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Pod odbornou garancí 

 

 Rekvalifikační kurz  
Facility manažer   

 

Jediné ucelené státem certifikované vzdělávání ve Facility managementu u nás. Kurz má 
desetiletou tradici a mezi jeho absolventy se řadí již několik stovek klíčových pracovníků mnoha 
významných společností napříč oborem. Výukové materiály vycházejí z nejnovějších trendů 
a standardů v oboru. Přednášek a workshopů se ujali přední manažeři a specialisté z jednotlivých 
oblastí Facility managementu. Posluchači dlouhodobě oceňují zejména praktičnost výuky, možnost 
sdílet příklady nejlepší praxe a především příležitost navázat v kurzu osobní vztahy s mnoha kolegy 

ze zajímavých oblastí FM. 

Základní údaje: 
• jediný rekvalifikační kurz Facility managementu akreditovaný MŠMT  

• pod záštitou a odbornou garancí IFMA CZ (Mezinárodní asociace Facility managementu)  

• 15denní výuka (každou středu od 9:00 do 17:00)  
• celkem 120 výukových hodin – přednášek a workshopů  

• lektorský tým tvoří více než 20 předních manažerů a specialistů 

• 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-29771/2014-1/769) ze dne 17. 10. 2014. 

Cíl kurzu: 

Budoucím specialistům zajistit základní přehled a znalosti o Facility managementu a správy majetku. 

Zkušeným praktikům z jednotlivých oblastí Facility managementu doplnit komplexní pohled na 
problematiku celého oboru a prohloubit jejich znalosti i v dalších oblastech, které s jejich 

specializací úzce souvisí.   

Obsah kurzu: 
 

1. Definice a terminologie  

2. Implementace FM do společnosti – workshop 

(příprava VŘ na poskytovatele služeb FM) 
3. Smluvní zajištění FM  

4. Prostor a prostorové služby 

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; Problematika 

BOZP, PO, OŽP 

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

11. Plánování, projekt a implementace FM; 

Sledování nákladů a controlling 

12. Účetnictví související s FM; Rozpočtování 
pro FM, Pojištění rizik ve FM 

13. Řízení FM; Metodologie Lean 6 Sigma v FM 

14. ICT podpora Facility managementu 

15. Lidský faktor v FM  
 

http://www.fminstitute.cz/


                 FM Institute  
                                     Vzdělávání a výzkum v oboru Facility management   

FM Institute s.r.o., U Sluncové 14, 186 00 Praha 8, Česká republika I www.fminstitute.cz I mobil: +420 602 226 403 

 

Vzdělávací platforma 

 

Absolvent kurzu získá schopnosti:  
• jednotně řídit a organizovat FM procesy ve společnosti včetně správy majetku (budov) 
• nastavit strategické cíle a optimalizovat systém řízení podpůrných služeb ve společnosti 
• získat komplexní přehled o potřebách společnosti v oblasti FM služeb a o možnostech jejich 

zajištění 
• analyzovat stávající stav podpory ve společnosti a implementovat moderní FM zajištění 
• nalézt synergie v řízení i samotném výkonu služeb 

• analyzovat finanční aspekty FM podpory a navrhnout jejich optimalizaci 

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

• nalézt optimální řešení všech požadavků na FM služby a snížit nákladovost na jejich zajištění 

Pro koho je kurz určen: 
Vedoucí pozice na vyšších úrovních řízení (pro provozní a technické ředitele, výrobní ředitele, 

ředitele externích služeb, zástupce správního a provozního oddělení, ekonomické a finanční 
ředitele), pracovníky na střední úrovni (facility manažery, administrativní manažery, vedoucí 
interních služeb (např. catering, doprava, bezpečnost, úklidy, recepční, BOZP, PO, OŽP, odpady, 

atd.)) a ostatní subjekty (zástupce FM společností, FM konzultanty, zástupce stavebních 
společností), atd. 

Cena kurzu: 

Za absolventa:      49 200 Kč  
Rekvalifikace je s DPH 0%. 

Místo konání kurzu: 
Hotel Olympik Tristar,  

U Sluncové 14, 186 00 Praha 8  
(sál Tribune) 

 

Termíny konání kurzu:  
Otevřený kurz je vypisován semestrálně – vždy jako jarní a podzimní běh. Aktuální termíny 
a možnost registrace naleznete na našich webových stránkách. 
 

Vzdělávací platforma IFMA CZ: 

Naše společnost byla v roce 2017 prohlášena jako vzdělávací platforma této odborné asociace 
facility manažerů. Všichni členové asociace mají přiznánu slevu 20% z ceny rekvalifikačního kurzu 
pro libovolnou, jimi potvrzenou osobu v každém rekvalifikačním běhu.  
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