
Kód Služba (FM Produkt) Popis p ředmětu či účelu služby 

1000 Prostor a Infrastruktura  
1100 Prostor (zajišt ění prostoru)   
1110 Pořízení budovy  Zajištění prostoru např. jejich návrhem, výstavbou, koupí nebo 

pronájmem. 
(Realitní služby) 

1120 Obnova aktiv a rekonstrukce  Služby související z rozsáhlejší plánované údržby (EN 13306) 
hlavních konstrukčních prvků budovy (vnější opláštění budovy, 
fasáda a střecha) a technických zařízení budov (obnovení původní 
vlastnosti).(Investiční aktivity)  

1130 Zvýšení po čátečních vlastností  Služby související se zlepšením konstrukce budovy a technické 
infrastruktury, včetně přizpůsobení stávajících instalací, nahrazení 
novými se zvýšenou funkčností a přidáním nových typů instalací, 
které zvyšují hodnotu aktiv. (Investiční zhodnocení) 

1140 Správa majetku  Správa a správní činnosti spojené s majetkem a nemovitostmi 
(Administrativní zajištění evidence a smluv vč. nájmů, dokladů, 
pojištění majetku atd.) (Property mng.) 

1141 CAFM  
(Computer Aided FM) 

Poskytování a provoz CAFM systému (Softwarová podpora 
evidence, správy a provozu prostor a majetku) 

1150 Rozvoj portfolia  Hlavní strategické plánování realitního portfolia včetně pořizování a 
odstraňování (nákup/prodej). Také nazývané správa portfolia nebo 
korporátní správa nemovitostí (CREM, corporate real estate 
management) 

1151 Optimalizace nemovitostí Optimalizace zahrnující řízení volných prostor a činnosti související 
s pronájmem (Property mng.) 

1160 Údržba a provoz  Provoz a údržba budov a jejich technických zařízení. Rutinní  

1161 Help desk vč. správce.  Provoz help desku pro komunikaci mezi uživateli a FM-
organizací ve vztahu k zakázkám, poruchový stav, 
stížnostem, zpětné vazbě, dokumentaci a reportingu vč. 
funkce objektového správce (domovníka) (Činnosti 
technického, bezpečnostního dispečinku a dispečinku služeb).  

1162 Provoz a údržba budovy a areálu Správa údržby stavebních prvků budovy (administrativa a 
financování). 
 Výkon stavební údržby (vlastní zajištění) 

1163 Revizní a inspekční činnost  
 

Systémy plánované údržby a opakovaných činností, 
povinných revizí a kontrol 

1164 Provoz a údržba technických 
zařízení  

Správa údržby technologických prvků budovy (administrativa 
a financování). 
Výkon technologických údržby (vlastní zajištění) Provoz a 
údržba budov (vytápění, chlazení, vzduchotechniky, elektro, 
ZTI, lapolů a odlučovačů,záložních zdrojů, slaboproudých 
sdělovacích a zabezpečovacích systémů) 

1170 Média a odpad   
1171 Energie  Řízení spotřeby energií včetně měření a vyhodnocování 

odběrů (energetický management, obnovitelné zdroje, 
certifikace, optimalizace osvětlení) 

1172 Voda  (rozvody, měření spotřeby, optimalizace odběrů, čištění a 
hospodaření s vodami) 

1173 Odpad  (třídění, sběr, likvidace komunálního i nebezpečného odpadu 
dle druhů a původu odpadů) 

1174 Plyny Plynové hospodářství, rozvody a nakládání s plyny 

1200 Venkovní prost ředí  

1210 Pozemek, staveništ ě, parkovišt ě Evidence a správa parcel  (na nichž je situována jedna nebo 
více budov mohou zde být podružné prostory a skladová 
zařízení, pozemní komunikace, zelené plochy, parkoviště 
a podzemní infrastruktura) 



1211 Správa venkovního majetku Evidence, správa a údržba venkovního majetku 

1212 Údržba venkovní zeleně Zvelebování vnějšího terénu, zahrnující zejména venkovní a 
zahradnické práce, navrhování, výsadbu a údržbu stromů, 
květin a trávníků,  

1213 Údržba vodních prvků,  

1214 Údržba komunikací a chodníků Údržba obrubníků, chodníků, cest a prvků pro odvodnění,  

1215 Zimní údržba a úklid sněhu  

1220 Dodatečné prostory areálu nebo 
stavby  

Evidence a správa druhotných prostor a skladových zařízení 
doplňujících zmíněné budovy a areály na některé z parcel 
pozemku. Zahrnuje i částečně zakryté objekty. 

1230 Parkovací plochy a za řízení Systémy pro řízení a obsluhu parkovacích budov,částí 
budovy, nezakryté, a zakryté konstrukce (objekty) a ploch 
určených pro parkování vozidel včetně zařízení pro parkování 
kol, mopedů, automobilů, lodí 

1300 Úklid   
1310 Pravidelný úklid  Služby týkající se hygieny a čistoty, které udržují řádné 

pracovní prostředí a pomáhají udržovat aktiva v dobrém stavu 
1311 Denní úklid  Úklid běžných povrchů v budovách, který se odehrává denně 

nebo periodicky a častěji než jednou za rok (s denním, 
týdenním, měsíčním, čtvrtletním nebo půlročním intervalem, 
apod.) (úklid pracoviště běžný/strojový, úklid průmyslového 
pracoviště, čištění koberců, podlahovin, nábytku) 

1312 Čištění konstrukcí Čištění stavebních konstrukcí vyžadující pravidelné ošetření 
(lakované povrchy, viditelné niky, trámy atd.) 

1313 Čištění skleněných ploch Mytí oken, dveří, výkladců atd. 

1320 Speciální úklid   Čištění speciálních povrchů (např. fasády nebo podhledy) 
nebo vybavení (např. výpočetní technika a telefony) nebo 
úklid na objednávku (např. úklid staveniště, úklid po požáru, 
úklid jednotlivých poboček), dále úklid/čištění nádrží, bazénů, 
zařízení, střech a okapů,zařízení a přístrojů, mytí vozidel a 
mechanismů 

1321  Hubení škůdců (DDD) Činnosti pro boj proti nežádoucímu výskytu volně žijících 
živočichů a hmyzu atd. (např. krysy, holubi a včely) 

1322 Pravidelný úklid prvků, které 
nevyžadují denní ošetření (> 1 rok) 

Např. mytí fasád, technologií např. VZT, čištění střech, okapů 
a markýz atd. 

1324 Úklid staveniště Úklid před uvedením prostor do provozu po stavbě, nebo 
rekonstrukci 

1400 Pracovišt ě  
1410 Stavební úpravy a vybavení  Úpravy v rámci místa stavby (pozemek nebo budova) za 

účelem vyhovění požadavkům (podnikání, obchodní činnosti) 
tzv. „FITOUT“.  Zahrnuje např. pohyblivé stěny, 
instalaci/odstranění skleněných či SDK příček atd., 
přizpůsobování velikosti místnosti, konferenční místnosti, 
kuchyňky, apod. 

1420 Management prostor ů Optimalizace a plánování prostor ů. 
1430 Nábytek  Dodání, instalace a údržba nábytku a kancelářského 

vybavení, interiérových doplňků 
1431 Rostliny a květiny Dodávka pokojových rostlin a péče o ně, aranžování květin – 

údržba interiérové zeleně 
1440 Umělecká díla  Evidence a správa obrazů, soch a uměleckých děl 

2000 Lidé a Organizace  
2100 Zdraví, bezpe čnost, ochrana a 

životní prost ředí (HSSE) 
 

2110 Zdraví a bezpe čnost (bezpečné 
pracoviště, ochrana zdraví při práci) 

Zajišťování zdraví, bezpečnosti a pohodlí lidí na jejich 
pracovišti 

2120 Ochrana   osob, fyzického a duševního majetku 



2130 Ochrana životního prost ředí  ISO 14000, Sustainability 

2200 Služby pro uživatele objekt ů  
2210 Recepce a  kontaktní centrum  Přivítání, registrace a služby uvádění návštěvníků 

2220 Stravování a  prodejní automaty  Zajištění jídla a nápojů zaměstnancům a hostům 
2230 Konferen ční služby  

a spole čenské události 
Poskytování podpory při přípravě konferenčních místností a 
společenských událostí v interiéru i exteriéru 

2240 Pracovní od ěv a další textil  Dodávky, čištění a údržba pracovního oblečení pro 
zaměstnance, pro trvalou ostrahu, řidiče, uklízečky, vedení a 
pracovníky ve styku se zákazníky ústředí a jiný textil (např. 
hygienický textil) 

2300 ICT  
2310 Kontaktní místo IT  Kontaktní místo pro (koncového) uživatele pro komunikaci s 

ICT oddělením v případě incidentů nebo požadavků (IT Help 
desk). 

2320 Služby IT pro koncové uživatele  Provozní a osobní hardware a software, místní podpora, 
vzdálená údržba na pracovišti. Instalace (zprovoznění), 
přesuny, doplňky, změny, balení a distribuce klientského 
hardware a software. Klientská hardwarová zařízení. 

2330 Centrální a  distribuované služby   (souborové, tiskové, elektronické pošty, adresářové) 

2340 Služby propojení informa čních a 
komunika čních technologií 

Mobilní telefony, mobilní datové služby, zajištění všech form 
propojení. 

2350 Školení (ICT)  Školení a ověřování znalostí uživatelů ICT 

2400 Logistika   
2410 Kancelá řské pot řeby Jednotná forma zajištění kancelářských a pracovních 

pomůcek (přímým nákupem nebo internmí distribucí) 
2420 Správa dokument ů  Kopírovací, reprodukční, grafické a kompletační služby, interní 

pošta, zásilkové služby, knihovnické služby a rchivační služby. 
Přímé či zprostředkované zajištění služeb (včetně reprografie, 
služeb interní pošty, knihovní a archivní služby). 

2430 Stěhování – lidé a nábytek  Stěhování včetně balení a rozbalování, kompletace nábytku, 
pojištění stěhovacích služeb, inventarizace stěhovaného 
nábytku atd. 

2440 Mobilita   Přeprava osob a zboží pro účely organizace, správa 
motorových vozidel, vozový park, cestovní služby 

2441 Správa vozového parku Správa motorových vozidel, jako jsou automobily, lehká 
užitková vozidla a kamiony. 

2442 Cestovní služby Zajištění dopravy a ubytování zaměstnancům pro účely 
pracovních cest kromě pronájmu automobilů 

2443 Přepravní služby Přeprava zboží a zaměstnanců na pracovišti nebo mezi 
pracovišti 

 


