
DESATERO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENI NA FM SLUŽBY  

Seminář / webinář z nové řady vzdělávacího programu FM Institute 

Desatero: 

1. Klient musí vědět, co chce (někdy to bez po-
radce nejde) 

2. Které služby se dají subkontrahovat? 

3. Jak by měl vypadat proces nákupu 

4. Správný postup pro přípravu KPI a SLA (kdy 
se do toho pustit) 

5. Rozdíly veřejného a komerčního zadavatele 

6. Co hodnotit? Stačí cena za rok? 

7. Zahájení spolupráce s novým 

8. Pravidla kvalitního a funkčního vztahu mezi 
klientem a poskytovatelem služeb 

9. Čemu se vyvarovat? Které zvyky už jsou pře-
konané?  

10. Jak se projeví chyby ve výběru poskytovatele 
služeb? Jaké to má dopady na majetek a fi-
nance? 

Facility management již není novým a nezná-
mým oborem. Jedná se o praxí ověřený a mno-
ha doporučeními podporovaný průmysl služeb. 
Facility management je již přesně zmapován a 
popsán ve standardech ČSN EN 15221 a ČSN 
ISO 41000, legislativně korigován předpisy a 
omezeními.  

Významnou slabinou (zejména v našich zemích) 
je značné podcenění významu facility ma-
nagementu pro produktivitu práce organizací.  

Facility management zajišťuje kvalitu pracovní-
ho prostředí a mnoha podpůrných služeb, je-
jichž absence snižuje výkon a znesnadňuje prá-
ci.  

Umět sestavit optimální kombinaci zajištění 
těchto služeb již není tak snadné, jak to mnozí 
vnímají.  

Půldenní seminář / webinář              
(plná interakce) 

Hotel Congress/Tristar,  

U Sluncové 14, Praha 8 - Karlín 

Lektor: 

Ing. Lukáš Emingr, 
Ph. D. 
Specialista v oboru   
Konzultant 

Cena semináře: 3.000 Kč (bez DPH) 

Cena webináře: 2.500 Kč (bez DPH) 

Naši lektoři jsou připraveni seznámit vás se základy jednotlivých oblastí FM služeb.  

Sledujte naši nabídku vzdělávacích služeb. Jsme jediná vzdělávací společnost, která opako-
vaně získává akreditaci MŠMT na rekvalifikaci manažerů v oboru facility management. 

Více na našem webu www.fminstitute.cz. 

Desatero facility manažera je nová řada seminářů/webinářů zaměřená na praktické kompetence jednotli-
vých FM služeb. V každém oboru nacházíme 10 nejdůležitějších oblastí, které je nezbytné kvalitně ovládat. 
Naši lektoři Vám těchto 10 kompetencí vysvětlí v interaktivní diskuzi proberou případná specifika. 

Vzdělávání zajišťuje:    FM Institute, s.r.o., U Sluncové 14, 186 00 Praha 8    |    IČ:  24683744    |    +420 602 226 403 


