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Náš profil 
FM Institute působí na trhu již od roku 2008. Původně vznikl jako organizační složka konzultační 
společnosti Hein Consulting, od roku 2010 působí jako samostatná organizace s vlastní akreditací 
MŠMT. Jádrem činnosti FM Institute je především vzdělávání odborníků z praxe FM, a to jak na 

straně klientů z nejrůznějších sektorů, tak na straně předních poskytovatelů FM služeb. FM Institute 
proškolil několik set odborníků z praxe z desítek předních společností na trhu. 

 

Naše aktivity v oblasti vzdělávání 
Stěžejním vzdělávacím programem FM Institute je 15denní rekvalifikační kurz Facility manažera. 
Kurz je akreditován MŠMT jako platná rekvalifikace na pozici „Manažer“ v oboru facility 

management a v současné době představuje nejucelenější vzdělávání v oboru u nás. 
Od roku 2016 FM Institute poskytuje vzdělávání v oboru FM také elektronicky, formou živých 
interaktivních webinářů. 
Dále FM Institute nabízí odborná jednodenní a vícedenní školení z nejrůznějších oblastí FM. Kromě 
veřejného vzdělávání zajišťuje FM Institute i školení a kurzy „na míru“ pro firemní klientelu.  
Mezi další vzdělávací aktivity FM Institute patří výuka na vysokých a vyšších odborných školách. 
 

 

Naše vize 

 
Naší vizí je stát se u odborné veřejnosti u nás i v zahraničí synonymem pro kvalitní a nestranné 
vzdělávání postavené na mezinárodně uznávaných standardech. Chceme i nadále přinášet nejen 
vysokou praktickou hodnotu a využitelnost poznatků, ale také osobní a přátelský přístup, kvůli 
kterému se k nám budete rádi vracet na nová školení a kurzy. 
Usilujeme o to, stát se odbornou platformou, kolem které se budou soustřeďovat odborníci z 
oblasti facility managementu a souvisejících oborů, a 
přispívat k výměně zkušeností mezi našimi i zahraničními 
experty. 

V nejširším smyslu a pojetí chceme spolu s vámi přispět ke 
kultivaci facility managementu u nás, k lepší práci i lepšímu 
pracovnímu prostředí pro nás všechny. 
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