
 

Rekvalifikační kurz manažera  
v oboru facility management 

Základní údaje: 
• jediný rekvalifikační kurz v oboru facility managementu akreditovaný MŠMT  
• 15 denní výuka (každou středu od 9:00 do 17:00)  
• celkem 120 výukových hodin – přednášek a workshopů  
• lektorský - 20 předních manažerů a specialistů v jednotlivých FM  oborech  
• kurz je určen pro pracovníky ze strany objednatelů i poskytovatelů FM služeb  
• absolvent získá rekvalifikační osvědčení (certifikát) manažera v oboru Facility 

management dle akreditace MŠMT (č.j. MSMT-37008/2020-2/423)  

 

Lektor semináře: 
Ing. Ondřej Štrup,  

IFMA Fellow 

Obsah kurzu: 

1. Definice a terminologie (úvod do oboru facility management)  
2. Implementace FM do společnosti - workshop (příprava VŘ na poskytovatele FM služeb) 
3. Smluvní a právní zajištění facility managementu 

4. Prostor a prostorové služby (realitní pohled na prostor, hodnota prostor z pohledu majitele/nájemce) 
5. Standardy pracoviště; Pravidla stěhování; Návrh dislokace kanceláří - workshop 

6. Úklid a čištění; Odpadové hospodářství 
7. Technická správa majetku; Údržba technologií budov; Správa energií a médií 
8. FM z pohledu trvale udržitelného prostředí; Stavební údržba  
9. Bezpečnostní management; Ostraha objektů, Problematika BOZP, PO, OŽP 

10. Péče o uživatele objektů; Recepce; Stravování; Dopravní služby; Tiskové, poštovní a archivační služby 

11. Plánování, projekt a FM implementace; Sledování nákladů a controlling 

12. Účetnictví a daně související s facility managementem; FM rozpočtování, Rizika ve facility managementu 

13. Řízení facility managementu; Metodologie Lean 6 Sigma ve facility managementu 

14. Počítačová podpora Facility managementu (CAFM, BIM, IoT, BAS, Smart City) 
15. Lidský faktor ve facility managementu, kompetence a schopnosti facility manažera  

Absolvent semináře získá základní informace pro:  
• jednotné řízení a organizaci FM procesů ve společnosti včetně správy majetku (budov) 
• nastavení strategických cílů a parametrů optimalizace systému řízení podpůrných služeb ve společnosti 

• získání komplexního přehledu o potřebách společnosti v oblasti FM služeb a o možnostech jejich zajištění 
• analýzu stávajícího stavu podpory ve společnosti a principů implementace moderního FM zajištění 
• nalezení synergie v řízení i v samotném výkonu služeb 

• analýzu finančních aspektů FM podpory a návrhu jejich optimalizace 

• posouzení stávající ICT podpory z pohledu komplexní správy nemovitostí, majetku a podpory zaměstnanců a 
uživatelů nemovitostí 

• nalezení optimálního řešení všech požadavků na FM služby a snížení nákladovosti na jejich zajištění 

  

Ceníková cena (bez DPH):         49 200 Kč 

Bližší informace na: www.fminstitute.cz 

Hotel Tristar (komplex Olympik)  
U Sluncové 14, 186 00 Praha 8  

Místo konání kurzu:  


