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Anotace 

Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení domova pro seniory. 

Cílem této práce je ov��it, zda v sou�asné dob� lze podnikat s vidinou zisku v oblasti 

poskytování ubytovacích a sociálních služeb pro osoby v d�chodovém v�ku. 

V teoretické �ásti jsem se zabývala teoretickými poznatky zpracování podnikatelských 

plán�.  

Klí�ová slova 

Podnikatelský plán, analýza trhu, finan�ní plán 

Annotation 

The thesis deal with the business plan for creating of home for pensioners. The aim of 

this thesis is to identify if the business can currently take chance of profit in the 

provision of accommodation and social services for persons of retirement age. 

Theoretical part is concerned with the theoretic  founds of business plans. 

Keywords 

Business plan, market research, financial plan
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Úvod 

„ Promyšlený, dob�e zd�vodn�ný podnikatelský plán bývá nezbytným p�edpokladem 

získání financování z externích zdroj�. Ukazuje investorovi �i bance, že podnikatel ví, 

jak svou firmu dále rozvíjet, upev�ovat její postavení na trhu a zvyšovat její hodnotu.“ 

Jaroslav Horák, P�edseda CVCA 

Prožití d�stojného a klidného stá�í je jednou z otázek, kterou si klade mnoho z nás. 

Vzhledem k zvyšování pr�m�rného v�ku obyvatelstva je toto téma aktuáln�jší než 

kdykoli v minulosti. Lepší životní úrove� a tím i v�tší po�et lidí d�chodového v�ku 

spolu s klesajícím po�tem narozených d�tí jasn� ur�uje budoucí demografický vývoj. 

Tato skute�nost nám dává impulz se nad tímto problémem zamyslet. Jakými prost�edky 

bude spole�nost schopna zajistit d�stojné stá�í pro obyvatele naší zem�? Tato otázka m�

p�im�la k zamyšlení, jak pomoci lidem v d�chodovém v�ku prožít pokojné stá�í. 

Skute�nost, že v olomouckém kraji je nedostatek dom� pro seniory m� vedla 

k myšlence využít statek mých rodi�� k výstavb� za�ízení podobného charakteru. 

V oblasti Hané bývalo zvykem stav�t ohromné statky, ve kterých žilo n�kolik generací 

rodiny, avšak sou�asný trend je opa�ný, lidé up�ednost�ují mále rodinné domy �i byty. 

Dnešní usp�chaná doba zp�sobuje, že lidé tráví více �asu v zam�stnání zam��eni na 

svou kariéru a tím odkládají založení rodiny do pozd�jšího v�ku. Tento trend 

zap�í�i�uje, že rodina není schopna se o seniora postarat v domácím prost�edí a tím 

vzniká zvýšená poptávka po t�chto službách. Jelikož rodi�e vlastní ohromný statek, 

který je v sou�asné dob� z v�tší �ásti nevyužit nastala situace kdy je nutno zvážit, zda 

tento objekt prodat �i ho využít k podnikatelským ú�el�m. V p�ípad� rozhodnutí objekt 

prodat v mnoha p�ípadech bývá nabízena velice podhodnocená �ástka. V�tšina 

kupujících tyto objekty dále využije pro podnikatelské ú�ely. Je tedy vhodné objekt 

neprodávat, ale snažit se ho využít k podnikatelským ú�el�m. tento krok 

První �ást mé diplomové práce se zabývá teoretickým popisem podnikatelského plánu, 

pojednává o jeho jednotlivých �ástech a nezbytných náležitostech, které jsou d�ležité 

pro vytvo�ení kvalitního podnikatelského plánu.  
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 V následující �ásti se zam��ím na zavedení tohoto plánu do reálného prost�edí. 

Nezbytnou �ástí bude analýza trhu a konkurence, která nám umožní náhled na situaci 

v tomto kraji. Další �ástí je marketingový výzkum, který je pro každého podnikatele 

nezbytným krokem p�ed zahájením �innosti.  

T�etí kapitola pojednává o konkrétním podnikatelském plánu, který byl vypracován dle 

p�edlohy V. Korába, J. Peterky a M. Rež�ákové – Podnikatelský plán. Tato �ást je 

zam��ena na charakteristiku firmy, její organiza�ní strukturu, cíle spole�nosti a služby, 

které bude poskytovat. Dále je zde popsána konkrétní podoba domova pro seniory 

a jeho prost�edí. Nedílnou sou�ástí této kapitoly je finan�ní plán, který vychází ze t�í 

základních ú�etních výkaz� a to rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu o pen�žních 

tocích. V záv�re�né �ásti provedu shrnutí podnikatelského plánu. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

K myšlence založení domova pro seniory mne vedl p�edevším pohled na sou�asnou 

situaci v demografické struktu�e obyvatelstva na celém sv�t�, která již za�íná být 

alarmující. P�edpov�di o jejím budoucím vývoji poukazují na fakt, že celé lidstvo stárne 

a tím vzniká pot�eba soust�ed�ní pozornosti na nejv�tší skupinu obyvatelstva - seniory. 

Pocházím z obce Št�pánov, která se pyšní titulem druhé nejv�tší obce v olomouckém 

kraji avšak zde neexistuje žádné za�ízení, které by poskytovalo služby senior�m.  

Otázka, jakým zp�sobem využít statek mých rodi�� k podnikatelským ú�el�m bývá 

pokládána v mé rodin� �ím dál �ast�ji. Dalším podn�tem pro sepsání podnikatelského 

plánu na vytvo�ení domova pro seniory byla má zvídavost, zda v oblasti sociálních 

služeb lze úsp�šn� podnikat s vidinou zisku a jistotou stabilního zam�stnání v rodinném 

podniku.  

Díky zvyšování životní úrovn� jsou kladeny vyšší nároky na kvalitu bydlení, trávení 

volného �asu a p�edevším poskytované služby. V p�ípad� �lov�ka, který strávil celý 

život prací bývá p�edstava d�chodového v�ku spojena s odpo�inkem. Mnohdy se ho 

ovšem nedo�ká, jelikož veškerý sv�j �as v�nuje pé�i o d�m �i byt. Pobyt v n�kterých 

domovech d�chodc�, zejména státních za�ízeních bývá �asto spojován s nep�íliš 

kvalitním bydlením, nedostatkem prostoru a neosobním p�ístupem, který zap�í�i�uje 

pocity samoty a odlou�enosti od své rodiny. Všeobecn� vnímaný negativní postoj 

k podobným za�ízením snižuje poptávku po t�chto službách.  

1.1 Cíle práce 

Hlavní cíl:  

� Vytvo�ení kvalitního podnikatelského plánu 

Díl�í cíle: 

� Získání bankovního úv�ru na základ� sepsaného podnikatelského plánu 

� Vymezení okruhu potenciálních klient�
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� Finan�ní plán  

Hlavním cílem mé diplomové práce je vytvo�it kvalitní podnikatelský plán, který nám 

zaru�í schválení žádosti o bankovní úv�r. Tento plán by m�l pln� poukazovat na 

možnosti jeho zavedení do praxe a tím p�ipravit podnikatele na veškeré možné 

skute�nosti, kterým bude muset �elit p�i zakládání podniku. D�ležitým krokem bude 

prozkoumání trhu a vymezení okruhu potenciálních klient�. Snahou veškerých 

poskytovaných služeb je nabídnout lidem to co práv� pot�ebují a ukázat výhody prožití 

spokojeného stá�í v domov� pro seniory rodinného typu. Jedním z d�ležitých úkol�

tohoto podnikatelského plánu je ukázat rodi��m, že je možné využít jejich statek 

k úsp�šnému podnikání. Tento krok nebude mít pouze p�ínos pro rodi�e, ale také bude 

mít �áste�ný ekonomický p�ínos pro celou obec. Sestavením finan�ního plánu by m�lo 

ov��it, zda lze v oblasti sociálních služeb podnikat úsp�šn� a se ziskem.  
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2 Teoretická východiska 
  

2.1 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je dokument shrnující podstatné informace o podniku, o jeho 

prost�edí a historii, jeho minulé a sou�asné aktivity, jeho krátkodobé a dlouhodobé cíle. 

Je to písemný materiál popisující všechny podstatné vn�jší a vnit�ní faktory, které 

souvisejí se založením a rozb�hem nového podniku. (4) 

2.2 Ú�el podnikatelského plánu 

Pot�eba podnikatelského plánu vzniká z d�vodu rozši�ování �i modernizace již 

stávajícího podniku, nebo práv� proto, že v tomto dokumentu podnikatel konkretizuje 

své zám�ry do budoucna. Lze jej p�irovnat k autoatlasu, který by nám m�l usnadnit 

odpov�di na otázky typu: kde jsme, kam se chceme dostat a jak se tam dostaneme. (10)  

Podnikatelský plán by m�l sloužit p�edevším podnikateli k interním ú�el�m. �asto však 

bývá sestavován takto komplexn� teprve ve chvíli, kdy ho od podnikatele požaduje 

banka, budoucí spole�ník �i investor. 

Uvnit� firmy slouží podnikatelský plán jako plánovací nástroj, podklad pro rozhodovací 

proces, nástroj kontroly atd., zejména v p�ípadech, kdy podnikatel firmu zakládá a kdy 

firma stojí p�ed výraznými zm�nami, které mohou mít dlouhodobé d�sledky na její 

chod. N�kte�í podnikatelé dávají stru�ný výtah z podnikatelského plánu k dispozici 

i zam�stnanc�m, aby se seznámili se základními cíli firmy a posílila se identity 

pracovník� s firmou. 

Externí subjekty analyzují na základ� podnikatelského plánu schopnost firmy realizovat 

podnikatelský projekt, ucházet se o n�který druh podnikatelské podpory apod. V tomto 

p�ípad� je t�eba p�esv�d�it banku �i jiného investora o výhodnosti projektu, na jehož 



13 

financování kapitál požadujeme. Kvalitn� zpracovaný podnikatelský plán m�že 

významn� p�isp�t k získání pot�ebného kapitálu. (9) 

 Podnikatelský plán umož�uje porovnat podnikatelské plány s realitou – a pokud se liší, 

identifikovat, kde se liší, v jaké mí�e a pro�. Podnikatelský plán pomáhá plánovat 

výdaje a tedy i v kone�ném d�sledku získat lepší podmínky od dodavatel� �i nap�íklad 

leasingových spole�ností. (3) 

2.3 Struktura podnikatelského plánu 

Každý podnikatelský plán má svou strukturu, která je jakousi osnovou, dle které je tento 

plán vytvá�en. Tak jako je rozdílný názor každého z nás, je rozdílný i pohled na �len�ní 

podnikatelského plánu. P�evážná v�tšina literatury uvádí, že podnikatelské plány se 

skládají obvykle ze t�í velkých díl�ích �ástí a to z popisné �ásti, ve které se uvedou 

souvislosti, p�edpoklady a plánované aktivity, dále z �ásti �íselné, která dokumentuje 

ú�inek p�edpoklad� a aktivit na po�et zam�stnanc� podniku, obrat, investice, likviditu 

a zisky a na záv�r se p�ipojí p�íloha, která obsahuje obrázky, studie trhu, podrobné 

výpo�ty, smlouvy a další d�ležité p�edpoklady. Každý autor ve své literatu�e uvádí 

rozdílné �len�ní podnikatelského plánu, ovšem obsah bývá p�evážn� stejný. Pro svou 

diplomovou práci jsem vybrala �len�ní podnikatelského plánu dle kolektivu autor�

Vojt�cha Korába, Ji�ího Peterku a Márie Rež�ákové. Podnikatelský plán by m�l podle 

nich obsahovat deset základních �ástí: titulní strana, exekutivní souhrn, analýzu trhu, 

popis podniku, výrobní plán, marketingový plán, organiza�ní plán, hodnocení rizik, 

finan�ní plán a p�ílohy. 

2.3.1 Titulní strana 

Podává stru�ný výklad obsahu podnikatelského plánu. Obvykle by zde m�li být 

uvedeny údaje jako název a sídlo spole�nosti, jména podnikatel� a kontakty, popis 

podniku a povaha podnikání �i zp�sob financování a jeho struktura. 



14 

2.3.2 Exekutivní souhrn 

Tato kapitola se obvykle zpracovává až po sestavení celého podnikatelského plánu 

v rozsahu n�kolika stánek. Pokud je zpracován pro investory, je jeho úkolem 

v maximální možné mí�e podnítit zájem potenciálních investor�. Investo�i se totiž na 

základ� exekutivního souhrnu rozhodují, zda má význam pro�íst podnikatelský plán 

jako celek. Exekutivní souhrn je v podstat� extrakt, stru�né shrnutí aspekt�

podnikatelského plánu – hlavní myšlenka podnikatelského plánu, silné stránky, 

o�ekávání, stru�né tabulky finan�ního plánu – výhled na n�kolik let. Cílem 

exekutivního souhrnu je ve �tená�i vzbudit zv�davost, aby pokra�oval ve �tení celého 

dokumentu. 

2.3.3 Analýza trhu 

Sem pat�í zejména analýza konkuren�ního prost�edí, kde jsou zahrnutí všichni 

významní konkurenti v�etn� jejich slabých a silných stránek i možností, jak by mohli 

negativn� ovlivnit tržní úsp�ch podniku. Dále je zde detailní analýza odv�tví z hlediska 

vývojových trend� a historických výsledk�. Rovn�ž je vhodné zahrnout do této kapitoly 

p�írodní faktory, politickou situaci, legislativní podmínky aj. V neposlední �ad� je zde 

uvedena analýza zákazník� na základ� provedení segmentace trhu. (3) 

Bylo zd�razn�no, že základem pro formulování strategie je nalezení souvislostí mezi 

podnikem a jeho okolím. Relevantní prost�edí je velmi široké a zahrnuje politické, 

ekonomické asociální vlivy uvedené výše. Za klí�ový aspekt podnikového okolí se však 

považuje odv�tví, v rámci kterého, resp. ve kterém podnik sout�ží. Vymezení 

relevantního odv�tví je d�ležitým krokem formulace strategie. Odv�tví je obvykle 

definováno jako skupina podnik� nabízejících na trhu obdobný výrobek �i službu. 

Klí�ovým prvkem pro definování hranic odv�tví je tedy identifikace relevantního trhu. 

Cílem analýzy odv�tví není zjistit vše, co zjistit lze, ale identifikovat zásadní hybné síly 

p�sobící v odv�tví a ur�it faktory, které �iní odv�tví více �i mén� atraktivní. D�ležité je 

zejména odhadnout jejich budoucí vývojové trendy. (7)  
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D�ležitou sou�ástí analýzy trhu je i marketingový výzkum, který m�žeme 

charakterizovat jako proces skládající se z následujících p�ti etap: 

� definování marketingového problému a cíle výzkumu 

� sestavení plánu výzkumu 

� sb�r informací a dat 

� zpracování a analýza získaných informací a dat 

� prezentace výsledk� (1) 

2.3.4 Popis podniku 

V této �ásti podnikatelského plánu se uvádí podrobný popis podniku. Je d�ležité, aby 

byla potencionálnímu investorovi zprost�edkována p�edstava o velikosti podniku a jeho 

založení, r�zných úsp�ch� dále se v n�m definuje strategie podniku a cíle a cesty k jeho 

dosažení. 

2.3.5 Výrobní plán 

Tato pasáž zachycuje celý výrobní proces. Pokud bude podnik realizovat �ást výroby 

formou subdodávek, m�li by zde být uvedeni i tito subdodavatelé v�etn� d�vodu jejich 

výb�ru. Rovn�ž je nutné uvést informace o již uzav�ených smlouvách. Pokud bude 

celou, nebo i �ást výroby zajiš�ovat sám podnikatel, musí zde být uveden popis 

pot�ebných stroj� a za�ízení, dále také používané materiály a jejich dodavatelé. 

Nejedná-li se o výrobní podnik, bude se tato �ást nazývat „Obchodní plán“ a bude 

obsahovat informace o nákupu zboží a služeb, pot�ebné skladovací prostory atd. Pokud 

jde o oblast poskytování služeb, bude se tato �ást podnikatelského plánu týkat procesu 

poskytování služeb, vazby na subdodávky a tím op�t hodnocení vybraných 

subdodavatel�. 
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2.3.6 Marketingový plán 

Tato �ást objas�uje, jakým zp�sobem budou výrobky nebo služby distribuovány, 

oce�ovány a propagovány. Jsou zde uvedeny rovn�ž odhady objemu produkce nebo 

služeb, ze kterých lze následn� odvodit odhad rentability podniku. Marketingový plán 

bývá �asto investory považován za nejd�ležit�jší sou�ást zajišt�ní úsp�chu podniku. 

2.3.7 Organiza�ní plán 

V této �ásti podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví nového podniku. 

V p�ípad� obchodní spole�nosti je nutné detailn�ji rozvést informace o managementu 

podniku a dále dle p�íslušné právní formy údaje o obchodních podílech. Jsou zde 

uvedeni klí�oví vedoucí pracovníci podniku, jejich vzd�lání a praktické zkušenosti. Je 

ur�ena nad�ízenost a pod�ízenost vedoucích. Vše znázor�uje organiza�ní struktura 

podniku. (3) 

Zam��me se ješt� na podnikatelské prost�edí z pohledu sou�asných trend�. Situace je 

v �eských podnicích bohužel zatím spíše taková, že v�tšina podnik� zatím uplat�uje 

liberální styl �ízení. Firmy pln� nevyužívají nástroj� k motivaci zam�stnanc�. Tato 

nedostate�ná motivace brání uskute��ování závažných zm�n a stává se tak jednou 

z bariér, která omezuje plné využití všech výhod, které m�že liberalizace 

poskytnout. (6) 

2.3.8 Hodnocení rizik 

Zde je pot�eba popsat nejv�tší rizika, která mohou vyplynout z reakce konkurence, ze 

slabých stránek marketingu, výroby �i manažerského týmu nebo technologického 

vývoje. Tato rizika je žádoucí analyzovat a p�ipravit alternativní strategie pro jejich 

eliminaci. Pro potencionálního investora je tento p�ístup zárukou, že si je podnikatel 

takových rizik v�dom a je p�ipraven jim v p�ípad� pot�eby �elit. 
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2.3.9 Finan�ní plán 

Finan�ní plán tvo�í d�ležitou sou�ást podnikatelského plánu. Ur�uje pot�ebné objemy 

investic a ukazuje, nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek.  

Finan�ní plán se zabývá t�emi nejd�ležit�jšími oblastmi: 

� P�edpoklad p�íslušných p�íjm� a výdaj� s výhledem alespo� na t�i roky. Jsou zde 

zahrnuty o�ekávané tržby a kalkulované náklady. 

� Vývoj hotovostních tok� (cash-flow) v p�íštích t�ech letech. 

� Odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finan�ní situaci podniku 

k ur�itému datu. (3) 

Pro podnikatele je nesmírn� d�ležité ov��it si, zda jsou jeho zám�ry reáln�

uskute�nitelné. Podnikatelský plán hraje v podnikání zásadní roli, kterou nelze 

v žádném p�ípad� podce�ovat. P�i rozhodování o založení nového podniku je jeho 

vypracování z�ejm� tou nejsložit�jší �ástí. Dobrý podnikatelský plán je i nezbytným 

p�edpokladem pro stanovení objemu pot�ebných zdroj�, jejich zajišt�ní a úsp�šné �ízení 

na nich založeného podniku. (2) 

2.3.10 P�ílohy 

Zde jsou obvykle uvedeny informa�ní materiály, které lze za�lenit do samotného textu 

podnikatelského plánu. Na jednotlivé p�ílohy by však m�ly být v textu odkazy. (3) 

2.4 Zahájení podnikatelské �innosti 

Právní úprava podmínek pro podnikání v �eské republice vychází z Listiny základních 

práv a svobod, kde je zakotveno právo každého ob�ana podnikat a provozovat jinou 

hospodá�skou �innost a také právo vlastnit majetek. Konkrétní legislativní úprava je 

dána obchodním zákoníkem, živnostenským zákonem, pop�. dalšími zákony, které 

upravují podmínky pro podnikání v �innostech vylou�ených z p�sobnosti 

živnostenského zákona. (10)
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P�ed zahájením podnikatelské �innosti musí mít každý podnikatel jasnou p�edstavu 

o tom, jak bude jeho podnik vypadat a p�edevším jakou formu podnikání zvolit. Podle 

informací v zahrani�ní literatu�e vstupuje do podnikání drtivá v�tšina rodinných 

podnik� jako podnikatel – fyzická osoba. Pozd�ji je obvyklé, že dojde k transformaci na 

osobu právnickou. Dle výzkumu Leyherra bylo prokázáno, že absolutn� dominantní 

formou je spole�nost s ru�ením omezeným. V �eské republice p�sobí pod hlavi�kou 

této právní této právní formy více než 85% rodinných podnik�. Protože administrativní 

výdaje, které plynou ze zákonné úpravy, jsou pro kapitálové a osobní spole�nosti 

rozdílné, je možné se domnívat, že volba právní formy bude do jisté míry závislá i na 

velikosti podniku. Všeobecn� lze vyslovit tvrzení, že s rostoucí velikostí rodinných 

podnik� hraje velkou roli omezení ru�ení. Pouze v komanditních spole�nostech se 

vyskytují spole�níci s neomezeným ru�ením, tedy ti, kte�í za závazky rodinného 

podniku ru�í celým svým majetkem. Ve všech ostatních právních formách, které bylo 

možné vysledovat u rodinných podnik� s obratem nad jednu miliardu DM, je ru�ení 

omezeno pouze na vložený kapitál. (5) 

2.4.1 Rozpo�et pot�eby startovního kapitálu 

Zahájení podnikání má mnoho úskalí. Jedním z nich je fakt, že p�i zahájení 

podnikatelské �innosti náklady podstatn� p�evyšují výnosy. Vykazování  ztráty p�i 

zahájení podnikání není nic neobvyklého. Ovšem ztrátu je nutné �ídit a financovat. P�i 

sestavování zakladatelského rozpo�tu je nutné tento fakt respektovat. Rizika je možné 

minimalizovat zejména p�esným odhadem pot�eb finan�ních prost�edk� a zajišt�ním 

pot�ebné výše zdroj� financování. Propo�et pot�ebné výše finan�ních prost�edk�, které 

budou nutné k zahájení podnikatelské �innosti lze rozd�lit do �ty� skupin: 
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2.4.1.1 Finan�ní prost�edky nutné k založení firmy 

Založení firmy vyžaduje jednak vynaložení nezbytných finan�ních prost�edk�, jako je 

složení základního kapitálu, poplatky za vydání živnostenských list�, poplatky za výpis 

z rejst�íku trest�, ov��ení listin, pop�. za zápis do obchodního rejst�íku apod. Vedle toho 

vzniká �ada vyvolaných náklad� , které sice nejsou nezbytné, ale �ada podnikatel� je 

realizuje – návrh loga spole�nosti, razítka, webové stránky, informa�ní materiály apod. 

2.4.1.2 Finan�ní prost�edky na po�ízení tzv. dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku 

Tato rozpo�tová položka p�edstavuje s ohledem na svou velikost i finan�ní dopady do 

budoucnosti, závažný rozhodovací krok. Týká se takových záležitostí jako nákup 

pozemk�, budov, technického vybavení, administrativního zabezpe�ení podnikání apod. 

Je možné, že �ást t�chto prost�edk� potencionální podnikatel vlastní, jinak se musí 

rozhodnout, jaký rozsah t�chto prost�edk� s ohledem na zamýšlený p�edm�t a rozsah 

podnikání bude pot�ebovat a jakým zp�sobem si je opat�í – zda je nakoupí nebo si je 

pronajme, po�ídí na leasing apod. Rozhodne-li se pro nákup, p�i promítání tohoto  

nákupu do pot�eby financí se vychází z co nejp�esn�jší znalosti cen pozemk�, budov, 

stroj� a výrobního za�ízení, z cen  stavebních prací apod. 

2.4.1.3 Finan�ní prost�edky  vložené do nákupu tzv. ob�žného majetku 

Složit�jší je ur�ení  výše ob�žného majetku – pot�ebného množství surovin a materiál�, 

resp. zásob zboží. Faktor� ovliv�ujících  tento propo�et je celá �ada – podíl, jakým 

suroviny, materiály, komponenty �i nakoupené zboží vstupují do finálního produktu �i 

služby, doba, po kterou jsou vázány ve výrob� �i skladech, než jsou prodány 

zákazník�m, doba, za kterou jsou produkty �i služby zákazníkem zaplaceny. 

Respektovat se musí i dohodnuté lh�ty splatnosti faktur za dodané vstupy. Není 

výjime�né, že n�kte�í dodavatelé u nových odb�ratel� dokonce žádají platby za 
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dodávky p�edem. Pravd�podobn� bude v propo�tech nutné uvažovat s pojistnými 

zásobami pro p�ípad r�zných výkyv�. 

2.4.1.4 Finan�ní prost�edky ur�ené na zahájení podnikatelské �innosti 

B�žný chod firmy se neobejde bez profinancování provozních náklad� – mezd 

zam�stnanc�, náklady na energie, vodu, telekomunika�ní služby, dopravu, b�žnou 

údržbu apod. Navíc se u za�ínající firmy nelze vyhnout n�kterým úvodním nutným 

provozním náklad�m, nap�. hygienická m��ení, proškolení pracovník� z bezpe�nosti 

práce a požární ochrany, úhrady pojišt�ní apod. Nezanedbatelnou položku mohou �init 

náklady na propaga�ní kampan�. I zde je pot�eba uvažovat minimáln� s obdobím, 

dokud nep�ijdou první platby za dodané zboží �i služby od zákazník�. (10) 

2.5 Charakteristika za�ízení pro seniory 

Dle zákona o sociálních službách § 34 �. 108/2006 Sb. se za�ízení sociálních služeb d�lí 

do n�kolika kategorií. V následující kapitole bude popsána charakteristika domova pro 

seniory, který je p�edm�tem tohoto podnikatelského plánu. (19) 

2.5.1 Domov pro seniory 

Podle § 49 zákona �. 108/2006 Sb. je hlavním ú�elem domova pro seniory poskytování 

služeb sociální pé�e osobám, které v d�sledku svého v�ku a zdravotního stavu se ocitly 

v nep�íznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni p�ekonat ve vlastním prost�ední ani 

za pomoci jiných typ� sociálních služeb nebo rodiny a pot�ebují pravidelnou pomoc p�i 

zajišt�ní svých pot�eb s cílem zachovat a rozvíjet svou sob�sta�nost, spole�enské 

návyky a dovednosti. 

P�edm�tem �innosti je poskytování pobytových služeb sociální pé�e formou 

celoro�ního pobytu osobám, které v d�sledku svého v�ku a zdravotního stavu vyžadují 

pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však pé�i v l�žkovém zdravotnickém za�ízení (dále 
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jen uživatelé), poskytování ubytování a stravování uživatel�m, poskytování základního 

sociálního poradenství, poskytování pé�e p�i zvládání b�žných úkon� pé�e o osobu 

uživatele, p�i osobní hygien� p�íp. zajišt�ní podmínek pro osobní hygienu, poskytování 

ošet�ovatelské pé�e, zajišt�ní léka�ské pé�e pro uživatele, poskytování rehabilita�ní 

pé�e uživatel�m, organizování a poskytování kulturní pé�e, zájmové, poskytování 

pomoci p�i zajiš�ování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, poskytování 

pomoci p�i uplat�ování práv, oprávn�ných zájm� a p�i obstarávání osobních záležitostí 

uživatel�, vše p�i zachování p�irozené vztahové sít�, respektování práv a lidské 

d�stojnosti každého uživatele. 

Cílovou skupinu tvo�í senio�i se sníženou sob�sta�ností z d�vod� v�ku, chronického 

onemocn�ní, zdravotního nebo smyslového postižení, kte�í dosáhli d�chodového v�ku. 

Jde tedy o uživatele, kte�í z d�vodu v�ku, onemocn�ní nebo zdravotního postižení 

pot�ebují zna�nou podporu p�i zvládání b�žných úkon� pé�e o vlastní osobu formou 

ubytování, stravování, hygieny, zajišt�ním zdravotní a ošet�ovatelské pé�e, 

zabezpe�ením kontaktu se spole�enským prost�edím, uspokojováním sociálních 

a spole�enských pot�eb, podporou p�i aktiviza�ních �innostech a p�i uplat�ování svých 

práv, zájm� a obstarávání osobních záležitostí. (11) 

2.6 Systém d�chodového pojišt�ní v �eské republice 

V této kapitole budou uvedeny základní informace o systému d�chodového pojišt�ní 

v �R – druhy a výše dávek, plátci, orgány d�chodového pojišt�ní a související 

legislativa.  

Základní d�chodové pojišt�ní a zvýšení d�chodu pro bezmocnost tvo�í spolu 

s nemocenským pojišt�ním sou�ást sociálního zabezpe�ení (sociálního pojišt�ní) ve 

smyslu zákona �. 582/1991 Sb., o organizaci a provád�ní sociálního zabezpe�ení ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

�eský d�chodový systém se skládá ze dvou �ástí: 

� Povinné základní d�chodové pojišt�ní  

� Dobrovolné dopl�kové penzijní p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem  
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2.6.1 Povinné základní d�chodové pojišt�ní  

Je dávkov� definované a pr�b�žn� financované, tzn., že sou�asní plátci pojišt�ní hradí 

d�chody sou�asným p�íjemc�m. Je univerzální a zabezpe�uje všechny ekonomicky 

aktivní osoby, právní úprava je jednotná pro všechny pojišt�nce, neexistují speciální 

odv�tvová schémata apod. Pouze v oblasti organiza�ního a administrativního 

zabezpe�ení platí ur�ité odchylky pro tzv. silové resorty (nap�. vojáci, policisté, celníci, 

hasi�i). D�chod ze základního d�chodového pojišt�ní pobírá více než 99 % obyvatel ve 

v�ku vyšším, než je v�ková hranice pro nárok na starobní d�chod. 

Vzhledem k výraznému stárnutí populace v �R, díky níž se výrazn� snižuje po�et 

pracujících na jednoho d�chodce, hrozí reálné nebezpe�í, že v budoucnu nebudou p�i 

stávajícím systému na výplatu d�chod� peníze. V nejbližší dob� je proto pot�eba u�init 

reformu celého d�chodového systému. 

   

Ze základního d�chodového pojišt�ní se poskytují d�chody starobní, plný invalidní, 

�áste�ný invalidní, vdovský a vdovecký a sirot�í.  

   

D�chody se skládají ze dvou složek, a to 

� ze základní vým�ry (stanovené pevnou �ástkou stejnou pro všechny druhy 

d�chod� bez ohledu na délku doby pojišt�ní a výši výd�lk�)  

� z procentní vým�ry, která se odvozuje od délky doby pojišt�ní a výše výd�lk�, 

z kterých se odvád�lo pojistné  

Plátcem pojistného jsou zam�stnanci a zam�stnavatelé zárove�. Pokud je �lov�k 

zam�stnán v pracovním pom�ru, p�ípadn� na dohodu o pracovní �innosti, zam�stnavatel 

má povinnost odvád�t do státního rozpo�tu za n�j pojistné. �ástka, kterou hradí 

zam�stnanec, se strhává ze mzdy. Lidé, kte�í pracují na živnostenský list, pokud je 

jejich výd�le�ná �innost hlavní, mají povinnost platit si sami pojistné. V zákonech 

vymezených podmínkách hradí pojistné za n�které skupiny obyvatel stát. Jedná se nap�. 

o studenty do 18 let, po 18. roce pouze prvních šest let studia, osoby pe�ující o dít� ve 
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v�ku do 4 let, osoby pobírající plný invalidní d�chod, uchaze�e o zam�stnání vedené na 

ÚP, když mají nárok na podporu v nezam�stnanosti a další. 

Na rozdíl od zdravotního pojišt�ní není povinnost platit si d�chodové pojišt�ní 

v každém p�ípad�. Všechny ostatní, kte�í nespadají do výše jmenovaných skupin, si 

mohou platit d�chodové pojišt�ní dle vlastního uvážení. Nap�. ženy v domácnosti, které 

nepe�ují o malé d�ti, nezam�stnaní, kte�í nejsou vedení na ÚP, lidé pracující na dohodu 

o provedení práce a další. 

  

2.6.2 Dobrovolné dopl�kové penzijní p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem 

Je p�ísp�vkov� definované a kapitálov� financované. D�chody p�iznávané z tohoto 

p�ipojišt�ní se zatím podílejí na p�íjmech d�chodc� zanedbatelnou m�rou. Penzijní 

p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem je velmi výhodná forma spo�ení, podporovaná 

státem. Je upraveno zákonem �. 42/1994 Sb., v platném zn�ní. Zakládá se na 

pravidelných m�sí�ních p�ísp�vcích, které lze na ú�et penzijního fondu poukazovat i za 

delší �asová období (�tvrtletí, pololetí, rok). K t�mto p�ísp�vk�m se dostávají navíc 

státní p�ísp�vky, podíly na zisku fondu a  také je možné využít velmi zajímavých 

da�ových zvýhodn�ní. Dále na penzijní p�ipojišt�ní m�že za velmi výhodných 

podmínek p�ispívat zam�stnavatel. 

Konkrétní výše p�ísp�vku je sjednána ve smlouv�. Placení p�ísp�vk� je možné 

v pr�b�hu spo�ení p�izp�sobovat aktuální finan�ní situaci, tedy snížit, zvýšit nebo 

zažádat o p�erušení nebo odklad placení. Konkrétní �ástka státního p�ísp�vku závisí na 

výši p�ísp�vku. �ást p�ísp�vk�, která ro�n� p�esáhne 6000 K�, lze uplatnit jako odpo�et 

ze základu dan� z p�íjm�. Ro�n� lze ode�íst až 12 000 K�. Naspo�ené prost�edky 

mohou být v budoucnu vypláceny jako pravidelný m�sí�ní p�íjem nebo 

jednorázov�. (12) 
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3 Analýza problému a sou�asné situace 
  

Mnoho zemí se bude potýkat se vzr�stajícím po�tem lidí v d�chodovém v�ku a stejné to 

bude i u nás. �esko se stane zemí senior�, ženy budou rodit až po t�icítce a imigranti 

zajistí, že zem� nez�stane bez obyvatel. Tak vidí prognózu vývoje populace auto�i 

Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech �R do roku 2065, kterou dne 19. ledna 2010 

vydal �eský statistický ú�ad.  

Odhad demografického vývoje jen potvrzuje, že nejperspektivn�jším oborem budou 

v budoucnu služby pro seniory. Je tedy nutné na tyto skute�nosti reagovat.  

Pro provedení analýzy je vhodné rozlišovat analýzy vnit�ních a vn�jších podmínek. Pro 

analýzu vn�jších podmínek jsem zvolila PEST analýzu, analýza trhu, analýza 

konkurence a  SWOT analýza.  

3.1 Analýza vn�jších zdroj�

Makroprost�edí na �innost spole�nosti p�sobí neustále a prom�nliv�, avšak my je 

nem�žeme ovlivnit, a proto se mu snažíme p�edevším pružn� p�izp�sobovat. 

Prom�nlivost makroprost�edí p�ináší zm�ny, kdy každá nová p�íležitost pro jednoho, 

m�že znamenat hrozbu pro druhého.  (8) 

Jak již bylo uvedeno výše pro analýzu vn�jších zdroj� budou použity analýzy: 

� PEST analýza 

� Analýza trhu 

� Analýza konkurence 
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3.1.1 PEST analýza 

Za klí�ové sou�ásti obecného okolí lze ozna�it faktory politické a legislativní, 

ekonomické, sociální a kulturní, technické a technologické. Každá z t�chto skupin 

v sob� zahrnuje �adu faktor� obecného okolí, které r�znou m�rou ovliv�ují podnik. (7)  

V následující kapitole analyzuji n�kolik klí�ových faktor� s použitím Pest analýzy.  

3.1.1.1 Politické a legislativní faktory 

Vláda �eské republiky by se m�la snažit o zajišt�ní kvalitního života �eských senior�

podobn� jako ve v�tšin� vysp�lých zemí. Od ledna roku 2007 platí zákon o sociálních 

službách, který upravuje p�edevším celkové pojetí a podmínky poskytování sociálních 

služeb.  

Celková vysp�lost zem� se projevuje mj. i v hmotném zabezpe�ení t�ch ob�an�, kte�í 

z r�zných d�vod� nemají možnost �ádného výkonu výd�le�né �innosti. V �eské 

republice je právo ob�an� na p�im��ené hmotné zabezpe�ení ve stá�í a p�i 

nezp�sobilosti k práci, jakož i p�i ztrát� živitele zakotveno v �l. 10 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod, která je sou�ástí ústavního po�ádku �eské republiky. Blíže je 

toto právo vymezeno v rámci sociálního zákonodárství. 

P�evážná v�tšina osob šedesátiletých a starších pat�í do kategorie ekonomicky 

neaktivních, resp. starobních d�chodc�. D�chodové pojišt�ní pro p�ípad stá�í, invalidity 

a úmrtí živitele upravuje zákon �. 155/1995 Sb. o d�chodovém pojišt�ní. V tomto 

zákon� je stanoven d�chodový v�k, který se v �eské republice po�ínaje rokem 1996 

zvyšuje postupn� oproti d�íve stanovené v�kové hranici o 2 m�síce u muž� a o 4 m�síce 

u žen za každý zapo�atý rok z doby po 31. 12. 1995, tak aby bylo postupn� dosaženo 

stejné v�kové hranice pro muže a bezd�tné ženy – 63 let v roce 2013. U ostatních žen 

bude d�chodový v�k i nadále diferencován podle po�tu vychovaných d�tí, a to 

v rozmezí 59 – 62 let. Podle d�íve platné právní úpravy (zákon �. 100/1988 Sb. 

o sociálním zabezpe�ení) �inil d�chodový v�k u muž� (až na stanovené výjimky 

uvedené v § 21 tohoto zákona) 60 let. D�chodový v�k žen zohled�oval po�et d�tí, které 
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žena vychovala a pohyboval se v rozmezí od 53 let (vychovala-li p�t nebo více d�tí) do 

57 let u bezd�tných. Dovršením d�chodového v�ku vzniká osob�, p�i spln�ní zákonem 

stanovených podmínek, nárok na starobní d�chod. (15) 

3.1.1.2 Ekonomické faktory 

Ve sv�tle globální hospodá�ské krize se výrazn� prohlubuje deficit ve�ejných financí. 

Sou�asná vláda - ve snaze redukovat tento negativní trend - sestavila rozpo�et na rok 

2010, který zásadn� krátí výdaje ve všech oblastech, a dotkne se i sociální sféry. 

Konkrétn� jsou sníženy plánované dotace pro poskytovatele sociálních služeb, a to 

z letošních 6,8 miliardy korun na t�i miliardy korun v p�íštím roce. Je tedy evidentní, že 

ve�ejná správa bude hledat alternativní zdroje financování i v oblasti sociální sféry. (13) 

Na základ� p�edešlého prohlášení je z�ejmé, že služby z oblasti sociální pé�e bude nutné 

p�esunout z nestátního sektoru do soukromé sféry jak tomu je již v evropských zemích. 

V t�chto zemích jsou sociální služby financovány v podob� zavedených systém�

pojišt�ní. P�edpokladem tedy je, že i �eská republika bude muset p�istoupit k t�mto 

krok�m a obrátit se tak na soukromý sektor a� se již jedná o dlouhodobé financování 

t�chto projekt� anebo v budoucnu na úplném p�evedení na privátní sféru. 

Významným ukazatelem jsou p�íjmy a výdaje domácností. P�íjmy domácností v  1. – 3. 

�tvrtletí roku 2009 rostly pomaleji než p�ed rokem, což ve spojení s vysokou 

nezam�stnaností p�isp�lo k pocitu sociální nejistoty u �ady obyvatel �R. 

Nejvýznamn�jším p�íjmem z�staly mzdy, pr�m�rná mzda dosáhla 22 896 K�. Nár�st 

o 3,6 % byl ovlivn�n zejména snížením po�tu zam�stnanc� s podpr�m�rnou mzdou 

a zm�nou podmínek výplaty nemocenské. Druhou nejvýznamn�jší položkou p�íjm�

domácností byly sociální p�íjmy, jejichž objem byl z�eteln� vyšší než v roce 2008. 

V reálném úhrnu posílily o 6,6 %. Kupní síla dávek d�chodového pojišt�ní se zvýšila. 

Díky dopad�m valorizace došlo k meziro�nímu nár�stu pr�m�rného m�sí�ního 

starobního d�chodu, reáln� o 6,3 %. Dopady hospodá�ské krize se projevily v  po�tu 

nezam�stnaných osob, který stoupl tém�� o 40 %. Míra registrované nezam�stnanosti 
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dosáhla v 1. – 3. �tvrtletí 2009 pr�m�rné hodnoty 7,7 %, což p�edstavuje o 2,2 

procentního bodu více než ve stejném období roku 2008.  

Ve výdajích domácnostní v zá�í 2009 byla poprvé po 6 letech zaznamenána meziro�ní 

stagnace spot�ebitelských cen, která zmírnila dopady krize na rozpo�ty domácností. 

I p�esto však domácnosti omezily svá vydání, a to zejména za zbytn�jší zboží a služby. 

Meziro�ní nár�st spot�ebitelských cen (cenové inflace) �inil ve sledovaném období 

1,2 %, což vypovídá o jeho zpomalení. Na p�ír�stku se nejvíce podílel vzestup cen 

bydlení, vody, energií a paliv. V posledních 12 m�sících proti pr�m�ru p�edchozích 

12 m�síc�, dosáhla míra inflace v únoru 0,8 % a byla o 0,1 p.b. nižší než v lednu 2010. 

Životní náklady (bez hypotetického nájemného) byly v domácnostech d�chodc� vyšší 

o 1,1 %. Dynamika spot�eby  se také snížila. Domácnosti omezily výdaje nap�íklad na 

rekreace, telekomunikace a bytové vybavení. (15) 

Pr�m�rná výše sólo starobního  d�chodu �inila k 31. 3. 2010 celkem 10 043 K�, z toho 

u muž� 11 162 K� a u žen 9 119 K�. Nejnižší pr�m�rný starobní d�chod byl vyplácen 

v Olomouckém kraji – 9 763 K� (muži – 10 786 K�, ženy – 8 938 K�). �SSZ evidovala 

k 31. b�eznu 2010 celkem 2 225 908 starobních d�chodc�

a 4 829 554 poplatník� pojistného na d�chodové pojišt�ní. Na jednoho starobního 

d�chodce tak p�ispívalo 2,17 poplatník� (nap�. ke stejnému datu v roce 2005 to bylo 

2,50 poplatník�). P�i po�tu 2 797 939 všech d�chodc� tak na jednoho d�chodce 

p�ispívalo 1,73 poplatník� pojistného (v roce 2005 to bylo 1,85 poplatník�). (14) 
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Tabulka �. 1: Po�et d�chodc� a poplatník� pojistného (stav k 31. b�eznu 2010) 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Po�et d�chodc�

celkem 
2 631 601 2 653 503 2 688 078 2 727240 2 759 803 2 797 939 

Po�et starobních 

d�chodc�
1 947 667 1 967 685 1 997 503 2 034 881 2 071 269 2 225 908 

Po�et poplatník�

pojistného          
4 876 639 4 898 175 4 958 581 5 006 895 4 909 120 4 829 554 

Po�et poplatník�

na jednoho 

d�chodce 

1,85 1,85 1,84 1,84 1,78 1,73 

Po�et poplatník�

na jednoho 

starobního 

d�chodce 

2,5 2,49 2,48 2,46 2,37 2,17 

 Zdroj: �SSZ 

3.1.1.3 Sociální a demografické faktory 

Vývoj demografické struktury bude v �eské republice podobný jako v celém sv�t�. Už 

v roce 2014 se o�ekává ve všech regionech �eské republiky p�evaha po�tu senior� nad 

d�tmi, p�i�emž rozdíl mezi po�ty ob�an� po 65. roce v�ku a po�ty d�tí do 14 let se bude 

výrazn� prohlubovat. Kolem roku 2030 bude na dv� st� senior� p�ipadat sto d�tí, v roce 

2065 se pom�r zvýší na 245 až 354 d�chodc� na 100 d�tí. (15) 

V následující tabulce je vývoj v�kové struktury rozd�len dle kraj�. Vývoj je nazna�en 

v konkrétních �íslech. P�i zam��ení pozornosti na Olomoucký kraj, ve kterém se má 

domov pro seniory nacházet je vývoj stárnutí populace podobný jako ve všech krajích 

�eské republiky. Do roku 2066 tak dojde ke zdvojnásobení po�tu osob starších 65 let. 
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Tabulka �. 2 : V�kové složení obyvatel podle kraj� (bez migrace) 

  Rok 2009 rok 2066 

Kraj 0–14 let 65 let a starší 0–14 let 65 let a starší 

Praha 189 668 258 888 102 342 361 855

St�edo�eský 183 490 175 369 131 782 347 548

Jiho�eský 91 361 94 248 64 259 184 013

Plze�ský 78 805 86 754 55 926 160 666

Karlovarský 44 939 42 119 31 123 87 218

Ústecký 126 837 111 074 93 226 227 980

Liberecký 64 521 60 702 49 487 127 283

Královéhradecký 79 228 86 858 59 626 162 244

Pardubický 74 997 77 795 56 449 150 919

Vyso�ina 74 907 78 266 56 894 155 683

Jihomoravský 158 728 178 198 121 913 332 652

Olomoucký 90 741 97 156 63 857 186 546

Zlínský 82 609 91 512 56 002 170 387

Moravskoslezský 178 735 180 942 126 064 352 882

Zdroj: �SÚ

Umíst�ní domova pro seniory v B�ezcích je velice p�íznivé a výhodné z d�vodu t�sné 

blízkosti mnoha dalších obcí a m�st. Obec Št�pánov leží v severní �ásti rovinaté Hané, 

p�ibližn� 10 km od m�sta Olomouce. Jde o vesnici liniového typu v délce 5 km. S ní 

tvo�í jeden celek další p�idružené �ásti obce B�ezce, Moravská Huzová, Benátky 

a Stádlo. Na jihu sousedí s Olomoucí, na východ� se Šternberkem, na severu 

s Uni�ovem a na západ� s Litovlí. Rozkládá se na �ty�ech katastrech Št�pánov, 

Moravská Huzová, Stádlo a B�ezce. S obcí stavebn� sousedí obec Liboš, která je 

od 1.1.1991 samostatnou obcí.  

V obci Št�pánov trvale bydlí okolo 3 330 obyvatel, a je tak druhou nejv�tší obcí 

v okrese Olomouc. Urbanisticky je obec tvo�ena šesti samostatnými, prostorov�

odd�lenými sídly, z nichž výrazn� nejv�tší je Št�pánov, a to v�etn� Novoveské �tvrti. 

Další, podstatn� menší je Moravská Huzová, B�ezce, Stádlo a Benátky. Dopravní 
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obslužnost, kterou zajiš�uje integrovaný systém autobusové dopravy Olomoucka 

a železni�ní tra� �. 270 Olomouc - Záb�eh na Morav� – Praha, je velice dobrá.  

I když obec B�ezce leží na rovinaté Hané krajina je zde velice krásná a rozmanitá. 

Jihovýchodní a západní �ást samosprávného území leží v Chrán�né krajinné oblasti 

Litovelské Pomoraví, které se rozkládá na ploše 9600 ha v okresech Šumperk 

a Olomouc. U obce B�ezce se také nachází dv� pískovny, které v lét� využívají místní 

ob�ané ke koupání. 

3.1.1.4 Technické a technologické faktory 

D�ležitým faktorem je skute�nost, že budova, ve které by m�l být z�ízen domov 

pro seniory je ve velmi dobrém stavu. Bude nutné pouze provést úpravy interiéru tak, 

aby vyhovoval technickým požadavk�m pro výstavbu sociálních za�ízení p�edevším 

pro osoby se sníženou pohyblivostí. Ve stavb� musí být realizovány požadavky 

vyhlášky �. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpe�ující 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Dalším krokem bude uvážení, zda stravování bude zajiš�ováno v rámci vlastní kuchyn�, 

�i bude uzav�ena smlouva s externím dodavatelem stravování a ty pak budou podávány 

p�ímo v budov�. V p�ípad�, že bude zvolena možnost vybudovat kuchyni a jídelnu 

p�ímo v budov� bude nutné dodržovat p�i výstavb� na�ízení související se spole�ným 

stravováním .  

3.1.2 Analýza odv�tví 

Odv�tví, v rámci kterého firma p�sobí, je velice d�ležitým aspektem podnikového okolí 

firmy, jak již bylo zmín�no v kapitole 2.3.3. Odv�tví, ve kterém se bude domov 

pro seniory nacházet lze definovat jako soubor všech podobných za�ízení na trhu. 

D�ležitým krokem je také ur�ení toho, jakým sm�rem se bude situace v daném okolí 

vyvíjet. 
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3.1.2.1 Základní charakteristika odv�tví a trhu 

Velikost trhu je d�ležitým faktorem, který hraje významnou roli p�i zakládání podniku. 

V sou�asnosti je v obci Št�pánov evidováno 25% lidí v d�chodovém v�ku a tendence 

této skupiny má vzr�stající charakter. Nelze také opomíjet fakt, že rodinný domov 

pro seniory STATEK nebude zam��en pouze na obyvatele Št�pánova, ale bude 

p�ístupný všem zájemc�m z celé �eské republiky. V oblasti umíst�ní podniku �i v jeho 

t�sné blízkosti se nenachází žádné za�ízení podobného charakteru tudíž vznikají ideální 

podmínky vstupu podniku na trh. 

3.1.2.2 Struktura odv�tví 

Pochopení struktury odv�tví a jeho vývojových trend� je nezbytným výchozím krokem 

analýzy odv�tví. V období n�kolika minulých let vzr�stá procento lidí v d�chodovém 

v�ku nep�ímo úm�rn� po�tu narozených d�tí �ímž se trh, na kterém bude domov pro 

seniory operovat rok od roku zvyšuje. V olomouckém kraji stejn� jako v celé �eské 

republice existuje jen málo podobných za�ízení soukromého charakteru, která by 

vyhovovala všem požadavk�m klient�. Ve v�tšin� t�chto za�ízení chybí osobní p�ístup 

personálu z d�vodu malé kapacity zam�stnanc� a nedostatku financí. Vytvo�ením 

rodinného prost�edí a individuálním p�ístupem lze získat výsadní postavení na trhu 

a uspokojit tak i ty nejnáro�n�jší klienty. Myslím, že navrhovaný podnikatelský plán by 

m�l být realizován v co nejkratším �asovém horizontu, nebo� situace v tomto odv�tví je 

nadále p�íznivá a trh se má tendenci se dále rozši�ovat. 

3.2  Analýza konkurence 

Analýza konkurence je zam��ená na identifikaci klí�ových konkurent� a na ur�ení jejich 

konkuren�ních profil�. To p�edpokládá odhalit jejich strategické cíle, konkuren�ní 

strategii, specifické p�edpoklady, vyhodnotit výhody a nevýhody konkuren�ních 

výrobk� a p�í�iny tohoto stavu, zabývat se jejich nákladovým postavením. (7) 

Informace o konkurentech je t�eba sbírat, interpretovat, t�ídit a rozši�ovat nep�etržit�.  
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3.2.1 Nejvýznamn�jší konkurenti 

Konkurence v oblasti za�ízení pro d�chodce v Olomouckém kraji není p�íliš veliká, 

nicmén� v budoucnu bude t�chto za�ízení ur�it� p�ibývat. V sou�asné dob� v tomto 

kraji existují pouze státní domovy poskytující sociální služby pro seniory. 

3.2.1.1 Domov d�chodc� Hrubá Voda p.o. 

Posláním Domova D�chodc� Hrubá Voda, p�ísp�vkové organizace Olomouckého kraje 

je poskytování pobytových služeb senior�m, zajišt�ní d�stojného, aktivního 

a bezpe�ného života, poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli i nadále vést 

plnohodnotný a kvalitní život. Domov pro seniory v Hrubé Vod� je umíst�n mimo 

souvislou obytnou zástavbu cca 1,3 km severn� od obce Hlubo�ky na katastrálním 

území Hrubá Voda, prakticky uprost�ed lesního komplexu. Vzdálenost od obce Velká 

Byst�ice je 11 km, od Olomouce 16 km. Kapacita za�ízení je 92 míst. Pokoje uživatel�

jsou dvoul�žkové a pouze 2 pokoje jsou t�íl�žkové. Domov pro seniory byl z�ízen pro 

ob�any v d�chodovém v�ku s trvalým bydlišt�m na území Olomouckého kraje. 

Poskytuje se bydlení, zaopat�ení, ošet�ovatelská pé�e, rehabilitace, kulturní pé�e 

a celodenní strava po všechny dny v týdnu, v�etn� stravy diabetické a dietní. Další 

poskytované služby jsou nap�.: kade�nické, holi�ské, pedikúra, rehabilita�ní pé�e, 

inhalace, nácvik ch�ze a rehabilita�ní cvi�ení, nácvik sob�sta�nosti, perli�kové koupele 

- masáže nohou. Dále je možné vyp�j�ení knih z vlastní knihovny, sledování televizních 

program� a n�kolikrát ro�n� kulturní vystoupení. Domov pro seniory je p�ísp�vkovou 

organizací z�ízenou Olomouckým krajem, je právnickou osobou s právní subjektivitou. 

Ústavní pé�e se poskytuje formou celoro�ního, pop�. p�echodného pobytu. Nemohou 

však být p�ijati ob�ané, jejichž zdravotní stav vyžaduje lé�ení a ošet�ování v l�žkovém 

zdravotnickém za�ízení. (16) 

Domov d�chodc� Hrubá Voda p.o. je svou polohou v jisté nevýhod�, nebo� neleží 

p�ímo v obci. N�kte�í senio�i mohou v klidném prost�edí spat�ovat výhodu, avšak 

nemožnost setkávat se i s jinými lidmi než z domova je n�kdy považována za omezující 

skute�nost. Další nevýhodou tohoto domova je, že obyvatelé musí mít trvalé bydlišt�
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v Olomouckém kraji. Široké spektrum dopl�kových služeb poskytovaných p�ímo 

v domov� d�chodc� je velmi významným faktorem p�i výb�ru podobného za�ízení. 

Velká kapacita l�žek je zna�nou výhodou tohoto za�ízení. Obec Hrubá Voda se nachází 

30 km od obce B�ezce, což je zásadním faktem, který �iní tohoto konkurenta mén�

významným. 

3.2.1.2 Domov d�chodc� Libina 

Posláním Domova d�chodc� Libina je poskytovat pobytové sociální služby senior�m 

v souladu s individuálními pot�ebami každého uživatele. Poskytovat takovou podporu, 

která umož�uje co nejdelší udržení stávající úrovn� jejich sob�sta�nosti. Celková 

kapacita je 73 obyvatel. Domov d�chodc� Libina je rozd�len na dva celky podle 

poskytovaných služeb. Tedy krom� domova pro seniory je zde i domov se zvláštním 

režimem. V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou sob�sta�nost zejména z d�vodu v�ku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. Celková kapacita 45 l�žek - 25 l�žek na ošet�ovatelském 

odd�lení a 20 l�žek v obytných pavilonech. V domovech se zvláštním režimem se 

poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou sob�sta�nost z d�vodu 

chronického duševního onemocn�ní nebo závislosti na návykových látkách, a osobám 

se sta�eckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou 

sob�sta�nost z d�vodu t�chto onemocn�ní, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. Celková kapacita je 28 l�žek. (17) 

Domov d�chodc� Libina je rozd�len na domov pro seniory a domov se zvláštním 

režimem, což mu poskytuje výhodu v poskytování služeb širšímu spektru klient�. Velká 

kapacita l�žek není v tomto p�ípad� výhodou, jelikož se nejedná pouze o d�m 

pro seniory, ale také o domov se zvláštním režimem což m�že vést k poskytování ne 

p�íliš kvalitních služeb. Obec Libina se nachází také 30 km od obce B�ezce, což je 

zásadním faktem, který �iní tohoto konkurenta mén� významným. 
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3.2.1.3 Domov senior� POHODA Chválkovice 

Domov senior� POHODA je p�ísp�vková organizace, která poskytuje pobytové služby 

senior�m, kte�í mají sníženou sob�sta�nost zejména z d�vodu v�ku, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tato pé�e jim nem�že být zajišt�na 

�leny jejich rodiny ani pe�ovatelskou službou nebo jinými službami sociální pé�e.  

Posláním Domova pro seniory je poskytnout zázemí, pocit d�stojnosti, bezpe�í 

a pomoci lidem, kte�í nemohou svou sociální a zdravotní situaci �ešit vlastními silami 

v p�irozeném domácím prost�edí.  

V domov� pro seniory POHODA jsou nabízeny komplexní pe�ovatelské 

a ošet�ovatelské služby, tj.: podávání lék�, ošet�ování, rehabilitace, aktivizace, p�íprava 

a podávání celodenní stravy, ubytovací služby, praní prádla, pomoc s osobními úkony, 

po�ádání kulturních a spole�enských akcí, a další. V�tšina nabízených pokoj�

dvoul�žkových, na ošet�ovatelských odd�leních jsou v�tšinou t�íl�žkové pokoje. (18) 

Vzhledem k faktu, že se jedná o jeden z v�tších domov� pro seniory není prioritou 

tohoto za�ízení o velmi osobní p�ístup, což v�tšin� senior� nevyhovuje. Poloha tohoto 

domova pro seniory je výhodná nebo� se nachází v klidné okrajové �ásti m�sta 

Olomouc. Po�et zájemc� je veliký vzhledem k velikosti m�sta Olomouce a �ekací doby 

jsou v�tšinou kolem dvou až t�í let.  

3.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je komplexní metodou kvalitativního hodnocení. Jádro metody spo�ívá 

v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktor�, které jsou rozd�leny do �ty� základních 

skupin: faktory vyjad�ující SILNÉ nebo SLABÉ vnit�ní stránky subjektu a faktory 

vyjad�ující P�ÍLEŽITOSTI a HROZBY jako vlastnosti vn�jšího prost�edí. 

Nejprve jednotlivé faktory podrobn� popíši a poté sestavím do matice SWOT analýzy. 
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3.3.1 Silné stránky 

Jednu z hlavních silných stránek tohoto projektu lze spat�ovat ve skute�nosti, že v okolí 

neexistuje žádné podobné za�ízení, což vytvá�í jedine�né podmínky vstupu na trh. Další 

výhodou by m�lo být p�íjemné rodinné prost�edí v klidném venkovském stylu. Bohatá 

nabídka a vysoká kvalita poskytovaných služeb a volno�asových aktivit nejen zkvalitní 

život obyvatel domova pro seniory, ale umožní setkání i s lidmi žijícími mimo domov 

pro seniory. P�íjemný, profesionální a proškolený personál bude samoz�ejmostí.  

3.3.2 Slabé stránky 

Vysoké po�áte�ní náklady na uvedení domova pro seniory do provozu lze považovat za 

hlavní slabou stránku tohoto plánu, stejn� tak jako závislost na poskytnutí bankovního 

úv�ru na podnikání. Menší kapacitu ubytovacích míst lze také považovat za slabou 

stránku, a�koliv n�kte�í senio�i mohou up�ednost�ovat práv� menší kolektiv. Za slabou 

stránku považuji i skute�nost, že nemáme žádné p�edešlé zkušenosti s vedením 

rodinného podniku. 

3.3.3 P�íležitosti 

Po�ádání pravidelných kulturních akcí by m�lo p�ilákat lidi, kte�í touží po zábav�. 

Velká pozornost bude v�nována propagaci a reklam�, nap�íklad vytvo�ením 

internetových stránek. Nejen ob�ané Št�pánova budou informováni o všech 

p�ipravovaných akcích prost�ednictvím sd�lovacích prost�edk� – radia, reklamních 

leták� umíst�ných do zdravotních za�ízení a také internetových stránek. Poskytování 

kvalitních a profesionálních služeb dává velkou p�íležitost k vybudování dobrého jména 

podniku což je v dnešní dob� nepostradatelné. Spoluprací s podobnými za�ízeními 

v �eské republice lze udržovat rozvoj domova a sdílení zkušeností s oblasti poskytování 

sociálních služeb senior�m. 
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3.3.4 Ohrožení 

Za velké ohrožení nov� vzniklého domova pro seniory lze považovat agresivitu 

konkurence, která d�íve �i pozd�ji na daný trh vstoupí. Neustálé zvyšování celkových 

náklad� zat�žuje všeobecn� každý podnik. Tento fakt by následn� mohl zp�sobit 

neschopnost podniku splácet vysoký úv�r.  

3.3.5 Matice SWOT analýzy domova pro seniory  

Tabulka �. 3 Matice SWOT analýzy  

Silné stránky (S) P�íležitosti (O) 

- První na trhu v okolí 

- P�íjemné rodinné prost�edí 

- Bohatá nabídka a vysoká kvalita 

poskytovaných služeb a volno�asových 

aktivit 

- P�íjemný, profesionální a proškolený 

personál  

- Pravidelné kulturní akce 

- Propagace a reklama 

- Vybudování dobrého jména v kraji 

- Spolupráce s podobnými za�ízeními 

v celé �eské republice 

Slabé stránky (W) Ohrožení (T) 

- Vysoké po�áte�ní náklady na uvedení do 

provozu 

- Závislost na poskytnutí bankovního 

úv�ru na podnikání 

- Žádné zkušenosti s vedením vlastního 

podniku 

- Malá kapacita ubytovacích míst 

- Agresivita konkurence 

- Neustálé zvyšování celkových náklad�

- Neschopnost splácet vysoký úv�r 

- Negativní postoj poskytovatel� kapitálu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3.6  Záv�ry SWOT analýzy 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že silné stránky p�evažují nad slabými. Slabé stránky jsou 

ovlivn�ny sou�asným socioekonomickým prost�edím, tj. omezenými možnostmi 

p�ístupu k financování plánu. Za hlavní a nejd�ležit�jší stránku lze považovat fakt, že 

v daném kraji p�sobí velmi málo za�ízení s podobným zam��ením. Tak malé množství 

podnik� na daném trhu nesta�í uspokojovat pot�eby zákazník�. 

Za hlavní p�íležitost lze považovat prvenství ve vstupu na místní trh, avšak nelze 

opomíjet skute�nost, že podobných za�ízení bude velmi rychle p�ibývat s nar�stajícími 

pot�ebami trhu. Je tedy pot�eba maximáln� využít veškerých p�íležitostí a zárove�

eliminovat p�ípadné hrozby. 

3.4 Marketingový výzkum 

Každý podnikatel p�ed zahájením své �innosti musí v�d�t, zda je možno získat 

postavení na trhu a obstát v boji s konkurencí a proto je dobré provést marketingový 

výzkum. V podstat� jde o získávání, analýzu a hodnocení informací o trhu a jeho okolí.  

3.4.1 Proces marketingového výzkumu 

Proces marketingového výzkumu zahrnuje n�kolik d�ležitých krok�. Tyto kroky by 

m�li p�edevším obsahovat definici problému a ur�ení cíle výzkumu, dále zpracování 

plánu �i projektu, kde jsou popsány metody, techniky, velikost zkoumaného vzorku, 

zp�sob zpracování informací a další  pot�ebné informace. K marketingovému výzkumu 

lze použít metody dotazování, pozorování nebo experimentu.  

Hlavním cílem pr�zkumu bylo zjistit, zda by mezi ob�any Št�pánova a okolí byl zájem 

o ubytování v soukromém domov� pro seniory. Díl�ími cíly bylo identifikovat jejich 

p�ání a zjistit, které segmenty trhu oslovit. Zvolila jsem techniku osobního dotazování 

nejen po celé vesnici Št�pánov a p�idružených obcích, ale také ve m�st� Olomouc. 

Výb�r respondent� byl náhodný. 
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Hlavním úkolem bylo vytvo�ení dotazníku a správné formulování otázek tak, aby byly 

naprosto jasné. V p�evážné �ásti dotazníku jsem zvolila otázky uzav�ené, ovšem 

v n�kterých p�ípadech jsem použila kombinaci otázky uzav�ené s otev�enou, aby 

respondenti mohli vyjád�it sv�j vlastní názor. Dotazník se skládá z jedenácti otázek.  

Celý pr�zkum probíhal od ledna 2010 do dubna 2010. N�kte�í oslovení naprosto 

odmítali vyplnit jakoukoliv otázku, avšak velká �ást respondent� byla vst�ícná 

a dotazníky mi vyplnili. Poda�ilo se mi získat 120 vypln�ných dotazník�, což považuji 

za dostate�ný po�et k provedení marketingového výzkumu. Ke sb�ru informací jsem 

nepoužila žádné sekundární zdroje.  A takto jsem zpracovala a vyhodnotila dotazníky. 

3.4.2 Vyhodnocení jednotlivých otázek 

Otázka �. 1 a 2: Pohlaví a v�k respondent�

Výzkumu se podrobilo 58 muž� a 72 žen. Nejpo�etn�jší skupiny tvo�ili lidé ve v�ku od 

36 do 45 let a to 27% a lidé od 61 let a to 25%. Z celkového po�tu dotazovaných 

odpovídalo pouze 6% osob do 20 let. 

Graf �. 1: Pohlaví respondent�
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Zdroj: Vlastní zpracování  
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Graf �. 2: V�k respondent�
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Zdroj: Vlastní zpracování  

Otázka �. 3: Místo bydlišt� respondent�

Pr�zkum byl proveden z 58% mezi obyvateli obce Št�pánov, 18% dotázaných bylo 

z Olomouce, 16% z olomouckého kraje a 8% dotázaných nepat�il ani do jedné z t�chto 

kategorií. 

Graf �. 3: Místo bydlišt� respondent�
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Zdroj: Vlastní zpracování  
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Otázka �. 4: Myslíte, že v obci Št�pánov chybí domov pro seniory? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda lidé v obci Št�pánov a jejím okolí opravdu postrádají 

domov pro seniory. Z výzkumu vyplývá, že více než polovin� respondent� chybí v obci 

Št�pánov domov pro seniory, což je pro vznik nového podniku pozitivní.  Ne 

odpov�d�lo 15% a to hlavn� z d�vodu, že mají negativní postoj všeobecn� k domov�m 

pro seniory. Sv�j názor na tuto otázku nemá 16%.  

Graf �. 4: Myslíte, že v obci Št�pánov chybí domov pro seniory?  
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Zdroj: Vlastní zpracování  

Otázka �. 5: Máte ve svém okolí n�koho, kdo by m�l zájem o ubytování v domov�

pro seniory? 

Výsledkem odpov�dí na tuto otázku jsem byla velice mile p�ekvapena, protože jsem 

ne�ekala tolik kladných odpov�dí. 61% dotázaných má ve svém okolí osobu, která by 

m�la zájem o ubytování v domov� pro seniory, pokud by vyhovoval všem požadavk�m. 

Pouze 17% respondent� odpov�d�lo ne. Sv�j názor nemá 22% dotázaných. 
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Graf �. 5: Máte ve svém okolí n�koho, kdo by m�l zájem o ubytování v domov� pro 
seniory? 

�$��������*%������������� ��������

%���+$,�%���	�����$�������%����#&��

�����&�'

�
�


��

���

0�

	��

��� �����"��

!�./��"��

���.'

!�./����

��� �������

 Zdroj: Vlastní zpracování  

Otázka �. 6: O jaký typ ubytování by m�la osoba z vašeho okolí zájem?  

Skoro 60% respondent� preferuje standardní ubytování, z toho 31% dotázaných 

p�edpokládá ubytování bez pot�eby asisten�ních služeb a 28% s pot�ebou asisten�ní 

služby p�i ur�itých denních �innostech. V p�ípad� nadstandardního ubytování, které by 

preferovalo 26% dotázaných by 10 % z nich požadovalo asisten�ní služby. 15% 

dotázaných zvolilo možnost „jiné“, p�i�emž uvád�li požadavky materiálního charakteru, 

které jsou specifické a finan�n� velmi nákladné, že p�i realizaci projektu nebudou brány 

v potaz ( nap�. non-stop léka�ská služba, vodní postel, aj.) 
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Graf �. 6: O jaký typ ubytování by m�la osoba z vašeho okolí zájem? 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

Otázka �. 7: Co je pro Vás nejd�ležit�jší p�i výb�ru ubytovacího za�ízení 

v d�chodovém v�ku? 

Jak vyplývá z výzkumu p�íjemné prost�edí a p�íznivá cena jsou nejd�ležit�jšími faktory 

p�i výb�ru ubytovacího za�ízení v d�chodovém v�ku. Nemén� d�ležité jsou 

i spole�enské zážitky a kvalita poskytovaných služeb. V menší mí�e byly uvád�ny za 

rozhodující faktor okolnosti, které p�i této podnikatelské �innosti nelze ovlivnit, jako 

nap�íklad ubytování blízko své rodiny (zvolilo 12% respondent�), nebo jiné (8% 

dotázaných m�lo specifické požadavky na okolí �i jiné). Z výše uvedeného tedy 

vyplývá, že navržený projekt vyhovuje 80% dotázaných. 
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Graf �. 7: Co je pro Vás nejd�ležit�jší p�i výb�ru ubytovacího za�ízení v d�chodovém 
v�ku? 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

Otázka �. 8: Jakou �ástku jste ochoten/na zaplatit za pobyt v domov� pro seniory 

m�sí�n�? 

Více než polovina dotazovaných je ochotna zaplatit za ubytování maximální �ástku 

5000 K�. Ubytování do 8000 K� by volilo 35 % respondent�. Pouhých 12 osob by si 

mohlo dovolit zaplatit 8000 až 10 000 K� m�sí�n�. Dva dotázaní zvolili cenu ubytování 

nad 10 000 K�.  
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Graf �. 8: Jakou �ástku jste ochoten/na zaplatit za pobyt v domov� pro seniory m�sí�n�? 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

Otázka �. 9: Jaký typ ubytování by jste preferoval/a? 

Nadpolovi�ní v�tšina respondent� by m�la zájem o ubytování v apartmánu o dipozici 

1+kk. 14% dotázaných by se rádo ubytovalo v partmánu 2+kk. O ubytování 

v jednol�žkovém pokoji projevilo zájem 25% dotazovaných a dvoul�žkový by volilo 

pouchých 7%. Ubytování ve vícel�žkovém pokoji by nepreferoval žádný z dotázaných. 

Graf �. 9: Jaký typ ubytování by jste preferoval/a? 
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Otázka �. 10: Jaké vybavení apartmnánu by jste up�ednostnil/a? 

Více než dv� t�etiny dotázaných by preferovali standartní vybavení apartmánu, 25% by 

dalo p�ednost vybavení nadstandartnímu a pouze 6 dotázaných m�lo pocit že budou 

chtít mít sebou vlastní nábytek. 

Graf �. 10: Jaké vybavení apartmnánu by jste up�ednostnil/a? 
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Zdroj: Vlastní zpracování  

Otázka �.11: Jaké speciální požadavky kladete na vybavení domu pro seniory? 

Dotázaní kladli r�zné a velmi rozmanité speciální požadavky na vybavení domu pro 

seniory. �asto byla uvád�na spole�enská místnost s barem, venkovní posezení, krb, 

r�zné spole�enské hry. Na nej�ast�ji kladené požadavky bude brán p�i realizaci z�etel. 

3.4.3 Záv�ry výsledk� výzkumu 

Z výzkumu vyplynulo, že by mezi dotazovanými byl zájem o rodinný domov pro 

seniory ve Št�pánov�. D�ležitým úkolem bude co nejvíce se p�izp�sobit p�áním 

a požadavk�m klient� p�i realizaci podnikatelského plánu.  
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3.4.4 Segmentace trhu 

Na trhu poskytování ubytovacích a sociálních služeb pro seniory existuje v sou�asnosti 

jen málo za�ízení, které by pln� vyhovovali náro�ným požadavk�m klient�. Úsp�šnost 

a budoucnost takového podniku závisí na neustálém zkoumání pot�eb klient�. Na 

základ� spole�ných znak� m�že domov pro seniory rozd�lit na sou�asné i potenciální 

klienty. R�zné segmenty mají r�zné pot�eby a požadavky, r�zné o�ekávání a pot�eby, 

vyžadují r�zný zp�sob komunikace a r�zn� se na trhu chovají. Chováním segmentu na 

trhu rozumíme chování p�i hledání, koupi, využívání, vyhodnocování a zbavování se 

produktu, který uspokojí pot�eby a požadavky segmentu. 

Každý podnik si musí vybrat trh, na kterém bude sv�j produkt nabízet, na základ�

analýzy uskute�nit segmentaci a zjistit vhodnost jednotlivých segment� vzhledem 

k tvorb� efektivní marketingové strategie. 

Budoucí zákazníky domova pro seniory m�žeme rozd�lit do n�kolika skupin: 

3.4.4.1 Senio�i s požadavkem standardního ubytování bez pot�eby asisten�ních 
služeb 

Tato skupina lidí bude dle marketingového výzkumu trhu nejv�tší skupinou. Tvo�í ji 

p�edevším lidé, kte�í z n�jakého d�vodu nemohou z�stat ve svém p�edešlém byt�

�i dom� avšak jsou schopni samostatného života. Tito lidé nemají zvýšené nároky na 

pé�i, jsou schopni postarat se sami o sebe. Tato skupina lidí nemá zájem o luxusní 

a tedy i finan�n� nákladn�jší ubytování, standardní ubytování je pro n� dosta�ující. 

3.4.4.2 Senio�i s požadavkem standardního ubytování s pot�ebou asisten�ní 
služby p�i ur�itých denních �innostech  

Druhou nejv�tší skupinu tvo�ili lidé, kte�í pot�ebují asistenci p�i n�kterých denních 

�innostech, kterou jim jejich rodina nem�že z n�jakého d�vodu poskytnout. Tuto 

asistenci bude zajiš�ovat proškolený personál dle harmonogramu sestaveného pro 
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každého klienta individuáln� ješt� p�ed jeho nástupem do za�ízení. Tak jako p�edešlá 

skupina i tito lidé nemají zájem o luxusní a tedy i finan�n� nákladn�jší ubytování, 

standardní ubytování je pro n� dosta�ující. 

3.4.4.3 Senio�i s požadavkem nadstandardního  ubytování bez pot�eby 
asisten�ních služeb 

Do tohoto segmentu pat�í p�edevším lidé s vyšším d�chodem, kte�í mají zájem o 

luxusní ubytování. Bu	 jsou tito lidé již zvyklý na nadstandard co se ubytování tý�e, 

nebo si tento luxus cht�jí práv� dop�át a prožít tak spokojené stá�í. Tito lidé jsou 

schopni samostatného života bez nutné asistence p�i b�žných denních �innostem. Dle 

marketingového výzkumu by m�lo o nadstandardní ubytování bez asisten�ních služeb 

zájem asi 16% respondent� dotazníkového šet�ení. 

3.4.4.4 Senio�i s požadavkem nadstandardního ubytování s pot�ebou asisten�ní 
služby p�i ur�itých denních �innostech  

Tuto skupinu tvo�í lidé požadující nadstandardní ubytování s pot�ebou asistence p�i 

n�kterých denních �innostech, kterou jim jejich rodina nem�že z n�jakého d�vodu 

poskytnout. Tuto asistenci bude zajiš�ovat proškolený personál dle harmonogramu 

sestaveného pro každého klienta individuáln� ješt� p�ed jeho nástupem do za�ízení. 
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4 Vlastní návrhy �ešení, p�ínos návrh� �ešení 

V této �ásti diplomové práce p�edstavím konkrétní podnikatelský plán na vytvo�ení 

domova pro seniory ve B�ezcích- Št�pánov�. 

4.1 Struktura podnikatelského plánu 

Každý podnikatelský plán musí mít ur�itou strukturu koncipovanou tak, aby jeho 

uživatel�m p�ípadn� náhodným �tená��m byl srozumitelný jeho obsah a dob�e se v n�m 

orientovalo. V následující �ásti podrobn� rozeberu jednotlivé kapitoly, které jsou 

nedílnou sou�ástí podnikatelského plánu. Budu postupovat dle p�edlohy V. Korába, 

J. Peterky a M. Rež�ákové – Podnikatelský plán. V jednotlivých krocích popíši detailní 

postup a realizaci podnikatelského plánu na vytvo�ení domova pro seniory.  

4.1.1 Titulní strana 

Název:     Rodinný domov pro seniory STATEK 

Právní forma:     spol. s r.o. 

Sídlo a provozovna:   B�ezce 727, Št�pánov 783 13 

Majitelé domova pro seniory:  Pavel Veselský a Ivana Veselská 

P�edm�t podnikání:    Poskytování sociálních a ubytovacích služeb  

Rodinný domov pro seniory STATEK je ur�en osobám v d�chodovém v�ku, které 

z n�jakého d�vodu již nemohou z�stat ve svém byt� �i dom� a touží po ubytování 

v rodinném prost�edí. Senio�i budou mít možnost ubytovat se ve standardních 

�i luxusních apartmánech. Další z možností ubytování bude využití dvoul�žkových 

pokoj�. V budov� rodinného domova pro seniory se budou nacházet prostory pro 

volno�asové aktivity.   
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4.1.2 Exekutivní souhrn 

Veškeré statistiky týkající se sou�asného a budoucího vývoje demografické struktury 

p�edpovídají jasné stárnutí populace. Tento fakt celosv�tov� nutí k zamyšlení všechny 

obyvatele planety. Trendy spojené s tímto faktem ur�ují seniory, jako velkou skupinu 

obyvatel na kterou bychom se m�li již v sou�asnosti za�ít zam��ovat. 

Hlavním cílem mého podnikatelského zám�ru je využít rodinného statku 

k podnikatelským ú�el�m a p�etvo�it ho v prosperující podnik. Dalším cílem je vstoupit 

na trh mezi prvními a získat tak velkou konkuren�ní výhodu. Rodinný domov pro 

seniory bude �ízen tak, aby spl�oval požadavky i t�ch nejnáro�n�jších klient� a zárove�

byl hojn� navšt�vovaný místem lidí všech v�kových kategorií nejen ze Št�pánova. 

Individuální p�ístup spolu s rodinným prost�edím je dodnes nedostižný sen mnoha 

�eských senior�, kte�í z n�jakého d�vodu již nemohou z�stat ve svém dom� �i byt�. 

Z tohoto d�vodu chci založit spolu se svou rodinou rodinný domov pro seniory a dop�át 

tak mnoha lidem poklidný a spokojený podzim jejich života. Pro tento zám�r bude 

nejd�ležit�jší získat finan�ní prost�edky nezbytné pro p�estavbu a zahájení provozu 

domova pro seniory. Zvolila jsem podnikatelskou p�j�ku ve výši 6 500 000,-K� od 

spole�nosti Fio Group . Tato �ástka bude splácena po dobu 20 let p�i m�sí�ních 

splátkách 67 757K� s ro�ní úrokovou sazbou 11,15% p.a. 

4.1.3 Analýza trhu 

Analýza trhu byla provedena v p�edchozí �ásti této diplomové práce konkrétn�

v kapitole 3.1.2.. Výsledky analýzy trhu v�etn� všech konkurent� a také p�edpokládaný 

budoucí  nazna�ují p�íznivé okolnosti pro vstup podniku na daný trh. 

4.1.4 Popis podniku 

P�edm�tem podnikání rodinného domova pro seniory STATEK je poskytování 

ubytovacích a sociálních služeb pro osoby v d�chodovém v�ku. Celková kapacita 

domova je 15 apartmán� 1+kk, 5 apartmán� o dispozici 2+kk, 7 jednol�žkových pokoj�
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a 3 dvoul�žkové pokoje. N�které apartmány budou vybaveny nadstandardn� dle p�ání 

klienta. 

4.1.4.1 Cíle domova pro seniory 

Hlavním cílem domova pro seniory je zabezpe�ení d�stojného a klidného stá�í klient�

v rodinném prost�edí. Dalším cílem bude maximální snaha o p�izp�sobení denního 

režimu zvyklostem a p�áním klienta. Velký d�raz bude kladen na dobrou pov�st 

podniku p�edevším poskytováním kvalitních služeb. Naším cílem je, aby se domov 

dostal do pov�domí nejen ob�an� obce Št�pánov, ale p�edevším obyvatel olomouckého 

kraje jako p�íjemný rodinný domov pro seniory s kvalifikovanou pé�í. V��ím, že využití 

volného �asu senior� a p�íjemné rodinné prost�edí domova p�iláká mnoho klient�. 

D�ležitým cílem bude vytvo�it kvalitní a profesionální kolektiv personálu, který bude 

sou�ástí nezapomenutelné atmosféry. Nemén� významným cílem bude také vybudování 

dobrých vztah� s externími �i ob�asnými návšt�vníky domova pro seniory.  

4.1.4.2 Umíst�ní domova pro seniory 

Umíst�ní domova pro seniory ve B�ezcích je velice p�íznivé a výhodné z d�vodu t�sné 

blízkosti mnoha dalších obcí a m�st. Obec Št�pánov pod kterou B�ezce územn� pat�í 

leží p�ibližn� 10 km od m�sta Olomouce, na východ� sousedí se Šternberkem, na severu 

s Uni�ovem a na západ� s Litovlí. Se Št�pánovem tvo�í jeden celek další p�idružené 

�ásti obce jak již bylo zmín�no B�ezce a dále Moravská Huzová, Benátky a Stádlo. 

S obcí stavebn� sousedí samostatná obec Liboš.   

V obci Št�pánov trvale bydlí okolo 3 330 obyvatel, a je tak druhou nejv�tší obcí 

v okrese Olomouc. Dopravní obslužnost, kterou zajiš�uje integrovaný systém 

autobusové dopravy Olomoucka a železni�ní tra� �. 270 Olomouc - Záb�eh na Morav� – 

Praha, je velice dobrá.  
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4.1.4.3 Objekt pro vybudování domova pro seniory 

Jak již bylo zmín�no v úvodu mojí diplomové práce hlavním motivem pro zbudování 

domova pro seniory, byla skute�nost, že moji rodi�e vlastní obrovský statek, který 

v sou�asné dob� není pln� využit. Vzhledem k velikosti objektu je vhodný pro 

podnikatelské ú�ely. Zvažovali jsme jako rodina n�kolik možností využití budovy 

k r�zným podnikatelským ú�el�m, avšak nejvhodn�jší se jevila možnost zbudování 

domova pro seniory. Rozhodujícími faktory byly demografický vývoj nejen v obci 

Št�pánov, ale i na celém sv�t�, dále dlouholeté zkušenosti Ivany Veselské v oblasti 

sociálních služeb a p�edevším pot�eba podobného za�ízení v obci Št�pánov. 

Sou�asný stav budovy je velice dobrý, p�ilehlé objekty, které d�íve sloužily 

k chovatelským ú�el�m, bude pot�eba p�estavit na obyvatelné objekty odpovídající 

veškerým technickým požadavk�m na sociální za�ízení. 

4.1.4.4 Výrobní plán 

Jelikož se nejedná o výrobní podnik, bude v této �ásti popsána nabídka služeb, které 

budou poskytovány v rodinném domov� pro seniory STATEK. P�edevším se jedná 

o služby , které budou poskytovány osobám se sníženou sob�sta�ností zejména 

z d�vodu v�ku a vyžadují tedy pravidelnou pomoc jiné osoby. Klient�m budou 

poskytovány služby ve dvou kategoriích a to služby základní a dopl�kové. Jednou 

z možností je i program asisten�ní pé�e, jež bude p�izp�soben každému klientovi 

individuáln�. 

V cen� nájmu apartmánu budou zahrnuty následující základní služby:  

� poskytnutí ubytování 

� užívání spole�ných prostor  

� pravidelný úklid všech spole�ných prostor  

� správa, údržba a opravy budovy a okolí 

� možnost parkování v objektu 

� možnost využití spole�né prádelny 
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� spole�enská místnost s krbem  

� bezdrátové p�ipojení p�es wi-fi v celém areálu 

� televizní p�ípojka v apartmánech s kabelovou televizí 

� požární zabezpe�ení pomocí protipožárních �idel  

Dopl�kové služby budou poskytovány za poplatky na základ� spolupráce s externími 

pracovníky �i firmami, mezi tyto služby m�žeme za�adit: 

� p�eprava na kulturní a spole�enské akce minibusem  

� zajišt�ní léka�e �i dopravy k léka�i, do m�sta  

� dietní programy 

� zprost�edkování  nákupu potravin, nápoj� s donáškou  

� speciální program ošet�ovatelské pé�e nad rámec základních služeb, tj. program 

bude vypracován na základ� doporu�ení od léka�e  

� administrativní práce – vy�izování osobních doklad� apod.  

� kade�nictví  

� kosmetika  

� pedikúra, manikúra  

� cvi�ební program  

� sauna  

� klasické masáže 

Program asisten�ní služby bude ušit p�ímo na míru klient�m. Obyvatelé domova pro 

seniory si budou moci zvolit jednotlivé �ásti programu, dle jejich pot�eby. V tomto 

p�ípad� se bude jednat nap�íklad o b�žné �innosti jako je asistence p�i hygien�, 

asistence p�i jídle, �i jednoduchá výpomoc p�i úklidu. Dále zde bude možnost využití 

odborné zdravotnické služby p�i p�íprav� lék� �i aplikaci injekcí. Je zde možné i 

rozvrhnutí speciálního pohybového programu pro osoby se zhoršenou pohybovou 

schopností. 
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4.1.4.5 Materiální zabezpe�ení 

Po zvážení možností v oblasti stravování byla zvolena možnost vlastní kuchyn�. 

V blízkém okolí není poskytovatel stravovacích služeb, který by vyhovoval náro�ným 

požadavk�m na stravu pro seniory. V d�chodovém v�ku jsou již zvýšené požadavky na 

dietní stravování odpovídající zdravotnímu stavu. Kuchyn� v domov� pro seniory bude 

nakupovat základní suroviny od dodavatel� a z nich bude vyráb�t hotové výrobky.  

Dodávky  budou zajiš�ovány na základ� smluv s t�mito dodavateli: 

� fa BIKOS, a.s.  – dodávky potravin (Olomouc) 

� Penam, a.s., J.B.Pecky – pekárenské výrobky (P�erov) 

� Nowaco, s.r.o.- mražené výrobky (Opava) 

� Makro, s.r.o. – velkoobchod – potravin, nealkoholických nápoj�, spot�ebního 

zboží (Olomouc) 

Cena stravování 

Na základ� porovnání ceny za stravování s konkurencí a také uvážením všech náklad�

byly stanoveny ceny za pokrmy, které jsou rozd�leny dle jednotlivých diet a uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka �. 4: Ceník stravování v domov� pro seniory 

Strava Normální/den Žlu�níková/den Diabetická/den 

Snídan� 10,00 K� 10,00 K� 10,00 K�

P�esnídávka 8,00 K� 8,00 K� 8,00 K�

Ob�d 35,00 K� 38,00 K� 40,00 K�

Sva�ina 8,00 K� 8,00 K� 8,00 K�

Ve�e�e 15,00 K� 17,00 K� 15,00 K�

2. ve�e�e     15,00 K�

Provozní 

náklady 55,00 K� 55,00 K� 55,00 K�

Stravování 131,00 K� 136,00 K� 151,00 K�

Zdroj: Vlastní výpo�ty 
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4.1.4.6 Vybavení interiéru domova pro seniory  

P�i výb�ru dodavatele na interiérové vybavení domova pro seniory bude kladen d�raz 

na cenové kategorie a použité materiály. Krom� toho by se rovn�ž nem�la podce�ovat 

skute�nost, že nábytku nep�ísluší pouze estetická funkce, ale v tomto p�ípad� p�edevším 

praktická funkce. Nábytek bude vyroben dle technických požadavk� na sociální 

za�ízení.  

Nábytek na zakázku vyrobí spole�nost Aspet, která má sídlo v Olomouci na ulici 

Rokycanova. Firma Aspet výroba nábytku je �eský výrobce kvalitního nábytku dle 

vlastních návrh� nebo p�ání a požadavk� zákazníka.Vyrábí veškerý nábytek do byt�, 

rodinných dom� a kancelá�í. P�i výrob� jsou použity kvalitní materiály a moderní 

strojní vybavení. 

Zam�stnanci firmy Aspet zam��í místo a vypracují 3D grafický návrh s cenovou 

nabídkou. Zakázky jsou b�žn� zhotoveny do t�í až p�ti týdn� od objednání, podle 

náro�nosti a dodacích lh�t dodavatel�. Ke každé zakázce je zajišt�na odborná montáž 

a doprava do 50 km zdarma. P�edb�žná kalkulace na za�ízení nábytkem �iní 900 000 

K�. 

 V domov� pro seniory bude možnost ubytování v 15 apartmánech 1+kk, 5 apartmánech 

o dispozici 2+kk, 7 jednol�žkových pokojích a 3 dvoul�žkových pokojích. T�i 

nadstandardn� vybavené apartmány 2+KK budou p�edevším ur�eny náro�ným 

klient�m. Dále budou mít klienti možnost výužívání  spole�enské místnosti, prádelny 

a jídelny.  

Jednotlivé apartmány budou dispozi�n� �ešeny: 

� Dispozi�ní �ešení apartmánu 1+KK : 

• p�edsí�  3 m²  

• obývací pokoj s kuchy�ským koutem  21 m²  

• koupelna s WC : 5 m²  
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� Dispozi�ní �ešení apartmánu 2+KK : 

• p�edsí�  3 m²  

• obývací pokoj s kuchy�ským koutem  21 m²  

• koupelna s WC : 6 m²  

• ložnice : 12 m² 

� Dispozi�ní �ešení jednol�žkového pokoje: 

• p�edsí�  2 m²  

• pokoj 16 m²  

• koupelna s WC : 4 m²  

� Dispozi�ní �ešení dvoul�žkového pokoje: 

• p�edsí�  2 m²  

• pokoj 18 m²  

• koupelna s WC : 4 m²  

Standardní vybavení bytu : 

� plastová okna se žaluziemi  

� kuchy�ská linka se sporákem (sklokeramická deska, el. trouba)  

� možnost využití kabelové TV a internetu  

� sprchový kout vybavený seda�kou  

� sektorový nábytek 

� vybavení obývacího pokoje 

� samostatná regulace teploty  

  

Vybavení luxusních apartmán�: 

� základní vybavení t�chto apartmán� bude stejné jako u standardních  

� hydro-masážní vana  

� klimatizace  

� LCD televizor  
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Tabulka �. 5: Ceník ubytování 

ceny apartmán�

po�et 

pokoj�/ 

apartmán

�

po�et 

l�žek 

cena za 

apartmán 

/m�síc 

p�íjem p�i 

plné 

obsazenosti 

/rok 

standartn� vybavený apartmán 1+kk 12 1 7 000 K� 1 008 000 K�

nadstandartn� vybavený apartmán 1+kk 3 1 8 500 K� 306 000 K�

standartn� vybavený apartmán 2+kk 4 2 13 000 K� 624 000 K�

nadstandartn� vybavený apartmán 2+kk 1 2 16 000 K� 192 000 K�

  

ceny pokoj�   

po�et 

l�žek 

cena za 

l�žko/m�síc   

1 l�žkový pokoj 7 1 5 500 K� 462 000 K�

2 l�žkový pokoj 3 2 5 000 K� 360 000 K�

          

celkem 30 38   2 952 000 K�

Zdroj: Vlastní výpo�ty 

4.1.4.7 Výstavba domova pro seniory  

Domov pro seniory se bude nacházet v objektu bývalého hospodá�ského stavení 

o rozloze 570 m2. Vzhledem k faktu, že se jedná o p�estavbu hospodá�ské budovy na 

obytnou, se výrazn� sníží náklady na realizaci projektu. Objekt bývalých hospodá�ských 

prostor je velmi dobrém technickém stavu. Proto bude rekonstrukce probíhat p�edevším 

po estetické a funk�ní stránce (výstavba p�í�ek, vybudování koupelen a sociálních 

za�ízení, rekonstrukce podkroví).  

Rekonstrukci bude provád�t firma Litovelská stavební s.r.o. zabývající se výstavbami 

a rekonstrukcemi objekt� na klí�. Celková �ástka rekonstrukce by nem�la p�esáhnout 

6 000 000 K�. V rozpo�tu na rekonstrukci je zahrnuto veškeré vybavení objektu (v�etn�

elektrospot�ebi��) s výjimkou nábytku, který dodá výrobce nábytku na míru – firma 

Aspet.  
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Tabulka �. 6: Dispozi�ní �ešení objektu 

  po�et 

m2 na 

jednotku 

m2 

celkem 

standardn� vybavený apartmán 1+kk 15 29 435 

standardn� vybavený apartmán 2+kk 5 42 210 

1 l�žkový pokoj 7 22 154 

2 l�žkový pokoj 3 24 72 

spole�enská místnost/ jídelna 1 96 96 

kuchy� 1 12 12 

technická místnost 1 9 9 

chodby - spole�né prostory 1 60 60 

sociální za�ízení u spole�enské místnosti 1 16 16 

zázemí pro personál 1 12 12 

vstupní hala 1 40 40 

vnit�ní st�ny a p�í�ky 1 27 27 

celkem 1143 

Zdroj: p�edb�žná kalkulace od Litovelské stavební s.r.o. 

4.1.5 Marketingový plán 

Každý za�ínající podnik musí myslet na prezentaci firmy a získání p�ízn� co nejv�tšího 

po�tu klient�. Po�áte�ní náklady na reklamu a marketing bývají vždy vysoké a až po 

jisté dob� se ukáže, zda byly vynaloženy správným sm�rem. Podnik by nem�l 

zapomínat na objektivní posouzení pom�ru vynaložených náklad� na reklamu 

a pravd�podobnost úsp�chu této reklamy. 

4.1.5.1 Opat�ení na podporu prodeje 

Propagaci a reklam� bude v�nována velká pozornost a s ní spojené vysoké po�áte�ní 

náklady. Hlavním úkolem bude informovat širokou ve�ejnost o existenci nového 

domova pro seniory, ve skute�nosti v�bec prvního v obci Št�pánov, formou plošné 
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reklamy v regionálním tisku a místním rozhlase. Po celé obci Št�pánov a p�idružených 

vesnicích budou vylepeny plakáty a rozdány letáky do schránek, které budou 

informovat o práv� probíhajících kulturních akcích po�ádaných domovem pro seniory. 

Slavnostní otev�ení domova pro seniory spolu se dnem otev�ených dve�í bude kulturní 

událostí na které nebudou chyb�t významné osobnosti olomouckého kraje v�etn�

doprovodného zábavního programu. 

4.1.5.2 Volno�asové aktivity  

Za p�íjemné zpest�ení harmonického a klidného života v domov� pro seniory lze 

považovat také množství kulturních akcí. Hlavní snahou bude motivovat klienty 

k �innostem, které byly d�íve sou�ástí jejich každodenního života. Jde nap�. o odb�r 

a sledování tisku, keramická a další dílny, trénování pam�ti, kulturní ve�írky s vlastním 

programem, knihovna, krátkodobé výlety, besedy, rehabilitace, odborné masáže, 

spole�né oslavy narozenin, odpolední poslech hudby, pravidelné mše, vystoupení 

student� místní základní školy a promítání film�. Klienti se mohou aktivn� zapojit do 

p�ípravy vlastních kulturních po�ad�. Jednou z možností je po�ádání ve�írk�

s programem p�ipravovaným v zájmových kroužcích. V p�ípad�, že by byl zvýšený 

zájem o výtvarnou �innost lze po�ádat p�ímo v budov� pravidelné jarmarky pro širokou 

ve�ejnost. Ve  spole�enské místnosti budou k dispozici po�íta�e s p�ístupem na Internet 

a s tím související po�íta�ové kurzy.  

4.1.6 Organiza�ní plán 

Majiteli rodinného domova pro seniory Statek budou manželé Veselští, kte�í jsou 

v sou�asnosti majiteli objektu vybraného po vybudování domova pro seniory. Ivana 

Veselská má magisterské vzd�lání v oboru speciální pedagogika a p�edevším 

n�kolikaleté zkušenosti s prací v sociálních za�ízeních.  
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4.1.6.1 Organiza�ní struktura domova pro seniory STATEK 

4.1.6.2 Pracovní nápl� zam�stnanc�

Náplní zam�stnanc� domova pro seniory STATEK bude udržení �ádného provozu 

a p�edevším pé�e o klienty domova. Osobní p�ístup ošet�ovatelského personálu 

a rodinné prost�edí zajistí poklidný život všech obyvatel domova. 

Správce budovy, který bude mít na starosti veškeré technické zázemí budovy.  P�i 

v�tším množství práce budou najati ob�asní brigádníci, aby byl zajišt�n plynulý provoz, 

nap�íklad v zim� p�i odhazování v�tšího množství sn�hu aj. V kuchyni bude t�eba 

zam�stnat 2 kucha�e/ky a také pomocný personál, který zajistí plynulý chod kuchyn�. 

Odd�lení poskytování sociálních služeb bude zajiš�ovat zdravotní a sociální pé�i 

o ubytované klienty. 

4.1.6.3 Výpo�et mzdových náklad�

Zam�stnanc�m bude vyplácena hodinová mzda na základ� odpracovaných hodin. 

Každý ze zam�stnanc� by m�l odpracovat 40 hodin týdn�, tudíž 160 hodin m�sí�n�. 

Dále budou zam�stnanc�m propláceny p�es�asy. Mzdy jednotlivých zam�stnanc� jsou 

uvedeny v tabulce �.. Celkové m�sí�ní náklady na mzdy budou �init 140 400K�. 

Majitelé domova pro 
seniory: Pavel a Ivana 

Veselští

Odd�lení poskytování 
sociálních služeb 

Provoz a správa objektu Stravovací služby 

Ošet�ovatel/ka Správce budovy 

Pomocný  personál Ob�asní brigádníci 

Kucha�/ka 

Ostatní personál 

Uklíze�ka 
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V p�ípad�, že by byl v budoucnu v�tší zájem o ubytování bylo by zapot�ebí zvážit další 

pracovníky.  

Tabulka �. 7: Výpo�et mzdových náklad�

Pracovní 

pozice 

Po�et Odpracované 

hodiny za 

m�síc 

Hodinová 

mzda 

(k�) 

Pr�m�rná 

hrubá 

m�sí�ní 

mzda (K�)

Odvod 

zam�stnavatele 

35% (K�) 

160 16000 5600 

Ošet�ovatel/ka 2 160 100 16000 5600 

160 13600 4760 Pomocný 

personál 2 160 85 13600 4760 

160 16000 5600 

Kucha�/ka 2 160 100 16000 5600 

Uklíze�ka 1 160   12800 4480 

Celkem 7     104000 36400 

Zdroj: Vlastní výpo�ty 

4.1.7 Hodnocení rizik 

Každý podnikatel p�i zakládání svého podniku podstupuje celou �adu rizik spojených 

jak se založením firmy, tak také v období jejího provozu. Jedním z možných rizik se 

kterými by se mohl rodinný domov pro seniory potýkat je nedostatek zájmu o ubytování 

z d�vodu finan�ní nedostupnosti. V sou�asné dob� je výše vyplácených d�chod� v celé 

�eské republice pom�rn� nízká a v olomouckém kraji dokonce nejnižší z celé �eské 

republiky. Konkrétní �ísla jsou uvedena v kapitole 3.1.1.2.  

Úskalím každé firmy bývá �asto i špatný management. Obzvlášt� v p�ípad� rodinného 

podniku, kde managementem spole�nosti jsou majitelé podniku. V rodinném domov�

pro seniory Statek bude management spole�nosti tvo�it rodina Veselská, která nemá 

velké zkušenosti v oblasti provozování vlastního podniku, nicmén� má jasnou p�edstavu 

o cílech podniku a jakým zp�sobem jich dosáhnout. 
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Dalším možným rizikem by mohlo být neefektivní vynaložením nemalých finan�ních 

prost�edk� do reklamy nebo práv� naopak nedostate�ná reklama. V kapitole 4.1.6.1 jsou 

popsány konkrétní zp�soby opat�ení na podporu prodeje, kterými se bude podnik snažit 

získat co nejvíce klient� spolu se snahou o vytvo�ení dobrého jména podniku. 

Vysoké náklady na provoz a mzdy zam�stnanc� by mohli p�sobit finan�ní problémy, 

kterým by mohl podnik v budoucnu �elit. Jediný možný zp�sob, jak se s tímto faktem 

vyrovnat je sestavit velmi objektivní rozpo�et veškerých náklad� týkajících se provozu 

podniku ješt� p�ed založením podniku samotného. Konkrétní vy�íslení náklad� na 

provoz je uvedeno v tabulce �. 5. Výpo�et mzdových náklad� je podrobn� rozebrán 

v kapitole 4.1.7.3.  

4.1.8 Finan�ní plán 

Finan�ní plán tvo�í nemén� d�ležitou sou�ást podnikatelského plánu. Ur�uje objemy 

investic, které nový podnik pot�ebuje a ukazuje, nakolik ekonomicky reálný 

podnikatelský plán jako celek je.  

Finan�ní plán se zabývá t�emi nejd�ležit�jšími oblastmi, jimiž jsou: 

• p�edpoklad p�íslušných p�íjm� a výdaj� s výhledem alespo� na 3 roky.  

Jsou zde zahrnuty o�ekávané tržby a kalkulované náklady, 

• vývoj hotovostních tok� (Cash-flow) v p�íštích alespo� 3 letech, 

• odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finan�ní situaci  

podniku k ur�itému datu. (4) 

Cílem této kapitoly je tedy naplánovat a odhadnout vývoj finan�ní situace v domov� pro 

seniory, v�etn� všech náklad� spojených se vznikem domova pro seniory.  D�ležitou 

�ástí bude odhad budoucích tržeb.  
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4.1.8.1 Zdroje financování podnikatelské �innosti 

Zajišt�ní rozvoje podniku vyžaduje zabezpe�ení pot�ebných zdroj� financování, resp. 

kapitálu. Finan�ní zdroje lze z hlediska vlastnictví roz�lenit na vlastní kapitál a cizí 

kapitál. Vzhledem k faktu, že v sou�asnosti neexistuje program podpory na výstavbu 

ubytovacích za�ízení pro seniory nelze tedy získat finan�ní podporu v rámci dotací z EU 

bude nutné �ást rekonstrukce financovat bankovní p�j�kou. 

Jak již bylo zmín�no v první kapitole propo�et pot�ebné výše finan�ních prost�edk�, 

které budou nutné k zahájení podnikatelské �innosti lze rozd�lit do �ty� skupin: 

4.1.8.2 Finan�ní prost�edky nutné k založení firmy 

Každý podnikatel musí vynaložit ur�ité finan�ní prost�edky, které jsou spojeny se 

za�átkem jeho podnikatelské �innosti. Je dobré si uv�domit i ty nejmenší výdaje, které 

zakladatel bude muset vynaložit p�i vzniku spole�nosti a zahrnout je do svého 

zakladatelského rozpo�tu. V tabulce �. 6 je rozpo�et konkrétních finan�ních prost�edk�, 

které jsou nutné k založení firmy spolu s popisem za jakým ú�elem budou vynaloženy. 

Tabulka �. 8: Finan�ní prost�edky nutné k založení firmy 

Název   

složení základního kapitálu 200 000 K�

poplatky za zápis do obchodního rejst�íku 5 000 K�

Poplatky za výpis z rejst�íku trest�, 100 K�

ov��ení listin 300 K�

návrh loga spole�nosti 2 000 K�

Razítka 300 K�

webové stránky 10 000 K�

informa�ní materiály 6 000 K�

celkem 223 700 K�

Zdroj: Vlastní výpo�ty 
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4.1.8.3 Finan�ní prost�edky na po�ízení tzv. dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku 

Tato rozpo�tová položka p�edstavuje s ohledem na svou velikost i finan�ní dopady do 

budoucnosti, a proto musíme dostate�n� zvážit jakékoliv po�ízení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku. Jelikož rodi�e vlastní nemovitost i pozemek, které 

budou sloužit pro výstavbu rodinného domova pro seniory, není nutný nákup t�chto 

subjekt�. Avšak bude pot�eba financovat rekonstrukci objektu tak, aby vyhovoval 

standard�m dom� pro seniory. Rekonstrukce a nákup vybavení pro tento domov budou 

finan�n� náro�né. V tomto p�ípad� bude rodina uvažovat o bankovním úv�ru, na 

rekonstrukci a také vybavení majetku. Z hlediska dlouhodobého splácení se tato 

varianta jeví jako výhodná oproti leasingu. Protože v p�ípad�, že je využita možnost 

po�ízení hmotného majetku na leasing a podnik by se ocitl ve finan�ní tísni, kdy by 

nebyl schopen splácet, majetek by byl zabaven. V p�ípad�, že se rodina rozhodne pro 

bankovní úv�r, je zde možnost prodeje majetku a tak i uhrazení dluhu bance s menší 

ztrátou. 

4.1.8.4 Finan�ní prost�edky  vložené do nákupu tzv. ob�žného majetku 

Ur�ení výše ob�žného majetku bývá vždy složit�jším úkolem. Je pot�eba si uv�domit 

a vy�íslit všechny položky jako nap�. množství surovin a materiál�, resp. zásob zboží. 

V p�ípad� nevýrobního podniku nebývá objem zásob tak ohromný avšak nelze tuto 

položku opomínat. Dále by se m�lo po�ítat i s ur�itou pojistnou zásobou pro p�ípad 

r�zných výkyv�. Rozpo�et na nákup surovin a materiální zajišt�ní do doby než bude 

zabezpe�eno financování z tržeb se odhaduje 50 000K�. P�i zahájení provozu rodinného 

domova pro seniory bude nutné po�áte�ní proškolení zam�stnanc� z bezpe�nosti práce 

a požární ochrany. Mezi další nutná školení považuji školení sociálních a zdravotních 

pracovnic. Do dalších náklad� m�žeme zahrnout mzdy zam�stnanc�, náklady na 

energie, vodu, telekomunika�ní služby, b�žnou údržbu apod. Tyto služby musí být 

financovány do doby, než se objeví první zájemci a platby za poskytnuté služby. 

Neopomenutelnými náklady jsou náklady na propaga�ní kampa�. Strategii této 

kampan� jsem již zmínila v p�edchozí �ásti této práce. 
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Tabulka �. 9: Provozní náklady 

Provozní náklady   cena/m�síc cena/rok 

elekt�ina 10 000 K� 120 000 K�

plyn 10 000 K� 120 000 K�

voda 0 0

da� z nemovitosti - 5 000 K�

odpady - 30 000 K�

kanalizace - 15 000 K�

údržba objektu 5 000 K� 60 000 K�

pojišt�ní nemovitosti - 60 000 K�

platy zam�stnanc� 140 400 K� 1 684 800 K�

náklady celkem 165 400 K� 2 094 800 K�

Zdroj: Vlastní výpo�ty 

4.1.8.5 Po�ízení majetku 

V objektu rodinného statku a p�ilehlém hospodá�ském stavení prob�hne rozsáhlá 

rekonstrukce jak exteriéru, tak p�edevším interiéru. Na základ� poptávky u n�kolika 

stavebních firem byla vybrána stavební firma Litovelská stavební s.r.o. , která provede 

rekonstrukci objektu. 

4.1.8.6 Plánová rozvaha 

Rozvahu tvo�í strana aktiv, zobrazující majetek podniku v jeho v�cné podob� a strana 

pasiv, zobrazující zdroje financování tohoto majetku. Stanovení plánové rozvahy 

vyžaduje tedy stanovení plánu aktiv a plánu pasiv. K t�mto plán�m lze dosp�t bu	

uplatn�ním jednodušších p�ístup�, jejichž výsledkem jsou hrubší odhady aktiv a pasiv 

v jednotlivých letech plánovacího období, nebo užitím složit�jších metod vedoucích 

k p�esn�jšímu stanovení jednotlivých položek plánové rozvahy.  
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Tabulka �. 10: Po�áte�ní rozvaha Rodinného domova pro seniory Statek 

Rozvaha k 1.1. 2011 

Stálá aktiva 6500000 Vlastní kapitál 3500000 

Nehmotný dlouhodobý majetek 0 Základní kapitál 3500000 

Z�izovací výdaje 0 Fondy ze zisku 0 

Software 0 Zákonný rezervní fond 0 

Hmotný dlouhodobý majetek 6000000 Ned�litelný fond 0 

Samostatné movité v�ci 500000 Statutární a ostatní fondy 0 

Jiný hmotný majetek 0 Cizí kapitál 4500000 

Ob�žná aktiva 1500000 Rezervy 0 

Zásoby 0 Zákonné 0 

Materiál 0 Dlouhodobé závazky 0 

Zboží 0 Jiné dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé pohledávky 0 Krátkodobé závazky 0 

Pohledávky z obchodního styku 0 - z obchodního styku 0 

Pohledávky ke spole�ník�m 0 - k zam�stnanc�m 0 

Stát – da�. Pohledávky 0 Ze sociál. Zabezpe�ení 0 

Jiné pohledávky 0 Jiné závazky 0 

Finan�ní majetek 0 Bankovní úv�ry a 

výpomoci 

0 

Peníze 50000 Bankovní úv�ry 

dlouhodobé 

4500000 

Ú�ty v bankách 1450000 B�žné bankovní úv�ry 0 

Krátkodobý finan�ní majetek 0 Krátkodobé fin. výpomoci 0 

Ostatní aktiva 0 Ostatní pasiva 0 

�asové rozlišení 0 �asové rozlišení 0 

Náklady p�íštích období 0 Výdaje p�íštích období 0 

P�íjmy p�íštích období 0 Výnosy p�íštích období 0 

Kurzové rozdíly aktivní 0 Kurzové rozdíly pasivní 0

Dohadné ú�ty aktivní 0 Dohadné ú�ty pasivní 0 

Aktiva celkem 8000000 Pasiva celkem 8000000 

Pramen: vlastní výpo�ty 
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4.1.8.7 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisk� a ztrát vychází z odhadu na základ� informací získaných ze sou�asných 

náklad� na provoz rodinného s porovnáním náklad� a výnos� na jednoho klienta 

Tabulka �. 11: Výkaz zisku a ztráty 

 Výkaz zisku a 

ztráty 

k 31.12.2011(K�) 

Výkaz zisku a 

ztráty 

k 31.12.2012(K�) 

Výkaz zisku a 

ztráty 

k 31.12.2013(K�)

A. Náklady celkem 3328100 3382550 3517760 

A.I. Spot�ebované nákupy 

celkem 

1500000 1540000 1640000 

A.I.1. Spot�eba materiálu 1260000 1300000 1400000 

A.I.2. Spot�eba energie 240000 240000 240000 

A.I.3. Prodané zboží 0 0 0 

A.II. Služby celkem 120000 120200 133500 

A.II.1. Opravy a udržování 60000 70000 80000 

A.II.2. Cestovné 5000 7200 7500 

A.II.3. Náklady na reprezentaci 10 000 5000 5000 

A.II.4. Ostatní služby 45000 38000 41000 

A.III. Osobní náklady celkem 1684800 1695600 1714500 

A.III.1. Mzdové náklady 1248000 1256000 1270000 

A.III.2. Zákonné sociální pojišt�ní 436800 439600 444500 

A.IV. Dan� a poplatky celkem 23300 26750 29760 

A.IV.1. Dan� a poplatky 18000 21000 23500 

A.IV.2. Da� silni�ní 2400 2400 2400 

A.IV.3. Ostatní dan� a poplatky 2900 3350 3860 

A.V. Odpisy, rezervy, komplexní 

náklady p�íštích období a 

opravné položky provozních 

náklad� celkem 

0 0 0 

A.V.1. Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku 

0 0 0 

A.VI. Finan�ní náklady celkem    

A.VI.1. Úroky 350000 330000 310000 
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A.VI.2. Ostatní finan�ní náklady 225000 225000 225000 

B. Výnosy celkem 3795264 4269672 4744080 

B.I. Tržby za vlastní výkony a 

zboží celkem 

3795264 4269672 4744080 

B.I.1. Tržby za vlastní výrobky 0 0 0 

B.I.2. Tržby z prodeje služeb 3795264 4269672 4744080 

B.I.3. tržby za zboží 0 0 0 

B.II. Finan�ní výnosy celkem 0 0 0 

B.II.1. Ostatní finan�ní výnosy 0 0 0 

C. Výsledek hospoda�ení p�ed 

zdan�ním 

467164 887122 1226320 

D. Da� z p�íjmu 88761 168553 233000 

E. Výsledek hospoda�ení po 

zdan�ní 

378403 718569 993320 

Pramen: vlastní výpo�ty 

4.1.8.8 Plánové pen�žní toky  

Plánové pen�žní toky (cash flow) tvo�í t�etí základní složku finan�ního plánu. Pen�žní 

toky zobrazují na jedné stran� p�íjmy, zvyšující pen�žní fondy podniku, a na druhé 

stran� výdaje, které tyto pen�žní fondy od�erpávají. Stanovení pen�žních tok� tedy 

vyžaduje zachycení veškerých p�íjm� a výdaj� podniku za ur�ité období. Vzhledem 

k faktu, že odhad budoucích p�íjm� a výdaj� je velmi obtížný u tak velkého projektu, 

bude tedy cash flow vhodné vypo�ítat až z konkrétních údaj�. 

4.1.8.9 Pom�rové ukazatele 

Vzhledem k omezenému rozsahu práce a materiál�m, které vycházejí z odhadu budou 

tyto pom�rové ukazatele propo�ítávány až  na základ� skute�ných ekonomických údaj�. 

Pomocí t�chto ukazatel� se bude sledovat ekonomický vývoj domova pro seniory Statek 

a také budou významným faktorem pro ekonomické rozhodování podniku. 
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4.1.8.10 Záv�ry finan�ního plánu 

Dle p�edpokládaných údaj�, které jsou uvedeny v základních ú�etních dokumentech je 

z�ejmé, že domov pro seniory bude v prvních dvou letech vyd�lávat pouze na splátky 

bankovní p�j�ky a na zajišt�ní provozu. Je to zp�sobeno velkými po�áte�ními 

investicemi a také menším po�tem zákazník� v prvním roce. V dalších letech se ovšem 

o�ekává nár�st klient� a tím i tržeb. 

4.2 Návrhy na implementaci 

P�i rozhodování o vytvo�ení soukromého domova pro seniory bylo nutné zamyslet se 

nad všemi riziky a položit si n�kolik zásadních otázek. Bude v�bec možné provozovat 

domov pro seniory s vidinou zisku? Je možné získat dotace na tento podnikatelský plán 

a� už od obce, státu �i z fond� evropské unie? Jaká rizika nám p�ináší realizace tohoto 

projektu? 

Odpov�di  na tyto otázky byly zodpov�zeny v p�edchozích kapitolách avšak je dobré je 

shrnout na záv�r. Všechny za�átky bývají obtížné obzvlášt� co se týká zakládání 

podniku bez p�edchozích zkušeností a na ne moc prozkoumaném trhu. Je ovšem 

zapot�ebí uv�domit si všechna rizika a podrobn� rozpracovat etapy od myšlenky 

podnikatelského zám�ru p�es uvážení všech úskalí a p�ínos� podnikatelského plánu až 

po realizaci projektu.  

Finan�ní prost�edky nutné k p�estavb� jsou ohromné a lze �íci, že bez bankovního úv�ru 

by nebylo možné plán realizovat, nebo alespo� ne v takové mí�e jako p�edpokládá 

p�edložený podnikatelský plán. Nicmén� se p�edpokládá do budoucna návratnost této 

investice.  

Dotace z fond� evropské unie by velkou m�rou p�isp�ly k realizaci tohoto 

podnikatelského plánu. Po prozkoumání možnosti tyto dotace �erpat jsem ovšem 

zjistila, že financování t�chto za�ízení v soukromém sektoru není možné  z t�chto fond�. 

Nicmén� do budoucna se p�edpokládá, že by mohli být zahrnuty tyto za�ízení do oblasti 
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financování. Jenom tak lze totiž sou�asnému trendu stárnutí populace odolávat 

s úsp�chem.  

 Realizace navrženého plánu by byla vhodná v p�ípad�, že by se poda�ilo získat 

dostate�né finan�ní prost�edky za výhodných podmínek. Do budoucna je možno 

o�ekávat zvýšený nár�st klient� a p�ípadné další rozši�ování podniku. 

Z marketingového výzkumu vyplývá, že již te	 je zájem o ubytování v domovech pro 

seniory. Z po�átku doporu�uji zam��it se na propagaci podniku a vhodným zp�sobem 

p�sobit na okolí tak, aby si podnik vybudoval dobrou pov�st.  

Velice d�ležitou oblastí podniku je personál, který zajiš�uje jeho �ádný chod a zárove�

p�sobí na jeho okolí. Pro pé�i se seniory je t�eba vybírat personál, který má kladný 

vztah k osobám v d�chodovém v�ku a také pat�i�né vzd�lání a praxi.  

Doufám, že na základ� p�edloženého podnikatelského plánu se moji rodi�e budou moci 

rozhodnout, zda realizovat p�estavbu rodinného domu na domov pro seniory. 

P�edložený podnikatelský plán je finan�n� velmi náro�ný a v sou�asné ekonomické 

krizi je nutno zvažovat jakékoliv investice do podnikání s velkou opatrností. 

4.2.1 �asový harmonogram implementace 

D�ležitým krokem p�ed samotnou realizací plánu je uv�domit si jednotlivé etapy 

projektu a délku jejich trvání. V�tšina t�chto krok� je závislá na spln�ní p�edešlých 

úkon�, tudíž je nutno rozvrhnout si je �asov� a po�ítat s ur�itými �asovými rezervami.  

Realizaci plánu lze rozvrhnout na tyto fáze: 

� 1.fáze: p�edložení podnikatelského plánu bance se žádostí o úv�r: doba trvání 

2 m�síce 

� 2. fáze: projekt spole�nosti Litovelská stavební s.r.o. na rekonstrukci v�etn�

vy�ízení všech stavebních povolení: doba trvání 2 m�síce 

� 3. fáze: reklama a oslovování potenciálních klient�: doba trvání od 4 m�síce 

� 4. fáze: výb�r zam�stnanc�: doba trvání 3 m�síce 
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� 5. fáze: p�íjem žádostí o ubytování senior�: doba trvání od 4 m�síce 

� 6. fáze: rekonstrukce: 6 m�síc�

� 7. fáze: kolaudace rekonstrukce : doba trvání od 10 m�síce 

� 8. fáze: slavnostní otev�ení, den otev�ených dve�í: doba trvání od 10 m�síce 

� 9. fáze: zahájení provozu a ubytování prvních klient�
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Záv�r 

Již n�kolik let naše rodina uvažuje o možnosti využití rodinného domu 

k podnikatelským ú�el�m vzhledem k velikosti objektu. Téma podnikatelský plán na 

vytvo�ení domova pro seniory jsem si vybrala hlavn� z toho d�vodu, abych si ov��ila, 

zda v sou�asné dob� lze za�ít podnikat v oblasti poskytování sociálních služeb 

senior�m. P�evážná v�tšina domov� pro seniory �i podobných za�ízení poskytujících 

služby senior�m je v sou�asnosti v rukou státního sektoru a fungují jako p�ísp�vkové 

organizace. Vývoj demografické struktury v budoucnu jasn� nazna�uje, že senio�i 

budou nejv�tší skupinou a tedy nejzajímav�jšími obory budou práv� služby ur�ené této 

skupin�.  

Navzdory možným rizik�m za�íná s podnikáním každý rok velké množství lidí. Ješt�

p�edtím, než se �lov�k rozhodne založit podnik, musí nastat n�kolik okolností, které mu 

pomohou v rozhodnutí, zda se do podnikání pustit. Nejprve je tedy nutné sestavit 

podnikatelský plán, který by m�l být realistický, stru�ný a p�ehledný. Nezbytnou 

sou�ástí tohoto plánu je i marketingový výzkum. Na základ� mnou provedeného 

výzkumu jsem zjistila, že i p�es sou�asný postoj lidí k za�ízením na ubytování senior�

má tento podnik šanci  na trhu usp�t. Z výsledk� vyplývá, že ob�ané Št�pánova a okolí 

myslí na budoucnost a myšlenka prožití poklidného stá�í v domov� pro seniory jim není 

nep�íjemná. Toto zjišt�ní je velice pozitivní.  

Za nejv�tší p�ínos považuji fakt, že jsem v této práci využila všech v�domostí získaných 

p�i studiu na fakult� podnikatelské VUT. Tyto v�domosti však bylo zapot�ebí aplikovat 

do praxe. Zjistila jsem, co je nutné ud�lat p�ed zahájením každé podnikatelské �innosti, 

kolik informací je t�eba zjistit pro vypracování podnikatelského plánu a hlavn� kolik 

finan�ních prost�edk� je t�eba vynaložit na takovýto projekt. 

Domnívám se, že mnou vypracovaný podnikatelský plán je postaven na reálných 

základech a po jeho p�edložení bankovnímu ústavu nebudou pochybnosti 

o realizovatelnosti a rentabilit� tohoto plánu. 
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P�íloha �. 1 

D O T A Z N Í K 

1. Pohlaví 
a) muž 
b) žena 

2. V�k 
a) do 20 let 
b) od 21 do 35 let 
c) od 36 do 45 let 
d) od 46 do 60 let 
e) od 61 let 

3. Místo Vašeho bydlišt� je: 
a) Obec Št�pánov (B�ezce, Moravská Huzová, Benátky) 
b) M�sto Olomouc 
c) Olomoucký kraj 
d) Jiné (prosím uve	te):.............................................. 

4. Myslíte, že v obci Št�pánov chybí domov pro seniory? 
a) rozhodn� ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 
e) rozhodn� ne 

5. Máte ve svém okolí n�koho, kdo by m�l zájem o ubytování v domov� pro 
seniory? 
f) rozhodn� ano 
g) spíše ano 
h) nevím 
i) spíše ne 
j) rozhodn� ne 

6. O jaký typ ubytování by m�la osoba z vašeho okolí zájem? (Odpovídejte jen 
v p�ípad�, že jste na p�edchozí otázku odpov�d�li kladn� ano) 
a) standardní ubytování bez pot�eby asisten�ních služeb 
b) standardní ubytování s pot�ebou asisten�ní služby p�i ur�itých denních 
�innostech  

c) nadstandardní  ubytování bez pot�eby asisten�ních služeb 
d) nadstandardní ubytování s pot�ebou asisten�ní služby p�i ur�itých denních 
�innostech  

e) jiné (prosím uve	te):.............................................. 
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7. Co je pro Vás nejd�ležit�jší p�i výb�ru ubytovacího za�ízení v d�chodovém 
v�ku? 
a) p�íjemné prost�edí 
b) kvalitní služby 
c) p�íznivá cena 
d) spole�enské zážitky 
e) ubytování blízko své rodiny 
f) jiné (dopl�te)................ 

8. Jakou �ástku jste ochoten/na zaplatit za pobyt v domov� pro seniory m�sí�n�? 
a) do 5 000 k�
b) od 5 000 k� do 7 999 k�
c) od 8000 k� do 9 999 k�
d) od 10 000 k� a více 

9. Jaký typ ubytování by jste preferoval/a? 
a) apartmán 1+KK 
b) apartmán 2+KK 
c) jednol�žkový pokoj 
d) dvoul�žkový  pokoj 
e) více l�žkový pokoj 

10. Jaké vybavení apartmnánu by jste up�ednostnil/a? 
a) standartní –  kuchy�ská linka, sektorový nábytek, sprchový kout 
b) nadstandardní – hydromasážní vana, klimatizace, LCD televizor 
c) vlastní nábytek 

11. Jaké speciální požadavky kladete na vybavení domu pro seniory? 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 
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P�íloha �. 2 

ŽÁDOST O REGISTRACI DOMOVA PRO SENIORY 

    

� Pokud je žadatelem právnická osoba je nutné doložit ú�edn� ov��ené kopie 

zakladatelských dokument� a doklad� o registraci podle zvláštních právních 

p�edpis�, pop�ípad� výpis z obchodního rejst�íku nebo jiné evidence  podle 

zvláštních právních p�edpis�

� Rozhodnutí o schválení provozního �ádu za�ízení sociálních služeb vydané 

orgánem ochrany ve�ejného zdraví (tento doklad p�edloží poskytovatelé u t�chto 

služeb: týdenní  stacioná�e, domovy pro osoby se zdravotním postižením , 

domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, nemusí být ú�edn�

ov��ené) 

� Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž 

budou  poskytovány sociální služby, z n�hož vyplývá oprávn�ní žadatele tyto 

objekty nebo prostory užívat ( nájemní smlouva, pronájem……) 

� Doklad, že žadatel nemá da�ové nedoplatky - Finan�ní ú�ad 

� Doklad, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném - Okresní správa sociálního 

zabezpe�ení 

� Doklad, že žadatel nemá nedoplatek na ve�ejném zdravotní pojišt�ní - Zdravotní 

pojiš�ovny 

� �estné prohlášení,  že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je 

žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurz nebo proti ní nebylo zahájeno 

konkurzní nebo vyrovnávací �ízení anebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu 

zamítnut pro nedostatek majetku 

� Pojistná smlouva pro p�ípad odpov�dnosti za škodu zp�sobenou p�i poskytování  

    sociální služby  ( § 80 ) 

� Finan�ní rozvaha na rok  2010 ( ve formátu PDF) 

� Popis realizace poskytované soc.služby (zajišt�ní materiálních a technických 

podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb) 
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� Popis personálního zajišt�ní ( organiza�ní struktura, jmenný seznam 

zam�stnanc�, popis pozic, úvazky, výpis z rejst�íku trest� – ne starší 3 m�síce- 

originály- pokud jde o registraci nové služby, doklady o odborné zp�sobilosti- 

nejvyšší dosažené vzd�lání – ú�edn� ov��ené) 

� Dle § 82 zák.108/2006 Sb., je poskytovatel sociálních služeb povinen do 15 dn�

písemn� oznámit registrujícímu orgánu všechny zm�ny týkajících se údaj�

obsažených v rozhodnutí o registraci a údaj� obsažených v žádosti o registraci a 

zm�ny v dokladech p�edkládaných podle § 79 odst.5 a doložit tyto zm�ny 

p�íslušnými doklady… 
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