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1 Úvod 

Populace v naší republice stárne. Podle demografických statistických údajů se bude 

v příštích letech zvyšovat počet osob, které dosáhnou důchodového věku a to i přesto, že 

zákonem určený věk pro odchod do důchodu bude mít v následujících desetiletích vzrůstající 

tendenci. 

Zákonodárci a především Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí 

budou bezpochyby postaveni před nelehký úkol, najít ve státním rozpočtu dostatečné zdroje 

ke krytí rostoucích požadavků na zajištění důstojného života seniorů. Zvyšující se počet 

důchodců přímo ovlivní poptávku po sociálních službách, jejich dostupnosti i stálém růstu 

kvality. 

Vedle státních zařízení sociálních a zdravotnických služeb se společnost neobejde bez 

pomoci soukromého sektoru. Jistě vznikne zájem o významné rozšíření soukromých domů 

s pečovatelskou službou, domovů důchodců, léčeben dlouhodobě nemocných. Je předpoklad, 

že se otevřou i cesty ke vzniku specializovaných nízko a středně kapacitních zařízení, která 

budou zajišťovat nezbytné služby pro klienty všech věkových kategorií.  

Dnes je v provozu menší počet soukromých kapacit s trvalým i krátkodobým 

ubytováním, kde nalézají potřebné zázemí lidé, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou 

pozornost. Tato specializovaná zařízení jsou mnohdy nejlepším řešením pro rodiny, kde 

z různých důvodů příbuzní nemohou zajistit potřebnému člověku stálý dozor a opatrování. Je 

pravdou, že klienti takových zařízení platí za ubytování, služby a stravu vysoké částky. 

Ekonomická náročnost soukromých zařízení do 50 lůžek je značná. Podnikatelé, kteří 

poskytují více než 50 lůžek mají určité možnosti na snížení nákladů na provoz a péči, přesto 

cenovou nabídkou nemohou zatím soutěžit s podobnými zařízeními fungujícími pod městy, 

nebo kraji, která jsou často dotována z rozpočtů svých zřizovatelů. Tady se otevírá široká 

platforma pro veřejnou diskusi, jak zrovnoprávnit postavení všech subjektů podnikajících 

v této oblasti, aby mezi nimi vznikl skutečný konkurenční tlak vedoucí k celkovému zvýšení 

kvality a rozsahu poskytovaných služeb a především ke spokojenosti klientů. Podstatné je, 

aby mohli nabízených možností využívat obyvatelé naší republiky podle svých okamžitých 

potřeb a nebyli limitováni pouze výši svého důchodu, nebo sociálních podpor. 

Z obecného pohledu nejde jen o řešení otázky zajištění seniorů, ale současně se nabízí 

alternativa využívání aktivit soukromých podnikatelů pro řešení těžkých životních situací 

obyvatel naší země v daleko širším věkovém spektru. Právě zde se otevírá prostor pro vznik 

nových forem speciálních sociálních zařízení pro seniory a osoby hendikepované.  
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Statní politika sociálního zabezpečení by v budoucnu měla zohledňovat oprávněné 

zájmy všech občanů na kvalitní život v každém věku i situaci a brát zřetel na potřebné 

rozšíření lůžkových kapacit. Nelze se smířit s dosavadní praxí, kdy lidé čekají na uvolnění 

místa v domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou i jiných zařízeních sociální 

a zdravotní péče několik měsíců i let. Proto je třeba v souladu s demografickým vývojem 

populace v České republice podpořit i nové podnikatelské záměry s dlouhodobým výhledem 

tak, aby mohly ekonomicky soutěžit s již běžícími projekty. Vytvořit takové podmínky, aby 

se podnikání v sociálních službách stalo běžnou součástí našeho každodenního života 

generující investorovi přiměřený zisk. 

V roce 2008 plynulo ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb 7,1 miliardy 

korun. Na rok 2012 je plánováno jen 6,1 miliardy korun. Prostředky plynoucí do sociálních 

služeb ze státního rozpočtu už několik let klesají a zdaleka neodpovídají potřebám 

poskytovatelů a jejich klientů.
1
 

Je správné, že v takové situaci ministerstvo práce a sociálních věcí aktivně přistupuje 

k čerpání peněz z rozpočtu Evropské unie. Dobrým krokem je program Transformace 

sociálních služeb ČR. Projekt je financován částkou 1,3 miliardy korun z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost. Cílem projektu je podpořit přechod lidí z velkokapacitních institucí 

sociálních služeb do rodinného typu bydlení a bude probíhat v časovém horizontu do roku 

2015. Svou roli sehraje i Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, které 

zajišťuje vzdělávání potřebných pracovníků.
2
  

Ke zpracování tématu bylo použito především odborné literatury s ekonomickou 

tématikou, dále literatury zaměřené do oblasti práva, včetně studia zákonů vztahujících 

se k sociálním službám, daňovým záležitostem a pracovně právním vztahům. Následně byly 

zvoleny metody, které umožňují vytvoření přehledu o daném tématu. Na teoretickou část 

navázalo praktické zkoumání mezi 141 respondenty, kteří formou dotazníkového šetření 

vyjadřovali svůj názor na cenovou přijatelnost nabízeného ubytování a sociálních služeb. 

V průběhu zpracování tématu byl osloven pojišťovací úředník, stavební inženýr mající praxi 

v oblasti rekonstrukcí budov, ředitelka domovu důchodců a úvěrový specialista. Na základě 

konzultací s těmito odborníky byly odhadnuty vstupy, které byly zapracovány do výpočtů 

                                                 
1
 Krajský úřad. Tiskové oddělení MSK. Financování sociálních služeb je stále složitější. [online]. 2012-03-02 

[cit. 2012-03-02]. Dostupné z: http://www.infoportaly.cz/ms-kraj/krajsky-urad/10479-financovani-socialnich-

sluzeb-je-stale-slozitejsi 
2
 LAPISZ, Břetislav. Moravskoslezský deník. Z velkých ústavů do bytů nebo rodinných domů. [online]. 5. března 

2012 10:38 [cit. 2012-03-05]. Dostupné z: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/z-velkych-ustavu-do-

bytu-nebo-rodinnych-domu-20120305.html 

http://www.infoportaly.cz/ms-kraj/krajsky-urad/10479-financovani-socialnich-sluzeb-je-stale-slozitejsi
http://www.infoportaly.cz/ms-kraj/krajsky-urad/10479-financovani-socialnich-sluzeb-je-stale-slozitejsi
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/z-velkych-ustavu-do-bytu-nebo-rodinnych-domu-20120305.html
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/z-velkych-ustavu-do-bytu-nebo-rodinnych-domu-20120305.html
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v praktické části diplomové práce.  Teoretické i praktické vstupy byly následně zpracovány a 

vyhodnoceny tak, aby podnikatel mohl posoudit efektivnost a rentabilitu podnikatelského 

záměru.  

Cílem diplomové práce je  usnadnění orientace potenciálním investorům při sestavování 

podnikatelského záměru v oblasti budování nových speciálních sociálních zařízení 

pro seniory a hendikepované osoby. Je zde předložen soubor výpočtů ekonomických 

ukazatelů a doporučení, na jejichž základě může investor rozhodovat. Jde o nabídku 

přehledného objasnění a příkladu použití ekonomických nástrojů, se kterými je zapotřebí 

pracovat, aby náhled na problematiku zřizování a provozování sociálních center zmíněného 

typu stál na reálném základu. Vzhledem k omezenému rozsahu práce nemůže být její součástí 

komplexní, univerzální materiál řešící všechny aspekty nově vznikajícího podniku, jakými 

jsou stavební úpravy, sponzorské dary, popis nejbližšího okolí, fondy Evropské unie, dotace, 

návrhy vzorů smluv ať už pracovních nebo ubytovacích, struktura vzdělanosti personálu, 

výběr banky, systém odměňování, motivace a vzdělávání zaměstnanců, náplň práce 

obslužného personálu, časový harmonogram pracovních činností, rozpis služeb a jiné. Každý 

projekt má svá specifika v rovině ekonomické, sociálně právní, technické a v dalších 

oblastech. Vždy záleží na dostupných lidských zdrojích, materiálním zajištění, právním 

prostředí, ale i organizačních schopnostech jednotlivců, aby se podařilo realizovat dobrý 

záměr v praxi. 

 

 

 

  



 

7 

 

2 Teoretická východiska zpracování podnikatelského záměru 

Podklady pro zpracování teoretického východiska pocházejí od různých autorů. Byly 

použity informace v tištěné i elektronické podobě. 

 

2.1 Základní pojmy  

Základními pojmy pro účely této diplomové práce jsou: podnik, podnikání, založení 

podniku a podnikatelský záměr. 

 

2.1.1 Podnik  

Pod pojmem podnik rozumíme především podnikatelský subjekt.  

„Nejobecněji je podnik chápán jako subjekt, ve kterém dochází k přeměně vstupů 

na výstupy.  

Obsáhleji je podnik vymezen jako ekonomicky a právně samostatná jednotka, která 

existuje za účelem podnikání. S ekonomickou samostatností, která je projevem svobody 

v podnikání, souvisí odpovědnost vlastníků za konkrétní výsledky podnikání. Právní 

samostatností rozumíme možnost podniku vstupovat do právních vztahů s jinými tržními 

subjekty, uzavírat s nimi smlouvy, ze kterých pro něj vyplývají jak práva, tak povinnosti.  

Právně je podnik definován jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných 

složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu 

sloužit.“
3
 

 

2.1.2 Podnikání  

Obchodním zákoníkem je podnikání definováno jako „soustavná činnost prováděna 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 

zisku“.
4
 

V České republice existuje několik právních forem podnikání: 

1) Osoba samostatně výdělečně činná – fyzická osoba podnikající na vlastní účet 

a zodpovědnost 

2) Veřejná obchodní společnost 

                                                 
3
 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ et al. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 35 s. ISBN 

978-80-247-3339-5.    
4
 Business center: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník [online]. © 1998 - 2011 [cit. 2011-12-28]. Dostupné 

z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx#par2 ISSN 1213-7235. 

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx#par2
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3) Komanditní společnost 

4) Společnost s ručením omezeným 

5) Akciová společnost 

6) Družstva 

7) Nadace 

 

2.1.3 Založení podniku  

Zakládání podniku je cílevědomý proces řízený jedním člověkem nebo i skupinou lidí. 

Před rozhodnutím založit podnik je nezbytné disponovat širokou škálou informací v oblasti 

ekonomické, právní, sociálně psychologické a pochopitelně je třeba se orientovat ve směru, 

kterým se má podnikání realizovat. Úspěšným podnikatelem se může stát člověk cílevědomý, 

který dokáže realizovat své nápady, umí jednat s lidmi a vést je k uskutečňování svých cílů. 

Mnohdy je nad síly jednoho člověka obsáhnout všechny činnosti potřebné pro založení 

podniku. Pak je nezbytné, aby podnikatel stál na pozici manažera, který dokáže sestavit a řídit 

tým lidí, kteří ovládají potřebné parciální postupy například v oblasti účetnictví, marketingu, 

prodeje, logistiky, kvality a dalších nezbytných oborech podle zaměření činnosti zakládaného 

podniku. Na počátku musí stát rozhodnutí, jaký podnik bude založen. Dále následuje 

vymezení strategických oblastí. Stanovení předmětu činnosti, kterou se podnik hodlá aktivně 

zabývat. S tím úzce souvisí volba sídla podniku a jeho provozoven s přihlédnutím 

na možnosti odbytu a návaznost na dopravní infrastrukturu, přístup k energetickým 

a surovinovým zdrojům, informačním technologiím, návaznost na produkci subdodavatelů 

a podobně. Neméně důležité je posouzení umístění zakládaného podniku z hlediska 

geografické polohy pozemku v závislosti na zdrojích pracovních sil a jejich kvalifikaci. 

Rozhodně nelze nerespektovat oprávněné požadavky na ochranu životního prostředí. 

Po zvážení zmíněných faktorů lze přistoupit k sestavení strategického plánu v oblasti 

financí. Výchozí podmínkou strategického plánu jsou zdroje financování. Většinou se jedná 

o kombinaci vlastních finančních prostředků, bankovních a nebankovních úvěrů, prodej 

cenných papírů a další. Následuje výhled na cenovou strategii a z ní generovaný plán nákladů 

a výnosů podnikání. Znalost právních norem a jejich aplikace pro konkrétní formu nově 

vznikajícího podniku s důrazem na jeho geografickou polohu je určitě nedílnou součástí 

každého projektu. Nedostatečná orientace v zákonech dané země, nebo jejich chybná 

interpretace jsou častou příčinou rizik, která mohou vést ke ztrátám, nebo dokonce i 

ke zmaření projektu. 
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Důležitým prvkem při zakládání podniku i v době jeho fungování je vytvoření vize, 

mise neboli poslání a stanovení cílů.   

Vize 

„Pojem firemní vize označuje formulaci perspektivní orientace a hlavních cílů firmy 

pro dlouhodobější horizont.  

Vize však pouze načrtává v nejvšeobecnějších a koncepčních pojmech představu 

o budoucím vývoji a postavení firmy. Vize jsou myšlenky, které předbíhají svou dobu a musí 

mít motivující charakter. Vize musí být viditelná svou snahou mobilizovat, integrovat a 

inspirovat zájmy a síly co nejširšího okruhu pracovníků firmy dosáhnout vytčené dlouhodobé 

záměry. Vize je určena především pro vnitrofiremní potřebu a má charakter vnitřního 

firemního dokumentu.“
5
 

Poslání neboli mise  

„Vyjadřuje přání firmy, jak by měla být firma chápána veřejností, a proto můžeme říci, 

že dobře formulovaná mise zdůvodňuje především oprávněnost existence firmy a prezentuje 

aktivity provozované firmou (co dělá a bude dělat). Specifikuje současný i budoucí předmět 

podnikání. Formulovaná mise firmy se tak stává spolu s vizí důležitou součástí procesu tvorby 

strategie, neboť dává podnikatelům, řídícím pracovníkům i řadovým zaměstnancům jasné 

vědomí účelu podnikání a napomáhá vytvoření pocitu sounáležitosti s firmou.  

Mise firmy slouží jak pro zaměstnance, tak k informování veřejnosti. Proto je důležité 

formulovat misi v písemné formě, přičemž tento dokument se v češtině běžně označuje jako 

deklarace o poslání firmy. Dobře sestavená deklarace musí působit jako integrující prvek, 

který spojuje hlavní zainteresované strany a jejich zájem na delší časové období.“
6
 

Cíl 

„Cílem firmy rozumíme konkrétní stav, jehož dosažení předpokládáme v určitém 

časovém období. Jasně stanovené cíle se vlastně stávají úkoly pro přesně stanovený časový 

horizont. Prostřednictvím cílů se široce a všeobecně formulovaná vize transformuje 

do konkrétních budoucích výsledků, a tak cíle představují závazek dosáhnout stanovené 

výsledky v daném čase. Teprve po stanovení cílů je možné rozhodnout, jaké zdroje a které 

prostředky jsou nezbytné pro jejich dosažení a jakým způsobem a jaké časové horizonty jsou 

nutné pro jejich dosažení. Cíle musí být stanoveny tak, aby byly v souladu s metodikou 

SMART, tzn. že cíl musí být: 

                                                 
5
 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ et al. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 130 s ISBN 

978-80-247-3339-5.  
6
 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ et al. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 130 s. 

ISBN 978-80-247-3339-5.  
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Specifický – každý ve firmě mu musí rozumět a musí stimulovat k dosažení co nejlepších 

výsledků 

Měřitelný – dosažení cíle musí být měřitelné 

Akceptovatelný – cíl musí být akceptovatelný ze strany těch, kteří ho budou plnit 

Realistický – cíl musí být dosažitelný 

Termínovaný – musí být stanoven termín dokončení cíle.“
7
 

 

Strategickým cílem je „žádoucí stav, jehož má být v určité budoucnosti dosaženo a který 

lze měřit příslušnými kvalitativními nebo také kvantitativními ukazateli.“
8
 

 

Tabulka 2.1.3.1 Specifikace strategických cílů 

 

Zdroj: CHARVÁT, Jaroslav. Firemní strategie pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 149 s.  ISBN 

80-247-1389-6   

 

Strategie  

V literatuře můžeme najít různé definice strategie. „Strategie je široce založený vzorec 

určující, jaká je konkurenční schopnost firmy, jaké budou její cíle a jaká politika bude 

potřebná k dosažení těchto cílů. Podstatou formulování konkurenční strategie je dát 

do souvislosti firmu a její okolí.“
9
 

„Strategie je sled nebo plán, který integruje hlavní cíle, obchodní politiky a 

implementační kroky organizace do jednotného celku.“
10

 

„Strategie je koncept celkového chování organizace, zejména způsob činnosti 

organizace a alokace zdrojů potřebných k dosažení zamýšlených záměrů.“
11

 

                                                 
7
 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ et al. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 130 s. 

ISBN 978-80-247-3339-5.  
8
 JAKUBÍKOVÁ, Dagmara. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 25 s. ISBN 978-80-

247-2690-8.  
9
 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ et al. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 128 s. 

ISBN 978-80-247-3339-5.  
10

 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 18 

s. ISBN 978-80-247-1911-5.   
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Obecně strategií rozumíme ucelený plán dlouhodobých činností směřující k dosažení 

požadovaného cíle. 

 

2.1.4 Podnikatelský záměr  

V literatuře se nezřídka setkáváme s výrazy podnikatelský plán a podnikatelský záměr 

ve smyslu synonym. Podnikatelský záměr určuje a konkretizuje záměry podnikatele pro 

budoucí období. Měl by obsahovat krátkodobé i dlouhodobé cíle podnikaní, popis výrobku 

nebo služby, vnitřní i vnější analýzu vstupních faktorů, ale i zdroje financování podniku. 

U malých podniků je významným nástrojem řízení. 

Podnikatelský záměr má jasně a srozumitelně definovat základní charakteristiku 

podniku, jeho účel a cíle i cesty a prostředky, kterými lze vytčených cílů dosáhnout. Má být 

využitelný pro interní i externí potřeby. 

Podnikatelský plán má určitou strukturu
12

: 

1. Úvodní shrnutí (souhrn podstatných informací) 

2. Charakteristika podniku (cíle, představení výrobku nebo služby) 

3. Analýza okolí podniku 

4. Analýza vnitřního prostředí podniku 

5. Ekonomicko-finanční analýza 

6. Strategie podniku 

Součástí by vždy měla být také definice cílové skupiny zákazníků a definice klíčové 

konkurenční výhody. 

Vytvoření podnikatelského záměru je velmi důležitým podkladem pro získání 

finančních prostředků při založení i při dalším rozvoji podniku. Banky poskytují peníze proti 

ručení nemovitým či movitým majetkem, ale významnou roli může sehrát i kvalitní 

podnikatelský záměr, který bude odpovídat na důležité otázky zásadních aspektů, souvislostí, 

potenciálních rizik a fungování celého podnikání. 

 

2.2 Zdroje finanční analýzy  

Zdroje finanční analýzy jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow. Na jejich 

základě se doplňují vzorce v bankrotních a bonitních modelech. 

  

                                                                                                                                                         
11

 VEBER, Jaromír et al. Management. 2. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2009. 510 s. ISBN 

978-80-7261-200-0.     
12

 LHOTSKÝ, Jan. Strategický management. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2010. 16 s. ISBN 978-80-251-

3295-1.  
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2.2.1 Rozvaha  

Rozvaha představuje základní účetní výkaz, jejímž obsahem je přehled o majetku firmy 

a zdrojích jeho financování. Z účetního hlediska označujeme za aktiva majetek a za pasiva 

zdroje financování. Rozvaha má statický charakter, tedy zachycuje aktiva a pasiva v daném 

okamžiku sestavování rozvahy. 

Aktiva zahrnují dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný a finanční. Dále pak zásoby, 

pohledávky, peněžní prostředky, dohadné účty aktivní a časové rozlišení, které hromadně 

označujeme za oběžná aktiva. 

Pasiva tvoří základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, fondy ze zisku, výsledky 

hospodaření minulých let a výsledky hospodaření běžného účetního období, tedy vlastní 

kapitál, nebo cizí zdroje, které zahrnují rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky, dohadné 

účty pasivní a časové rozlišení. 

 

Obrázek 2.2.1.1 Rozvaha 

 

Zdroj: Práce autora 

 

Aktiva Pasiva 
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„Základním předpokladem zachování platební schopnosti firmy je časový soulad zdrojů 

a jejich použití. Toto pravidlo nazýváme základní pravidlo financování a říká, že dlouhodobý 

majetek nemůže být financován krátkodobými zdroji.“
13

 

 

Obrázek 2.2.1.2 Základní pravidlo financování majetku firmy 

Aktiva (majetek) Pasiva (zdroje financování majetku) 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobé zdroje 

financování (kapitál) 

Vlastní kapitál 

Oběžná aktiva 

Trvalá a dlouhodobá 

složka oběžných 

aktiv 

Cizí dlouhodobé 

zdroje 

Pohyblivá (sezónní) 

složka oběžných 

aktiv 

Cizí krátkodobé zdroje financování 

Zdroj: SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ et al. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 318 s. 

ISBN 978-80-247-3339-5.  

 

Záleží na tom, „jaký je podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech, způsobu a 

úrovni řízení oběžných aktiv. Platí zásada, že čím kratší obratový cyklus peněz firma dosáhne, 

tím nižší objem dlouhodobých zdrojů bude potřebovat k financování provozu.“
14

 

 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty  

Výkaz zisku a ztráty bývá označován jako výsledovka. Znázorňuje dosažený 

hospodářský výsledek společnosti za sledované a minulé období. Podle zákona o účetnictví je 

povinnou součástí účetní závěrky. 

Používá se zkrácená nebo plná verze tohoto výkazu. Slouží pro získání přehledu 

o hospodaření společnosti, velikosti tržeb a nákladů materiálových, mzdových či odpisových 

a také k zjištění výše zisku. 

Na rozdíl od rozvahy má výsledovka charakter dynamický, vztahuje se vždy k určitému 

časovému intervalu. 

Výsledovka zahrnuje náklady, výnosy a výsledek hospodaření. Náklady jsou 

„hodnotovým vyjádřením spotřeby výrobních zdrojů, které firma účelně vynaložila na získání 

                                                 
13

 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ et al. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 317 s. 

ISBN 978-80-247-3339-5.  
14

 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ et al. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 318 s. 

ISBN 978-80-247-3339-5.  
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výnosů.“
15

 Výnosy jsou „hodnotově vyjádřené výsledky činnosti firmy dosažené za určité 

období.“
16

 Výsledek hospodaření představuje rozdíl mezi výnosy a náklady ve stupňovitém 

výpočtu. Postupně se zjišťuje provozní výsledek hospodaření, finanční výsledek hospodaření, 

mimořádný výsledek hospodaří a pak samotný výsledek hospodaření za účetní období. 

Základní funkcí výkazu zisku a ztráty je zjistit hospodářský výsledek běžného účetního 

období ve struktuře výnosů a nákladů. Tvoří podklad pro hodnocení ziskovosti vložených 

prostředků. 

 

2.2.3 Cash flow  

„Cash flow je definován jako skutečný pohyb (tok) peněžních prostředků podniku 

za určité období v souvislosti s jeho činností. Je východiskem pro řízení likvidity podniku, 

neboť: 

- Existuje rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením. 

- Vzniká časový nesoulad mezi hospodářskými operacemi vyvolávajícími náklady 

a jejich finančním zachycením. 

- Vzniká rozdíl mezi náklady a výdaji a mezi výnosy a příjmy.“
17

 

 

„Cash flow není pouze tok peněz, ale i jiných aktiv s vysokou likviditou, tzv. peněžní 

ekvivalenty, které lze snadno a pohotově směnit za peníze, a u nichž se nepředpokládají 

významné změny hodnoty v čase (likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu, 

termínované vklady s maximální výpovědní lhůtou 3 měsíce)“
18

 

 

Zvýšení aktiv v sobě váže potenciální snížení peněžních prostředků a naopak. Peněžní 

toky se zadržují v aktivech prostřednictvím pohledávek i v kapitálu, kde jsou zastoupeny 

v závazcích.  

 

  

                                                 
15

 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ et al. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 319 s. 

ISBN 978-80-247-3339-5.  
16

 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ et al. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 319 s. 

ISBN 978-80-247-3339-5.  
17

 SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash flow. 2. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 2010. 47 s. ISBN 978-80-

251-3130-5.  
18

 SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash flow. 2. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 2010. 47 s. ISBN 978-80-

251-3130-5.   
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Tabulka 2.2.3.1 Vztah pohledávek nebo závazků ke cash flow 

ZMĚNA STAVU  VLIV NA CASH FLOW 

Zvýšení pohledávek  Úbytek 

Snížení pohledávek  Přírůstek 

Zvýšení závazků  Přírůstek 

Snížení závazků  Úbytek 

Zdroj: SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash flow. 2. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 2010. 48 s. ISBN 978-

80-251-3130-5.    

 

Výkaz cash flow členíme podle základních podnikových činností:
19

 

a) hlavní výdělečná (provozní) činnost, 

b) investiční činnost, 

c) financování podniku. 

 

V České republice byl na základě mezinárodních standardů IAS7 vytvořen český účetní 

standard č. 023 – Přehled o peněžních tocích.
20

 

Rozlišujeme přímou a nepřímou metodu sestavení cash flow. Přímá metoda se využívá 

v praxi jen zřídka. Hlavním důvodem je její velká pracnost. Obvykle probíhá sestavení cash 

flow nepřímou metodou.  

a) Přímá metoda – zohledňuje příslušné účty a jejich toky. Kladný tok zaznamenáváme 

v případě, že je konečný zůstatek větší než počáteční, pokud je konečný zůstatek 

menší proti počátečnímu, nastává negativní tok. 

b) Nepřímá metoda – vychází z podkladů rozvahy, výkazu zisku a ztráty a doplňujících 

údajů k těmto výkazům. 

  

                                                 
19

 SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash flow. 2. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 2010. 55 s. ISBN 978-80-

251-3130-5.   
20

 Business center: Český účetní standard pro podnikatele č. 023 Přehled o peněžních tocích. [online]. © 1998 - 

2012 [cit. 2012-01-25]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceske-ucetni-

standardy/podnikatele/023.aspx ISSN 1213-7235 

 

 

http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceske-ucetni-standardy/podnikatele/023.aspx
http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceske-ucetni-standardy/podnikatele/023.aspx
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Obrázek 2.2.3.2 Výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou 

 

Zdroj: REŽŇÁKOVÁ, Mária et al. Řízení platební schopnosti podniku. 1. vydání. Praha: Grada 

publishing, 2010. 23 s. ISBN 978-80-247-3441-5.    

 

Kralicek pro Quick test a index bonity uvedl jiný model, podle kterého by se cash flow 

mělo vypočítávat:
21

 

+ bilanční zisk (- bilanční ztráta) 

+ příděly do rezervních fondů (dotování, zvyšování) 

- rozpouštění rezervních fondů (zmenšování) 

+ příděly do rezerv, jež se dlouhodobě nestanou vydáními 

- rozpuštění rezerv, jež se dlouhodobě nestanou příjmy 

+ odpisy 

= Výsledné Cash-flow 

 

Kralicek pro výpočet Cash-flow uvádí, že: „Výše uvedený Cash-flow pro ukazatele je 

pravdivým měřítkem jen při mírně rostoucích obratech. Při silném vzestupu obratu, třeba 

v zakladatelské fázi, udávají tyto indikátory skutečnou platební schopnost příliš vysoko. 

A obráceně, při silných poklesech obratu, je v pokladně více peněz, než se dá očekávat na 

základě shora uvedených Cash-flow.“
22

  

  

                                                 
21

 KRALICEK, Peter. Základy finančního hospodaření. Přeložil Josef Spal. Praha : Linde Praha, 1993. 55 s. 

ISBN 80-85647-11-7.  
22

 KRALICEK, Peter. Základy finančního hospodaření. Přeložil Josef Spal. Praha : Linde Praha, 1993. 55 s. 

ISBN 80-85647-11-7.   
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Kislingerová, nedoporučuje používat Kralickův výpočet pro model české ekonomiky, 

proto uvádí vlastní způsob výpočtu:  

+ výsledek hospodaření za účetní období 

+ odpisy 

+ změna stavu rezerv 

= Výsledné Cash-flow 

 

2.3 Hodnocení efektivnosti investice  

Efektivnost investice se hodnotí podle dosažené rentability, čisté současné hodnoty a 

doby návratnosti.  

 

2.3.1 Čistá současná hodnota 

NPV je zkratkou anglického názvu „Net Present Value“ a znamená čistou současnou 

hodnotu.  V literatuře se tato zkratka používá dost často bez dalšího vysvětlení. Proto je 

důležité na tuto skutečnost upozornit. 

Čistá současná hodnota projektu představuje součet čistých současných hodnot dílčích 

investic. Hovoříme o aditivním ukazateli vyjadřujícím rozdíl mezi diskontovanými peněžními 

příjmy a diskontovanými peněžními výdaji projektu. Kladem je zohlednění časové hodnoty 

peněz. Nedostatkem metody čisté současné hodnoty je hlavně skutečnost, že se jako výsledek 

zobrazí údaj v rozhodující míře závislý na poskytnuté úrokové míře. Při nestálosti bankovního 

prostředí, rozkolísanosti světových trhů se surovinami i produkty, problémy nejednotné 

evropské ekonomické strategie, při těžko predikovatelném vývoji a směřování naši politické 

scény je složité s dostatečnou přesností odhadnout interval růstu a poklesu úrokové míry. 

Čistou současnou hodnotu vypočteme podle vzorce:
23

 

 

(2.1)    

 

 

                                                 (2.2) 

 

 

  

                                                 
23

 VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 

95s. ISBN 80-86929-01-9. 
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Kde: NPV – čistá současná hodnota 

CF1,2..N – peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti 

i – požadovaná výnosnost podnikového kapitálu 

N – doba životnosti 

KV – kapitálový výdaj 

n – jednotlivá léta životnosti 

 

Pro NPV = 0 platí, že kapitálové výdaje jsou v rovnováze s kapitálovými příjmy. 

Nedochází k posunu tržní hodnoty podniku ani v kladném, ani v záporném směru. 

Čím je NPV > 0, tím více roste hodnota podniku. Vlastníci zhodnocují svůj majetek, 

získávají důvěryhodnost věřitelů, vytvářejí si lepší pozici při sjednávání dalších úvěrů a mají 

naději na získání vyšších úvěrů s nižší úrokovou sazbou. 

 

2.3.2 Ziskovost investice 

Písmena PI znamenají zkratku „Profitability Index“, což je anglický výraz pro index 

ziskovosti. 

Index ziskovosti představuje poměr peněžních toků vyjádřených v současné hodnotě 

prognózovaných budoucích toků hotovosti a počátečních kapitálových výdajů:
24

  

 

 

(2.3) 

 

 

(2.4) 

 

Kde: PI – index ziskovosti (rentability) 

CFi – peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti 

i – požadovaná výnosnost podnikového kapitálu 

n – jednotlivá léta životnosti 

N – doba životnosti 

KV – kapitálový výdaj 

PV – současná hodnota prognózovaných budoucích toků hotovosti 

                                                 
24

 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada Publishing, 2008. 121 s. 

ISBN 978-80-247-2424-9. 
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Index ziskovosti není aditivní k peněžním tokům. Jeho důležitost spočívá v zohlednění 

časové hodnoty peněz všech plateb, a proto se dá využít při výběru vzájemně se vylučujících 

projektů. Dosáhne-li PI hodnot větších než 1, investice je zajímavá.  

Pro kladné zhodnocení projektu musí být brán zřetel na NPV a PI současně. Ke 

schválení investice je zapotřebí aby NPV nabývalo hodnot větších než 0 a zároveň PI bylo 

větší než 1.   

 

2.3.3 Doba návratnosti 

Metoda doby návratnosti se v literatuře uvádí pod anglickým názvem „Pabeck Period“, 

od kterého je odvozena zkratka PP. 

Doba návratnosti říká, za kolik let, případně měsíců, se vrátí pořizovací náklady 

z diskontovaných peněžních příjmů. Metoda doby návratnosti se používá zejména v těchto 

případech: 

U projektů s krátkou životností. 

U projektů s vysokým rizikem. 

Jako doplňující kritérium hodnocení. 

 

Návratnost nastává v roce, v němž platí rovnost:
25

  

a 

KV = Σ (Zn + On) (2.5) 

i=1  

Kde: KV – kapitálový výdaj (pořizovací cena) 

Zn – roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti 

On – roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti 

n – jednotlivá léta životnosti 

a – doba návratnosti 

Čím kratší bude doba návratnosti, tím příznivější je hodnocení projektu. Účelem je 

připravit návrh, který svými peněžními příjmy uhradí kapitálové výdaje v nejkratším čase. 

Za horní hranicí doby návratnosti návrhu považujeme jeho dobu životnosti. 

Doba návratnosti se stanoví pomocí kumulativního sčítání zisku po zdanění a odpisů. 

O době návratnosti hovoříme v okamžiku, kdy se kumulativní souhrn zisku po zdanění a 

odpisů vyrovná kapitálovému výdaji. 
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 HRDÝ, Milan. Strategické finanční řízení a investiční rozhodování. 1.vyd. Praha: Bilance, 2008. 48 s. ISBN 
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2.3.4 Holandský test cenové citlivosti  

Test cenové citlivosti napomáhá stanovit cenu produktu nebo služby na takové úrovni, 

kterou je zákazník ochoten zaplatit. Informace se získávají formou dotazování, které má svůj 

postup, opírající se o dotazník obsahující čtyři základní otázky, s doporučeným pořadím: 

„Při jaké ceně Vám bude výrobek či služba připadat jako levný? 

,Při jaké ceně Vám bude výrobek či služba připadat jako drahý? 

,Při jaké ceně Vám bude výrobek či služba připadat tak drahý, že si jej v žádném případě 

nekoupíte? 

,Při jaké ceně Vám bude výrobek či služba připadat tak levný, že budete pochybovat o jeho 

kvalitě?“
26

  

Odpovědi dotazovaných se zaznačí do cenové škály, která má obsahovat třicet 

až čtyřicet položek. Na základě získaných odpovědí je možné vytvořit kumulativní četnosti 

odpovědí na jednotlivé otázky a následné grafické zobrazení. 

Obrázek 2.3.4.1 Grafické vyhodnocení testu citlivosti 

 

Zdroj KOZEL, Roman et al. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2011. 275 s. ISBN 978-80-247-3527-6.    

 

Bod cenového nezaujetí „označuje shodný počet dotazovaných jako nízkou i vysokou. 

Jestliže tedy bude zboží realizováno za tuto cenu, nebude obecně považováno ani za levné, 

ani drahé. V praxi za tuto cenu prodávají především firmy s dominantním postavením na 

trhu.“
 27

 

                                                 
26

 KOZEL, Roman et al. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 274 s. ISBN 978-80-247-3527-6.  
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 KOZEL, Roman et al. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 275 s. ISBN 978-80-247-3527-6.  
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Optimální cenový bod, je „cena, která se setkává s relativně nejmenším odporem 

spotřebitelů. V případě, že se křivky neprotnou, získáváme optimální cenové rozmezí.“
28

 

Bod marginální láce a bod marginální drahoty „vymezují pásmo přijatelného cenového 

rozpětí. Nedoporučuje se stanovit cenu, která se nachází mimo tento interval.“
29

 

 

2.4 Metody k analýze podnikatelského prostředí  

Metody zahrnují monitoring a analýzu podnikatelského prostředí, PESTE analýzu, 

marketingový mix, Porterův model pěti sil a SWOT analýzu.   

 

2.4.1 Analýza podnikatelského prostředí a monitoring 

V podnikatelském prostředí se uplatňuje několik faktorů, které se nacházejí uvnitř nebo 

vně určitého podnikatelského subjektu. Podnikatelské prostředí vnitřní je specifické pro daný 

subjekt a označujeme ho také jako mikroprostředí. Podnikatelské prostředí vnější, 

se dá rozčlenit na makropodnikatelské prostředí a mezzopodnikatelské prostředí tak, 

jak znázorňuje obrázek níže. 

Obrázek 2.4.1.1 Typy podnikatelského prostředí 

 

Zdroj: LUDVÍK, Ladislav. Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prostředí. 1. Vydání. Jilešovice: František 

MAJ, 2000. 27 s. ISBN 80-86458-03-2.   

                                                 
28

 KOZEL, Roman et al. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011. 275 s. ISBN 978-80-247-3527-6.  
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Monitoring představuje permanentní činnost, která zahrnuje přípravu, jejímž základem 

je stanovení technických a organizačních podmínek, sledování, shromažďování a 

zpracovávání údajů, hodnocení průběhu s použitím zvolených ukazatelů a srovnávacích 

měřítek a také výsledků sledovacích procesů a v neposlední řadě také prezentace výsledků. 

Jde o účelové sledování podnikatelského prostředí. 

 

2.4.2 PEST analýza 

„PEST analýza je zkratka pro Political, Economic, Social and Technological analysis 

neboli analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů. Je to součást 

strategického managementu, která přichází ke slovu obvykle tehdy, kdy se společnost 

rozhoduje nad svým dlouhodobým strategickým záměrem a/nebo kdy plánuje realizovat 

nějaký velký projekt, ať již ve své domovské zemi či v cizině. PEST analýza může a také by 

měla stavět na co největším množství nezávislých faktů. Ty v tomto případě dodávají národní 

vlády a zákonodárné orgány, centrální banky, statistické úřady (v EU pak ještě Eurostat), 

mezinárodní organizace jako např. OECD a v krajních případech i méně nezávislé národní 

orgány jako jsou nejrůznější subjekty na podporu exportu anebo zpravodajské služby (typicky 

CIA World Factbook), jejichž částečnou náplní práce je rovněž ochrana ekonomických zájmů 

daňových rezidentů v zahraničí.“
30

 

Obrázek 2.4.2.1 PEST analýza 

 

 

 

 

Zdroj: Byznys slovíčka. PEST [online]. 2012 [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: 

http://www.byznysslovicka.com/ekonomika_management/pest 

                                                 
30

 ZIKMUND, Martin. Kde se vzala a k čemu je PEST analýza. [online]. 29. listopadu 2010 19:48 [cit. 2012-01-

06]. Dostupné z: http://www.businessvize.cz/planovani/kde-se-vzala-a-k-cemu-je-pest-analyza ISSN 1805-0263. 
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Politické prostředí 

Analýza politického prostředí se zabývá faktory spojenými se stabilitou politické scény. 

Politické prostředí má přímý vliv na omezování nebo podporu podnikání, ekologickou 

legislativu i podmínky zaměstnávání občanů. Pro správnou orientaci je nezbytné sledovat 

veškeré změny v oblastech, které se bezprostředně týkají konkrétní organizace, jde především 

o změny v sazbách dodavatelů energií a jejich regulaci a změny zákonů hlavně v oblasti 

sociální. Každá vláda přináší při svém vzniku programové prohlášení, které určuje směr 

politiky na další čtyři roky. Podnikatelské subjekty musí sledovat její kroky, aby dokázaly 

včas reagovat na měnící se situaci. 

 

Ekonomické prostředí 

Analýza ekonomického prostředí zkoumá odhad a očekávaný vývoj cen produktů a 

služeb. Zabývá se výhledem na změnu ceny pracovní síly. Ekonomické prostředí se skládá 

především z daňových odvodů (spotřební daň, DPH, daň z nemovitostí, DPPO atd.), poplatků, 

celní politiky, měnové stability a vývoje kurzu, dále z bankovních služeb, mezinárodních 

ekonomických vztahů a na ně vázaných hospodářských cyklů, makroekonomických 

ukazatelů, trendů atd. Významnou oblastí mající vliv na utváření ekonomického prostředí jsou 

vstupy a působení zahraničních investorů, proexportní politika, systém dotací a inflační tlaky. 

 

Sociální prostředí 

Podklady pro analýzu sociálního prostředí lze nejlépe získat z výstupů národního 

statistického úřadu, který předkládá ucelený soubor informací z oblasti demografické, etnické, 

náboženské, mediální atd. Získané údaje slouží podnikatelskému subjektu k získání přehledu 

o možnostech odbytu nabízeného produktu a zhodnocení situace na úrovni koncového 

spotřebitele. Utváření a změny sociálního prostředí jsou odrazem mediálního průmyslu, 

reklam, životního stylu a vývojových trendů, také šíření informací prostřednictvím prezentací 

různého typu, například veletrhy, výstavami, konferencemi aj. 

 

Technologické prostředí 

Technologické prostředí představuje souhrn otázek zabývajících se dopravní 

infrastrukturou, energetikou, průmyslem, stavebnictvím, vědou, výzkumem, ochranou 

duševního vlastnictví, legislativním rámcem, obchodováním s emisními povolenkami a 

dotováním obnovitelných zdrojů energie. Samostatnou kapitolu tvoří výchova odborníků 

od řemeslníků po vysokoškoláky. Důležité je sledování trendů ve vzdělávání se zaměřením 
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na koordinaci mezi vzděláváním, vývojem a praxí s důrazem na dlouhodobou součinnost mezi 

všemi složkami. Nedílnou součástí technologického prostředí jsou prováděcí vyhlášky a jiné 

nižší právní normy, cenová rozhodnutí regulátorů, které mají přímý vliv na jeho změny, 

utváření a směrování. Existuje přímý vztah mezi tvorbou technologického prostředí a 

environmentálními požadavky. V současné době se klade důraz na to, aby aplikované 

technologie přinesly společnosti očekávaný užitek, ale zároveň zásah do životního prostředí 

nesmí překročit předem stanovené limity. 

 

PEST analýza bývá často rozšířena podle důležitosti jednotlivých faktorů, kdy se podle 

potřeby přidávají další oblasti. Původní čtyři písmenka se v odnožích různě přehazují, aby 

se nová zkratka dobře vyslovovala. Setkáváme se se SLEPT analýzou, která přidává písmeno 

L jako Legal neboli právní prostředí. V původní PEST analýze je tato oblast zahrnuta 

pod politickým prostředím P. V současné době se klade důraz na životní prostředí, proto 

se přidává písmeno E jako Environmental, což nám ze SLEPT analýzy udělalo PESTEL nebo 

též PESTLE analýzu. V původní PEST analýze byla oblast životního prostředí také zahrnuta, 

opět pod písmenem P a svým způsobem i pod T, protože do obou kategorií spadá regulační 

opatření na minimální účinnost, které mají dosahovat nové elektrárny v České republice. 

Existuje také STEEPLE a STEEPLED analýza, která přidává Education neboli vzdělání 

a Demographic, neboli demografické faktory, v původní PEST analýze jsou zahrnuty 

pod sociálními faktory. STEER neboli Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological 

a Regulatory factors, kde S je původně zastoupeno v sociální oblasti a ekologické a regulační 

faktory nahrazují původní politické.
31

  

  

                                                 
31
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Obrázek 2.4.2.2 PESTLE analýza 

 

 

 

 

 

Zdroj: Byznys slovíčka. PESTEL [online]. 2012 [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: 

http://www.byznysslovicka.com/ekonomika_management/pestel  

 

PEST analýza zahrnuje veškeré oblasti a pouze pro zdůraznění jsou určité obory 

vyzdviženy samostatným písmenem. Základní tvar označení analýzy se používá nejčastěji. 

 

Jak používat PEST analýzu 

PEST analýza může být poměrně obsáhlá, protože pokrývá veškeré významné 

makroekonomické ukazatele a často se dotýká i oblasti marketingové analýzy trhu. PEST 

analýza je součástí strategie.  

„U PEST analýzy se vyplatí postupovat v několika krocích. V prvním kroku je důležité 

vytyčit si u jednotlivých písmen relevantní oblasti. Často jich totiž eliminujete drtivou většinu 

(např. firmu podnikající v oblasti IT poradenství nebudou sociální a ekologické faktory 

a otázky stability vlády až tak moc zajímat, za to ji budou zajímat faktory ekonomické). 

V dalším kroku je dobré si stanovit požadovanou hloubku analýzy. Tady nelze než doporučit 

takový postup, že do detailu se jde až tehdy, když se narazí na něco nepředpokládaného, 

http://www.byznysslovicka.com/ekonomika_management/pestel
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zvláštního nebo zcela odlišného od dění v domovské zemi (pakliže se bavíme o analýze 

v zahraničí). Ve třetím kroku se připraví samotná analýza, která může klidně zabrat i pár 

desítek stran. Ve čtvrtém kroku se pak z analýzy udělá výtah, ideálně ve formě bodů stejně 

jako u SWOT analýzy. Rozdíl je jen v tom, že tady nemusí nutně všichni vědět, co se pod 

daným bodem myslí, takže k případnému vysvětlení dobře poslouží ona detailní analýza. 

Na závěr pak nezbývá než konstatovat, že u PEST analýzy nejde ani tak o to, aby byla detailní 

jako o to, aby dokonale postihla a dostatečně zvýraznila všechny klíčové rizikové nebo 

zpeněžitelné faktory.“
32

  

 

2.4.3 Marketingový mix  

Schoell s Gultinanem definují marketingový mix jako „soubor marketingových 

nástrojů, které firma využívá k tomu, aby dosáhla svých cílů na cílovém trhu.“
33

 

1. Produkt (product)  

Produktem chápeme výrobek nebo službu, kterou podnikatel nabízí. Považujeme 

ho za základ celého podnikání, jeho prostřednictvím jsou uspokojovány požadavky 

a potřeby zákazníka. Je třeba zjistit, jestli sortiment plně vyhovuje přáním 

zákazníka a popřípadě navrhnout patřičné změny v oblasti záruky, designu, jakosti, 

rozmanitosti, vlastností, označení, balení, velikosti či doprovázejících služeb. 

2. Cena (price) 

„Cenu lze chápat jako oběť, kterou musí zákazník podstoupit, aby mohl získat daný 

produkt. Tuto oběť ale podstoupí pouze tehdy, pokud je menší než užitek, který 

daným nákupem získá.“
34

 Součástí stanovení ceny je cenová strategie, politika slev i 

platebních podmínek. 

3. Distribuce (place) 

Podnikatel musí při zakládání podniku dobře zvážit lokalitu a konkrétní umístění 

podniku. Distribuční cesty závisí především na dopravní infrastruktuře oblasti, 

použitelných komunikačních kanálech, jejich kapacitě a rychlosti, na dosažitelnosti 

energetických sítí. Potřebná kapacita distribučních cest vychází z druhu, množství, 

stavu, případně velikosti výrobku nebo služby. Využitelná dopravní síť musí 
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pokrývat území odběratelů tak, aby přeprava byla řešena hospodárně a bez 

zbytečných časových ztrát v souladu s potřebami zákazníků a parametry produkce.  

4. Marketingová komunikace (promotion) 

Marketingová komunikace je nástrojem dorozumívání se se zákazníkem. Jejím 

hlavním úkolem je rozšiřovat povědomí o podniku, jeho produktech a tím 

přesvědčit širokou potenciální klientelu o užitečnosti, pořídit si právě určité zboží, 

nebo službu z produkce daného podniku. Cílem marketingové komunikace je 

podpořit formou reklamy, public relations, osobním prodejem a jinými nástroji 

odbyt vytvořené produkce. 

 

“Marketingový mix spolu s výběrem tržních segmentů a cílových trhů vytvářejí 

marketingovou strategii firmy.“
35

 

 

2.4.4 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil slouží k získání přehledu o míře konkurence v určité oblasti 

podnikání. 

 

Obrázek 2.4.5.1 Hybné síly konkurence v odvětví 

 

Zdroj: NÝVLTOVÁ Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku. Praha: Grada Publishing, 2010. 194 

s. ISBN 978-80-247-3158-2.   

 

Firmy nově vstupující do kterékoli oblasti výroby nebo služeb mění konkurenční 

prostředí pro již fungující subjekty se stejným nebo podobným zaměřením. Pokoušejí 
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se získat podíl na trhu vyplněním prázdného tržního prostoru nebo zaujmout část prostoru 

ovládaného konkurentem. Přinášejí do odvětví další kapacitu, ale také odebírají část zdrojů. 

Nově příchozí firmy většinou zvýší konkurenční tlak na své okolí a své protivníky nutí 

ke snižování cen nebo ke zvyšování nákladů a kvality jejich produkce s cílem udržet svou 

dřívější pozici na trhu. Subjekty nově vstupující do konkurenčního boje mají výhodu ve formě 

utajování svého záměru a následným razantním vstupem na scénu a stržením pozornosti 

potenciálních odběratelů nově nabídnuté produkce mohou využít momentu překvapení. Musí 

přitom překonat kladené překážka vstupu do odvětví, přechodně zvýšené náklady, 

kapitálovou náročnost úvodní kampaně i zvýšené nároky na zahájení činnosti, nalézt cestu 

k distribučním kanálům a především přesvědčit odběratele o kvalitě nabízeného zboží. 

Stávající konkurence zřejmě ihned zareaguje a podnikne všechny dostupné kroky, aby uhájila 

svou pozici na trhu. Soustředí pozornost na kvalitu a cenu, porovná jejich ukazatele s nově 

nabízeným zbožím a investuje do reklamy, doprovodných služeb nebo technologických 

inovací. Tradičním producentům přinášejí potíže substituty. Jde o výrobky, nebo služby, 

které dokáží zastoupit stávající produkt za nižší cenu. Spotřebitel získává možnost nahradit 

původní produkt cenově dostupnější náhražkou. Paralelně s cenou se odrazí v rozhodnutí 

spotřebitele deklarovaná kvalita, užitná hodnota i vnější vzhled. Silní a koncentrovaní 

dodavatelé s propracovanou logistikou získávají zpravidla pevnější postavení na trhu a 

včasným zásahem dokáží uhájit své teritorium. Zákazník v konkurenčním boji dodavatelů 

sehrává klíčovou roli. Je to právě on, který může vhodnou strategií získat výhody při odběru 

zboží ve formě množstevních slev, bonusových programů a dalších zvýhodnění. Nejsilnější 

konkurenční boj nastává tradičně mezi producenty běžně dostupného zboží, které je hodně 

žádané a přitom je ho na trhu dostatek, nebo dokonce přebytek. O svůj odbyt a udržení 

zákazníků se naopak nemusejí příliš obávat firmy nabízející těžko dostupné komodity pro 

specifický odběratelský sektor.      

Cílem Porterovy analýzy je identifikace možných hrozeb plynoucích z konkurenčního 

prostředí a poukázat na příležitosti k jejich eliminaci. 

 

2.4.5 SWOT analýza  

SWOT analýza je tvořena dvěma částmi, a to analýzou SW a analýzou OT. 

„Doporučuje se začít analýzou OT – příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí 

firmy, a to jak makroprostředí (obsahuje faktory politicko-právní, ekonomické, sociálně-

kulturní, technologické), tak i mikroprostředí (zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, 

veřejnost). Po důkladně provedené analýze OT následuje analýza SW, která se týká vnitřního 
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prostředí firmy (cíle, systémy, procedury, firemní zdroje, materiální prostředí, firemní kultura, 

mezilidské vztahy, organizační struktura, kvalita managementu aj.).“
36

 

 

Obrázek 2.4.4.1 SWOT analýza 

Silné stránky 

(strengths) 

Zde se zaznamenávají skutečnosti, 

které přinášejí výhody jak zákazníkům, tak 

firmě 

Slabé stránky 

(weaknesses) 

Zde se zaznamenávají ty věci, které 

firma nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si 

ostatní firmy vedou lépe 

Příležitosti 

(oportunities) 

Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, 

které mohou zvýšit poptávku nebo mohou 

lépe uspokojit zákazníky a přinést firmě 

úspěch 

Hrozby 

(threats) 

Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, 

trendy, události, které mohou snížit poptávku 

nebo zapříčinit nespokojenost zákazníků 

Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, Dagmara. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 103 s. ISBN 

978-80-247-2690-8.   

 

Firma si slabé a silné stránky určí pomocí vnitropodnikových analýz a hodnotících 

systémů. Kritériím vybraným podle výzkumných technik, např. brainstormingem, 

dotazováním nebo diskusí je přiřazena váha v rozmezí jednoho až pěti bodů. Poté se použije 

škála obvykle v rozmezí mínus deseti až plus deseti bodů. Nula v tomto případě značí, 

že kritérium není zařazeno mezi silné ani mezi slabé stránky.  

SWOT analýza má své nevýhody. Je statická a subjektivní. 

 

Cílem SWOT analýzy je identifikovat, zda současná strategie a silné a slabé stránky 

jsou schopny reagovat na změny, které v prostředí nastávají.  

  

                                                 
36

 JAKUBÍKOVÁ, Dagmara. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 103 s. ISBN 978-

80-247-2690-8.  
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3. Analýza prostředí  

Cílem analýzy prostředí je předložit podnikateli soubor okolností a skutečností, které 

ovlivňují zamýšlenou podnikatelskou činnost.  

 

3.1 PEST analýza   

PEST analýza rozebírá vlivy politických, ekonomických, sociálních a technických 

aspektů působících na chod speciálního sociálního zařízení pro seniory a osoby 

hendikepované. 

 

Politické vlivy 

Sociální zařízení pro seniory a osoby hendikepované, stejně jako ostatní firmy 

s podobným zaměřením, jsou rozhodujícím způsobem ovlivňovány změnami zákonů, které 

přímo souvisí s jejich zřizováním a provozem. Jde zejména o zákony upravující právní formu 

podnikání, účetní a daňové postupy, povinnosti vůči státu a státním orgánům, změnu 

daňových sazeb, harmonizaci s legislativou EU, možnosti využívání dotací z evropských 

fondů a finančních prostředků z rozpočtů Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních 

věcí a jiných orgánů, ale také zákony upravující sociální příspěvky a výší důchodů. Vedle 

zákonů mají bezprostřední vliv na zřizování a provoz i podzákonné normy, kterými jsou 

zejména různé směrnice, normy, vyhlášky, ale i návody a jiné předpisy. 

Současná vládní koalice složená z Občanské demokratické strany, TOP 09 a Věcí 

veřejných uvedla ve svém programovém prohlášení ze dne 4. srpna 2010 jako hlavní bod 

reformu veřejných financí s cílem zastavit veřejný dluh a nastavit parametry rozpočtové 

politiky tak, abychom v roce 2016 dosáhli vyrovnaných veřejných rozpočtů.
37

 Proto dochází 

průběžně k výrazným změnám v oblasti zdravotnictví, důchodového systému, sociálního 

zabezpečení, ale i odvodů DPH.   

Plánované změny v zařazování zboží a služeb do snížené sazby DPH a převod mnoha 

položek do základní sazby je novým rizikem finančních výhledů konečných spotřebitelů i 

poskytovatelů služeb všeho druhu. Dnes spadají služby soukromých sociálních zařízení 

do snížené sazby DPH, která činí 14 %. Státní zařízení jsou od plateb DPH osvobozeny. 

Nejistotu při plánování vyvolává nejasnost budoucího vývoje. Podle prohlášení ministra 

financí mají být sociální služby poskytované soukromým sektorem přeřazeny do základní 
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 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Programové prohlášení vlády [online]. 4. srpna 2010 [cit. 2012-03-15]. 

Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf 

 

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf


 

31 

 

sazby, tedy 20 %. Stejný postup bude zřejmě zvolen i u dodávek energií. Začlenění státních 

zařízení poskytujících sociální služby do systému odvodů DPH při změnách legislativy je 

zatím nejasné. Zvýšení DPH pro soukromé podniky bude mít přímý vliv i na zvýšení cen 

poskytovaných služeb. Nevyjasněnou otázkou zůstává i budoucí vývoj základní sazby DPH. 

Vládní činitelé spekulují s její průběžnou manipulací. Vzhledem k nejasné budoucí situaci 

v zařazení soukromých sociálních služeb do systému odvodu DPH jsou při výpočtu nákladů 

na ubytování a péči ošetřovatelů v této práci použity ceny bez DPH. Investoři s obavami 

přihlížejí těmto změnám. 

Sledování daňových, účetních, mzdových, sociálních a zdravotních změn je velmi 

časově a administrativně náročné. Od roku 2010 došlo ke zvýšení sankcí za porušení právních 

předpisů. Státní orgány mají v ruce nástroje, které mohou být v určitých případech 

pro podnikatele likvidační. 

Opoziční strany v parlamentu se snaží opakovaně vyvolávat hlasování o nedůvěře 

koaliční vládě. 

Současná situaci z hlediska politických vlivů na zakládání podniků poskytujících 

sociální služby je značně riziková. Je třeba počítat i s tím, že bez dalšího rozvoje sociálních 

služeb se naše společnost neobejde. Budou muset probíhat další jednání, která zkorigují 

negativní prognózy.   

 

Ekonomické vlivy 

Kromě daňového zatížení musíme adekvátním způsobem přihlížet k vývoji, průměrného 

důchodu a velikosti poskytovaných sociálních příspěvků. Zejména při stanovování ceny 

služby je zapotřebí brát tyto aspekty v úvahu, aby byla služba dostupnou a tím se stala i 

žádanou. Zpracováním údajů z dotazníkového šetření mezi lidmi různých věkových kategorií 

lze nejprůkaznějším způsobem získat přehled o dosažitelnosti služby. 
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Tabulka 3.1.1 Počet a průměrné výše důchodů k 4. čtvrtletí 2011 

 

 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení. Důchodová statistika za rok 2011. Přiznané důchody 4. čtvrtletí 

2011. [online]. 2012 [cit. 2012-03-01]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/o-

cssz/informace/statistiky/duchodova-statistika/duchodova-statistika-za-rok-2011.htm 

 

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/statistiky/duchodova-statistika/duchodova-statistika-za-rok-2011.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/statistiky/duchodova-statistika/duchodova-statistika-za-rok-2011.htm
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Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 

12-ti předchozích měsíců.  

 

Tabulka 3.1.2 Míra inflace v letech 1996-2011 

 

Zdroj: Český statistický úřad. Míra inflace. [online]. © Český statistický úřad, 2012 [cit. 2012-03-01]. Dostupné 

z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace  

 

Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se 

v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, důchodů apod. 

 

Sociální vlivy 

Stárnutí populace je aktuálním jevem. Stoupá počet seniorů, kteří potřebují zajistit 

celodenní péči v odborném zařízení. Pracovní nasazení, životní styl, stravování, dlouhodobý 

stres, znečištěné životní prostředí mají přímý vliv na zdravotní stav lidí. Stále častěji 

se setkáváme s potřebou poskytnout péči sociálních služeb i mladším klientům s různým 

tělesným i duševním onemocněním. Potřebnou kapacitu lůžek i denních stacionářů ovlivňuje 

počet hendikepovaných a rostoucí počet seniorů nejen v Moravskoslezském kraji. Predikce 

Ministerstva financí uvádí následující celorepublikové demografické složení obyvatel. 

  

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace
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Tabulka 3.1.3 Demografie (v tis. osob) 

 

 

Zdroj: Ministerstvo financí. Odbor Finanční politika. Makroekonomická predikce České republiky říjen 2011, 

strana 22 [online]. Praha, 2011 [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Makroekonomicka-predikce_2011-Q4.pdf ISSN 1804-7991. 

 

Česká republika se potýká s problémem nedostatku zařízení. Následující tabulka uvádí 

neuspokojené žádosti o umístění v domovech důchodců a penzionech pro důchodce. 

  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Makroekonomicka-predikce_2011-Q4.pdf
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Tabulka 3.1.4 Neuspokojení žadatelé o umístění v domovech důchodců a penzionech 

pro důchodce v České republice (stav k 31.12. daného roku) 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad. Česká republika od roku 1989 v číslech. Zdravotnictví a sociální zabezpečení. 

Tab.13.03 Neuspokojení žadatelé o umístění v domovech důchodců a penzionech pro důchodce 1989 až 2010. 

[online]. © Český statistický úřad, 2012 [cit. 2012-03-01]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989  

 

Je zřejmá narůstající potřeba zakládání nových zařízení, nebo rozšiřování stávajících 

kapacit, které by byly svým vybavením schopny adekvátně zajistit seniorům důstojné životní 

podmínky. 

Moravskoslezský kraj trpí dlouhodobě velkou nezaměstnaností a také nedostatkem 

středního zdravotního personálu. Svou roli zde hraje i postupné otevírání pracovního trhu 

v zemích EU. Za posledních 20 let výrazně roste počet kvalifikovaných lidí, kteří v potřebné 

míře ovládají znalost cizího jazyka a tím se stávají vyhledávanými objekty zahraničních 

pracovních agentur. Přesto bychom při dostatečném mzdovém a morálním ohodnocení 

zdravotních a sociálních pracovníků nemuseli mít s hledáním vhodných zaměstnanců 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989


 

36 

 

problém. Působí zde střední zdravotnické školy, vyšší zdravotnická škola a také byla založena 

lékařská fakulta Ostravské univerzity.  

Několik let sledujeme snahu zlepšit lidem podmínky k životu. Apelujeme 

na ekologickou zodpovědnost, třídění odpadů, odevzdávání nebezpečných odpadů 

do sběrných dvorů s jejich následnou odbornou likvidací, snižování spotřeby energií, 

racionální hospodaření v oblasti vytápění objektů, snižování emisí z topenišť i spalovacích 

motorů. Jde o dlouhodobé snahy a součinnost státní správy i každého jednotlivce tak, aby 

docházelo k eliminaci nepříznivých vlivů na živé organizmy a tím i k nížení počtu lidí trpících 

zdravotním postižením v důsledku působení nepříznivých vlivů vnějšího prostředí. V procesu 

zlepšování životních podmínek už bylo dosaženo mnoho pozitivního, ale společnost má ještě 

celou řadu úkolů před sebou. 

 

Technologické vlivy 

Pro zřízení sociálního zařízení pro seniory a hendikepované osoby se předpokládá 

využití prostorů v objektu bývalé mateřské školy, kde jsou splněny všechny předpoklady 

pro napojení budovy na dodávky energií. K dispozici jsou dostatečně dimenzované přívody 

elektřiny, vody i tepla. S využitím plynu se v projektu neuvažuje. Objekt je vybaven i sítí pro 

odvod odpadních vod do veřejné kanalizace. Pro příjem televizního a rozhlasového signálu je 

na střeše upevněna anténa. Je možno využít i připojení kabelové televize a internetu. 

Pro telefonní spojení se počítá s využitím služeb mobilního operátora. 

Vybavení nábytkem, elektrospotřebiči, zařizovacími předměty a sanitární technikou, 

proběhne na základě porovnání nabídek a výběrem prostřednictvím internetu, kde lze 

dosáhnout nižších pořizovacích cen. Opatření mobilního zdvihacího zařízení a 

polohovatelných lůžek proběhne výběrem z nabídek několika výrobců, kteří se zabývají 

produkcí tohoto zboží. Není vyloučena ani koupě potřebného množství použitých lůžek 

z nemocnic. 

 

3.2 Marketingový mix  

Produkt (product) – Služba zajištění nepřetržité péče o seniory a hendikepované osoby 

ve třech odděleních, do nichž budou klienti přijímáni podle míry soběstačnosti. Důraz bude 

kladen na individuální přístup ke každému jedinci tak, aby personál zajistil průběžné 

uspokojování fyziologických, hygienických, zdravotních, stravovacích a kulturně-

společenských požadavků klientů. 
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Cena (price) – Celková částka se skládá z několika položek. Hlavní a z krátkodobého 

hlediska konstantní položkou je poplatek za ubytování a náklady spojená se spotřebou energií, 

daňovou zátěží, pojištěním a výdaji na odměny personálu i přiměřeného zisku. Variabilní 

složku nákladů tvoří především výdaje na stravování, zdravotnické potřeby, zdravotní 

pomůcky, hygienické potřeby, objednané služby, léky, zdravotní poplatky, kulturní vyžití a 

jiné individuální výdaje vynaložené na přání, nebo se souhlasem klienta. Cena ubytování a 

péče v jednotlivých odděleních se liší, rozdíly v platbách odrážejí zdravotní stav klientů a 

kategorie sociálního příspěvku na péči. 

Distribuce (place) – Projekt předpokládá umístění zařízení v zastavěné části obce 

s přímým napojením na obecní, nebo účelovou komunikaci, vlastní parkovací plochou 

pro obslužná vozidla i vozidla rodinných příslušníků a návštěv klientů a dalším veřejným 

parkovištěm v těsné blízkosti objektu.  Předpokládaná vzdálenost k zastávce veřejného 

dopravce nepřekročí 900 metrů. Pro zajištění stravování se počítá s uzavřením smlouvy 

s některou z kuchyní, jejíž dosažitelnost nepřekročí 20 minut jízdy autem. 

Marketingová komunikace (promotion) – Potenciální klienty budeme informovat 

prostřednictvím brožovaných výtisků předaných sociálním pracovníkům zdravotnických 

zařízení a nemocnic, v čekárnách obvodních lékařů a gerontologických ambulancí na území 

Moravskoslezského kraje budou vyvěšeny letáky obsahující základní informace a kontaktní 

údaje. Vzhledem k nevelké kapacitě zařízení se nepředpokládá potřeba provozovat vlastní 

internetovou stránku, nebo inzerovat v hromadných médiích. Je možné uvažovat jen o zadání 

několika inzerátů do regionálního tisku v době uvedení zařízení do provozu, když vznikne 

potřeba obsadit v krátké době všechna lůžka, aby projekt začal co nejdříve vytvářet 

předpokládané ekonomické přínosy. Lze doporučit manažerovi společnosti aplikovat systém 

pořadníku. Zveřejnění inzerátů a distribuce brožur a letáků má v takové situaci v dostatečném 

časovém předstihu předcházet samotnému otevření zařízení. Manažer zaeviduje zájemce a 

v době před zahájením provozu s nimi udržuje kontakt. Informuje budoucí klienty 

o organizačních záležitostech souvisejících s jejich budoucím pobytem a upřesňuje termín 

nástupu. Vzájemnou komunikací dává najevo snahu o řešení životní situace zájemců a vytváří 

prostředí důvěry a porozumění. Vystupování manažera musí být vstřícné, srozumitelné, 

přátelské, jasné a rozhodné. V případě převisu poptávky nad nabídkou manažer připraví 

dostupné podklady a informace o zájemcích a po poradě s hlavní zdravotní sestrou vybere 

z jejich řad ty, jejichž okamžitý zdravotní stav a sociální pozice vyžadují bezodkladné řešení. 

Rozhodnutí všem dotčeným oznámí a lidi, kteří z kapacitních důvodů nebudou ubytováni, 
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zapíše do samostatného seznamu a nadále s nimi bude v kontaktu, aby mohli začít využívat 

služeb společnosti v okamžiku, kdy se některé z lůžek uvolní.   

Pořadník umožní vedení společnosti získat dokonalý přehled o obsazení lůžek, mít jasno 

ve věkové struktuře klientů, naplánovat využití místnosti tak, aby se našel pro každého 

dostatek soukromí a aby se vyšlo vstříc i požadavkům na společné ubytování manželů, 

dlouholetých přátel, klientů s podobnými zdravotními potížemi a omezeními a životními 

osudy.   

Marketingová komunikace je potřebná hlavně proto, aby budoucí vztahy všech 

zúčastněných probíhaly v prostředí vzájemné důvěry, aby se informace šířily včas a efektivně 

s důrazem na jejich budoucí racionální využití. Vytváří předpoklad pro včasné sepisování 

smluv a dohod a pro plánování veškeré činnosti s dostatečným předstihem. 

 

3.3 Porterův model pěti sil 

Nedostatek zařízení podobného typu, kde najdou zázemí pro důstojný život lidé různých 

věkových kategorií a přibývající počet obyvatel ČR spadající do kategorie důchodců, otevírá 

volný prostor pro vstup nových firem rozhodnutých rozšířit nabídku služeb v segmentu 

sociálních služeb. V současnosti obsadily trh převážně domovy důchodců s velkou lůžkovou 

kapacitou využívající rozsáhlé budovy mnohdy kasárenského stylu i budovy bývalých 

nemocnic a ubytoven. Je pravdou, že pobyt v nich je finančně dostupnější. Na druhé straně 

v tak rozsáhlých budovách lze jen stěží zajistit klientům pocit soukromí, útulnosti a klidu. 

Při velkých koncentracích lidí, kteří mají téměř všichni významná zdravotní omezení a potíže 

se dříve nebo později projeví sociální obtíže vedoucí k nespokojenosti, nervozitě, pocitům 

tísně až bezvýznamnosti a nicotnosti v nazírání na vlastní existenci. Pobyt 

ve vysokokapacitních domovech důchodců bývá příčinou vzniku uzavřené komunity topící se 

v bludném kruhu svých vnitřních problémů, z nichž jen málokdo dokáže silou své osobnosti 

překlenout systematicky působící depresivní tlak z okolí a najít svou vlastní cestu k účelnému 

využití času a udržet si pozitivní pohled do budoucna. Podobnou situaci lze pozorovat 

u rozpočtových organizací, které bojují s permanentním nedostatkem finančních prostředků a 

jejich dobrá snaha často končí jen zajišťováním bazálních životních potřeb bez možnosti 

uplatnit potřebnou sociální a morální nadstavbu. Na nabídku služeb eliminujících negativní 

vliv nevhodných prostor a vysoké koncentrace lidí, kteří postupně ztrácejí své životní cíle a 

ideály, jistě zareagují především žadatelé a jejich rodiny, kterým záleží v první řadě 

na vytvoření téměř domácího prostředí, kde budou cítit bezpečí, pohodu a zájem personálu 

o pomoc a řešení jejich každodenních potřeb a trápení. Takoví klienti a jejich blízcí budou 
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ochotni zaplatit za ubytování a péči v menších zařízeních se širší možností účelného využití 

volného času a individuálním zajištěním služeb vyšší cenu. Rodiny potřebných, které 

se dokáží semknout, uvědomují si pocity svých blízkých, váží si jejich dřívějších zásluh, 

obětavosti, přínosu pro fungování rodiny a cítí k nim úctu a vděčnost, jistě budou usilovat 

o co nejpříznivější podmínky a prostředí pro jejich další život. Zároveň se členové rodin 

budou moct dále věnovat své práci bez toho, že by řešení péče o člena jejich komunity 

komplikovalo pracovní vztahy nejbližších. Zde se otevírá prostor pro soukromé organizace, 

které budou schopny vyjít vstříc oprávněným požadavkům klientů. 

Klienti jsou základním faktorem ovlivňujícím veškeré dění. Jsou příčinou i cílem 

veškerého snažení. Podmínkou vytvoření jejich spokojeného života zůstává dostatečné 

finanční krytí a účelné hospodaření se svěřenými prostředky s cílem uspokojení potřeb a přání 

klientů. Nejpodstatnější přednost menších zařízení se sociálními službami lze pozorovat 

v individuálním přístupu ke každému jednotlivci. V menších skupinách ubytovaných lidí je 

možné snáze ovlivňovat vztahy mezi nimi. Každý po čase pozná každého, naleznou průsečíky 

zájmů a společných prožitků i vzpomínek. Při společných akcích je předpoklad vzniku 

neformálních vztahů mezi klienty i ve směru k personálu a opačně. 

Nejvýznamnějším dodavatelem společnosti bude organizace poskytující služby 

v oblasti stravování. Společníci vyberou jednu dodavatelskou společnost schopnu poskytnout 

i dietní stravování. Manažer současně vyhledá náhradního dodavatele stravy pro zajištění 

chodu při možných výpadcích nebo při nespokojenosti klientů. 

Za substituty u tohoto podnikání považujeme samostatné domovy pro seniory, domovy 

se zvláštním režimem nebo domovy pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita možných 

substitutů je značně omezená. Uvedené organizace zpravidla závisí na příspěvcích ze státní 

pokladny a jsou zařazeny do nulové sazby DPH. V podmínkách současného problematického 

ekonomického vývoje Evropské unie a narůstajícího zadlužení našeho státu se dostávají 

do složité situace, hraničící s bojem o přežití. Při úvaze o vlivu substitutů ve vztahu 

k předkládanému projektu je třeba zamyslet se nad tím, že speciální sociální zařízení pro 

seniory a osoby hendikepované zvolí jako své budoucí místo k životu pravděpodobně užší 

skupina zájemců. Tomu odpovídá i plánovaná lůžková kapacita. Ostatní podobná zařízení 

soukromého typu, která by stála v pozici substitutů, nemají dnes tak rozsáhlé kapacitní 

možnosti, aby vylučovala vstup nových hráčů na trh poskytovatelů sociálních služeb a byla 

vážnou hrozbou. Segment péče o potřebné v současnosti není naplněn a v budoucnosti lze 

předpokládat další nárůst poptávky. V nejbližších letech se přesune boj mezi substituty 

do oblasti přijatelné cenové dostupnosti a klienti se soustředí na rozhodování, kolik budou 
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schopni a ochotni zaplatit za nabízené služby s ohledem na jejich kvalitu. Zákonitě vedle sebe 

budou i nadále existovat nabídky levnější i dražší, stejně jako kvalitnější a ty méně kvalitní, 

nabídky základních služeb i služeb rozšířených, reagujících operativně na potřeby a přání 

klientů. Na nich pak bude, učinit konečné rozhodnutí, které zařízení si zvolí, kde prožijí další 

roky života, kdo získá jejich důvěru. Na rozhodování ponese vliv kromě běžných 

informačních kanálů stále více osobní setkání s bývalými a současnými klienty toho kterého 

zařízení. Jen bude-li management důsledně dbát na vstřícný a nekonfliktní přístup personálu 

k ubytovaným a vynaloží snahu k vytvoření přátelských vztahů mezi klienty navzájem, lze 

očekávat zvýšený zájem lidí o umístění v zařízení. Dobré jméno a kvalitní reference přátel a 

důvěryhodných osob rozhodnou o prosperitě.    

Na území Moravskoslezského kraje, stejně jako v celé republice, existuje v oblasti 

sociálních služeb určité konkurenční prostředí. Přesto je zřejmé, že kapacita sociálních 

zařízení zatím nestačí krýt poptávku. Stále se na trhu se sociálními službami nachází dostatek 

prostoru pro vstup nových firem. Ne všechny organizace zajišťující požadované služby v této 

oblasti mají v konkurenčním prostředí dobrý zvuk. Vstupem nových subjektů se otevírají 

potenciálním klientům možnosti vyhledat žádanou péči podle svých možností a představ. 

Domovy důchodců nejsou pro mnohé žadatele nejlepším řešením a pravděpodobně vyhledají 

alternativní řešení pro svůj další život v komornějším prostředí s důrazem na poskytnutí 

dostatečné míry soukromí a zároveň dosažitelnými službami a péčí. Ani domy 

s pečovatelskou službou nemusejí splňovat bezezbytku očekávání lidí, kteří stojí 

před důležitým životním rozhodnutím. Určitá skupina obyvatel naší země jistě usoudí, že 

právě speciální zařízení pro seniory a lidi hendikepované se nejvíce přibližuje představám, 

které v dané oblasti mají. A proto mají taková zařízení své místo a prostor na trhu. Jsou zde 

proto, aby rozšířily nabídku a možnosti potenciálním klientům. V případě, že management 

přistoupí k realizaci projektu zodpovědně, dodrží všechna platná ustanovení zákonů a bude 

mít přitom na zřeteli kromě přiměřeného zisku plynoucího z podnikání hlavně zajištění 

patřičného komfortu klientů, nemusí mít obavy, že by v konkurenčním boji neuspěl. 

K dosažení takového cíle musí celé vedení vynaložit nemalé úsilí, obratnost při jednání, 

prokázat znalosti a orientaci v mnoha oblastech, které se zcela zásadně, nebo i jen okrajově, 

dotýkají předmětu jejich činnosti. Včasnou přípravou, předvídavostí a snahou být vždy 

o krůček před ostatními, nenechat se překvapit nenadálými zvraty situace a účelným, 

hospodárným, racionálním přístupem ke vzniklým problémům je možno směřovat k vytvoření 

a provozování špičkového zařízení v segmentu nepřetržitých sociálních služeb a podílet se tak 

na jejich soustavném zkvalitňování a lepší dostupnosti. 
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3.4 SWOT analýza 

SWOT analýza zahrnuje působení vnitřních a vnější vlivů na společnost. Následující 

tabulka znázorňuje působení faktorů na podnik. 

Strategií organizace je zaplnění volného tržního segmentu, který je v České republice 

nedostatečně zastoupen. SWOT analýza je zde použita jako výchozí metoda, která napomáhá 

predikovat hlavní konkurenční výhody a tím si vytvořit přehled o pozici ve srovnání 

s konkurencí. 

V tabulce 3.4.1 jsou ve čtyřech kvadrantech prezentovány silné a slabé stránky, 

příležitosti a ohrožení. V prvním sloupci prvního kvadrantu jsou vyjmenovány silné faktory 

záměru. Druhý sloupec vyjadřuje patřičnou váhu jejich důležitosti, která je vyjádřena formou 

čísel v intervalu 0,01-0,99. Součet vah důležitosti jednotlivých položek v každém kvadrantu 

se musí rovnat jedné. Čím je číslo vyjadřující váhu důležitosti blíže k hodnotě 1, tím je váha 

hodnocené položky vyšší. Třetí sloupec znázorňuje bodové ohodnocení vyjádřené 

celočíselnou hodnotou v intervalu 1-50. Čím vyšší bodová hodnota je přidělena faktoru, tím 

vyšší výskyt tohoto ukazatele se v činnosti společnosti předpokládá. Součinem váhy a bodů 

vznikne skóre důležitosti faktoru v rámci SWOT analýzy. Takto jsou číselně vyjádřeny a 

zhodnoceny silné stránky. Obdobný postup je použit při zvažování slabých stránek. Nacházejí 

se ve druhém kvadrantu tabulky v pátém až osmém sloupci.  Třetí kvadrant je vyhrazen 

příležitostem a čtvrtý zobrazuje faktory ohrožení.  

 

Tabulka 3.4.1 SWOT analýza 

Silné stránky Váha Body Skóre Slabé stránky Váha Body Skóre 

 - individuální přístup 

k zákazníkovi 0,19 45 8,55 

 - neznámé zařízení – 

novost na trhu 0,16 46 7,36 

 - kvalifikovaní a zkušení 

odborníci 0,13 43 5,59 

 - malá zkušenost v oboru 

podnikání 0,09 40 3,6 

 - vybavení potřebnou technikou 

a programovým vybavením 0,11 25 2,75 
 - cena (soukromé zařízení) 

0,2 34 6,8 

 - zkrácení času vybavování na 

úřadech 0,08 44 3,52 
 - doba uvádění na trh 

0,1 28 2,8 

 - stabilní dodavatelé 0,05 25 1,25  - zákaznická nedůvěra 0,1 42 4,2 
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 - klient nemusí sledovat změny a 

novelizace zákonů související 

se sociální podporou 

0,07 46 3,22  - konkurence 0,15 35 5,25 

 - zajištění celodenní péče o 

klienta 0,19 50 9,5 
 - kapitálové zázemí 

0,2 36 7,2 

 - příznivá dostupnost a výhodné 

umístění 0,1 39 3,9         

 - vhodné zvolení outsourcingu 

pro svou činnost 0,08 28 2,24         

Celkem 1   40,52   1   37,21 

        Příležitosti Váha Body Skóre Ohrožení Váha Body Skóre 

 - pozitivní změna zákonů 

(zdravotní, sociální, zákoník 

práce atd.) 0,18 35 6,3 

 - založení dalších 

podobných zařízení 

(konkurence) 0,12 38 4,56 

 - využití daňových odpočtů 0,07 20 1,4  - pokles počtu klientů 0,19 47 8,93 

 - dotační fond Evropské Unie 0,18 25 4,5  - negativní změny zákonů  0,17 35 5,95 

 - zájem o poskytovanou službu 

na trhu 0,2 47 9,4 
 - neplacení faktur klienty 

0,18 22 3,96 

 - rozšíření povědomí o zařízení 

0,17 35 5,95 

 - zpřísňování technických 

podmínek, zdravotních a 

hygienických požadavků 0,1 27 2,7 

 - cílové segmenty na trhu, které 

potřebují starostlivost 

0,2 47 9,4 

 - složitost a možná 

neúspěšnost žádostí o 

zdroje z fondů Evropské 

unie 0,11 25 2,75 

  
      

 - potencionální náskok 

konkurence 0,13 38 4,94 

Celkem 1   36,95 Celkem 1   33,79 

Zdroj: Práce autora 
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Ze SWOT analýzy vychází, že u společnosti převažují silné stránky nad slabými 

stránkami a že příležitosti převyšují ohrožení vznikající vnějším okolím organizace. 

Nejvýznamnější silnou stránkou je zajištění celodenní péče o klienty. Naopak nejslabší 

stránkou je neznámost zařízení, tedy její nové uplatnění na trhu sociálních služeb. Skóre 

silných stránek dosáhlo 40,52 bodů a skóre slabých stránek představuje hodnotu 37,21 bodů. 

Rozdíl mezi silnými a slabými stránkami činí pouze 3,31 bodů a není výrazný. Zjištěné skóre 

predikuje stav blízký stavu rovnovážnému. Na jeho základě lze odvodit, že je zapotřebí klást 

zvýšený důraz na důsledné uplatňování silných stránek pro zajištění pozitivního ovlivnění 

budoucí situace. Jednotlivé slabé stránky je naopak třeba hlídat a snažit se tlumit jejich vliv 

v dalším období. Pokud SWOT analýza pomůže odhalit konkurenční výhodu má podnik 

usnadněnou pozici pro budoucí rozvoj a zisk výhodnějšího postavení na trhu. V našem 

případě SWOT analýza konkurenční výhodu neodhalila.  

U vnějšího hodnocení organizace převažují příležitosti se skóre nabývajícím hodnotu 

36,95 bodů nad ohroženími s 33,79 body. Počet ohrožení převažoval nad počtem příležitostí. 

V bodovém vyjádření skóre převážily příležitosti nad ohroženími o 3,16 bodů. Nejde 

o výrazný rozdíl, ale z dlouhodobého hlediska lze výsledek hodnotit kladně, protože je reálný 

předpoklad, že v důsledku demografického vývoje v oblasti zvyšování průměrného věku lidí 

v naší zemi a s přihlédnutím ke zvyšujícímu se věku dožití bude s velkou pravděpodobností 

růst poptávka po službách celodenní péče o klienty se zdravotními potížemi. Proti tomuto 

faktu stojí nejsilnější zdroj ohrožení, kterým je možný pokles počtu klientů v důsledku jejich 

nízkých příjmů a nedostatečných finančních rezerv, aby si mohli potřebnou službu dovolit.    

Do budoucna je nutné soustředit se na neutralizaci slabých stránek organizace, posílit 

silné stránky a maximalizovat využití příležitostí. 

 

4. Vytvoření podnikatelského záměru 

Podnikatelský záměr sleduje zřízení speciálního sociálního zařízení pro seniory a osoby 

hendikepované. Obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, cash flow, pro stanovení 

akceptovatelné ceny je využit holandský test cenové citlivosti, bude zohledněn i vliv 

konkurence. 
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4.1 Popis podniku 

Speciální sociální zařízení pro seniory a osoby hendikepované bude soukromým 

zařízením poskytujícím celodenní péči. Bude určeno pro osoby starší 18 let a rozděleno do tří 

oddělení.  

Podnik bude založen a řízen třemi vlastníky. Každý z nich přispěje počátečním vkladem 

ve výši 1 000 000 Kč. Jejich postavení ve firmě bude rovnocenné. Při rozhodování 

o společných záležitostech budou vycházet ze vzájemné dohody a v případě různých názorů 

na řešenou otázku proběhne hlasování, jehož výsledek bude pro všechny závazný a bude 

podložen zápisem a podepsán všemi společníky. Tímto způsobem bude zajištěna elementární 

vnitropodniková demokracie. Zároveň dojde k minimalizaci pravděpodobnosti neshod a 

nedorozumění. Společníci budou vystupovat navenek jednotně. Je předpoklad, že jeden 

společník bude mít ekonomické vzdělání. Druhý bude zdravotník. Třetí společník se orientuje 

v oblasti právní, manažerské, nebo ekonomické. Všichni tři se budou podílet na založení 

i zajištění samotného provozu podniku. Úkoly si rozdělí podle své kvalifikace a každý z nich 

bude mít vymezenu oblast své činnosti. 

 

Organizační struktura 

Obrázek 4.1.1 Návrh organizační struktury  

 

Zdroj: Práce autora 
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Definice funkčního místa 

Společník s ekonomickým vzděláním bude zastávat kumulovanou funkci ekonoma a 

sociálního pracovníka. Jeho úkolem bude především řešit ekonomické záležitosti podniku. 

V první fázi vybere vhodný finanční ústav pro poskytnutí počátečního úvěru. Povede 

mzdovou evidenci, provede kontroly došlých faktur před zaplacením, zpracuje podklady 

pro finanční výměry poskytovaných služeb a bude je průběžně aktualizovat podle změn 

v cenách vstupů i úprav zákonů v oblasti daní a poplatků a pak vystaví klientům faktury a 

povede účetnictví společnosti. Mezi jeho povinnosti připadne měsíční sledování výdajů 

jednotlivých klientů za léky, zdravotnické potřeby, doplňkové služby, kulturní vyžití a další 

finanční plnění spojená s jejich potřebami i zájmy. Měsíční přehledy pak předá pokladníkovi, 

který zajistí s klienty vyrovnání vyčíslených nákladů. Ekonom nachystá podklady 

pro zavedení trvalých platebních příkazů v bance, u níž bude mít firma veden běžný účet. 

Předtím provede analýzu bankovních produktů jednotlivých peněžních ústavů a určí banku, 

u níž bude účet založen. V dalším období neopomene sledovat změny v nabídkách bank, a 

pokud nastanou významné úpravy v sazebnících, vyhledá nové optimální řešení správy 

podnikových financí s ohledem na minimalizaci zátěže účtu poplatky a maximální možnou 

míru zúročení volných prostředků. Musí přitom dbát, aby volné finance byly vždy operativně 

k dispozici pro pokrytí nepředvídaných výdajů. Pokud vznikne potřeba změnit peněžní ústav, 

u něhož bude veden běžný účet firmy, podá společníkům návrh na takovou úpravu 

s odpovídajícím zdůvodněním a pokud dojde ke shodě, předá věc k vyřízení manažerovi - 

pokladníkovi. Ekonom bude sledovat vnitřní i vnější finanční toky a dbát zejména 

na hospodárnost a účelnost vynakládání prostředků. Bude sledovat pohyby na účtech a 

v případě nesrovnalostí podá zprávu společníkům a ve spolupráci s manažerem záležitost 

vyřeší. Mezi jeho další úkoly bude patřit zpracování podkladů o docházce zaměstnanců, které 

mu na začátku každého kalendářního měsíce předá manažer. Ekonom na jejich základě 

vypočítá mzdy a předá výplatnice pokladníkovi – manažerovi, který zajistí převod peněz 

z běžného účtu podniku na účty jednotlivých zaměstnanců, případně výplatu mzdy v hotovosti 

z pokladny. Ekonom vyplní podle stanoveného časového harmonogramu přiznání k DPH i 

přiznání k dani z příjmu a předá manažerovi dokumentaci pro daňový audit.  

Ekonom vykoná zároveň funkci sociálního pracovníka. Zprostředkuje klientům 

především kontakt s okresní správou sociálního zabezpečení, posudkovými lékaři, zjistí, 

na jaké příspěvky ze státního sociálního systému mají klienti nárok a pomůže následně 

s vypracováním příslušných žádostí a nezbytných podkladů. Poskytne klientům informace, 

rady a praktickou pomoc pro získání sociálních dávek. Povede komunikaci s jejich rodinnými 
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příslušníky nebo opatrovníky, pokud byli soudem určité osobě stanoveni a bude chránit jejich 

oprávněné zájmy a nároky. Nedílnou součástí pracovních povinností ekonoma – sociálního 

pracovníka bude přímá komunikace s klienty. Vyslechne jejich připomínky a názory k chodu 

zařízení a přenese jejich návrhy ke všem majitelům společnosti, aby se jimi mohli zabývat a 

hledat řešení pro zkvalitnění, nebo rozšíření poskytované péče a služeb. Sociální pracovník 

zprostředkuje kontakt mezi vedením společnosti a klienty. Poznatky a podněty předá k diskusi 

na pravidelných poradách vedení, které proběhnou v týdenních intervalech. 

 

Druhý společník, manažer – pokladník zprostředkuje především kontakty firmy 

s vnějšími subjekty. Po založení firmy se soustředí na vhodný výběr objektu z hlediska 

uvažované využitelné podlahové plochy, přilehlého pozemku, umístění v zástavbě, stavebně-

technického stavu, stavu obslužných komunikací a inženýrských sítí, dopravní obslužnosti, 

dlouhodobé využitelnosti a to vše v kontextu s plánovanou kapacitou. Výběr udělá 

ve spolupráci se stavebními a energetickými odborníky. Poté ověří na příslušném katastrálním 

úřadu vhodnost vybraného objektu k realizaci podnikatelského záměru, vyvolá jednání 

s majitelem. V součinnosti s právníkem vypracuje návrh na smlouvu o dlouhodobém 

pronájmu budovy a přilehlého pozemku mezi s. r. o. a majitelem nemovitosti. Bude oprávněn 

uzavírat smlouvy jménem firmy, podepisovat k nim dodatky a projednávat změny. 

Před podpisem každé smlouvy, nebo jejího dodatku předloží nový dokument na poradě 

ostatním společníkům ke schválení. Poté bude mít právo smlouvu, či dodatek, podepsat.  

Při zakládání speciálního zařízení pro seniory a osoby hendikepované povede na základě 

návrhu ekonoma jednání s příslušnou bankou o poskytnutí úvěru pro krytí nákladů spojených 

se stavebními úpravami pronajatého objektu a jeho vybavení potřebným inventářem. Objedná 

u projektanta dokumentaci ke stavebním úpravám a vybere stavební firmu, nebo více firem 

k realizaci prací. Postará se o vyhodnocení nabídek dodávky nábytku, elektrospotřebičů, 

podlahových krytin, sanitární techniky, zařizovacích předmětů a jiných potřeb nezbytných 

pro zahájení činnosti zařízení a poté bude objednávat a přebírat spotřební materiál potřebný 

k zajištění provozu. Zasadí se o vypracování a stvrzení smluv s dodavateli stravy pro klienty i 

personál. Bude sledovat kvalitu a množství dodávaného jídla a termíny jeho dovozu. Zahájí 

reklamační řízení, pokud některý z dodavatelů nedodrží podmínky smluv a bude jednat se 

zástupci dodavatelských firem o sjednání nápravy a případných kompenzacích. Na návrh 

ekonoma otevře u vybraného bankovního domu běžný účet, zavede příkazy ke stálým platbám 

a bude zadávat příkazy k jednotlivým hotovostním i bezhotovostním transakcím. Kromě 

nakládání s financemi na účtu bude i pokladníkem s povinností přebírat příchozí hotovostní 
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platby, proplácet příslušné ekonomem schválené doklady za hotovostní platby a v případě 

potřeby vyplácet z pokladny na základě výplatnice zaměstnancům mzdy. Manažerská práce se 

bude odvíjet také směrem k personální politice firmy. Povinností manažera se stane nábor 

nových pracovníků. Půjde hlavně o výběr vhodných zaměstnanců s patřičnou kvalifikací pro 

výkon služby zdravotní sestry, ošetřovatelů a pomocných pracovních sil. Společník musí 

aktivně vyhledávat vhodné lidi na pracovním trhu mezi nezaměstnanými, inzerovat 

v oblastním tisku, osobně vyhledávat kontakty na občany, kteří splní podmínky potřebné 

pro výkon práce v nově vznikajícím zařízení. Následně se bude zabývat vytvářením databáze 

uchazečů o pracovní místa, kteří budou vhodní pro pozdější zařazení do pracovního procesu a 

nahradí pracovníky, kteří se rozhodnou z podniku odejít, nastoupí na mateřskou dovolenou, 

nebo budou dlouhodobě uvolněni pro výkon veřejných funkcí a podobně. Manažer povede 

evidenci docházky zaměstnanců, odevzdá měsíční výkazy o docházce ekonomovi jako 

podklad pro výpočet mzdy a odvodů do systému sociálního zabezpečení, zdravotních 

pojišťoven i finančnímu úřadu. Se zaměstnanci bude sepisovat pracovní smlouvy, výpovědi, 

dodatky ke smlouvám, povede evidenci pracovníků, zajistí jejich proškolování v oblasti 

odborné i bezpečnosti práce a bude průběžně řídit obsazení pracovních směn, udělovat 

souhlas s termíny čerpání běžných dovolených a průběžně reagovat na vzniklé překážky 

v práci, nástup nemocenských, ošetřování členů rodiny zaměstnanců, čerpání mateřských a 

rodičovských dovolených a podobně. Se zaměstnanci bude řešit jejich personální záležitosti 

včetně kárných opatřen, odměn, pracovního zařazení, výměny služeb a rozvrhu pracovní 

doby. Manažer bude přímo řídit činnost pomocného personálu. Do pracovních povinností 

manažera se zařadí i povinnosti související s přijímáním nových klientů. Sepisování smluv 

o poskytnutí sociálních služeb a úhrad za jejích využití, změny, dodatky a ukončení 

smluvního vztahu. Manažer povede jednání s ubytovanými a se členy jejich rodin, případně se 

zákonnými zástupci klientů, jestliže je stanovil soud, o věcech ubytování, stravování a 

poskytování nebo zajištění dalších služeb tak, aby v rámci dostupných možností bylo 

maximálně vyhověno jejich přáním a požadavkům. Jeho jednání se soustředí na snahu 

usnadnit a zpříjemnit lidem pobyt v zařízení, aby v něm nalezli druhý domov, získali důvěru 

k personálu, pocit jistoty a bezpečí. Oboustranná komunikace musí být otevřená, přívětivá, 

založena na snaze o vzájemné pochopení a vedena v dobrém úmyslu pomoci člověku v jeho 

nelehké životní pozici. Na manažera bude kladen požadavek na dovednost obezřetné, citlivé, 

přímé, zásadové, jasné, objektivní, vstřícné, důrazné i přátelské verbální i písemné, či 

elektronické komunikace. Manažerským úkolem se stane i případná náborová kampaň 

klientů, zvlášť při počátečním obsazování lůžek po otevření zařízení. Důležitým úkolem bude 
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komunikace s médii a státními úřady. Do povinnosti manažera se zařadí i péče o energetické 

úspory, jednání s dodavateli energií o výhodných tarifech elektřiny, tepla i vody. Manažer 

vyřeší také smlouvu s operátorem na zajištění hlasových a datových služeb. V oblasti 

smluvních vztahů s dodavateli zaměří manažer svou pozornost na správný výběr 

poskytovatelů dodatečných služeb se zaměřením na pedikúru a manikúru, kadeřnictví, 

masáže, údržbu zeleně a další. 

V ekonomické oblasti bude manažer pověřen především kontrolou výdajů a příjmů 

společnosti. Do jeho kompetence se zařadí kontrola oprávněnosti přijatých faktur, jejich věcná 

správnost a kontrola uvedené částky. Schválené faktury předá ekonomovi firmy ke zpracování 

do účetnictví firmy a ten následně připraví manažerovi podklady pro úhradu z bankovního 

účtu. Po roční uzávěrce zajistí manažer provedení účetního auditu. Je správcem všech 

kontaktů firmy a ručí za jejich průběžnou aktualizaci. Manažer je odpovědný za provedení a 

průběh inventur.  

 

Třetí společník se zdravotním vzděláním se zařadí v rámci podnikové dělby práce 

na místo hlavní zdravotní sestry. Jeho náplní práce bude především přímá účast na péči 

o klienty. Bude řídit zdravotní sestru a kolektiv ošetřujícího personálu a povede ho 

po odborné stránce. Dohlédne v první řadě na dodržování etických norem a zvyklostí mezi 

jednotlivými členy pracovního kolektivu i personálem a klienty. Osobním příkladem povede 

podřízené ke zdvořilému, uctivému, trpělivému, vstřícnému, klidnému, vyrovnanému, 

obětavému přístupu ke klientům. Bude dohlížet nad plněním úkolů uložených podřízeným, 

měsíčně předá manažerovi podklady pro hodnocení pracovníků s návrhem na odměny a 

pokárání. Vyřeší operativně nenadálé situace na pracovišti včetně přesunu pracovníků 

i klientů mezi odděleními podle okamžitých provozních potřeb. Metodicky usměrní činnost 

všech podřízených včetně zdravotní sestry, která ji bude zastupovat v době nepřítomnosti. 

V čase, kdy dojde k překrytí pracovních služeb zdravotní sestry a hlavní zdravotní sestry 

předají si službu, klíče od prostoru s léky, schránky s osobní dokumentací klientů a informace 

o změnách zdravotního stavu ubytovaných i o jiných důležitých skutečnostech. Hlavní 

zdravotní sestra a v její nepřítomnosti zdravotní sestra přivolají v případě potřeby klientům 

lékařskou pomoc a zajistí předání informací o jejich zdravotním stavu lékaři. Její povinností 

bude rovněž informovat rodinu klienta při náhlém zhoršení jeho zdravotního stavu a 

v součinnosti s ní činit další opatření. Úkolem bude vedení zdravotní dokumentace 

ubytovaných a zápisy o poruchách v přijímání stravy, nepravidelnosti v jiných biologických 

procesech, sledování lidí v případě onemocnění a dohled nad pravidelným podáváním 
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předepsaných léků. Zdravotní sestry budou provádět i jiné potřebné úkony, které přísluší 

výkonu funkce středního zdravotnického personálu podle okamžitého stavu klientů. Zdravotní 

sestře přísluší pravomoc omezit návštěvy v odůvodněných případech, pokud by jejich 

přítomností mohla být dotčena práva a zájmy ubytovaných. Hlavní zdravotní sestra vznese 

na pracovních schůzích požadavky a předloží návrhy na zlepšení ve všech směrech vyvíjené 

činnosti. Manažer a ekonom budou na její návrhy reagovat a zabývat se jejich řešením. 

 

Popis pracoviště 

Sociální zařízení pro seniory a osoby hendikepované bude rozčleněno do tří oddělení a 

integrovaného denního stacionáře. 

První oddělení bude sloužit lidem, kteří mohou vykonávat všechny úkony potřebné 

ke svému životu samostatně a potřebují jen občasnou pomoc například v důsledku omezené 

mobility, nebo vysokého věku. Zde bude možno nabídnou i nadstandardní služby podle přání 

klientů a jejich rodin. První oddělení nabídne podmínky pro samostatný život s tím, že bude 

kdykoli k dispozici personál schopný pomoci v případě okamžité potřeby. Podle stavebních 

dispozic se počítá s jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji zařízenými běžným nábytkem. 

Součástí oddělení musí být samostatná místnost, nebo širší chodba, sloužící jako jídelna a 

současně společenská místnost. Ve výklenku, nebo v rohu jídelny se příčkou oddělí prostor 

pro malou kuchyňku s linkou a mikrovlnou troubou a ledničkou Lidé žijící v prvním oddělení 

budou mít možnost využívat venkovní prostory v okolí budovy. Pokud se rozhodnou odejít 

mimo areál zařízení, požádá je personál o sdělení cíle jejich cesty a předpokládanou dobu 

návratu a provede o tom zápis pro případ, že by se jim přihodila nepředvídaná událost. 

Na základě sdělených informací je možno rychleji zajistit potřebnou pomoc.   

Druhé oddělení obsadí klienti, kteří nebudou schopni samostatně vykonávat úkony 

potřebné k běžnému životu v důsledku vážných duševních, nebo tělesných poruch. Je 

předpoklad, že se v druhém oddělení soustředí lidé převážně s Alzheimerovou chorobou, 

Parkinsonovou chorobou a roztroušenou sklerózou, dále ti, kterým zdravotní stav neumožňuje 

běžný pohyb a jsou odkázáni na používání různých zdravotních pomůcek jako berlí, chodítek, 

nebo invalidních vozíků ale s jejich pomocí se dokáží přemísťovat na kratší vzdálenosti 

samostatně, bez pomoci. Druhé oddělení obsadí lidé potřebující nad sebou trvalý dozor a 

pomoc při vykonávání osobní hygieny, přijímání stravy i řešení ostatních běžných aktivit 

každodenního života. U této skupiny je zapotřebí dbát také na účelné využití času, poskytnout 

jim možnost cvičit a aktivovat psychiku. Práce na druhém oddělení bude pro personál 

namáhavější s vyššími nároky na jeho fyzickou vybavenost a psychickou odolnost. Zařízení 
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oddělení musí odpovídat potřebám ubytovaných. Součástí oddělení musí být samostatná 

místnost, nebo širší chodba, sloužící jako jídelna a současně společenská místnost. 

Ve výklenku, nebo v rohu jídelny se příčkou oddělí prostor pro malou kuchyňku s linkou a 

mikrovlnou troubou a ledničkou. Proti prvnímu oddělení je potřeba, aby jídelna byla větší. 

Jsou k tomu tři důvody. Lidé používající invalidní vozíky potřebují k pohybu větší prostor. 

Dále by jídelna měla sloužit v době mimo podávání stravy k procvičování dovedností klientů, 

ke zdokonalování a rozvíjení jejich motorických schopností. Z toho plyne třetí důvod 

pro větší nároky na prostor. Lidé ve druhém oddělení vykonávají veškerou svou činnost 

s určitými omezeními, čili pomaleji a s obtížemi. Jejich pobyt v jídelně se rozhodně prodlouží. 

V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu skutečnost, že snahou vedení organizace i jeho 

zaměstnanců je poskytnout klientům především kvalitní a také nadstandardní služby, což bez 

patřičných prostorových možností nelze realizovat. Jídelna druhého oddělení bude zároveň i 

místem setkání s dobrovolníky nabízejícími různá kulturní vystoupení. Společníci firmy mají 

úmysl spolupracovat s lidovou školou umění i s jednotlivci, kteří budou ochotni zpříjemnit 

lidem v sociálním zařízení život drobnými vystoupeními. Lidé žijící ve druhém oddělení 

budou mít možnost využívat venkovní prostory v okolí budovy. Při nástupu do zařízení 

se však dobrovolně zaváží k tomu, že neopustí vyhrazené prostory bez doprovodu jiné osoby. 

Je tím sledována jejich bezpečnost a eliminace rizika, že by nenašli cestu zpět, nebo že by 

sami návrat fyzicky nezvládli. Toto opatření bude uplatňováno individuálně podle 

zdravotního stavu klienta a po konzultaci s jeho nejbližšími. Pokud ubytovaný projeví zájem 

navštívit prostor mimo zařízení a doprovodí ho některý člen rodiny, nebo známý, ohlásí tuto 

skutečnost službu konajícímu personálu a ten provede zápis.  

Zvláštní službou speciálního sociálního zařízení pro seniory a osoby hendikepované 

bude nabídka doprovodu a dopravy na místa podle přání klientů. Na základě domluvy lze 

službu nabízet pro obyvatele prvního a druhého oddělení jednotlivě nebo pro určité skupiny, 

které se na tom dohodnou a ponesou náklady s tím spojené.  

Pobyt ve třetím oddělení bude nabídnut lidem, kteří nejsou schopni samostatně pečovat 

o své tělo a potřebují pomoc personálu střediska k uskutečnění každodenní hygieny, přesunu 

z postele na vozík, nebo pomoc při stravování i jiných úkonech. Třetí oddělení musí splňovat 

požadavky nutné pro uspokojení životních potřeb lidí s velmi vážným zdravotním postižením. 

Třetí oddělení bude vyhrazeno především pro lidi dočasně, nebo trvale imobilní. Do pokojů se 

umístí vysoká lůžka umožňující personálu fyzicky méně namáhavou manipulaci ve vzpřímené 

poloze. Všechny postele na třetím oddělení musí být bezpodmínečně na kolečkách. Podmínka 

mobility vychází z předpokladu, že existuje snaha vyvážet ležící klienty i s postelemi 
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na terasu, aby nebyli v důsledku svých hendikepů dlouhodobě uzavřeni v místnosti a dostali 

se na čerstvý vzduch. O možnosti vyjet s postelí na terasu bude za příznivých klimatických 

podmínek hovořit s klienty zdravotní sestra a podle jejich zdravotního stavu se vynasnaží 

vyhovět jejich přání. Lidé dlouhodobě upoutaní na lůžko určitě přijmou pobyt mimo budovu 

příznivě. Podle dispozic a stavebního řešení objektu se přihlédne k tomu, aby i při pobytu 

venku měli lidé dostatek soukromí a mohli tuto dobu trávit v přítomnosti návštěv. 

Speciálně o třetím oddělení se uvažuje jako o prostoru, kde budou ubytováni v případě 

potřeby i lidé nižšího věku. Jeho součástí by mohl být podle volných kapacit i denní 

stacionář. Operativně by nabízel služby lidem, kteří potřebují zaopatření třeba jen na několik 

hodin denně, jednorázově, nebo opakovaně. Pro takové klienty by nebyla rezervována lůžka, 

ale byly by k dispozici pohodlná křesla, zajištěna celodenní strava, možnost pohybu 

v blízkosti objektu a podmínky pobytu i rozsah služeb by byly ošetřeny stejně jako 

u ubytovaných klientů smlouvou s jasně stanovenými požadavky a povinnostmi jednotlivých 

stran. 

Součástí třetího oddělení bude pracoviště zdravotních sester. Umístění sesterny právě 

zde je mimořádně důležité proto, že nároky zdejších klientů na péči jistě převýší požadavky 

prvního i druhého oddělení. Na personál dolehne potřeba většího fyzického vypětí 

při zajištění hygienických potřeb klientů a polohování lidí na postelích. Proto je zapotřebí, aby 

vedle své hlavní činnost spočívající v přípravě léků, vedení zdravotní evidence a průběžného 

zdravotního dozoru nad klienty byla zdravotní sestra přítomna i při polohování a přispěla tak 

nejen radou, ale i přímou fyzickou pomocí.  

 

Strategický management 

Vize – Vize spočívá v dosažení co nejvyšší spokojenosti zákazníka, kvalitě 

a komplexnosti našich služeb uskutečněných motivovanými a zkušenými pracovníky.  

Strategie – Obchodní strategií firmy je nabízet služby za odpovídající cenu a 

to s garancí kvality a s důrazem na individuální přístup k jednotlivým klientům. Nabídkou 

služeb aktivně a systematicky oslovíme zájemce nejen z území Ostravska. 

Cíl – Za cíl si klademe využít kapacitu zařízení v prvním roce na 85 % a do dvou let 

dosáhnout prostřednictvím rozšíření povědomí o našich službách 95% obsazení lůžek. 

Marketingový cíl – Reklamní kampaň prostřednictvím letáků, šířených ve zdravotních 

zařízeních zahájíme s dostatečným předstihem, aby obsazení lůžek v prvním týdnu zahájení 

činnosti dosáhlo minimálně 48 %. 
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Finanční cíle společnosti zaměříme na několik specifických oblastí: 

- udržet se na trhu a odolat konkurenčním tlakům,  

- zajistit platební schopnost, likviditu a rentabilitu organizace. 

 

Personální zajištění a státní sociální příspěvek na péči 

Organizace zaměstná při plné obsazenosti lůžek 19 ošetřovatelů, 1 hlavní zdravotní 

sestru, 1 zdravotní sestru, 1 uklízečku-pradlenu, 1 sociálního pracovníka-ekonoma, 

1 manažera-personalistu a pro zástup budou v záloze dva pracovníci na dohodu o provedení 

práce. 

Součástí poskytovaných služeb není jen přímá, aktivní péče zdravotních sester, 

ošetřovatelek a ošetřovatelů, zajištění externích služeb dodavateli, ale také pomoc při 

získávání sociálního příspěvku na péči, který je v současné době stanoven podle zákona 

o sociálních službách 108/2006 Sb. Nárokové příspěvky zákon kategorizuje podle věku, jsou 

splatné každý kalendářní měsíc, odvíjejí se podle stupně závislosti, jak uvádí následující 

tabulka. Příspěvek je vztahována k deseti základním životním potřebám - mobilitě, orientaci, 

komunikaci, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieně, výkonu fyziologických potřeb, 

péče o zdraví, osobní aktivitě a péči o domácnost. 

. 

Tabulka 4.1.1 Výše příspěvku na péči 

 

Zdroj: Sociální reforma. Příspěvek na péči od 1/1/2012. [online]. © MPSV ČR 2011 [cit. 2012-01-06]. Dostupné 

z: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23  

 

I. stupeň je označován za lehkou závislost. Osoba potřebuje každodenní pomoc nebo 

dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Není schopna samostatně 

vykonávat tři až čtyři základní životní potřeby. 

http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23%20ze%20dne%202012-01-06
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II. stupeň je označován za středně těžkou závislost. Osoba potřebuje každodenní 

pomoc nebo dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Není schopna 

samostatně vykonávat pět až šest základních životních potřeb. 

III. stupeň je označován za těžkou závislost. Osoba potřebuje každodenní pomoc nebo 

dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Není schopna samostatně 

vykonávat sedm až osm základních životních potřeb. 

IV. stupeň je označován za úplnou závislost. Osoba potřebuje každodenní pomoc nebo 

dohled z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Není schopna samostatně 

vykonávat devět až deset základních životních potřeb.  

 

„Příspěvek na péči lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením 

pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ 

jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také 

na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není 

poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude 

příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče. 

Pokud pečovatelské služby poskytuje organizace, musí s uživatelem péče uzavřít písemnou 

smlouvu o poskytování sociálních služeb.“
38

 

 

V zařízení bude poskytnut téměř neomezený přístup návštěvám. Omezení vyplynou 

pouze z uhájení potřeb klientů na soukromí a jejich zdravotní stav, dodržování nočního klidu, 

řešení karanténních situací, předcházení šíření chřipek a výjimečných událostí. Spolupráce 

s rodinami, přáteli a známými klientů bude vítána a podporována. 

 

  

                                                 
38

 Osobní asistence. Zákon 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách. [online]. © MiCoSoft 2009 [cit. 2012-01-

06]. Dostupné z: http://www.osobniasistence.cz/?tema=1&article=5&detail=1&page=1 

 

http://www.osobniasistence.cz/?tema=1&article=5&detail=1&page=1
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4.2 Místo podnikání 

Organizace bude umístěna v Moravskoslezském kraji, se sídlem v Ostravě. 

Obrázek 4.2.1 Moravskoslezský kraj 

 

Zdroj: MAPY. Moravskoslezský kraj. [online]. 6. ledna 2012 12:28 [cit. 2012-01-06]. Dostupné z: 

http://mapy.cz/#x=18.820660&y=49.851467&z=7&d=regi_12_1&t=s 

Na území Moravskoslezského kraje působí několik organizací poskytujících podobné 

služby, jako nabídne speciální sociální zařízení pro seniory a osoby hendikepované. Podle 

registru poskytovatelů služeb na území Ostravy je zřízeno 14 domovů pro seniory, 7 domovů 

se zvláštním režimem, 3 domovy pro osoby se zdravotním postižením. Moravskoslezský kraj 

má k dispozici 53 domovů pro seniory, 22 domovů se zvláštním režimem a 25 domovů 

pro osoby se zdravotním postižením. 

 

Analýza podnikatelského prostředí 

Makropodnikatelské prostředí závisí na chování a fungování státu. Jeho vliv na nově 

vznikající subjekt má globální účinek. Nejsilněji působí na podmínky jeho fungování oblast 

rozdělování státního rozpočtu do sociální oblasti a vývoj trhu práce. Každý majitel, nebo 

provozovatel sociálního zařízení s obavami přihlíží restrikci státních výdajů, která se může 

velmi citelně dotknout prostředků vyčleněných na příspěvek na péči a důchody. Hrozí 

negativní ovlivnění platební schopnosti klientů, omezení jejich možnosti zajistit si potřebnou 

péči třetí osobou. V době výrazných škrtů téměř ve všech kapitolách státního rozpočtu je 

jejich obava oprávněná. V roce 2008 plynulo ze státního rozpočtu na financování sociálních 

služeb 7,1 miliardy korun. Na rok 2012 je plánováno jen 6,1 miliardy korun. Prostředky 

určené na budování a provoz sociálních služeb ze státního rozpočtu už několik let klesají a 

http://mapy.cz/#x=18.820660&y=49.851467&z=7&d=regi_12_1&t=s
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zdaleka neodpovídají potřebám poskytovatelů a jejich klientů.
39

 Je správné, že v takové 

situaci ministerstvo práce a sociálních věcí aktivně přistupuje k čerpání peněz z rozpočtu 

Evropské unie. Dobrým krokem je program Transformace sociálních služeb ČR. Projekt je 

financován částkou 1,3 miliardy korun z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je 

podpořit přechod lidí z velkokapacitních institucí sociálních služeb do rodinného typu bydlení 

a bude probíhat v časovém horizontu do roku 2015. Svou roli sehraje i Národní centrum 

podpory transformace sociálních služeb, které zajišťuje vzdělávání potřebných pracovníků.
40

  

Mezzopodnikatelské prostředí má přímý každodenní vliv na fungování každého 

podniku, protože na jeho platformě dochází k interakcím v činnosti jednotlivých subjektů. 

Na činnost sociálního zařízení působí například vhodné umístění budov v síti dopravní 

infrastruktury, zajištění dodávek energií a potřebných služeb. Nezbytné je vytvoření pevných 

partnerských vazeb na pozadí seriózních přístupů a dohod. Význam nelze upřít dodržování 

etických přístupů v chování zúčastněných stran. 

Mikropodnikatelské prostředí spoluvytvářejí a ovlivňují všichni členové organizace. 

Spolupracují na základě Etického kodexu, který je součástí přílohy č. 2. Společníci se dohodli 

na rozdělení činnosti v rámci organizace. Rozdělili si kompetence, stanovili, kdo zajistí vnější 

kontakty a personální záležitosti, kdo bude zařízení řídit ekonomicky a komunikovat s úřady 

v oblasti finanční a sociální a konečně, kdo se soustředí na přímé řízení zaměstnanců, odborně 

je povede v zajištění individuální péče o klienty. 

 

4.3 Zdroje finanční analýzy  

Výkaz zisku a ztráty, cash flow a rozvaha pro speciální sociální zařízení pro seniory a 

osoby hendikepované jsou ve výkazové formě předloženy na dobu čtyř let. Zjednodušený 

propočet zisku a ztráty i cash flow jsou rozebrány na dobu třiceti let. 

 

4.3.1 Rozvaha  

Vstupní rozvaha je na straně aktiv souhrnem nakoupeného drobného hmotného majetku, 

jehož doba použitelnosti přesahuje jeden rok a zároveň pořizovací cena nedosahuje částky 

                                                 
39

 Krajský úřad. Tiskové oddělení MSK. Financování sociálních služeb je stále složitější. [online]. 2012-03-02 

[cit. 2012-03-02]. Dostupné z: http://www.infoportaly.cz/ms-kraj/krajsky-urad/10479-financovani-socialnich-

sluzeb-je-stale-slozitejsi  
40

 LAPISZ, Břetislav. Moravskoslezský deník. Z velkých ústavů do bytů nebo rodinných domů. [online]. 5. 

března 2012 10:38 [cit. 2012-03-05]. Dostupné z: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/z-velkych-

ustavu-do-bytu-nebo-rodinnych-domu-20120305.html 

http://www.infoportaly.cz/ms-kraj/krajsky-urad/10479-financovani-socialnich-sluzeb-je-stale-slozitejsi
http://www.infoportaly.cz/ms-kraj/krajsky-urad/10479-financovani-socialnich-sluzeb-je-stale-slozitejsi
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/z-velkych-ustavu-do-bytu-nebo-rodinnych-domu-20120305.html
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/z-velkych-ustavu-do-bytu-nebo-rodinnych-domu-20120305.html
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40 000 korun, dále technického zhodnocení majetku v důsledku stavební rekonstrukce budovy 

speciálního sociálního zařízení pro seniory a osoby hendikepované v objemu 1 451 000 Kč a 

konečně peněz v hotovosti a na běžném účtu představujících zůstatek z vkladů společníků 

snížených o prostředky využité na nákup drobného hmotného majetku, rekonstrukci budovy a 

ostatních součástí potřebných pro fungování organizace, které převýšily částku získaného 

bankovního úvěru, v úhrnné výši 2 376 564 Kč. Pasiva vstupní rozvahy tvoří základní kapitál 

společníků 3 000 000 Kč a získaný úvěr ve výši 3 000 000 Kč. Celková výše aktiv a pasiv 

vstupní rozvahy uvedené v příloze č. 11 je 6 000 000 korun.  

Rozvaha pro první rok podnikání (příloha č. 11) obsahuje předpoklad pohybu majetku, 

pohledávek, závazků, vlastních i cizích zdrojů. Počáteční rozvaha, výkaz zisku a ztráty a 

cash flow slouží jako podklady pro sestavení rozvahy prvního roku. Aktiva a pasiva se 

v tomto roce rovnají 6 221 942 korun, čímž je splněna podmínka bilanční rovnováhy. První 

rok významně ovlivní zisk a zvýšení čistého toku peněžních prostředků, proto se v porovnání 

se vstupní rozvahou zvýšila hodnota celkových aktiv a pasiv.   

V druhém roce ovlivní růst hodnoty aktiv a pasiv proti minulému období zisk a 

navýšení čistého peněžního toku. Zlaté bilanční pravidlo se rovná 6 328 451 korun. 

Ve třetím roce budeme patrný vliv výsledku hospodaření běžného období a hodnoty 

čistého peněžního toku na rozvahu. Aktiva a pasiva se rovnají 6 501 276 korun.  

Ve čtvrtém roce dojde k navýšení rezervního fondu o 10 % základního kapitálu. 

V rezervním fondu prostřednictvím zisku z běžného období se kumuluje 300 000 korun. 

Hodnota aktiv a pasiv se rovná 7 197 328 korun. 

 

4.3.2 Výkaz zisku a ztráty  

Výkaz zisku a ztráty stanovený pro první rok podnikání zobrazuje příloha č. 5.  

Tržby se skládají především z přijatých plateb od klientů. Jejich výše je různá podle 

rozsahu služeb, které ubytovaní během měsíce využijí. Obecně lze říct, že každé ze tří 

oddělení má propočtenu jinou měsíční platbu. Další složkou tržeb jsou sociální příspěvky 

na péči, na které některým klientům vnikne nárok. V takovém případě příspěvek pokryje část 

nákladů na mzdové prostředky obslužného personálu, klientovi se sníží měsíční platba, kterou 

by jinak musel hradit ze svého v plné výši. Denní tržby za ubytování a péči ošetřovatelů 

o klienta byly stanoveny kalkulací, která zahrnuje denní náklady na ubytování 90 Kč, denní 

náklady na provoz 60 Kč a mzdové náklady na ošetřující personál, které jsou pro každé 

oddělení individuální. Výpočet denních mzdových nákladů na klienta je v kalkulaci stanoven 

podle počtu ošetřovatelů na daném oddělení po dobu 24 hodin násobený hrubou mzdou 
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pracovníků, vydělenou kapacitou klientů na oddělení. Pokud klient pobírá sociální příspěvek 

na péči, tak se započtené mzdové náklady v kalkulaci snižují podle velikosti příspěvku. 

V případě I. stupně závislosti je snížení o 5 %, II. stupně o 13 %, III. stupně o 23 % a IV. 

stupně o 33 %. Příloha č. 15 znázorňuje platbu podle oddělení a získaného příspěvku (v Kč). 

 

Tabulka 4.3.2.1 Předpoklad počtu klientů rozdělených podle oddělení a stupně závislosti 

Oddělení 
Stupeň závislosti 

0 I. II. III. IV. 

1. Oddělení 18 2 0 0 0 

2. Oddělení 0 10 2 6 0 

3. Oddělení 0 1 3 6 4 
Zdroj: Práce autora 

 

Měsíční tržby plynoucí z ubytování a péče ošetřovatelů jsou u prvního oddělení ve výši 

159 346 Kč, u druhého oddělení ve výši 234 474 Kč, u třetího oddělení ve výši 276 399 Kč. 

Celková výše měsíčních tržeb činí 670 219 Kč. 

Tržby dále zahrnují poplatky za jídlo a služby, které zaměstnanci zařízení zajistí 

klientovi individuálně podle dispozic ve smlouvě a jeho přání. Tyto příjmy budou například 

za poskytnutí manikúry, pedikúry, služeb kadeřnických a holičských, zajištění odvozu 

na přání klienta nebo klientů aj. V trvalých měsíčních platbách za ubytování se tyto položky 

nevyskytují, protože vychází z individuálních potřeba a objednávek ubytovaných. Měsíčně 

jsou tržby tohoto typu kalkulovány na částku 260 000 Kč, ročně tedy představují 

3 120 000 korun. 

Služby speciálního sociální zařízení také poskytují péči denního stacionáře s maximální 

denní kapacitou pěti lidí. V průběhu měsíce je počítáno s průměrnou vytížeností dvou míst 

denně. Cena pobytu v denním stacionáři bude stanovena na 350 korun za den. 

Při 100% vytížení kapacity zařízení se teoretické příjmy za ubytování a péči, platby 

za pobyt v denním stacionáři a služby poskytnuté klientům budou pohybovat ve výši 

11 414 628 korun. V prvním roce je předpoklad vytížení kapacity zařízení na 85 %. 

Ve druhém roce na 95 % a v následujících letech by vytížení kapacit mělo oscilovat 

kolem 97 %. Tomu pak bude odpovídat i výše dosažených tržeb.  

Organizace bude sídlit v pronajatém objektu. Z toho titulu první investice budou 

směřovat do nezbytných stavebních úprav, které umožní užívat budovu k účelům sociálních 

služeb. Půjde o jednorázovou investici, na níž navážou investice nutné k pořízení drobného 
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hmotného majetku a ostatních součástí potřebných pro fungování organizace. Předpokládaná 

výše prvotní investice dosáhne 3 623 436 Kč. 

Po spuštění provozu vzniknou náklady na výplatu mezd, měsíčně 377 000 korun. 

Na sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance se měsíčně vynaloží 

94 250 korun a na zdravotní pojištění 33 930 korun. 

Náklady pro plynulé zajištění chodu organizace budou krýt úhradu faktur za materiál, 

spotřebované energie a služby nutné k zajištění provozu a byly odhadnuty na roční částku 

506 180 korun. 

Do ostatních nákladů spadá poskytování jídla, zajištění služby jiných osob jakými jsou 

například manikúra, pedikúra, kadeřnické služby, doprava na přání klienta nebo klientů atd. 

v ročním vyjádření ve výši 3 120 000 Kč. 

Celkové roční náklady potřebné k zajištění plného chodu speciálního sociálního zařízení 

pro seniory a osoby hendikepované ve svém součtu dosáhnou 9 688 340 korun. 

Výkaz zisku a ztráty byl sestaven na čtyři počáteční roky provozu, jednotlivé 

přílohy č. 5 až č. 8 zachycují náklady a výnosy v těchto letech. Celkový přehled na třicet let je 

zpracován v příloze č. 3. Podle výsledků je v prvním roce předpokládaný zisk ve výši 

143 421 korun. V dalších letech začne investice vytvářet mírný zisk, s lehce progresivní 

tendencí. Zisk ve druhém roce je plánován na 391 327 korun po zdanění. Třetí rok očekáváme 

zisk 459 436 korun. V prvních třech letech je plán vytvořených zisků a jeho růst závislý 

převážně na postupném lepším využívání kapacity zařízení. Ve čtvrtém roce bude 

předpokládaný zisk činit 1 012 427 korun a na jeho zvýšení se podílí ukončení odpisů 

drobného hmotného majetku pořízeného na počátku podnikání. 

 

4.3.3 Cash flow  

Výchozí údaje pro zpracování cash flow byly přebrány z výkazu zisku a ztráty a 

rozvahy.  Výkazy cash flow pro první čtyři roky jsou uvedeny v příloze č. 9 a příloze č. 10. 

Propočet cash flow na třicet let je uveden v příloze č. 3. 

Pro první rok podnikání je peněžní tok kladný ve výši 543 810 korun. Výsledek 

ovlivnily výdaje na pořízení potřebného vybavení sloužícího k chodu organizace jako celku, 

dále změna stavu pohledávek, závazků a zásob, splátka úvěru, zaplacení nákladových úroků, 

zisk z běžného období, odpis technického zhodnocení a drobného hmotného majetku.  

Ve druhém roce očekáváme oproti prvnímu roku podnikání zvýšení peněžních 

prostředků o 806 285 korun. Tento nárůst je odrazem zisku z běžného období druhého roku, 

zvýšeného odpisu technického zhodnocení stavby, změny stavu pohledávek, závazků a zásob.  
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Třetí rok se čisté zvýšení peněžních prostředků proti roku druhému předpokládá 

na 862 601 korun. A ve čtvrtém roce by mělo dosáhnout 740 386 korun. 

 

4.4 Hodnocení efektivnosti investice 

Efektivnost investice je hodnocena prostřednictvím vypočtené čisté současné hodnoty, 

ziskovosti investice, dobou návratnosti a testem cenové citlivosti pro konkrétní případ 

speciálního sociálního zařízení pro seniory a osoby hendikepované. 

 

4.4.1 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota může nabývat kladných i záporných hodnot. Od okamžiku kdy 

se začne pohybovat nad nulovou osou, stává se projekt pro podnikatele přínosem zvyšujícím 

tržní hodnotu firmy.  

 

Graf 4.4.1.1 Čistá současná hodnota 

 

Zdroj: Práce autora 

 

Z grafu je patrné, že v prvních pěti letech se čistá současná hodnota projektu pohybuje 

v záporných číslech. Zlom přichází v šestém roce podnikání, kdy čistá současná hodnota 

překračuje nulovou osu a začíná nabývat kladných hodnot se stoupající tendencí. Od této 

chvíle až do 30. sledovaného roku se jeví projekt pro podnikatele přínosným. Celková čistá 

současná hodnota projektu, tedy rozdíl diskontovaných peněžních příjmů a kapitálového 

výdaje, je 13 078 035 korun. Výpočet čisté současné hodnoty je obsažen v příloze č. 21 a 

WACC o hodnotě 0,0398 pro stanovení diskontní sazby je v příloze č. 19. 
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4.4.2 Ziskovost investice 

Poměr přínosů, vyjádřených v současné hodnotě prognózovaných budoucích peněžních 

toků a počátečních kapitálových výdajů v třicetiletém horizontu se rovná 4,6093. 

 

Index ziskovosti podle vzorce č. (2.3) je větší než 1 a zároveň čistá současná hodnota je 

kladná. Projekt hodnotíme jako ekonomicky výhodný. Podklady k výpočtu ziskovosti 

investice se nacházejí v příloze č. 21. 

 

4.4.3 Doba návratnosti 

Výdaje vynaložené na realizaci projektu se investorům vrátí za 4 roky 10 měsíců a 

25 dní. Ve výpočtu se vycházelo z prosté doby úhrady plánovaného objemu tržeb, který 

nerespektuje faktor času. Pro vytvoření reálného obrazu o době návratnosti je třeba zohlednit i 

faktor času, jako hlavní kritérium finančního hodnocení ekonomické efektivnosti investice. 

K tomu slouží diskontovaná doba návratnosti, která časové hledisko bere v úvahu. 

Diskontovaná doba návratnosti pro zkoumanou investici činí 5 let 7 měsíců a 2 dny. 

Do té doby je tržní hodnota podniku vnímána negativně. Výpočty prosté a diskontované doby 

návratnosti jsou uvedeny v příloze č. 4. 

 

4.4.4 Holandský test cenové citlivosti  

Dotazníkovým šetřením bylo osloveno 141 lidí. Otázky směřovaly ke zjištění, jakou 

částku jsou lidé ochotni akceptovat za ubytování a poskytnutou péči ve speciálním sociálním 

zařízení pro seniory a osoby hendikepované. Dotazovaným bylo vysvětleno, že částka, 

ke které se vyjádří, zahrnuje ubytování a péči ošetřovatelů. Dotazníkové šetření obsahovalo 

sedmnáct otázek. Prvních šestnáct bylo zaměřeno na akceptovatelnou částku v celkovém 

intervalu od 7 000 Kč do 15 000 Kč. Poslední otázka se ptala na věk dotazovaného, zda spadá 

do kategorie lidí do 49 let, nebo zda již tuto hranici překročil. Příloha č. 1 znázorňuje dotazník 

předložený osloveným osobám. Na dotazník odpovídali především lidé nad 50 let a byli 

oslovováni převážně v čekárnách obecných lékařů a gerontologa. Skupina dotazovaných 

ve věkové kategorii do 49 let odpovídala na položené dotazy v kavárnách, čajovnách a čítárně 

knihovny na území města Ostravy. 

Ve věku do 49 let odpovědělo na otázku ohledně levné, přijatelné nebo drahé ceny 

za poskytování ubytování a starostlivosti celkem 57 lidí.  
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Graf 4.4.4.1 Test cenové citlivosti podle osob do 49 let 

 

Zdroj: Práce autora 

Z grafu je patrné, že lidé do 49 let jsou ochotni se ztotožnit s cenou do 12 500 Kč. 

V intervalu od 10 000 Kč do 12 500 Kč se jim cena za službu zdá přijatelná, nad tímto 

intervalem ji považují za drahou a pod tímto intervalem za levou. 

 

Graf 4.4.4.2 Test cenové citlivosti podle osob do 49 let 

 

Zdroj: Práce autora 

Na jiném grafu cenové citlivosti zpracované pro respondenty ve věku do 49 let je lépe 

vidět jak se vyjadřovali k cenám. Při sedmitisícové platbě se přiklonilo k hodnocení levná 

nejvíce dotázaných. S narůstající cenou jejich počet postupně klesal. Nad 13 000 Kč už nikdo 

z nich nepovažoval cenu za levnou. V intervalu 7 000 až 15 000 Kč postupně vzrůstala pro 

respondenty přijatelnost ceny a následně po vrcholu v bodě 12 000 Kč dochází k prudkému 

názorovému poklesu na přijatelnost ceny. Pro dva dotázané je i patnáctitisícová hranice 
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přijatelná. Šest respondentů se vyjádřilo k sedmitisícovému poplatku jako ke drahému. Pak je 

v odpovědích vidět zřetelný nárůst téměř lineárního průběhu do 12 000 Kč. Nad 12 000 Kč 

názorová křivka zaznamenává prudký vzestup, což znamená zvyšující se počet dotázaných, 

pro něž je od této hranice platba příliš drahá. 

Ve věku nad 49 let odpovědělo na otázku ohledně levné, přijatelné nebo drahé ceny 

za poskytování ubytování a péče celkem 84 lidí. Vzorek respondentů v této věkové kategorii 

byl úmyslně zvolen vyšší než v kategorii do 49 let, protože lidé blížící se k důchodovému 

věku častěji přemýšlejí nad svou budoucností a lze předpokládat, že začínají sledovat nebo 

dokonce už projevují aktivní zájem o cenový vývoj služeb a bydlení v sociálních zařízeních 

různého typu, která se zaměřují na péči o seniory. Mladší lidé se zabývají spíše jinými 

problémy a jejich mysl je zaměstnána řešením odlišných záležitostí než problematikou života 

v důchodovém věku. 

 

Graf 4.4.4.3 Test cenové citlivosti podle osob nad 50 let 

 

Zdroj: Práce autora 

Na odpovědích respondentů nad 50 let lze vypozorovat určitý posun v hodnocení 

přijatelnosti cen proti údajům získaným od jejich mladších kolegů. Hranice přijatelnosti ceny 

se snížila na 11 000 Kč. Větší výdaj považuje starší generace v podstatě za drahý. Zajímavý 

průběh odpovědí je patrný v levé části grafu v dotazu na levnou cenu. Je zde vidět, že 

odpovědi ve věkové kategorii nad 50 let vycházejí z reálnějších poznatků než u mladších lidí, 

protože se daleko více respondentů vyjádřilo o sedmitisícové platbě jako o levné. Pak 

následuje strmý pokles do hranice osmi tisíc korun, další vývoj křivky jde s mírně sestupnou 

tendencí do 13 500 Kč. Vyšší výdaj žádný z dotázaných nezařadil do kategorie levné.  
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Graf 4.4.4.4 Test cenové citlivosti podle osob nad 50 let 

 

Zdroj: Práce autora 

Na jiném grafu cenové citlivosti zpracované pro respondenty ve věku nad 50 let je lépe 

vidět jak se vyjadřovali k cenám. Více než polovina z nich považuje sedmitisícovou hranici 

za levnou a zároveň více než polovina hovoří o platbách nad 11 500 Kč jako o drahých. 

Pro osoby starší 50 let se jeví interval 7 500 Kč až 11 000 Kč, jako optimální.  

V následujících dvou grafech jsou zobrazeny odpovědi všech dotázaných bez ohledu 

na věkové rozlišení. Celkem zahrnují vyjádření 141 lidí.  

 

Graf 4.4.4.5 Test cenové citlivosti bez ohledu na věk 

 

Zdroj: Práce autora 

Křivky grafu podobně jako v grafech pro jednotlivé věkové kategorie zobrazují průběh 

odpovědí. 
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Graf 4.4.4.6 Test cenové citlivosti bez ohledu na věk 

 

Zdroj: Práce autora 

Sloupcový graf poskytuje lepší přehled o názoru respondentů jako celku. Označení ceny 

za levné z počátku ukazuje na prudší pokles, následně od osmi tisíc korun dochází k mírnější 

degresi a od 12 000 Kč počet odpovědí v kategorii levné konverguje k nule. Respondenti 

se vyjádřili o službě jako drahé se vzrůstající tendencí, která má poměrně pravidelný 

charakter do hodnoty 12 000 Kč. Následně zaznamenáváme prudký nárůst. Jestliže hodnocení 

přijatelnosti předložených cen vychází z předpokladu, že rozhodující bude názor 

nadpolovičního počtu dotázaných, lze usoudit podle zjištěných odpovědí, že přijatelná cena 

poskytované služby pro testovaný vzorek populace se pohybuje v rozmezí 8 000 až 

12 000 Kč. 

 

Na základě testu cenové citlivosti byla zjištěna přijatelnost cenové úrovně 

za poskytované služby. Interval měsíční ceny za poskytnuté ubytování a ošetřovatelské služby 

je 6 800 Kč až 14 114 Kč. U klientů, kteří mají nárok na některý ze sociálních příspěvků 

na péči, vychází platba za ubytování a ošetřovatelské služby pro zařízení nižší, protože jejich 

sociální příspěvek se stane příjmem zařízení. Zároveň je třeba poukázat na skutečnost, že 

klient s vážnými zdravotními omezeními bude vynakládat další výdaje na speciální stravu, 

rehabilitační služby, zdravotní pomůcky a další služby vyplývající z jeho potřeb v závislosti 

na okamžitém stavu. Celkové výdaje klienta se tím stanou porovnatelné s výdaji člověka bez 

zdravotních omezení. 
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Pro první oddělení vychází cena pro klienta 7 904 Kč při ubytování osoby bez nároku 

na přiznání státního sociálního příspěvku na péči, 7 737 Kč při ubytování osoby s nárokem 

na přiznání 800 Kč státního sociálního příspěvku na péči, 7 469 Kč při ubytování osoby 

s nárokem na přiznání 4 000 Kč státního sociálního příspěvku na péči, 7 135Kč při ubytování 

osoby s nárokem na přiznání 8 000 Kč státního sociálního příspěvku na péči, 6 800 Kč 

při ubytování osoby s nárokem na přiznání 12 000 Kč státního sociálního příspěvku na péči. 

Pro první oddělení není reálný předpoklad, že by bylo využíváno lidmi se třetím a čtvrtým 

stupněm závislosti. Přesto jsou zde uvedeny i platby pro takové klienty, protože v ojedinělých 

případech zasluhujících zvláštní pozornost mohou být i lůžka prvního oddělení dočasně 

využita pro osoby se třetím a čtvrtým stupněm závislosti. 

Pro druhé oddělení vychází cena pro klienta 10 133 Kč při ubytování osoby bez nároku 

na přiznání státního sociálního příspěvku na péči, 9 855 Kč při ubytování osoby s nárokem 

na přiznání 800 Kč státního sociálního příspěvku na péči, 9 409 Kč při ubytování osoby 

s nárokem na přiznání 4 000 Kč státního sociálního příspěvku na péči, 8 851 Kč při ubytování 

osoby s nárokem na přiznání 8 000 Kč státního sociálního příspěvku na péči, 8 294 Kč 

při ubytování osoby s nárokem na přiznání 12 000 Kč státního sociálního příspěvku na péči. 

Pro druhé oddělení není reálný předpoklad, že by bylo využíváno lidmi se čtvrtým stupněm 

závislosti. 

Pro třetí oddělení vychází cena pro klienta 14 114 Kč při ubytování osoby bez nároku 

na přiznání státního sociálního příspěvku na péči, 13 637 Kč při ubytování osoby s nárokem 

na přiznání  800 Kč státního sociálního příspěvku na péči,  12 872 Kč při ubytování osoby 

s nárokem na přiznání  4 000 Kč státního sociálního příspěvku na péči, 11 917 Kč 

při ubytování osoby s nárokem na přiznání  8 000 Kč státního sociálního příspěvku na péči, 

10 961 Kč při ubytování osoby s nárokem na přiznání  12 000 Kč státního sociálního 

příspěvku na péči. Pro třetí oddělení není reálný předpoklad, že by bylo využíváno lidmi bez 

nároku na státní sociální příspěvek na péči. 
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4.5 Doporučení 

Speciální sociální zařízení pro seniory a osoby hendikepované, u kterého se předpokládá 

celkový počet 52 lůžek a pěti míst v denním stacionáři by při vstupní investici 3 623 436 Kč 

vykazovalo při zaměstnání 24 lidí diskontovanou dobu návratnosti 5 let 7 měsíců a 2 dny.  

Je žádoucí, aby návratnost byla co nejkratší, proto lze budoucím investorům doporučit, 

aby před zahájením projektu prozkoumali možnosti spolufinancování například ze sociálních 

fondů Evropské unie.  

Zdrojem financí v oblasti mzdové politiky organizace mohou být i úhrady části mzdy 

pracovníků, pro které vytvoří zaměstnavatel nová pracovní místa a obsadí je lidmi 

evidovanými na úřadu práce. Pro snížení mzdové zátěže lze doporučit získávání zaměstnanců 

z řad osob evidovaných úřadem práce.  

Při výběru banky pro poskytnutí počátečního úvěru je vhodné důkladně prozkoumat 

nabídku na úvěrovém trhu, porovnat jednotlivé produkty nejen z hlediska výšky úrokové 

sazby, ale také ve vtahu k poplatkům za zřízení úvěru i jiným nákladům, které si banka může 

případně podle sazebníku účtovat. V současnosti se jeví jako nejvstřícnější partner 

Českomoravská záruční a rozvojová banka. Úvěrové produkty ve všech bankách 

zaznamenávají v průběhu času mnoho změn a proto v okamžiku, kdy nastane aktuální chvíle 

pro čerpání peněz, je třeba znovu zhodnotit všechny varianty.  

Pro lepší zviditelnění nově vznikajícího sociálního zařízení lze doporučit využití služeb 

internetové společnosti zajišťující zařazení do seznamu firem, například 

www.seznam.cz/firmy.  

 

  

http://www.seznam.cz/firmy
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5. Závěr 

Rozšiřování lůžkové kapacity v sociálních zařízeních s nepřetržitým provozem se jeví 

jako velmi žádoucí s ohledem na stupňující se poptávku. Za současných podmínek 

financování sociálních služeb nelze předpokládat, že by podnikání v této oblasti bylo zdrojem 

rychlé návratnosti vstupních investic. Oblast sociálních služeb nebude patrně v dlouhodobém 

horizontu lukrativním zdrojem vysokých zisků, lze předpokládat, že do podnikání v sociálních 

službách s nepřetržitým provozem se pustí pouze lidé, kteří mají vyvinutý smysl pro sociální 

cítění a pochopí nezastupitelnost zařízení, ve kterých bude možno zajistit klientům důstojné 

životní podmínky a jistotu v jejich složitých životních situacích. Nestabilní ekonomická a 

politická situace v zemi nevytváří dobré předpoklady kontinuálního zvyšování úrovně 

sociálních zařízení. Největším problémem uplynulých let bylo získání dostatečných 

finančních prostředků do oblasti sociální politiky a také jejich efektivní využívání. Pokud 

se podaří odstranit disproporce mezi soukromými subjekty a organizacemi zřizovanými městy 

a kraji, je reálná šance umožnit využívání různých typů sociálních zařízení široké veřejnosti a 

postupně rozšiřovat nabídku nízkokapacitních poskytovatelů služeb. Budoucí vývoj ukáže, že 

zájem o ubytování rodinného typu převládne nad velkými domovy důchodců, ve kterých dnes 

pobývá naprostá většina potřebných lidí. 

Pro každého potenciálního investora bude důležité sledovat vývoj v této oblasti, aby 

mohl reagovat na poptávku po ubytování a poskytovat služby, o něž bude zájem. Je to výzva 

nejen pro samotné provozovatele podobných zařízení, ale i pro drobné živnostníky, kteří 

mohou svým dílem přispět ke zkvalitnění života hendikepovaných a starých lidí. Mnohé 

závisí na vůli politiků, zvládnutí ekonomických problémů na úrovni Evropské unie i našeho 

státu. 

Pro výkon tohoto podnikání je potřeba najít dostatečný počet odhodlaných lidí, kteří 

budou ochotni podstoupit případná rizika spojená s podnikáním a vynaloží veškeré úsilí 

k zajištění úspěšného chodu organizace. Nikdo z nás nemůže předpokládat, do jakých 

životních situací se dostane a možná právě existence podobných sociálních zařízení se stane 

naprostou nezbytností pro nás samotné anebo naše blízké. 
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Seznam zkratek 

 

DPPO – Daň z příjmu právnických osob  

DPH – Daň z přidané hodnoty 

PI – index ziskovosti (rentability) 

CFi – peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti 

i – požadovaná výnosnost podnikového kapitálu 

n – jednotlivá léta životnosti 

N – doba životnosti 

KV – kapitálový výdaj 

PV – současná hodnota prognózovaných budoucích toků hotovosti 

NPV – čistá současná hodnota 

Zn – roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti 

On – roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti 

a – doba návratnosti 

Kč – korun 

Sb. - sbírky 

např. – například 

atd. – a tak dále 

apod. – a podobně 

aj. – a jiné 
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