalizace (např. zvýšení 

počtu pracovišť, zlepšení využití nepracovního prostoru, nebo zvýšení utilizace 

pracovišť atp.) 

 Dalším krokem je učení vlastností optimalizovaného prostoru. Jedná se např. 

o velikost a účel prostoru, počet pracovních míst, celkový počet pracovníků, 

obsazenost. 

 Pro určení obsazenosti lze využít systémů, které průběžně sledují a následně 

vyhodnocují využití jednotlivých pracovních míst. Zde jsou potřebná další 

data, která doplní zaznamenaná softwarová data. Jedná se např. o záznamy o 

pracovních neschopnostech, dovolených, ale také o záznamy o pracovních 

činnostech mimo pracoviště (home office) nebo záznamy služebních cest. 

Pomocí těchto záznamů lze částečně oddělit data, která snižují obsazenost 

pracoviště, ať už třeba z pracovních důvodů nebo z důvodů nemoci. 

 Implementace dalších nástrojů jako jsou rezervační systémy pro jednotlivá 

pracoviště. To pomůže zaměstnancům navyknout si na nový systém při 

zvyšování utilizace. 

 

Organizace XY používá systém Smartstone převážně pro sledování 

jednotlivých pracovišť. Pro zpřesnění získaných dat by bylo třeba monitorovat i další 

prostory, jako jsou např. zasedací místnosti.  

Pokud by organizace aplikovala další nástroje pro sledování obsazenosti, které 

by byly propojeny s budovou a umožňovaly by její ovládání, vedlo by to velmi 

pravděpodobně k úsporám, jako bylo znázorněno při výpočtu snížení provozních 

nákladů. Aplikace těchto nástrojů je spojena se zavedením jednoduchého rezervačního 

systému, který pružně reaguje na aktuální obsazenosti. 
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7 Přílohy 

7.1 Tabulka hodnot obsazenosti 
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B  56,52  59,72  53,91  51,12  51,36  51,34  55,15  46,17  44,5  50,86 

C  38,28  46,42  53,84  54,34  35,12  54,76  51,48  48,75  45,68  14,74 

D  31,64  48,46  41,66  44,44  20,47  53,23  44,26  46,31  33,71  23,85 

E  39,72  40,95  38,26  30,58  17,43  50,28  37,38  45,49  34,75  20,74 
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B  46,56  57,42  52,9  23,75  19,63  59,56  53,48  51,72  36  0,79 

C  46,99  43,03  41,54  0,47  4,02  51,42  41,83  55,47  40,41  0 

D  39,14  48,81  38,31  31,52  43,59  46,07  53,24  40,56  30,71  0,11 

E  33,45  8,31  6,34  43,73  37,9  42,94  42,34  39,4  33,73  0 
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C  54  49,44  52,26  55,85  38,99  52,24  49,27  52,85  47,15  31,41 

D  46,25  46,01  40,18  53,17  24,5  49,35  47,67  58,37  38,19  31,12 

E  49,45  44,54  43,87  28,38  7,88  50,36  35,12  41,92  22,34  17,59 
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B  57,49  55,92  47,17  48,35  41,78  29,99  37,37  53,86  45,82  41,44 

C  58,29  35,3  52,16  48,42  27,7  58,18  49,79  46,83  45,51  25,63 

D  39,3  41,78  39,23  40,34  30,29  51,28  42,17  47,63  35,34  30,61 

E  19,56  18,54  32,13  31,5  10,9  47,34  30,12  36,02  27,76  10,99 
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C  46,37  43,54  49,88  52,64  35,68  57,59  46,9  47  48,71  32,91 

D  44,33  35,3  44,71  42,86  41,14  50,22  45,21  52,34  52,84  29,67 
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B  50,56  49,87  49,39  45,68  32,75  47,34  48,26  44,25  46,7  37,77 

C  56,33  40,81  49,04  49,56  17,15  55,34  39,02  47  38,84  20,82 

D  54,32  33,95  55,19  37,99  21,2  51,9  28,21  56,19  46,1  29,61 

E  29,14  42,48  35,44  25,37  23,36  54,47  32,2  33,68  25,28  27,39 

F  44,66  33,97  38,98  42,3  33,27  45,21  40,76  46,83  35,81  33,71 
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7.2 Procentuální obsazenost jednotlivých oddělení  
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