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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského zámEru na zaloţení centra 

sociálních sluţeb pro seniory ve mEstE BrnE. Návrh podnikatelského plánu vychází  

ze zpracovaných teoretických poznatk] vymezených v první části. ProstUednictvím 

analýz vnEjšího a vnitUního prostUedí podniku je potom navrţeno vlastní Uešení daného 

problému. Cílem práce je i celkové ekonomické zhodnocení a posouzení reálnosti 

tohoto zámEru. 

 

Abstract  

The master thesis deals with the processing of a business plan for establishment of 

Social Services centre for seniors situated in the city of Brno. Business plan is based on 

theoretical knowledge from the introductory part. There is proposed the proper solution 

of the specific problem in the form of a real business plan through the analysis of the 

external and internal environment of the company. Besides the aim is an economical 

evaluation of the plan and assessment of project feasibility. 
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ÚVOD 

V současné dobE je vývoj populace a konkrétnE její stárnutí v rámci České republiky 

často diskutovaným tématem. Na základE provádEných výzkum] se bude skupina osob 

starších 65 let neustále rozr]stat narozdíl od aktivní populace, jejíţ počet bude klesat. 

Stárnutí obyvatel lze povaţovat za jev, který bude v budoucnu vyţadovat zmEny  

ve fungování sociálního systému. Jiţ v dnešní dobE si m]ţeme všimnout 

nedostatečného zajištEní sociálních sluţeb ze strany státu zamEUených na seniory 

vzhledem k jejich počtu. MomentálnE si však m]ţeme všimnout vstupu na trh 

podnikatel] ze soukromé sféry, kteUí v tomto odvEtví vidí velký potenciál.  

 

Diplomová práce se vEnuje sestavení podnikatelského zámEru za účelem zaloţení centra 

denních sluţeb zamEUených na potUeby senior]. Iniciativa k vytvoUení společnosti 

poskytující tyto sluţby vzešla z vlastní zkušenosti podnikatel] a jejich vnímání vývoje 

populace. Jejich vizí je vytvoUení takového zaUízení, které bude poskytovat skutečnE 

kvalitní sluţby senior]m, a to v pUíjemném prostUedí s rodinnou atmosférou. Centrum 

denních sluţeb dle mého názoru pUedstavuje jistou alternativu mezi domácí péčí  

a zaUízením domova pro seniory.  

 

ZávErečná práce je sloţena z tUí hlavních částí, jsou jimi teoretická, analytická  

a praktická část. Teoretická část se zabývá problematikou podnikání, právních forem  

a strukturálním sestavením podnikatelského plánu. Dále definuje jednotlivé analýzy, 

které jsou následnE aplikované v analytické části této diplomové práce. V závEru této 

kapitoly se seznámíme s jednotlivými typy sociálních sluţeb a konkrétnE se zamEUíme 

na činnost centra denních sluţeb.  

 

Jak jiţ bylo zmínEno výše, analytická část je tvoUena aplikací vybraných 

analytickýchnástroj]; pro potUeby této práce jsem vybrala obecnou analýzu trhu, SLEPT 

analýzu a Porter]v model pEti sil, jeţ vyhodnocují současnou situaci pro zaloţení nové 

společnosti v Uešené oblasti. Na základE získaných vEdomostí z pUedchozích částí 

diplomové práce byl sestaven podnikatelský plán včetnE provedení SWOT analýzy.  
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CÍLE PRÁCE ů POSTUPY ZPRůCOVÁNÍ 

Hlavní cíl diplomové práce pUedstavuje zpracování podnikatelského zámEru na zaloţení 

centra denních sluţeb pro seniory, na základE kterého bude moţné realizovat 

poskytování vybraných sociálních sluţeb. Cíl této práce lze dále rozdElit na následující 

dílčí cíle: 

 vymezení teoretického rámce,  

 formulace dat a určení metod jejich zpracování,  

 vytvoUení jednotlivých částí podnikatelského plánu a jejich naplnEní v reálných 

podmínkách, 

 vyhodnocení zjištEných výsledk] a vymezení jednotlivých doporučení 

smEUujících k realizaci podnikatelského plánu.  

 

První část práce tvoUí teoretická východiska, jeţ se vEnují teoretickému zpracování 

Uešené problematiky. Vymezení tEchto východisek se následnE promítne v dalších 

částech práce. V teoretické části jsem vyuţila pUedevším metodu literární rešerše, tedy 

práci s odbornou literaturou, a to v tištEné i elektronické podobE, která je primárním 

zdrojem zpracování právE této části diplomové práce.  

 

ůnalýza problému a současného stavu je zpracována prostUednictvím aplikace 

vybraných metod, kterými jsou obecná analýza konkurečního prostUedí, SLEPT 

analýza, Porter]v model pEti sil a konečnE i SWOT analýza. ůplikací SLEPT analýzy je 

Uešeno vnEjší prostUedí podniku. Pro prozkoumání oborového prostUedí je aplikován 

Porter]v model pEti konkurečních sil. SWOT analýza pak shrnuje data z výše 

zmínEných analytických nástroj] a pUedstavuje nám tak komplexní pohled na podnik,  

a to konkrétnE na jeho silné a slabé stránky, pUíleţitosti a hrozby. Primárním zdrojem 

dat a informací jsou pUedevším stránky Českého statistického úUadu, Jihomoravského 

kraje a zákony související s tímto tématem, jeţ lze povaţovat za vysoce d]vEryhodné.  

 

V souladu s údaji vyplývajících z analytické části je pUiblíţen zamýšlený podnikatelský 

zámEr a následnE sestaven podnikatelský plán, jehoţ vytvoUení je nezbytné pro splnEní 

primárního cíle práce.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKů 

V rámci první kapitoly jsou vymezeny základní teoretické poznatky spojené 

s činnostmi, které jsou pro návrh podnikatelského plánu a samotné podnikání nezbytné. 

KonkrétnE se jedná o definování činnosti podnikání, právních forem podnikání, dále 

také poznatk] spojených s analýzou podnikatelského prostUedí – tedy konkrétnE trhu, 

konkurence a podniku, pro nEjţ se podnikatelský plán vytváUí. 

 

1.1   Vymezení základních pojm] souvisejících s podnikáním 

Podstatou této podkapitoly je definování základních pojm] uţívaných v podnikatelském 

prostUedí, tedy pojmy – podnikání, podnikatel a podnik.  

 

1.1.1 Podnikání 

„Podnikání v současné dobE spočívá v samostatné, soustavné, udržitelné, dlouhodobé 

výdElečné činnosti na vlastní odpovEdnost, usilující o zhodnocování vlastníky 

investovaného kapitálu k dosažení zisku a maximalizaci tržní hodnoty podniku 

konkurenceschopným uspokojováním potUeb zákazník], zamEstnanc] a dalších 

zájmových skupin v mEnícím se globálním prostUedí.1“  

 

Za základní motiv podnikání je povaţována snaha o zhodnocení vloţeného kapitálu, coţ 

ve vEtšinE pUípad] pUedstavuje dosaţení zisku pUedstavujícího pUebytek výnos] nad 

náklady. Zisku bývá docíleno prostUednictvím uspokojování potUeb zákazník], jeţ jsou 

spolu s jejich zájmy, preferencemi a poţadavky v centru pozornosti daného podniku.  

 

PotUeby zákazník] jsou uspokojovány podnikatelem skrze nabízené výrobky, pUípadnE 

sluţby poskytované na trhu, coţ vede k tomu, ţe daný podnikatel musí čelit riziku. 

Snahou podnikatele je vyuţití takové strategie a politiky, aby bylo toto riziko 

redukováno na pUijatelnou úroveO. ObecnE lze Uíci, ţe jedním z cíl] vEtšiny 

podnikatelských subjekt] je minimalizace rizika.  

 

                                                 
1MůRTINOVIČOVÁ D., M. KONEČNÝ ů J. VůVTINů. Úvod do podnikové ekonomiky, s. 7 – 10.  
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Jednou z dalších charakteristik podnikání je jeho potUeba vloţení kapitálu, a to jiţ na 

jeho počátku. Jedná se o kapitál vlastní a cizí. Velikost tohoto kapitálu se liší, závisí jak 

na samotném pUedmEtu podnikání, tak i na jeho rozsahu2.   

 

Základním cílem podnikání je maximalizace hodnoty podniku, která pUináší 

maximalizaci hodnoty majetku vlastník]. Jestliţe podnik hospodaUí efektivnE, pak 

zvEtšuje i bohatství jeho vlastník]. Nutné je také zmínit společenské poslání podniku, 

které spočívá v systematickém zvyšování uţitku pro zákazníky i ostatní osoby spojené 

s podnikem včetnE akcionáU], dodavatel] nebo zamEstnanc]. Obecný cíl je dále nutné 

rozvinout do souboru jednotlivých neboli dílčích cíl] dle daných oblastí Ědlouhodobé  

a krátkodobé cíle, ekonomické, technické a sociálníě.  Cíle pak podnik uskutečOuje svou 

činností3.  

 

1.1.2 Podnikatel 

Dle zákona č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník je podnikatel definován jako ten, kdo 

samostatnE vykonává na vlastní účet a odpovEdnost výdElečnou činnost ţivnostenským 

nebo obdobným zp]sobem se zámErem činit tak soustavnE za účelem dosaţení zisku. 

Jednotlivé části této definice lze vymezit následujícím zp]sobem: 

 

 Samostatnostindikuje, ţe činnost provozující osoba rozhoduje sama o dobE  

a místE výkonu činnosti a organizaci práce dle své vlastní úvahy a volby.  

 Podnikatel provádí danou činnost na vlastní účet, coţ znamená, ţe tuto činnost 

uskutečOuje pod vlastním jménem, je-li zapsán do obchodního rejstUíku, pod 

názvem firmy.  

 Vlastní odpovEdnostje dalším z charakteristických rys] podnikání, který 

znamená, ţe se nelze zbavit rizika a odpovEdnosti, které z podnikání pUirozenE 

vyplývají. Jednoduše Uečeno podnikatel, a[ uţ je jím fyzická či právnická osoba, 

nese veškeré riziko za výsledky své činnosti4.  

                                                 
2SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika, s. 3 – 14.  
3MůRTINOVIČOVÁ, Dana. Základy ekonomiky podniku, s. 10 – 11. 
4Jak Nový občanský zákoník definuje podnikání. IPODNIKATEL.CZ: portál pro začínající 
podnikatele.Ipodnikatel.cz [online]. 
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 Soustavnost pUedstavuje vykonávání vybrané činnosti opakovanE a pravidelnE, 

nejen náhodnE či pUíleţitostnE.  

 Dosaţení zisku znamená, ţe činnost musí být vykonávána s úmyslem docílit 

zisku5.  

 

Dále se dle výše zmínEného zákona za podnikatele povaţuje také kaţdá osoba, která 

uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či pUi 

samostatném výkonu svého povolání, pUípadnE i osoba, která jedná jménem nebo  

na účet podnikatele6.  

 

1.1.3 Podnik 

Namísto dosavadního pojmu podnikzavedl NOZ nový pojem, a tím je obchodní závod. 

Obchodní závod je dle §50Ň NOZ „organizovaný soubor jmEní, který podnikatel 

vytvoUil a který z jeho v]le slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod 

tvoUí vše, co zpravidla slouží k jeho provozu7.“ 

 

Podnik je v odborné literatuUe také vymezen jako institucevytvoUená za účelem 

podnikatelském činnosti. Jedná se o soubor hmotných, osobních a nehmotných sloţek 

podnikání. K podniku náleţí jednotlivé vEci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patUí 

podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo mají tomuto účelu slouţit8.  

 

1.2   Základní formy podnikání 

VýbEr formy podnikání patUí do zásadních počátečních rozhodnutí, které musí 

podnikatel udElat. Následná zmEna právní formy podnikání by mohla podnikateli 

zp]sobit zvýšení počátečních náklad].  

 

                                                 
5SRPOVÁ, J. a V. TEHOT. Základy podnikání: teoretické poznatky, pUíklady a zkušenosti českých 
podnikatel], s. 18 – 20. 
6Zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., nový občanský zákoník.  
7Tamtéţ, §50Ň.  
8MůRTINOVIČOVÁ, D. Základy ekonomiky podniku, s. 10 – 11. 
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Proto by mEl kaţdý zakladatel nového subjekt d]kladnE zváţit veškeré moţnosti  

a podmínky, za kterých je podnik zUizován a dle tEchto vstupních údaj] by mEl potom 

rozhodnout, která z právních norem je pro nEj nejpUíhodnEjší vzhledem k vizi podniku  

a konkrétnímu podnikatelskému plánu.  

 

V první UadE musí podnikatel rozhodnout, zda bude podnikat jako fyzická či právnická 

osoba. Podnikání fyzických osob se Uídí ţivnostenským zákonem, to je charakteristické 

tím, ţe podnikatel vstupuje do právních vztah] na vlastní jméno a ručí za své závazky 

celým svým majetkem.  

 

Právnická osoba pak pUedstavuje subjekt, který je zastupován fyzickou osobou. Dle 

zákona o obchodních korporacích lze právnické osoby rozdElit na obchodní společnosti 

a druţstva. Obchodní společnosti lze poté rozdElit na: 

 

 osobní společnosti, mezi které Uadíme veUejnou obchodní společnost  

a komanditní společnost; 

 kapitálové společnosti, mezi které patUí společnost s ručením omezeným  

a akciová společnost; 

 evropská společnost a evropské hospodáUské zájmové sdruţení9.  

 

1.2.1 VeUejná obchodní společnost 

Zákon o obchodních korporacích definuje veUejnou obchodní společnost jako: 

„společnost alespoO dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správE jejího 

majetku a ručí za její dluhy společnE a nerozdílnE.10“ 

 

Postavení společník] je rovnocenné, coţ znamená, ţe se všichni společníci podílí  

ve stejném rozsahu na Uízení společnosti a zároveO i ručí za závazky stejným dílem dané 

společnosti. Stejným zp]sobem se rozdEluje i zisk či pUípadná ztráta podniku11.  

 

                                                 
9SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika, s. 76 – 83.  
10Zákon o obchodních společnostech a druţstev Ězákon o obchodních korporacíchě č. ř0/Ň01Ň Sb., § ř5. 
11SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika, s. 76 – 78.  
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U VeUejné obchodní společnosti nevzniká povinnost tvoUit základní kapitál ani rezervní 

fond. Společnost je zaloţena na základnE Společenské smlouvy, kde mohou být 

upraveny jednotlivé podmínky rozhodování, rozdElení jak zisku, tak i pomEr rizika, 

který společníci ponesou12. 

 

1.2.2 Komanditní společnost 

Druhou z osobních společností je komanditní společnost. Pro komanditní společnost je 

charakteristické, ţe pUedstavuje určitou kombinaci osobní a kapitálové společnosti, kdy 

jeden ze společník] ručí za závazky neomezenE celým svým majetkem, tento společník 

je nazýván komplementáU, druhý společník, kterým je komanditista, pak ručí za závazky 

omezenE, a to do výše svého vkladu. Z toho vyplývá, ţe pro zaloţení komanditní 

společnosti je vţdy zapotUebí alespoO dvou osob13.  

 

Statutárním orgánem komanditní společnosti jsou komplementáUi. Co se týče minimální 

výše základního kapitálu komanditní společnosti, tak není zákonem stanovena. 

I v tomto pUípadE je společnost zaloţena na základE společenské smlouvy, která 

upUesOuje jednotlivé podíly zisku, ale i na rozhodování společnosti; pokud není 

stanoveno ve společenské smlouvE jinak, dElí se zisk komplementáU]m rovným dílem a 

komanditist]m dle pomErné výše jejich jednotlivých vklad]. Komanditisté se na rozdíl 

od komplementáU] nepodílejí na Uízení podniku14.  

 

1.2.3 Společnost s ručením omezeným 

Dle zákona o obchodních korporacích je společnost s ručením omezeným „společnost, 

za jejíž dluhy ručí společníci společnE a nerozdílnE do výše, v jaké splnili vkladové 

povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstUíku v dobE, kdy byli vEUitelem 

vyzváni k plnEní15.“ 

 

                                                 
12Zákon o obchodních společnostech a druţstev Ězákon o obchodních korporacíchě č. ř0/Ň01Ň Sb., § ř5 – 
112.  
13SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika, s. 77 – 78.  
14Zákon o obchodních společnostech a druţstev Ězákon o obchodních korporacíchě č. ř0/Ň01Ň Sb., § 11Ř 
– 126.  
15Tamtéţ, § 1ňŇ. 
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Jelikoţ se jedná o čistE kapitálovou společnost, musí být vţdy vytvoUen základní kapitál 

společnosti z jednotlivých vklad] společník]. Minimální výše vkladu je dle zákona  

1 Kč, pokud však společenská smlouva neurčí, ţe je výše vkladu vyšší. Vklad m]ţe být 

jak v penEţité, tak i nepenEţité podobE, pod kterou si m]ţeme pUedstavit napUíklad 

nemovitost, či movitý majetek. Ručení společník] je společné a nerozdílné do výše, 

v jaké splnili vkladové povinnosti dle stavu zapsaného v obchodním rejstUíku v dobE, 

kdy byli vEUitelem vyzváni k plnEní16.  

 

Statutární orgán společnosti s ručením omezeným pUedstavují jednatelé. Právo na Uízení 

společnosti je poté uskutečnEno dle valné hromady, která je nejvyšším orgánem 

společnosti a tvoUí ji všichni společníci. Hlasovací právo je odvozeno od výše vkladu  

ve společnosti, stejnE tak je to i se ziskem, který se také rozdEluje na základE velikosti 

vkladu do společnosti, není-li jinak stanoveno společenskou smlouvou17. V České 

republice je společnost s ručením omezeným pravdEpodobnE tím nejrozšíUenEjším  

a zUejmE i nejoblíbenEjším typem společnosti. 

 

1.2.4 ůkciová společnost 

ůkciová společnost pUedstavuje druhý typ kapitálové společnosti. Pro zaloţení je 

nezbytná jedna právnická osoba, pUípadnE dvE fyzické osoby. Základní kapitál akciové 

společnosti je vţdy rozvrţen na určitý počet akcií, jeho minimální výše je dle zákona 

alespoO Ň 000 000 Kč, nebo Ř0 000 EUR. Tento typ společnosti vzniká na základE 

zakladatelské listiny Ěv pUípadE jediné zakládající osobyě či zakladatelské smlouvy18.  

 

ůkciová společnost ručí za své dluhy celým svým majetkem. Výhodou této společnosti 

je ovšem fakt, ţe akcionáUi za dluhy společnosti neručí. ůkcionáU se podílí na Uízení 

společnosti prostUednictvím hlasovacího práva, jehoţ rozsah se odvíjí od výše drţeného 

podílu ve společnosti, stejnE tak se od ní odvíjí i podíl na zisku. Nejvyšší orgánem 

                                                 
16Zákon o obchodních společnostech a druţstev Ězákon o obchodních korporacíchě č. ř0/Ň01Ň Sb., §1ňŇ – 
149.  
17MULůČOVÁ, V., P. MULůČ  a kol. Obchodní podnikání v 21. století.  
18Zákon o obchodních společnostech a druţstev Ězákon o obchodních korporacíchě č. ř0/Ň01Ň Sb., §Ň4ň – 
250.  
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akciové společnosti je valná hromada, která volí pUedstavenstvo, jeţ pUedstavuje její 

statutární orgán19.  

 

1.3   Podnikatelský plán 

Následující podkapitola se vEnuje teoretickým východisk]m pro sestavení úspEšného 

podnikatelského plánu. Níţe uvedené informace budou nejprve aplikovány v analytické 

části, a posléze bude na základE zjištEných poznatk] sestaven podnikatelský plán, který 

pUedstavuje jeden ze zásadních cíl] této diplomové práce.  

 

Na samotném počátku existence podniku stojí úvaha podnikatele, co bude vyrábEt či 

jaké sluţby bude poskytovat. K tomu, aby mohl být daný proces realizován, je nutné 

vytvoUit určité pUedpoklady podnikatelské činnosti ĚnapU. zajištEní potUebného počtu 

pracovních sil, vytvoUení odpovídající majetková báze, zajištEní výkonu základních 

funkcí managementu, vytyčení cíl], vytvoUení nástroj] Uízení a kontrolyě. DetailnEjší 

formulace otázky zaloţení podniku nalézá odraz v dokumentu, který je označován jako 

podnikatelský plán. Teší komplexnE nejen co vyrábEt či jaké sluţby poskytovat, jaké 

jsou pUíleţitosti na trhu, jak a na jakém zaUízení vyrábEt, ale současnE musí Uešit i otázku 

reálnosti a dostupnosti všech potUebných zdroj]. Samotným výsledkem podnikatelského 

plánu musí být informace pro podnikatele, zda daný projekt je reálný, proveditelný  

a jaký efekt mu zajistí z investovaného kapitálu20.  

 

Podnikatelský plán lze dle citace odborné literatury charakterizovat jako písemný 

dokument, zpracovaný podnikatelským subjektem, jehoţ cílem je vymezit externí  

i interní klíčové faktory ovlivOující zaloţení podnikua následnE i jeho chod. Základním 

rysem podnikatelského plánu je jeho orientace na budoucnost. Účelem sestavení 

podnikatelského plánu je jak jeho externí, tak i interní vyuţití. Externí účely se týkají 

externích subjekt], které se dostávají do bliţšího vztahu s podnikem a prostUednictvím 

podnikatelského plánu analyzují pravdEpodobnost dosaţení predikovaných výsledk]. 

Pokud je tento plán propracovaný kvalitnE, je potom pro podnik značnE 

pravdEpodobnEjší dosaţení finanční výpomoci poskytnuté ze strany investor] a bank. 

                                                 
19DDDIC., J. Akciové společnost, s. 56 – 60.  
20SYNEK, M. a E., KISINGEROVÁ a kol. Podniková ekonomika, s. ř7 – 104.  
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InternE lze podnikatelský plán vyuţít jako nástroj pro plánování, vytvoUení strategie,  

i jako podklad pro rozhodování a následnE pro kontrolu dosaţených cíl]21.  

 

SprávnE sestavený podnikatelský plán by mEl splnit nEkolik základních kritérií. Mezi 

tato kritéria lze Uadit následující: 

 

 stručnost a pUehlednost,  

 jednoduchost,  

 zd]raznEní výhody produktu či sluţby zákazníkovi,  

 orientace na budoucnost,  

 vErohodnost a reálnost,  

 ne pUíliš optimistický či pUíliš pesimistický pUístup,  

 uvEdomEní si rizik a slabých míst,  

 zobrazení silných stránek a konkurenční výhod,  

 kvalitní zpracování po formální stránce vEci22.  

 

K tomu, aby byl podnikatelský plán včetnE základního rozpočtu úspEšný mEl by 

obsahovat následující části, které by mEly být zpracovány podle výše uvedených 

kritérií23: 

 

 vymezení základní vize a cíl] podnikání,  

 specifikace trhu, na který daný subjekt vstupuje Ějeho velikost, odhadovaný 

podíl, konkurence, tuzemský či zahraniční, pUípadnE obojíě,  

 charakteristika výhod, které daný produkt nebo sluţba pUinese, a jak se bude 

odlišovat od konkurence,  

 zp]sob zaloţení samotného podniku včetnE pUedmEtu podnikání, velikosti  

a právní formy,  

 uvedení míry angaţovanosti zakladatel],  

 dlouhodobý výhled včetnE vymezení finančních cíl] podniku,  
                                                 
21KORÁB, V, M. REŢNÁKOVÁ a J. PETERKů. Podnikatelský plán, s. 35 – 40.  
22KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán, s. 51 – 53. 
23SYNEK, M. a E., KISINGEROVÁ a kol. Podniková ekonomika, s. 97 – 100. 
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 rozpočet zdroj] a potUeb včetnE prokázání schopnosti pUípadné cizí zdroje 

splácet Ěrozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flowě, 

 daOové zatíţení ĚDPH, daO z pUíjm], spotUební daO, atd.ě, 

 pojištEní podniku,  

 ţivotní prostUedí Ěvliv projektu na okolí, dopady a jejich likvidaceě,  

 reference o osobE zakladatele24.  

 

1.3.1 Struktura podnikatelského plánu 

Jak bylo jiţ výše zmínEno, kvalitnE vypracovaný podnikatelský plán je základem 

úspEchu kaţdého začínajícího podnikatele. Z pohledu struktury však neexistuje pouze 

jedna jediná správná varianta. Kaţdý podnik je odlišný, a právE proto nelze k vytvoUení 

podnikatelského plánu pUistupovat univerzálnE, ale je nutné respektovat potUeby daného 

podniku. NepochybnE je nutné alespoO nEkteré atributy zachovat v obsahu kaţdého 

podnikatelského plánu. Mezi tyto základní atributy lze Uadit níţe jmenované poloţky, 

které budou pUiblíţeny v rámci této podkapitoly: 

 

 titulní strana, 

 exekutivní souhrn,  

 popis podniku,  

 externí prostUedí,  

 organizační plán,  

 marketingový plán, 

 finanční plán,  

 hodnocení rizik,  

 pUílohy25. 

 

První z vyjmenovaných atribut] podnikatelského plánu je titulní strana. Ta pUedstavuje 

základní uvedení podnikatelského zámEru a seznámení se s danou společností. Obvykle 

obsahuje výchozí informace o společnosti jako je její název, sídlo, jméno či jména 

                                                 
24SYNEK, M. a E., KISINGEROVÁ a kol. Podniková ekonomika, s. 99 - 104. 
25KORÁB, V, M. REŢNÁKOVÁ a J. PETERKů. Podnikatelský plán, s. 73 – 93.  
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podnikatel] včetnE kontaktních údaj]. Součástí titulní strany je také stručné uvedení 

typu podnikání26.  

 

Exekutivní souhrn by mEl v podstatE pUedstavovat určitý abstrakt celého 

podnikatelského plánu. MEl by tedy poskytovat stručnou charakteristiku d]leţitých 

informací o podnikatelském zámEru, jaké jsou jeho cíle, a dále také jakým zp]sobem 

bude tEchto cíl] dosaţeno. Exekutivní souhrn by mEl dále obsahovat podstatná finanční 

data včetnE základních náklad]27.  

 

Účelem popisu podniku je stručnE a výstiţnE charakterizovat popisovaný podnik, jaké 

jsou výchozí podmínky tohoto podniku, co bude tento podnik nabízet, v čem tkví jeho 

síla a na čem bude stavEn budoucí úspEch podnikatelského zámEru. Jestliţe se jedná  

o jiţ existující podnik, potom je na místE uvést alespoO stručné nastínEní historie této 

společnosti, v jaké situaci se momentálnE podnik nachází, resp. jaká je jeho současná 

situace. V pUípadE, ţe bude podnikatelský zámEr realizován novou společností, je 

vhodné uvést, jakou formu podnikání si společnost vybrala, jaké jsou d]vody k výbEru 

této formy a jakou klíčovou činnost bude vykonávat v rámci podnikání. SamozUejmE 

bypopis podniku mEl obsahovat vizi, základní podnikatelské cíle a plán strategie 

vedoucí k dosaţení určených cíl] v budoucnu. Další podstatnou částí popisu 

podnikatelského zámEru je samotný produkt či sluţba, kdy je nutné uvést, v čem tkví 

jeho síla, zajímavost a konkurenceschopnost. Charakteristika produktu by pak mEla také 

obsahovat popis jeho jednotlivých funkcí a rys], jaké jsou jeho komponenty, jeho 

budoucí rozvoj, distribuce a marketing28. 

 

PUi vytváUení podnikatelského zámEru je nutné prozkoumat externí prostUedí podniku a 

trh, zpracovat pUíleţitosti a hrozby pro naše podnikání v daném makroprostUedí  

a vymezit náš potenciální a dostupný trh s jeho základními charakteristikami a trendy. 

Součástí by mEla být i analýza našich potenciálních zákazník], konkurence, a dále také 

dodavatel]. U zákazník] bychom mEli zjistit, jakým zp]sobem lze v tak nejistém 

prostUedí jako je trh z potenciálních zákazník] udElat vlastní a spokojené zákazníky.  

                                                 
26KORÁB, V, M. REŢNÁKOVÁ a J. PETERKů. Podnikatelský plán, s. 74.  
27Tamtéţ, s. 74 – 76.   
28SYNEK, M. a E., KISINGEROVÁ a kol. Podniková ekonomika, s. 99 – 104. 
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Pro hlubší poznání konkurence se vyuţívá nejr]znEjších typ] analýz konkurenčního 

prostUedí. NicménE, jednotlivým analýzám, které m]ţe podnikatel pouţít, se práce více 

vEnuje v následující podkapitole29.  

 

Marketingový plán je vlastnE součástí strategického plánu podniku, prostUednictvím 

kterého naznačuje, jakým zp]sobem se hodlá podnik prosadit na trhu oproti konkurenci, 

a zároveO jakým zp]sobem bude osloven potenciální zákazník. Pro naplnEní tEchto cíl] 

se vyuţívá marketingových nástroj], které jsou definované v rámci návrhu 

marketingového mixu 4P Ěproduct, price, place, and promotioně. Marketingový plán by 

mEl být orientován jak na současnou situaci, tak i na blízkou budoucnost. V rámci 

strategie by mEla být téţ popsána racionální pUedstava dalšího rozvoje produktu  

a sluţeb, rozvoje nebo rozšíUení trh]30. 

 

Součástí podnikatelského zámEru je i organizační plán podniku, ve kterém je nutné 

pUesnE vymezit jednotlivá vlastnická práva zUizovaného podnikatelského subjektu. 

V souvislosti s právní formou podniku by mEla být uvedena i informace o jednotlivých 

obchodních podílech a jejich vlastnících. MEl by dále obsahovat popis a obsazení 

jednotlivých manaţerských funkcí a informace o dalších vedoucích pracovnících 

společnosti. Po uvedení všech klíčových osob následuje specifikace a delegování 

odpovEdnosti a pravomocí tEchto pracovník], které mohou být znázornEny pomocí 

grafického zpracování organizační struktury podniku31.  

 

Částí, která značnE upoutává pozornost potenciálních investor] a obchodních partner], 

je finanční plán podnikatelského zámEru. Tato část obsahuje podstatné informace  

o očekávaných finančních výsledcích v pr]bEhu nEkolika následujících let32. Finanční 

plán je obvykle zpracován pro období ň aţ 5 následujících let, a je nutné v nEm prokázat 

tyto skutečnosti:  

 

                                                 
29KORÁB, V, M. REŢNÁKOVÁ a J. PETERKů. Podnikatelský plán, s. 80 – 82.   
30ČERVENÝ, R. Business plán: krok za krokem, s. 153 – 155.  
31KORÁB, V, M. REŢNÁKOVÁ a J. PETERKů. Podnikatelský plán, s. 83 – 85.  
32.ČERVENÝ, R. Business plán: krok za krokem, s. 150 – 153. 
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 potUeba uţití finančních prostUedk] ĚprostUednictvím sestavení počáteční rozvahy 

a dále ročních rozvahě;  

 výnosy, náklady a hospodáUské výsledky ĚvytvoUení výkazu zisku a ztrátyě;  

 analýza bodu zvratu33.  

 

Úvodní část finančního plánu zobrazuje, kolik kapitálu bude do podnikání vloţeno,  

do jakých činností bude vloţen konkrétnE a jaká je jeho očekávaná rentabilita. D]leţité 

je také určit zdroje financování podnikatelského zámEru, z nEhoţ bude zUejmé, ţe 

nedojde k ukončení činnosti podniku bEhem prvního období z d]vodu chybEjících 

finančních prostUedk]. V pUípadE cizích zdroj] je dále vhodné uvést jejich výši, jaké 

jsou platební podmínky spojené s poskytnutím tEchto zdroj] a na jak dlouhou dobu je 

nám tento kapitál k dispozici. Finanční plán lze také povaţovat za kontrolní systém 

podniku, který umoţOuje upozornit na vznik neţádoucí finanční situace, které mohou 

v blízké dobE nastat34.  

 

Podnikatelská činnost vţdy byla a je úzce provázána s rizikem, vyplývajícím z jejího 

provozování. Proto je nutné sestavit hodnocení rizik spojených s činností daného 

podniku. ObecnE známým faktem je vztah mezi nar]stajícími podnikatelskými 

ambicemi a zároveO se zvyšujícím rizikem, které musí podnikatel podstoupit. Pod 

pojmem riziko si v prostUedí podnikání m]ţeme pUedstavit nebezpečí vzniku odchylky 

hospodáUského výsledku od pUedpokládaných hodnot. Odchylky jsou hodnoceny dle 

toho, zda jsou ţádoucí či nikoliv, a pUípadnE k jak velkým odchylkám došlo v porovnání 

s p]vodnE očekávanými hodnotami. NejvýznamnEjším úkolem hodnocení rizik je 

identifikovat rizika ovlivOující podnik, zhodnotit jejich dopad na budoucí chod podniku 

a u rizik s neţádoucím dopadem navrhnout taková opatUení, která sníţí dopady tEchto 

rizik nebo je v nejlepším pUípadE i eliminují35.  

 

Poslední částí podnikatelského plánu je část pUílohová část. PUílohy obsahují takové 

materiály, které detailnEji objasOují jednotlivé části podnikatelského plánu, na které 

bylo v pr]bEhu jeho sestavení poukázáno. Jedná se tedy o nejr]znEjší doplnEní kapitol, 

                                                 
33ZICHOVÁ, J. Živnostenské podnikání, s. 76 – 80.  
34KORÁB, V, M. REŢNÁKOVÁ a J. PETERKů. Podnikatelský plán.  
35FOTR, J., I. SOUČEK. Podnikatelský zámEr a investiční rozhodování.  
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certifikáty a licence, profesní ţivotopisy a jinou dokumentaci spojenou s činností 

podniku a samotným podnikatelským zámErem36.  

 

Jestliţe se budoucí podnikatelský subjekt bude drţet výše uvedených poţadavk]  

na sestavení podnikatelského plánu a zpracuje jej pomocí kvalitních dat, vErohodných 

podklad] a vhodných nástroj] dodrţující potUeby daného podniku, mElo by být 

v budoucnu dosaţeno úspEchu a podnik by mEl naplnit své dlouhodobé cíle.  

 

1.4  ůnalýzy podniku 

Jedním ze zásadních krok] pUi vytváUení podnikatelského zámEru je analýza prostUedí 

podniku a současného stavu. Proto je nutné vybrat takové nástroje analýzy, které budou 

odpovídatpotUebám vytváUeného podniku a podmínkám prostUedí daného trhu. Mezi 

nástroje analýzy, které budou níţe Uešeny, patUí Porter]v model pEti sil, SWOT analýza, 

SLEPT analýza a marketingový výzkum.  

 

1.4.1 Porter]v model pEti sil 

První analytická metoda, které se budeme vEnovat v rámci této podkapitoly, je Porter]v 

model pEti sil. Pro tuto metodu je charakteristické, ţe spojuje pEt faktor], které mají na 

dané odvEtví a společnost zásadní vliv. ProstUednictvím této metody je pak podnikatel 

schopen určit rizika plynoucí z podnikání ve vybraném sektoru a také postavení daného 

podniku na trhu37. Následující obrázek znázorOuje jednotlivé faktory, a zároveO  

i fungování tohoto nástroje: 

                                                 
36KORÁB, V, M. REŢNÁKOVÁ a J. PETERKů. Podnikatelský plán.  
37TYLL, Ladislav. Podniková strategie, s. 20 – 28.  
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Obrázek 1: Porterova analýza pEti sil38 

 

Nejprve se tedy zamEUíme na vyšší vyjednávací sílu dodavatel] (neboli moţnost si 

diktovat podmínky), která se projevuje za následujících podmínek: monopolní síla je  

na stranE dodavatel], coţ znamená, ţe je jich velmi omezený počet a zároveO vysoký 

stupeO koncentrace; náklady na pUechod k jinému dodavateli nebo pUípadné vyuţívání 

substitučních výrobk] by byly pUíliš vysoké; vysoce specializovaný produkt, který není 

praktický moţné na trhu jednoduše vymEnit39.  

 

Velmi podobným zp]sobem funguje i vyjednávací síla kupujících, kdy je monopolní 

síla na jejich stranE, coţ znamená, ţe kupujících je pouze omezený počet; náklady  

na pUechod k jinému dodavateli jsou nízké; kupující také mohou jednoduše vynechat 

svého dodavatele a obrátit se na prvovýrobce; kupující jsou také vysoce informování  

o ostatních nabídkách na trhu40. 

 

ůby byl podnik skutečnE úspEšný, musí svým zákazník]m nabídnout vyšší hodnotu  

a vEtší míru uspokojení neţ jeho konkurence. ZároveO se musí marketingová strategie 

                                                 
38PORTER, M. E. Konkurenční výhoda: jak vytvoUit a udržet si nadpr]mErný výkon.  
39TYLL, Ladislav. Podniková strategie, s. 20 – 28. 
40Tamtéţ.  
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pUizp]sobit potUebám cílových zákazník]. Tím, ţe podnik zaujme zákazníky a dostane 

se do jejich povEdomí, dosáhne jisté konkurenční výhody, ze které m]ţe následnE 

čerpat svou sílu. Z tohoto d]vodu je pro společnosti nutné zjiš[ovat, kdo je jejich 

konkurentem, který podnik by se pUípadnE jejím konkurentem mohl stát, jakou sílu má 

potenciální konkurent a jaké jsou jeho cíle a strategie41.  

 

Poslední z faktor], které Porter uvádí, je hrozba substitut]. Substitut pUedstavuje takový 

výrobek nebo sluţbu, které plní obdobnou funkci jako náš produkt, a tím pádem jej 

dokáţe nahradit. Čím více substitut] na trhu existuje, tím je pro zákazníka jednodušší 

bez vEtších problém] zmEnit dodavatele. Substituty a jejich dostupnost tedy limitují 

cenu, za kterou lze produkty či sluţby zakoupit. Zákazníci reagují na cenu často velmi 

citlivE a mohou reagovat pUechodem k jinému dodavateli42.  

 

Z tohoto lze usoudit, ţe jednotlivé faktory jsou navzájem provázané a mají na sebe 

skutečnE velký vliv. PrávE proto Porter]v model pEti sil patUí mezi velmi uţitečné 

nástroje pUi posuzování prostUedí trhu a jeho rizik.  

 

1.4.2 SLEPT analýza 

SLEPT analýza je charakteristická tím, ţe je její podstata zamEUena na odhalení 

budoucího vývoje vnEjšího prostUedí podniku, v nEm existujících vývojových trend], 

které mohou pUedstavovat jak hrozby, tak i pUíleţitosti.43 Účelem této analýzy je 

poznání externího okolí podniku, ve kterém bude tento subjekt p]sobit44.  

 

Tuto analýzu lze jinak nazývat jako analýzu širšího vnEjšího prostUedí, a to právE podle 

jejího zamEUení na širší okolí podnikatelského subjektu. ůkronym SLEPT je potom 

sloţen z písmen anglických slov označujících pEt oblastí okolí podniku, kterým by mEla 

být pUi provádEní této analýzy vEnována pozornost: 

 

 

                                                 
41JůKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: Strategie a trendy.  
42NÝVLOVÁ, R. Finanční Uízení podniku. 
43ČERVENÝ, R. Business plán: krok za krokem, s. 54 – 59. 
44RUČKOVÁ, P. Finanční analýza, s. 32 – 36.  
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 S (social) – společenské a demografické faktory,  

 L (legal) – právní faktory,  

 E (economic) – ekonomické faktory Ěd]raz na makroekonomickéě,  

 P (political) – politické faktory,  

 T (technological) – technologické faktory45. 

 

Sociální faktory jsou zamEUeny na vyhodnocení trhu práce, její cenu a míru 

nezamEstnanosti, dále na demografické ukazatele, vliv odbor], ale také na míru korupce 

a krajové zvyklosti. Legislativní oblast se vEnuje zákon]m, jejich pouţitelnosti  

a interpretaci a jejich moţnému budoucímu vývoji, pUípadnE i práci soud] včetnE 

rejstUíkových soud]. Ekonomická oblast je orientována na makroekonomické 

hospodáUské ukazatele a pUedpoklady, na pUímé a nepUímé danE, trţní trendy, restrikce 

exportu a importu, a v neposlední UadE také na státní podporu.  

 

Mezi politické faktory Uešené v rámci SLEPT analýzy pak m]ţeme Uadit napUíklad 

stabilitu pomEr] státních a municipálních institucí, politické trendy a postoje vlády 

k podnikání, politické zázemí. Poslední z výše zmínEných oblastí je technologická 

oblast, která je zamEUena, jak jiţ její název napovídá, na technologické trendy, jejich 

vývoj a d]sledky vývoje, podp]rné technologie, jejich aplikace a dostupnost46. Tato část 

bývá velmi často podniky opomíjena a nedocenEna a pUitom tato oblast m]ţe skutečnE 

ovlivnit celý strategický plán podniku47.  

 

V souvislosti s touto analýzou se m]ţeme velmi často setkat i s analýzou PEST, která 

zahrnuje všechny zmínEné faktory, avšak jak jiţ samotný akronym napovídá, vylučuje 

oblast právní. Právní prostUedí je však také pro podnik a jeho zaloţení velmi d]leţité, jiţ 

pUi samotném výbEru právní formy podnikání, a proto je  SLEPT analýza pro vytvoUení 

podnikatelského zámEru zcela jistE vhodnEjším nástrojem. 

 

 

 

                                                 
45ČERVENÝ, Radim. Business plán: krok za krokem, s. 54 – 59. 
46KORÁB, V, M. REŢNÁKOVÁ a J. PETERKů. Podnikatelský plán, 48 – 50. 
47R¥ČKOVÁ, P. Finanční analýza. 
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1.4.3  SWOT analýza 

SWOT analýza pUedstavuje základní nástroj vyuţitelný pro formulaci podnikové 

strategie. Lze ji vyuţít nejen jako samostatný nástroj, ale také pUehlednou formu 

sumarizace jednotlivých poznatk] z nejr]znEjších analýz, mezi nE m]ţeme zaUadit výše 

popsaný Porter]v model pEti sil, analýzu SLEPT, i její zjednodušenou verzi PEST 

analýzu. Jedná se tedy o analytický nástroj, který spojuje vnEjší i vnitUní faktory 

p]sobící na daný podnik. Tyto faktory následnE spojuje a hodnotí jejich vzájemné 

p]sobení48.  

 

Podstata této analýzy tkví v analýze silných Ěstrenght) a slabých stránek Ěweaknesses), 

které pUedstavují vnitUní situaci v podniku, a zároveO je i analýzou vnEjších faktor], 

které pak mohou p]sobit na podnik pozitivní zp]sobem jako pUíleţitosti 

(opportuinities), nebo negativním zp]sobem jako ohroţení podniku Ěthreats). SWOT 

analýza je tedy akronymem počátečních písmen anglických názv] jednotlivých faktor]: 

 

 Strengsts – silné stránky,  

 Weaknesses – slabé stránky, 

 Opportunities – pUíleţitosti,  

 Threats – hrozby49.  

 

Základním principem této je analýzy je určení silných a slabých stránek, které vychází 

pUímo zevnitU podniku, a následnE pUíleţitostí a ohroţení, které na podnik p]sobí 

z vnEjšího prostUedí. Výstupem je potom tvorba strategie firmy vyuţívající silných 

stránek a pUíleţitostí v optimální míUe, a zároveO snaha odstranit slabé stránky  

a minimalizovat dopad ohroţení, a v nejlepším pUípadE je i transformovat  

v pUíleţitosti50. Na následujícím obrázku jsou zobrazeny všechny faktory SWOT 

analýzy, a také to jak na sebe tyto faktory p]sobí: 

                                                 
48VOCHOZKA, M. a P. MULůČ. Podniková ekonomika, s. 350.  
49MANAGEMENTMANIA. SWOT analýza. Managementmania.com/cs/swot-analyza [online]. 
50TYLL, L. Podniková strategie, s. 39 – 40.  
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Obrázek 2: Schéma SWOT analýzy51 

 

Kvalita samotného výstupu SWOT analýzy je silnE závislá na kvalitE vstupních dat, 

proto je velmi d]leţité vytváUet takové zdroje dat, které by danýmokolnostem 

odpovídaly co nejpUesnEji, a to napU. prostUednictvím širokého okruhu zúčastnEných 

subjekt], mezi které patUí zákazníci, zamEstnanci, dodavatelé, partneUi, apod.52.  

 

CelkovE lze Uíci, ţe SWOT analýza umoţOuje komplexnE vyhodnotit fungování 

podniku, nalézt problémy, ale také nové moţnosti r]stu podniku. MEla by být součástí 

strategického plánování společnosti a její vyhodnocování součástí strategické kontroly. 

Její vyuţití m]ţeme aplikovat nejen na podniky, konkurenty, ale i na celé odvEtví  

a pUípadnE i na celé národní hospodáUství53.   

 

1.4.4 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum lze chápat jako souhrn činností zahrnujících plánování, sbírání, 

analýzu vyhodnocování informací a prezentaci výsledk]. Vzhledem k jeho jedinečnosti 

má vysokou vypovídající schopnost, protoţe je zamEUen na konkrétní skupinu 

                                                 
51Vlastní zpracování dle VOCHOZKA, M. a P. MULůČ. Podniková ekonomika, s. 350 a TYLL, 
L. Podniková strategie, s. 39 – 40. 
52ČERVENÝ, R. Business plán: krok za krokem, s. 135 - 139. 
53TYLL, L. Podniková strategie, s. 39 – 40.  
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respondent]54. Marketingový výzkum probíhá v pEti základních fázích. Nejprve je 

specifikován problém a jsou stanoveny výzkumné cíle, dále je sestaven plán výzkumu, 

následuje sbEr informací a jejich analýza, a nakonec dochází k formulaci a prezentaci 

výsledk]55.  

 

Jelikoţ je marketingový výzkum spojován vysokými finančními náklady a značnou 

náročností na klasifikaci zákazník], je nutné, aby tento pr]zkum probíhal podle určitých 

zásad. Jednou z nich je pUedpoklad, ţe bude marketingový výzkum v podstatE probíhat 

jako vEdecká metoda. To znamená, ţe by mElo být pUi jeho zpracování vyuţito 

statistických, etnografických, psychologických a dalších odborných postup]56.  

 

Další zásadou je dodrţování systematického postupu, coţ vlastnE znamená stanovení, 

kdy bude tento výzkum aplikován a jaká rozhodnutí by mEl v podniku ovlivnit. 

Formalizovaný marketingový výzkum prezentuje nejvyšší formu získávání informací, 

které lze získat i dalšími postupy, mezi které patUí soustavné nepUímé sledování, 

podmínEné sledování či neformální výzkum57.  

 

Samotný význam marketingového výzkumu tkví ve zjištEní potUebných informací,  

na jejichţ základE mohou marketingoví odborníci či vedoucí pracovníci vytváUet taková 

rozhodnutí, která budou výsledk]m tohoto výzkumu odpovídat. ZjištEné informace však 

musí být v optimálním mnoţství, kvalitE a čase. Dostupné informace, vycházející 

z marketingového výzkumu mohou usnadnit rozhodování na jednotlivých úrovních 

Uízení podniku, tedy na operativní, taktické i strategické úrovni58.  

 

 

V rámci marketingového výzkumu nelze alespoO stručnE nezmínit marketingový mix. 

Ten pUedstavuje nejd]leţitEjší a komplexní nástroj marketingového Uízení. Jedná se  

o soubor marketingových nástroj], jejichţ cílem je vyvolat poptávku po produktu či 

sluţbE. SprávnE sestavený marketingový mix je konzistentní, synergický a mezi 

                                                 
54KOZEL, R., L. MYNůTOVÁ a kol. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 
55VOCHOZKů, M. a P. MULůČ. Podniková ekonomika, s. 405 – 410. 
56KOZEL, R., L. MYNůTOVÁ a kol. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 
57Tamtéţ, s.  
58VOCHOZKů, M. a P. MULůČ. Podniková ekonomika, s. 405 – 410. 



32 
 

jednotlivými nástroje probíhá interakce. Jak jiţ bylo v pUedchozí podkapitole uvedeno, 

obecnE známý marketingový mix se skládá ze 4P:  

 

 Product – produkt,  

 Price – cena,  

 Promotion – marketingová komunikace,  

 Place – místo, pUípadnE distribuční politika59.  

 

Stručná charakteristika marketingového mixu a jeho jednotlivých poloţek je vymezena 

na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 3: Marketingový mix – 4P60 

 

  

                                                 
59MůRTINOVIČOVÁ, D. Základy ekonomiky podniku, s. 124 – 125.  
60Vlastní zpracování dle Marketingový mix 4P. MANAGEMENT MANIA: Sociální sí[ pro business. 
managementmania.com/cs [online]. 
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1.5   Sociální sluţby a legislativa 

Poskytování sociálních sluţeb je úzce spojeno s podnikatelským zámErem, který je 

tématem této diplomové práce. Sociální sluţby pUedstavují sluţby poskytované 

společensky a sociálnE znevýhodnEným osobám, jejichţ cílem je zlepšení kvality jejich 

ţivota a udElat vše, aby byl pUíjemce sociálních sluţeb v co moţná nejvEtší míUe zapojen 

do společnosti. Sociální sluţby nezohledOují pouze jedince, ale také jeho rodinu  

a společnost, do které m]ţe být zaUazen a patUit.  

 

Sociální sluţby jsou zašti[ovány jak Ministerstvem práce a sociálních vEcí, tak  

i Ministerstvem zdravotnictví. Z d]vodu spadající p]sobnosti pod více ministerstev jsou 

sociální sluţby regulovány více právními normami. Základním pramenem je Zákon  

o sociálních sluţbách č. 10Ř/Ň006 Sb., který sociální sluţby rozdEluje na sociální 

poradenství, sluţby sociální péče a sluţby sociální prevence61.  

 

Subjekty poskytující sociální sluţby jsou zavázány dodrţovat sociální legislativu 

v platném znEní. Základním zdrojemje jiţ zmínEný zákon o sociálních sluţbách  

č. 10Ř/Ň006 Sb., k tomuto zákonu se dále váţe vyhláška č. 505/Ň006 Sb., 

prostUednictvím které se provádEjí vybraná ustanovení zákona o sociálních sluţbách. 

Provozovatelé zaUízení poskytující sociální sluţby jsou také povinni Uídit se 

ustanoveními zákona č. Ň5Ř/Ň000 Sb., zákona o ochranE veUejného zdraví.  

 

Mezi základní činnosti pUi poskytování sociálních sluţeb, které Ueší zákon o sociálních 

sluţbách, patUí: 

 

 pomoc pUi zvládání bEţných úkon] péče o vlastní osobu, 

 pomoc pUi osobní hygienE nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

 poskytnutí stravy nebo pomoc pUi zajištEní stravy, 

 poskytnutí ubytování, popUípadE pUenocování, 

 pomoc pUi zajištEní chodu domácnosti, 

 výchovné, vzdElávací a aktivizační činnosti, 

                                                 
61Zákon o sociálních sluţbách č. 10Ř/Ň006 Sb., § ňŇ.  
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 základní sociální poradenství, 

 zprostUedkování kontaktu se společenským prostUedím, 

 sociálnE terapeutické činnosti, 

 pomoc pUi uplatOování práv, oprávnEných zájm] a pUi obstarávání osobních 

záleţitostí, 

 telefonická krizová pomoc, 

 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, sobEstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenEní, 

 a podpora vytváUení a zdokonalování základních pracovních návyk]  

a dovedností62. 

 

Sociální sluţby pUedstavují jeden z hlavních nástroj] sociální politiky, který se vEnuje 

dEtem bez rodiny, invalidním osobám a osobám staršího vEku. V rámci České republiky 

lze sociální sluţby rozdElit do dvou skupin z hlediska, odkud plynou. První z nich je 

reprezentována poskytováním sociálních sluţeb státními a obecními organizacemi, 

druhá skupina je tvoUena soukromými subjekty poskytujícími tyto sluţby. Státní  

a obecní organizace jsou regulovány státem a stejným zp]sobem jsou i financovány, 

tedy ze strany státu. Soukromé organizace si k provozování činnosti svého podnikání 

musí obstarat sami nejen potUebné finanční zdroje, ale i registraci k poskytování sociální 

sluţby a následnEsplnit poţadavky ke kontrole o dodrţování platné legislativy63.  

 

Sluţby poskytované znevýhodnEným lidem jsou d]leţitou součástí našeho politického 

systému. Vzhledem ke stárnutí populace a rostoucímu počtu senior] roste i potUeba 

nejr]znEjších ústav] poskytujících sociálních sluţby, které plní mnoho z jejich potUeb. 

SenioUi v dnešní dobE navíc nevyhledávají pouze lékaUskou pomoc a opatrovnictví, ale 

mnoho z nich vyhledává i moţnostispolečenského vyţití a vzdElávání. To jim mohou 

umoţnit centra denních sluţeb, která senior]m poskytují prostor i program 

k nejr]znEjším činnostem.  

 

                                                 
62Zákon o sociálních sluţbách č. 10Ř/Ň006 Sb., § ň5. 
63MůTOUŠEK, O. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení.  
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Zákon o sociálních sluţbách definuje centrum denních sluţeb jako místo, kde jsou 

poskytovány ambulantní sluţby osobám, které mají sníţenou sobEstačnost z d]vodu 

vEku, chronického onemocnEní nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje 

pomoc jiné fyzické osoby64. 

 

Centrum denních sluţeb by dle tohoto zákona mElo poskytovat tyto základní sluţby:  

 

a) asistence pUi osobní hygienE nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc pUi jejím zajištEní,  

c) aktivizační, výchovné a vzdElávací aktivity,  

d) zprostUedkování kontaktu se společenským prostUedím,  

e) sociálnE terapeutické sluţby,  

f) asistence pUi uplatOování práv, oprávnEných zájm] a pUi obstarávání osobních 

záleţitostí65.   

                                                 
64 Zákon o sociálních sluţbách č. 10Ř/Ň006 Sb., § 45. 
65 Tamtéţ. 
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2 ůNůLÝZů PROBLÉMU ů SOUČůSNÉHO STůVU 

Neţli bude vytvoUen samotný podnikatelský plán, je nutné provést pr]zkum trhu a Uadu 

dalších analýz, na základE kterých budou zjištEny podstatné informace o potenciálním 

trhu, o moţnostech vstupu na daný trh a samozUejmE informace o zákaznících. 

ůnalytická část práce obsahuje nejprve pUedstavení pUedmEtu podnikání, poté jsou zde 

uvedeny informace o podniku včetnE jiţ výše zmínEné analýzy trhu, na který bude 

podnik situován. Pro provedení analýzy současného stavu podnikatelského prostUedí 

byly konkrétnE vybrány analýzy popsané jiţ v první kapitole, a to Porter]v model pEti 

sil a SLEPT analýza. Pomocí analýz lze zjistit, zda je o daný zámEr zájem, a díky tomu 

také zda má smysl podnikatelský plán tvoUit a následnE realizovat.  

 

Pro aplikované analýzy budou pouţita data a informace plynoucí z Českého 

statistického úUadu a z Ministerstva práce a sociálních vEcí, jeţ lze povaţovat za velmi 

d]vEryhodný zdroj s vysokou vypovídací hodnotou. V rámci provedených analýz byla 

pouţita data a statistiky z roku 2017 a v pUípadE kdy tato data nebyla dostupná, tak 

z roku 2016.  

 

2.1   PUedmEt podnikání 

Cílem podnikatelského subjektu je vstoupit na trh sociálních sluţeb s nabídkou 

poskytování kvalitních sociálních sluţeb v centru denních sluţeb i provádEní dalších 

činností, kterým se bude tento podnik vEnovat.  

 

V centru denních sluţeb pro seniory budou poskytovány sociální sluţby pUedevším 

osobám starším 60 let, kterým by obohatilo jejich ţivot a usnadnilo schopnost postarat  

se o vlastní osobu, která se s rostoucím vEkem často sniţuje. Jednou z dalších činností, 

které zakladatelé do budoucnaplánují v rámci tohoto podnikatelského zámEru, je také 

rozšíUení sociálních sluţeb o poskytování terénní pečovatelské sluţby, pro jejíţ 

provozování je nutné zajistit dané oprávnEní a kvalifikované zamEstnance, kteUí budou 

tyto sluţby provádEt.   
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V začátcích podnikání bude jistE potUeba vybrat vhodné prostory k uskutečnEní 

podnikatelského plánu, dále pUizp]sobit veškeré prostory pro daný typ poskytované 

sociální sluţby. Celé centrum musí být zaUízeno s bezbariérovým pUístupem, který by 

mEl usnadnit pUístup jeho uţivatel]m, a mElo by být vybaveno potUebným počtem 

sociálních zaUízení na počet uţivatel]. Pro chod tohoto centra je nutné zajistit  

i kvalifikovaný personál.  

 

Velmi podstatná je i lokalita budoucího podniku. Vybudování nového centra denních 

sluţeb pro seniory je plánováno v Jihomoravském kraji, konkrétnE v mEstE BrnE.  

V současné dobE se ve vybrané lokalitE nachází nEkolik volných prostor, úplnE pUesná 

lokalita proto ještE není známa. Zakladatelé podniku tedy musí vybrat nejvhodnEjší 

prostory s ohledem na lokalitu, pUístupnost, stav nemovitosti i pUípadných náklad]  

na rekonstrukci.  

 

Ve mEstE BrnE existuje ještE nEkolik podobných zaUízení, avšak tato zaUízení jsou 

zamEUena na r]zné skupiny sociálnE znevýhodnEných osob, jako jsou osoby tElesnE  

či duševnE postiţené, dEti a pUípadnE i senioUi. TEmto zaUízením se bude diplomová 

práce vEnovat detailnEji v kapitole konkurence.  

 

2.2   Základní informace o podniku 

Na počátku zaloţení podniku, jehoţ podstata tkví v poskytování sociálních sluţeb 

senior]m, stáli zakladatelé, kteUí se ocitli v pomErnE komplikované situaci. Prvotní 

podnEt vedoucí k vytvoUení vize celého podniku vznikl v potUebE pomoci a asistence  

pUi sloţitEjších úkonech rodič]m zakladatel], kteUí dosáhli d]chodového vEku, 

v domácnosti i mimo ni a jejich potUebE sociálního kontaktu. Počáteční pUedstava 

vypadala následovnE: „vytvoUit místo, které by v sobE snoubilo jak zázemí k sociální 

interakci, tak i místo poskytující potUebnou péči svým klient]m na bázi centra denních 

služeb.“ 

 

Velmi d]leţité je uvEdomit si, ţe velmi často senior]m, v první UadE tEm, kteUí pUišli  

o své partnery, chybí sociální kontakt, a to pUedevším s jejich vrstevníky. PrávE dnešní 

generace senior] má pUitom velký zájem z]stat samostatnými a aktivními, jak je to  
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jen moţné. Jedním z cíl] centra denních sluţeb by tedy bylo aktivizování  

a prohlubování zájm] v pUíjemném prostUedí, společenské vyţití a celkové obohacení 

ţivota této vEkové skupiny v prostUedí krajského mEsta. Dalším cílem je poskytování 

sociálních sluţeb v podobE domácí asistence pUi sloţitEjších úkonech a pUípadnE pUenést 

bUemeno časové odpovEdnosti od aktivnE pracujících rodinných pUíslušník]m na tento 

podnik.  

 

Sluţeb centra často vyuţívají osoby, jeţ nepotUebují vyuţívat sluţeb domova d]chodc] 

neboli chránEného obydlí, které se do domova d]chodc] z r]zných d]vod] nemohou 

dostat. Jedním z d]vod] m]ţe být čekací lh]ta na l]ţko v domovE pro seniory, která se 

v oblasti mEsta Brna pohybuje aţ na dobu 10 let.  Dalším z d]vod] m]ţe být fakt, ţe 

nEkteUí ze senior] jednoduše nechtEjí opustit sv]j domov, poskytující jim pocit bezpečí 

a zázemí. PrávE pro tyto jedince jsou sluţby centra denních sluţeb, poskytující i terénní 

sluţby, ideální.  

 

Centrum denních sluţeb však nemusí být obohacením jen pro jejich uţivatele, ale  

i osobám jim blízkým, pUedevším jejich dEtem, které se často o své rodiče starají nebo 

se o nE starat chtEjí, avšak pracovní pomEr na plný úvazek jim to neumoţOuje. Jak jiţ 

bylo výše zmínEno, tyto osoby pak mohou pUenést péči o své rodiče, pUípadnE osoby jim 

blízké kv]li časové vytíţenosti na centrum denních sluţeb s moţností návštEv 

pečovatele i v jejich domovE s vEdomím, ţe je o jejich blízké dobUe postaráno.  

 

V rámci zaloţení vEtšiny podnik] vyvstává otázka, zda být fyzickou či právnickou 

osobou. Tato otázka byla konzultována s odborníky a s Krajským úUadem v BrnE, 

konkrétnE odborem sociálních vEcí. Na základE jejich doporučení bylo zjištEno,  

ţe v rámci tohoto podnikatelského zámEru je vhodnEjší zaloţení právnické osoby  

pro provozování zaUízení poskytující sociální sluţby, a to pUedevším z d]vodu čerpání 

dotací, o které si mohou zaţádat jen právnické osoby. Dotace jsou pUitom velmi 

d]leţitým zdrojem finančních prostUedk] v oblasti sociálních zaUízení, proto je nutné 

zmínit, ţe fyzické osoby jsou pUi čerpání dotací opravdu znevýhodnEny.  
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Bylo rozhodnuto, ţe tento podnik bude právnickou osobou. Ovšem k tomuto rozhodnutí 

se váţe další otázka, jaký z typ] právnických osob bude tím nejvhodnEjší. Jelikoţ se 

jedná o soukromého poskytovatele sociálních sluţeb, bude vybrána společnosts ručením 

omezeným, jeţ není tak kapitálovE náročná jako akciová společnost a na druhé stranE 

jim mohou být poskytnuty dotace.  

 

2.3   Obecná analýza trhu 

Podnikatelským zámErem, jak jiţ bylo zmínEno výše, je poskytování sociálních sluţeb, 

podnik tedy bude vstupovat na trh se sociálními sluţbami. Existuje mnoho sociálních 

sluţeb, jeţ byly popsány jiţ v podkapitole Sociální legislativa, obecnE je lze však 

rozdElit na sluţby pobytové, ambulantní anebo terénní. Nás podnik bude poskytovat 

sluţby pUedevším v rámci centra denních sluţeb a v budoucnu by svoji činnost chtEl 

rozšíUit o terénní sluţby.  

 

2.3.1 Trh a jeho velikost 

V rámci analýzy trhu je v tomto pUípadE nutné zmínit aktuálnE se projevující jev,  

a to stárnutí obyvatelstva v rámci České republiky a potaţmo tedy i oblasti mEsta Brna. 

Senior] procentuálnE pUibývá kaţdoročnE více, neţ pUibývá aktivního obyvatelstva, 

které by jim mElo zajistit pUimEUenou péči. V následující tabulce je zobrazena struktura 

obyvatel nad 65 let v pr]bEhu posledních 10 let v České republice: 

Tabulka 1: Počet obyvatel ve vEku 65 let a více od r. 2007 do r. 201766 

                                                 
66Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 

Počet obyvatel ve vEku 65 let a více k 31. 12. 2017 (v tis. osob) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkový 
počet 

obyvatel 
10 381 10 468 

 

10 507 

 

 

10 533 

 

 

10 505 

 

 

10 516 

 

 

10 512 

 

 

10 538 

 

 

10 554 

 

10 579 10 611 

ve vEku 
65 let a 

více: 
1 513 1 556 1 599 1 636 1 701 1 768 1 826 1 880 1 932 1 989 2 040 

ve vEku 
65 let a 

více v % 
14,6 14,9 15,2 15,5 16,2 16,8 17,4 17,8 18,3 18,8 19,2 



40 
 

Z výše uvedených dat lze zjistit, ţe za posledních deset let se v České republice počet 

obyvatel ve vEku 65 let a více zvýšil pUibliţnE o 527 tisíc, procentuálnE došlo k r]stu  

o 4,6 %, celkovE se však počet obyvatel zvýšil pouze o ňřŇ tisíc napUíč všemi vEkovými 

skupinami. Z toho jasnE vyplývá, ţe populace v České republice stárne,  

a proto je nutné této skupinE obyvatelstva zajistit pUimEUenou péči a sluţby.  

 

Tento fenomén se samozUejmE netýká pouze naší zemE, ale v podstatE všech zemí  

po celém svEtE, nemusíme se na nEj však dívat negativnE, jen bude potUeba vytvoUit 

nové d]chodové ale i sociální podmínky v rámci legislativy jednotlivých zemí.  

 

CelkovE lze Uíci, ţe cílová skupina, na kterou je tento podnikatelský zámEr zamEUen, 

pUirozenE roste v České republice kaţdým rokem. Podnik, kterým se zabýváme v této 

diplomové práci, však bude situován v BrnE, a proto je nutné výše zjištEný jev potvrdit  

i v oblasti mEsta Brna. V následující tabulce je uveden struktura obyvatel ve vybrané 

oblasti od roku Ň00Ř do Ň016, údaje roku Ň017 nejsou na portálu Českého statistického 

úUadu momentálnE dostupné: 

 

Počet obyvatel dle vEku v mEstE BrnE 

vEk 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

60-64 26 132 25 645 25 778 25 410 24 930 24 684 24 700 24 702 24 617 

65-69 20 012 21 293 21 731 23 669 24 437 24 212 23 815 23 857 22 994 

70-74 14 040 14 273 14 820 15 820 16 810 18 173 19 432 19 774 21 054 

75-79 13 195 12 749 12 426 12 263 11 987 12 032 12 292 12 855 13 587 

80-84 9 893 9 951 10 114 10 201 10 178 10 097 9 822 9 482 9 323 

85-89 5 137 5 517 5 696 5 938 6 012 6 057 6 157 6 328 6 380 

90-94 883 996 1 267 1 620 1 914 2 209 2 404 2 434 2 564 

95+ 284 285 245 300 269 249 317 390 512 

Celkem 89 576 90 709 92 077 95 221 96 537 97 713 98 939 99 822 101 031 

Tabulka 2: Počet obyvatel ve vEku 60 let a více od r. 200Ř do r. 2016 v mEstE BrnE67 

 

                                                 
67Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ. 
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Stejný trend se projevil i v rámci mEsta Brna, v posledních devíti letech se zvýšil počet 

osob starších 60 let pUibliţnE o 11 455. Jejich podíl se tedy stále zvyšuje, aktuálnE 

skupina osob starších 60 a více let tvoUí Ň6,7Ň % z celkového počtu obyvatel v BrnE. 

Pr]mErnE se kaţdoročnE se tato skupina zvýší o 1 273 osob, v budoucnu by mEl tento 

trend stále pUetrvávat.  

 

ČSÚ ve své projekci počtu obyvatel v Jihomoravském kraji do roku 2050 uvádí nár]st 

osob starších 65 let na ň51 tisíc a budou tvoUit aţ ň1 % obyvatel. To znamená, ţe tUetinE 

osob bude potUeba zajistit potUebnou pomoc a péči, jiţ v dnešní dobE však kapacity 

zaUízení jako je napUíklad chránEné obydlí, nestačí zájmu o nE a mnoţství 

neuspokojených ţádostí se zvyšuje. MomentálnE v této oblasti sluţeb leţí velký 

potenciál, a zároveO potUeba Uešit tuto problematiku a díky tomu zaručit společnosti 

d]stojné stáUí. 

 

Jak je uvedeno výše v Tabulka 2, v mEstE BrnE momentálnE ţije 101 0ň1 osob starších 

60 let, vEtšinu z tEchto osob m]ţeme povaţovat za potenciální zákazníky. Vyloučit 

bychom však mEli osoby ţijící v domovech d]chodc], ti zcela jistE vyuţijí sluţeb centra 

denních sluţeb v zaUízení, ve kterém ţijí. I tito senioUi jsou samozUejmE v našem 

zaUízení vítáni, ovšem pravdEpodobnost, ţe by našich sluţeb vyuţili, je mizivá.  

 

2.3.2 Zákazníci 

Plynule tedy m]ţeme pUejít k vymezení zákazníka tohoto podnikatelského zámEru. 

V rámci sociálních sluţeb poskytovaných prostUednictvím centra denních sluţeb lze 

povaţovat za jeho potenciální zákazníky osoby ve vEku 60 a více let, jeţ hledají 

naplnEní volného času pUíjemnými aktivitami a moţnost pohybovat se ve společnosti 

svých vrstevník]za pUítomnosti nápomocné asistence.  

 

Co se zdravotního stavu týče, tyto sluţby mohou být poskytovány jak osobám s mírným 

zdravotním postiţením, chronickým onemocnEním či duševním onemocnEním, které 

potUebují alespoO částečnou asistenci ke kaţdodenním činnostem, tak i aktivním 

senior]m, kteUí hledají moţnost sociálního vyţití. Za optimálního zákazníka pak 

povaţujeme osobu s vyšším d]chodem, který má k dispozici úspory v podobE 
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finančních prostUedk], pUípadnE finanční podporu ze strany rodiny, která však nem]ţe 

svým blízkým zabezpečit potUebnou péči sama.  

 

2.3.3 Konkurence 

MEsto Brno dle oficiálnE dostupných údaj] eviduje 4 centra denních sluţeb, která 

poskytují své sluţby na základE §45 centra sluţeb zákona o sociálních sluţbách  

č. 10Ř/Ň006 Sb. nejen senior]m, ale i lidem s mentálním či fyzickým postiţením.  

 

Ve mEstE BrnE se dále také nachází jedenáct domov] d]chodc] a pouze tUi z nich nabízí 

sluţby centra denních sluţeb, tyto domovy pro seniory dohromady poskytují své sluţby 

pUibliţnE dvEma tisíc]m osobám (pUesná kapacita tEchto zaUízení v součtu je  

1 936 osob68). Situace na trhu je značnE tristní a z pouhého odhadu je jasné, ţe poptávka 

značnE pUevyšuje nabídku a zp]sobuje tak nerovnováhu na trhu. Pobyt v domovE pro 

seniory navíc je pomErnE nákladný, v soukromém zaUízení vyjde mEsíčnE takový pobyt 

na zhruba 20 000 Kč, pr]mErný d]chod však činil v roce 2016 pUibliţnE 11 500 Kč69.  

 

CelkovE se tedy na tomto trhu nachází sedm zaUízení nabízejících sluţby centra denních 

sluţeb, jejichţ pUibliţná lokalita je zobrazena na následujícím obrázku: 

 

                                                 
68BRNO DS: Portál domov] pro seniory. Brnods.cz [online]. 
69 ČESKÝ STůTISTICKÝ ÚTůD: D]chody. Cszo.cz [online]. 
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Obrázek 4: Rozloţení konkurence dle lokality jednotlivých zaUízení70 

 

Rozloţení jednotlivých zaUízení se zdá být v určitých oblastech v pUílišné blízkosti, 

a proto konkurence p]sobí jako opravdu vysoká. NicménE současná situace je jiná, 

kaţdé centrum denních sluţeb je alespoO částečnE zamEUené na jinou cílovou skupinu, 

z toho d]vodu mohou zaUízení fungovat tak, aniţ by si navzájem ve značné míUe 

konkurovala.  

 

2.4   SLEPT analýza 

Za účelem zjištEní podmínek vnEjšího okolí podniku bude aplikována SLEPT analýza. 

Rozbor jednotlivých oblastí, které vznikající podnik ovlivOují z vnEjšího prostUedí,  

je popsán níţe.  

 

 

 

                                                 
70 Zdroj: Vlastní zpracování, zdroj: GOOGLE. My maps.  
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2.4.1 Společenské a demografické faktory 

Demografický vývoj byl jiţ v podstatE vymezen v kapitole Ň.ň ůnalýza trhu, která  

se mimo jiné zabývá aktuálním jevem, jímţ je stárnutí obyvatelstva. To je v rámci 

České republiky zobrazeno v tabulce jak v číselném, tak i procentuálním vyjádUení: 

Tabulka 3: Sloţení obyvatel v letech 2007 – 2017 dle vEku v České republice71 

 

Z tEchto údaj] vyplývá, ţe bEhem posledních deseti let se v České republice počet 

obyvatel starších 65-ti let zvýšil o 4,6 %, naopak aktivní skupina obyvatelstva se sníţila 

o 7,1 %. Tento jev m]ţe p]sobit negativnE na chod naší ekonomiky.  

 

ProstUednictvím prognózy vypracované Českým statistickým úUadem s názvem Projekce 

Ň01ň, byl zjištEn pravdEpodobný vývoj obyvatelstva z pohledu vEkové struktury  

a celkového počtu obyvatel v České republice do roku Ň100.  

 

Cílem této projekce je nastínit smEr budoucího vývoje obyvatelstva v České republice  

a poukázat zejména na zmEny ve vEkovém sloţení, které jsou v budoucnu 

neodvratitelné a které budou v pUípadE naší zemE velmi výrazné. V rámci projekce je 

nutné zmínit, ţe není moţné pUedvídat náhlé p]sobení vnEjších vliv], mezi které patUí 
                                                 
71Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 

Sloţení obyvatel v letech 2007 - 2017 dle vEku Ěv tis. osobě 

Obyvatelé v 
ČR 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ve vEku 0 – 14 
let 

1 477 1 480 1 494 1 518 1 541 1 560 1 577 1 601 1 624 1 647 1 671 

ve vEku 0 - 14  
v % 

14,2 14,1 14,2 14,4 14,7 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,7 

ve vEku 15 – 64 
let 

7 391 7 431 7 414 7 379 7 263 7 188 7 109 7 057 6 998 6 943 6 899 

ve vEku 15 - 64  
v % 

71,2 71,0 70,6 70,1 69,1 68,4 67,6 67,0 66,3 65,6 65,0 

ve vEku 65 let 
a více 

1 513 1 556 1 599 1 636 1 701 1 768 1 826 1 880 1 932 1 989 2 040 

ve vEku 65 let 
a více v % 

14,6 14,9 15,2 15,5 16,2 16,8 17,4 17,8 18,3 18,8 19,2 
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hluboká ekonomická krize, výrazné zmEny v systému sociálních opatUení či epidemie 

nemocí72.  

 

Očekávaný vývoj počtu obyvatel dle hlavních vEkových skupin do r. 2101 

 

Obrázek 5: Projekce obyvatelstva ČR dle vEku do r. 210173 

 

Jestliţe se prognóza ČSÚ naplní ve všech predikovaných oblastech, tedy v pUedvídané 

míUe plodnosti, úmrtnosti a migrace, dojde k výraznému úbytku populace bEhem 

sledovaného období.   BEhem tohoto časového intervalu si m]ţeme všimnout pUedevším 

klesajícího trendu u obyvatel v produktivním vEku. PUesnEjší údaje jsou zobrazeny 

v následující tabulce: 

 

Tabulka 4: Projekce obyvatelstva ČR dle vEku do r. 20ř174 

 

                                                 
72ČSÚ. Projekce obyvatelstva České republiky ĚProjekce Ň01ňě. Cszo.cz [online]. 
73Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 
74Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 

Vývoj obyvatel v ČR dle projekce 2013 (v tis. osob) 

 
2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 

0 - 14 let 1 613 1 332 1 231 1 262 1 144 1 061 1 055 996 

15 - 64 let 6 710 6 525 5 990 5 342 5 029 4 902 4 545 4 359 

65 a více let 2 205 2 517 2 877 3 174 3 164 2 818 2 708 2 610 

Obyvatelé celkem 10 528 10 374 10 098 9 778 9 337 8 781 8 308 7 965 
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Z uvedených údaj] lze určit, ţe populace v České republice bude stále klesat. Týká se to 

pUedevším skupiny produktivního obyvatelstva, u které dochází k nejviditelnEjšímu 

úbytku. V období let Ň0Ň1 – 2031 opouští skupinu aktivního obyvatelstva silné ročníky 

50. a 60. let, kdy byla porodnost o poznání vyšší a naopak do ní vstupují ročníky 

narozené na začátku století, které lze povaţovat za pomErnE slabé. Obdobný pr]bEh 

bude mít i pUelom období Ň0ň1 a Ň041, jelikoţ zde opouští produktivní obyvatelstvo 

opEt silné ročníky 70. a Ř0. let, které opEt zvýší skupinu senior]. Tento trend se tedy 

v budoucnu nezmEní, obecnE lze Uíci, ţe silné ročníky budou tvoUit skupinu obyvatel 

starších 65 let a aktivního obyvatelstva díky nízké porodnosti v minulosti bude ubývat.  

 

Tomuto jevu bude dle mého názoru nutné pUizp]sobit jak systém pUerozdElení veUejných 

finančních prostUedk], tak i sociální politiku státu, včetnE její legislativy. V budoucnu 

bude nutné zajistit senior]m dostatečnou péči, která pokryje alespoO jejich základní 

potUeby a dopUeje jim d]stojné stáUí, zároveO bude nutné vytvoUit nový systém vyplácení 

d]chod]. Jestliţe by pUetrval systém, který je aplikován dnes, pak by tyto d]chody byly 

vypláceny na úkor aktivního obyvatelstva, které by bylo znatelnE daOovE zatíţeno.  

To by potom mohlo vést k všeobecné nespokojenosti ve společnosti a pUípadnE  

i konfliktu mezi tEmito skupinami. Otázkou samozUejmE je, zda se tato predikce 

skutečnE naplní.  

 

Projekce ČSÚ v podstatE odpovídá historickému vývoji populace v České republice, 

pravdEpodobnE bude tedy skupina senior] opravdu nar]stat. Z tohoto d]vodu je 

podnikatelský zámEr na vybudování centra poskytující sluţby senior]m, pUedmEtný  

a má v sobE skutečný potenciál, a[ uţ z pohledu finančního, tak z pohledu lidského. 

V následujících letech bude poptávka po tEchto sluţbách r]st a skupina potenciálních 

klient] se bude zvEtšovat.  

 

2.4.2 Legislativní faktory 

Legislativní faktory jsou zamEUeny na zákony a vyhlášky, které se vztahují pUedevším 

na činnosti spojené s podnikáním ve vybrané oblasti na území České republiky. 

Podnikatelé se musí tEmito zákony Uídit a pečlivE sledovat všechny jejich zmEny,  
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aby nedošlo k jejich pUípadnému porušení. V rámci tohoto typu podnikání je nutné 

sledovat a respektovat následující zákony: 

 

 zákon č. 455/1řř1 Sb., o ţivnostenském podnikání,  

 zákon č. 5Ř6/1řř1 Sb., o daních z pUíjmu,  

 zákon č. Ň5Ř/Ň000 Sb., o ochranE veUejného zdraví a o zmEnE nEkterých 

souvisejících zákon], 

 zákon č. Ňň5/Ň004 Sb., o dani z pUidané hodnoty,  

 zákon č. 10Ř/Ň006 Sb., o sociálních sluţbách,  

 zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník,  

 zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích.  

 

KonkrétnE pro tento podnikatelský zámEr je určující zákon č. 10Ř/2006 Sb.,  
o sociálních sluţbách. PrávE tento zákon upravuje podmínky sluţeb poskytovaných 

znevýhodnEným osobám, které se často nachází v nepUíznivé situaci, dále také upravuje 

podmínky k vydání oprávnEní k poskytování tEchto sluţeb a pUedpoklady  

na provozování zaUízení, jehoţ cílem je zajiš[ovat sociální sluţby.   

 

Nutností, která dozajista spadá do legislativních faktor], je registrace sociální sluţby, 

prostUednictvím které lze následnE získat oprávnEní k poskytování dané sociální sluţby. 

K registraci je potUebné splnit následující body: 

 podat písemnou ţádost,  

 zajistit personální a materiálnE technické podmínky,  

 prokázat odbornou zp]sobilost osob poskytujících sociální sluţby, a jejich 

bezúhonnost,  

 zajistit vlastnické či jiné právo k objektu, kde budou dané sluţby poskytovány,  

 zajistit splnEní hygienických podmínek v tomto zaUízení.  

 

Po uskutečnEní registrace dochází k projednání podané ţádosti a to místnE pUíslušným 

krajským úUadem, který by mEl své rozhodnutí vydat do ň0 dn]. Na majetek ţadatele 

nesmí být v daném momentu prohlášen konkurs a ani nesmí být zahájeno insolvenční 
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Uízení. V pUípadE, ţe je ţádost odsouhlasena, pak získá daný subjekt oprávnEní 

k poskytování sociálních sluţeb.  

 

D]leţité je dodat, ţe toto oprávnEní bylo do roku Ň016 platné na dobu neurčitou. Došlo 

však ke zmEnE zákona o sociálních sluţbách s účinností k 1. 1. Ň017, která novE vydává 

oprávnEní poskytovat dané sociální sluţby pouze na dobu určitou, a následnE po pEti 

letech má dojít k prošetUení, zda jejich poskytovatel splOuje podmínky pro udElení 

registrace. Jestliţe poskytovatel všechny poţadavky splní, pak je mu toto oprávnEní 

prodlouţeno na další období trvající pEt let.  

 

Dalším z d]leţitých legislativních pramen], týkajících se vybraného podnikatelského 

zámEru, je zákon č. 25Ř/2000 Sb., o ochranE veUejného zdraví. KonkrétnE mají  

na provoz zaUízení poskytující sociální sluţby vliv hygienické standardy a poţadavky, 

které je nutné pro schválení provozu splnit. Pro získání jiţ výše popsaného oprávnEní je 

nutné splnit veškeré hygienické pUedpisy pro dané zaUízení, které musí být schváleny 

krajskou hygienickou stanicí ještE pUed samotnou registrací a zahájením provozu tohoto 

zaUízení.  

 

ProstUednictvím vyhlášky č. 505/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádEjí nEkterá 

ustanovení zákona o sociálních sluţbách, se provádí nEkterá ustanovení zákona  

o sociálních sluţbách. Jedním z nich je i určení maximální výše úhrad za jednotlivé 

úkony v rámci poskytovaných sociálních sluţeb, mezi které patUí úhrady za stravu  

či ubytování. Tato vyhláška bývá často novelizována, v posledních šesti letech byla 

novelizována pEtkrát.   
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Oblast legislativy se neustále mEní a je značnE rozsáhlá, proto je pro podnikatele často 

velmi náročné sledovat všechny zmEny odehrávající se v ní. NicménE je nutné je 

sledovat a vytváUet takové kroky, které povedou k jejich splnEní. Co se týče legislativy 

sociálních sluţeb, je nutné zmínit regulování cen poskytovaných sluţeb státem a výši 

pUíspEvku. Tímto stát zasahuje do cenové strategie takových společností a stEţuje jim 

provozování jejich podniku. NicménE je nutné si uvEdomit, ţe stát tímto zp]sobem 

ochraOuje znevýhodnEnou část obyvatel a chce jim zabezpečit dostatečnou péči v  cenE 

pUimEUené jejich pUíjm]m.  

 

2.4.3 Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory, ovlivOující podnik, Uadíme pUedevším makroekonomické 

hospodáUské ukazatele a trţní trendy. V tomto konkrétním pUípadE se zamEUíme 

pUedevším na pr]mErnou výši d]chodu, pr]mErnou výši mzdy, nezamEstnanost  

a inflaci.   

 

NejdUíve se z ekonomických faktor] zamEUíme na pr]mErný starobní d]chod, který 

pUedstavuje významný pUíjem našich potenciálních zákazník]. Zajímá nás pUedevším 

jeho vývoj nejen v mEstE BrnE, ale i v celé České republice. Vzhledem k tomu, ţe údaje 

o pr]mErném starobním d]chodu v mEstE BrnE nejsou dostupné, pouţijeme pro 

pUibliţnou pUedstavu jeho výše data Jihomoravského kraje, jehoţ součástí je právE  

i mEsto Brno.  

 

Vývoj pr]mErné výše d]chodu v ČR a JMK v letech 2009 – 2017 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ČR 9 803 9 884 10 296 10 490 10 653 10 741 10 994 11 422 11 784 

JMK 9 639 9 713 10 126 10 313 10 468 10 550 10 794 11 328 11 719 

Tabulka 5: Pr]mErný d]chod v ČR a JMK v letech 2009 – 201775 

 

Zdroj ČSÚ uvádí, ţe do pr]mErné výše d]chodu jsou započítány starobní, invalidní, 

vdovský, vdovecký i sirotčí d]chod. Co se týče vývoje pr]mErných d]chod], m]ţeme 

                                                 
75Zdroj: Vlastní zpracování dle ČS¥ 
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si všimnout r]stu pr]mErného starobního d]chodu pUibliţnE od 0,Ř % - 4 % meziročnE. 

Dále m]ţeme zaznamenat, ţe výše d]chodu v celé České republice je vyšší neţ 

v samotném Jihomoravském kraji. Rozdíl je však opravdu zanedbatelný, pohybuje se 

totiţ pouze v hodnotách od sta do dvE stE korun mEsíčnE.  

 

Druhým faktorem, kterému se budeme v ekonomické oblasti vEnovat, je vývoj 

pr]mErné hrubé mzdy. Pr]mErná mzda zajímá kaţdého podnikatele, který plánuje 

provozovat takový podnik, který se neobejde bez zamEstnanc], tím je i zaUízení centra 

denních sluţeb poskytující sociální sluţby senior]m. V oblasti sociálních sluţeb se 

nejčastEji m]ţeme setkat se dvEma typy zamEstnanc]. Prvním typem jsou sociální 

pracovníci, druhý pak pUedstavují pracovníci sociálních sluţeb, jejichţ počet je znatelnE 

vyšší. V následující tabulce je zobrazen vývoj pr]mErné mEsíční hrubé mzdy v letech  

2008 – Ň016, a to pro celou Českou republiku i Jihomoravský kraj: 

 

Vývoj mEsíční hrubé mzdy v ČR a JMK v letech 2009 – 2017 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ČR 23 344 23 864 24 455 25 067 25 035 25 768 26 591 27 575 29 462 

JMK  21 703 22 026 22 506 23 253 23 482 23 932 25 718 26 413 27 526 

Tabulka 6: Vývoj mEsíční hrubé mzdy v ČR a JMK od r. 200ř – 201776 

 

M]ţeme si všimnout, ţe pr]mErná hrubá mzda, jak v České republice, tak  

i v Jihomoravském kraji, roste. To je zp]sobeno momentální fází hospodáUského cyklu, 

tedy pUekonáním krize a následnE i p]sobící expanzí. Pr]mErná mzda ve sledovaném 

časovém intervalu rostla meziročnE v rozmezí od Ň % do Ř %. Mírného poklesu 

sledovaného ukazatele m]ţeme zaznamenat pouze v na pUelomu let Ň01Ň a Ň01ň, které 

se však nedotklo vývoje v Jihomoravském kraji.  

 

Po porovnání výše uvedených údaj], tedy pr]mErné mzdy v České republice  

a Jihomoravském kraji, m]ţeme zaznamenat stejnE, jako tomu bylo i u pUedchozího 

ukazatele, vyšších hodnot v celorepublikovém mEUítku. Zde se však rozdíl vyšplhal  

aţ na témEU dva tisíce korun. Tento jev je zobrazen na obrázku Obrázek 6: Vývoj 

                                                 
76 Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 
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pr]mErné mzdy v ČR a JMK v letech 2009 – 2017, kde je trend r]stu pr]mErné hrubé 

mzdy jasnE viditelný. 

 

Obrázek 6: Vývoj pr]mErné mzdy v ČR a JMK v letech 2009 – 201777 

 

ProstUednictvím grafu je vyjádUen i vývoj pr]mErné hrubé mzdy v Jihomoravském kraji 

kopírující vývoj v celé České republice. Jelikoţ jsou dostupné i údaje z následujících 

let, tedy roku Ň017 a prvního čtvrtletí roku Ň01Ř, m]ţeme potvrdit rostoucí trend 

pr]mErné mzdy, která se vyšplhala aţ na 31 646 Kč. Vzhledem k současné ekonomické 

situaci m]ţeme další r]st očekávat.  

 

Dalším z ukazatel], který je sledován v ekonomické oblasti korespondujícís pr]mErnou 

hrubou mzdou, je nezamEstnanost. Na začátku sledovaného časového úseku došlo 

k pomErnE znatelnému r]stu nezamEstnanosti, která je častým projevem recese 

ekonomiky. NicménE na pUelomu let Ň01Ň a Ň01ň došlo k opačnému pr]bEhu, tedy 

nezamEstnanost začínala klesat, v následujících letech pak tento trend poklesu 

pokračoval.  PUesné hodnoty nezamEstnanosti ve sledovaném období jsou zobrazeny 

v následující tabulce: 

  

                                                 
77Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 
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Podíl nezamEstnaných osob v ČR a JMK v letech 200ř - 2017 v % 

  2009  2010  2011  2012  2013  2014 2015 2016 2017 

ČR  7,12  7,40  6,77  7,37  8,17  7,46  6,24  5,19  3,77 

JMK 8,05  8,45  7,61  8,15  8,94  8,25  7,01  6,11  4,60 

Tabulka 7: NezamEstnanost v ČR a JMK v letech 2009 – 201778 

 

Vývoj nezamEstnanosti v Jihomoravském kraji opEt odpovídá tomu celorepublikovému. 

Od roku 201ň si m]ţeme všimnout klesajícího trendu nezamEstnanosti, který je spojen 

s projevem expanze napUíč celou Českou republikou. V tomto pUípadE jsou hodnoty 

Uešeného ukazatele v Jihomoravském kraji vyšší neţ celorepublikové, nicménE vyšší 

nezamEstnanost je povaţovaná za negativní projev ekonomiky. Jedná se tedy  

o obdobnou situaci jako u ostatních ekonomických faktor], a to ţe Jihomoravský kraj 

mírnE zaostává celorepublikovému trendu. Komparace vývoje nezamEstnanosti v obou 

sledovaných oblastech je zobrazen na následujícím grafu: 

 

Obrázek 7: Komparace vývoje nezamEstnanosti v ČR a JMK v letech 2009 – 201779 

 

V budoucnu je očekáván další pokles nezamEstnanosti, coţ odpovídá současnému stavu 

ekonomiky, která je stále na vzestupu. Toto očekávání m]ţe být potvrzeno dosaţenými 

                                                 
78 Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 
79 Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 
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hodnotami nezamEstnanosti ve výši ň,ř % na pUelomu let Ň017 a Ň01Ř.  To vše indikuje 

začínajícím podnikatel]m vhodnou dobu pro zaloţení podniku a jeho úspEšnému startu.  

 

Posledním Uešeným faktorem této analýzy je inflace. Pod pojmem inflace si jednoduše 

m]ţeme pUedstavit r]st cenové hladiny, ten je v jednociferných hodnotách povaţován 

za pozitivní. V České republice pečuje o cenovou stabilitu Česká národní banka Ědále 

jen ČNBě, jeţ prostUednictvím mEnové politiky provádí cílování inflace. Na počátku 

sledovaného období si ČNB stanovila sv]j inflační cíl na úroveO ň %. Jak však m]ţeme 

vidEt v následující tabulce, tento cíl se jí nedaUilo dosáhnout.  

 

Vývoj inflace v ČR v letech 200ř – 2017 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inflace v %  1,00 1,50 1,90 3,30 1,40 0,40 0,30 0,70 2,50 

Tabulka 8: Inflace v ČR v letech 2008 – 201680 

 

V roce Ň010 se cíl ČNB zmEnil, a to z toho d]vodu, ţe Česká republika pUijala pravidla 

vstupu do eurozóny, hodnota inflačního cíle se pak pohybuje ve výši Ň %, nicménE je 

povolena odchylka, a to aţ ve výši 1 %. V letech Ň010, Ň011, Ň01ň tento cíl ČNB 

splnila. NicménE v ostatních letech svému cíli nedostála. Na závEr sledovaného období 

se inflace pohybovala ve skutečnE nízkých hodnotách. Ovšem v roce Ň017 se vyšplhala 

aţ na Ň,5 %. Jakým zp]sobem inflace kolísala, m]ţeme vidEt na následujícím grafu: 

 

                                                 
80 Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 
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Obrázek 8: Grafické zobrazení vývoje inflace v ČR v letech 2009 – 201781 

 

Inflace je spojena s jedním z Uešených ekonomických faktor], a to s pr]mErným 

d]chodem. Inflace byla zohledOována v rámci valorizace d]chod] a její výše mEla vliv 

na zvyšování d]chod]. NicménE došlo ke zmEnE pravidel valorizace penzí, kdy je 

zohledOován r]st mezd a ţivotních náklad] senior] a všeobecná míra inflace jiţ nemá 

na valorizaci vliv. Tato zmEna však vešla v platnost aţ v roce Ň01Ř, sledované období 

tedy nezasáhne. 

 

Jednotlivé ekonomické faktory jsou vzájemnE provázány a současný stav ekonomiky 

má na nE velký vliv. Za nejd]leţitEjší faktor vzhledem k podnikatelskému zámEru je 

povaţován pr]mErný d]chod v Jihomoravském kraji, jelikoţ má pUímý vliv na poptávku 

po sociálních sluţbách. Jestliţe by byl pr]mErný d]chod pUíliš nízký, pak by počet 

potenciálních klient] klesl. A to z toho d]vodu, ţe by si pUíjemci d]chodu nemohli tyto 

sluţby dovolit.  

 

Jak jiţ bylo výše zmínEno, pUímý vliv na výši d]chod] mEla do roku Ň01Ř i inflace, 

která byla součástí valorizace d]chod]. Výše d]chod] je ovlivnEna  

i r]stem reálných mezd. Výše pr]mErné mzdy nás však zajímá i z jiných d]vod]. 

Zajímá nás jak z hlediska zamEstnavatele, který chce svým zamEstnanc]m zajistit 

dostatečnou výši mzdy za jejich pracovní výkon, tak z hlediska pUíjm] rodinných 
                                                 
81Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 
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pUíslušník] potenciálních klient]. Mnoho ze senior] je často odkázáno na finanční 

výpomoc produktivní části rodiny, která svým rodič]m chce zajistit dostatečnou péči. 

Pr]mErná hrubá mzda stále roste, tento trend tedy očekáváme i v následujících letech, 

jelikoţ je ekonomika na vzestupu. NezamEstnanost se aktuálnE pohybuje ve výši 6 % 

v Jihomoravském kraji, coţ je pUijatelná výše pro vyhledání kvalitních zamEstnanc]. 

CelkovE lze z výšeuvedených dat usoudit, ţe momentální ekonomická situace je 

skutečnE vhodná pro zaloţení nového podniku.  

 

2.4.4 Politické faktory 

Politická situace daného státu p]sobí i na podniky v nEm. Pro podnikatele je d]leţité 

provozovat svou činnost ve stabilním politickém prostUedí. Ned]vEra vlády m]ţe 

vytváUet určitá rizika ztEţující podmínky pro vykonávání podnikatelské činnosti. Co se 

týče politické situace v České republice, nelze ji povaţovat za výraznE stabilní. BEhem 

let 2007 – Ň014 se jednotlivé vlády mEnily pUibliţnE po dvou letech, coţ bylo 

zp]sobeno jak vyslovení ned]vEry vlády parlamentem nebo odvoláním premiéra, 

zp]sobeným nejr]znEjšími aférami. Na začátku námi sledovaného období, tedy v roce 

2016, stála v čele vlády politická strana ČSSD s premiérem Bohuslavem Sobotkou. 

Celkové sloţení vlády m]ţeme vidEt na obrázku: 

 

 

Obrázek 9: Vláda České republiky v letech 2014 – 201782 

 

                                                 
82 Zdroj: Vlastní zpracování dle PůRLůMENTNÍ LISTY: Vláda České republiky. 
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Tato vláda byla u moci do roku Ň017, na podzim tohoto roku se konaly volby do 

poslanecké snEmovny, jejichţ výsledky jsou nám jiţ známy. Volební účast byla 

pomErnE vysoká, vyšplhala se 60,Ř4 %. Nejvíce hlas] získalo ůNO, následovalo ODS  

a Pirátská strana. PUesné výsledky voleb do poslanecké snEmovny jsou zobrazeny níţe: 

 

 

Obrázek 10: Výsledky voleb do poslanecké snEmovny v r. 201783 

 

Tešení otázky sestavení vlády trvalo nEkolik mEsíc] bez výsledku, coţ zp]sobilo 

nestabilní politické prostUedí v České republice. Tato situace jistE pUispEla ke 

zneklidnEní politické situace a prohloubila ned]vEru v českou politickou sféru. Pro 

podnik poskytující sociální sluţby je jistE pUíznivEjší levicová vláda, jelikoţ se jim 

skutečnE vEnuje, a to napUíklad v podobE navyšování pUíspEvk] na péči poskytovanou 

senior]m.  

 

V rámci politických faktor] je nutné zmínit i členství České republiky v Evropské unii. 

Evropská unie má mimo jiné vliv i na politickou situaci v naší zemi, jako jeden z jejích 

člen] se musíme Uídit společnými pravidly, a to i v otázkách podnikání. V této oblasti 

jsou provázány jak legislativní, tak i politické faktory.  

 

 

 

                                                 
83 Zdroj: Vlastní zpracování dle INFO.CZ: Parlamentní volby 2017  
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2.4.5 Technologické faktory 

OdvEtví sociálních sluţeb nepatUí mezi odvEtví náročné na technologie a jejich vývoj. 

Podnik, poskytující tyto sluţby, vyuţívá spíše základního technologického vybavení 

jako je PC, mobilní telefon apod. Jeho podstata však jistE neleţí pUímo 

vestUedu technologického vývoje. Kaţdé zaUízení by však mElo disponovat pokročilými 

zdravotnickými pom]ckami, a sledovat jejich vývoj.  

 

Po prozkoumání všech faktor] SLEPT analýzy, lze momentální situaci povaţovat  

za pomErnE vhodnou pro zaloţení podniku. Z hlediska dotací a vyhlášky však v této 

oblasti existuje zastropování plateb na sociální účely, tato situace pak pro podnikání 

potaţmo dosahování zisku není pUíhodná, na druhé stranE demografická situace je. 

Nejvíce tomu napovídá stárnutí obyvatelstva a s tím spojená nutnost zabezpečení 

podpory senior], to vytvoUí tlak na pUíslušné zmEny, aby péče o nE pUilákala pozornost 

dalších právních subjekt] pro realizaci tEchto sluţeb. Dle uvedené prognózy se tento 

jevbude nadále prohlubovat, z toho d]vodu bude potUeba jakýkoliv zaUízení vEnujícím 

se této problematice, a v tomto lze vidEt skutečný potenciál uvaţovaného 

podnikatelského zámEru.  

 

2.5   Porter]v model pEti sil 

V této části se zamEUíme na analýzu podnikatelské činnosti ve vybraném sektoru 

prostUednictvím pEti konkurenčních sil určených dle Portera. Zkoumaným sektorem 

v pUípadE této analýzy je oblast sociálních sluţeb. ProstUednictvím této metody bychom 

mEli být schopni určit rizika, plynoucí z provozování činnosti na trhu sociálních sluţeb, 

a zároveO i postavení Uešeného podniku na tomto trhu.  

 

Nejprve se v rámci Porterova modelu budeme orientovat na dodavatele. Ti v pUípadE 

zaUízení centra denních sluţeb nedisponují velkou vyjednávací silou. ZaUízení bude 

podléhat dodávkám zdravotnických pom]cek, ve mEstE BrnE je však mnoho prodejc] 

tEchto potUeb, a zároveO se lze vyuţít i moţnosti internetových prodejc]. Dodavatele 

tedy nebude sloţité zmEnit a vybrat právE toho, který v daném momentE bude 

vyhovující dle pomEru ceny, kvality a podmínek dodání.  
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Dále bude podnik vyhledávat poskytovatele stravování, tedy pUedevším obEd] pro 

klienty, kteUí o nE budou mít zájem. Jejich vyjednávací síla je vyšší neţ u pUedchozího 

typu dodavatele, nicménE ve mEstE BrnE existuje mnoho stravovacích zaUízení. Cílem 

našeho podniku bude najít vyváţenou stravu pro seniory, která jim bude vyhovovat jak 

cenovE, tak i kvalitativnE a zajistit s ním pak dlouhodobou spolupráci. Co se týče 

doplOkového zboţí, zde je mnoho variant pUi výbEru dodavatele. Z hlediska dodavatel] 

se tedy podnik ţádných zásadních rizik nemusí obávat.  

 

Druhý z faktor], na který se v rámci modelu pEti sil zamEUíme, jsou kupující neboli 

zákazníci. Ti pUedstavují skutečnE d]leţitý faktor v rámci našeho podniku.  

Za potenciálního zákazníka m]ţeme povaţovat všechny osoby starší 60 let, a to bez 

ohledu pohlaví, zdravotní stav, či míry sobEstačnosti, kteUí vyhledávají moţnosti 

plnohodnotného naplnEní volného času pUíjemnými aktivitami a moţnost pohybovat se 

ve společnosti svých vrstevník] za pUítomnosti nápomocné asistence.  

 

Jejich vyjednávací pozice je však velmi silná, pro vEtšinu z nich bude pomErnE 

jednoduché vyhledat tento typ sluţeb u konkurence. Záleţet bude i na lokalitE tohoto 

podniku, protoţe pro mnoho klient] m]ţe být pUesun do centra denních sluţeb 

komplikovaný, a proto jim blízké zaUízení nebudou chtít nahradit. Pro zakladatele 

tohoto podniku bude prioritou nabízet svým zákazník]m sluţby na takové úrovni, aby 

jim jejich stáUí zpUíjemnil a byl jim zaručen komfort.  

 

ůby byl podnik skutečnE úspEšný, musí svým zákazník]m nabídnout vyšší míru 

uspokojení neţ jeho konkurence. Co se týče konkurenčního prostUedí námi 

zamýšleného podniku, ve mEstE BrnE aktuálnE fungují čtyUi samostatná centra denních 

sluţebpro seniory, další tUi centra jsou provozována prostUednictvím dom] pro seniory. 

Ve vybrané lokalitE je tedy situováno celkovE jedenáct domov] pro seniory, které 

poskytují dané sociální sluţby rozšíUené o ubytování. TEmito zaUízeními se však 

budeme zabývat aţ v rámci substitut]. NicménE do pUímé konkurence našeho podniku 

spadají pouze centra denních sluţeb, kterých je celkovE ve sledované lokalitE sedm. 

Riziko vyplývající z konkurenčního prostUedí tedy neohroţuje podnik v neúnosné míUe.  
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Za substitut centra denních sluţeb lze povaţovat, jak jiţ bylo výše zmínEno, zaUízení 

v podobE domova pro seniory. Ty poskytují svým zákazník]m nejen ubytovací sluţby, 

ale i moţnost aktivního vyplnEní volného času. Kapacita tEchto dom] ve mEstE BrnE se 

aktuálnE pohybuje ve výši 1ř00 – 2000 osob. Vzhledem k pomEru vysokému počtu 

potenciálních zákazník] a nízké kapacity tEchto zaUízení, lze riziko vycházející  

ze substitutu povaţovat za pomErnE nízké. Pokud bychom se na toto zaUízení podívali 

z druhé strany, šlo by jej povaţovat zároveO za komplement. Jedná se totiţ o zaUízení, 

které poskytuje obdobné sluţby jako centrum denních sluţeb, a zároveO i ubytovací 

sluţby.  
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3 VLůSTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ 

Následující část diplomové práce se zabývá samotnému sestavení podnikatelského 

zámEru o budoucí podnikatelské činnosti v oblasti sociálních sluţeb prostUednictvím 

centra denních sluţeb. Jak jiţ bylo zmínEno dUíve, struktura podnikatelského zámEru 

není pUesnE stanovena zákonem. Návrh podnikatelského plánu je tedy sestaven  

na základE teoretických a analytických východisek zjištEných v rámci diplomové práce.  

 

3.1   PUehled základních informací o podnikání 

Následující tabulka obsahuje pUehled základních údaj] spojených se zaloţením 

chystaného podniku: 

 

Základní informace o podnikání 

Název společnosti Centrum denních sluţeb – Aktivní senior 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

PUedmEt podnikání poskytování sociálních sluţeb 

Společníci Pavla Lukášová 

LudEk Lukáš 

Místo p]sobení společnosti Brno – mEsto 

Základní kapitál 1 000 000 Kč 

Zp]sob financování vlastní zdroje 

pUípadné dotace 

PUedpokládané zahájení společnosti leden 2019 

Tabulka 9: Souhrn základních informací o podnikání84 

 

V současné dobE se novE zaloţený podnik nachází ve fázi plánování, hledání vhodných 

prostor a zajiš[ování takových podmínek, které budou danému zámEru nejlépe 

vyhovovat. Mezi první rozhodnutí pUi zakládání nového podniku patUí rozhodnutí  

o právní formE, v našem pUípadE byla zvolena společnost s ručením omezeným, a to 

z d]vodu plynoucí výhody v ručení společnosti, jak jiţ bylo zmínEno v teoretických 

                                                 
84 Zdroj: Vlastní zpracování 
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východiscích této práce. PUedmEtem podnikání bude poskytování vybraných sociálních 

sluţeb, jejichţ výčet bude obsahovat s detailní charakteristikou popis podniku.   

 

3.2   Exekutivní souhrn 

Hlavním cílem novE zUizované společnosti je poskytování sociálních sluţeb Ěníţe 

popsanýchě ve vysoké kvalitE, vytvoUení vhodných podmínek pro jejich poskytování,   

a to vše v pUíjemném rodinném prostUedí centra denních sluţeb. Snahou podniku tedy 

bude odlišit se od podobných zaUízení a vybudovat si dobré jméno v této oblasti sluţeb.  

 

PUedmEtem podnikatelského zámEru je právE vybudování a následné zprovoznEní centra 

denních sluţeb. Podnik bude zaloţen jako společnost s ručením omezeným dvEma 

společníky, jeţ do nEj vloţí základní kapitál ve výši Kč.  

 

Pozornost podniku bude zamEUena na osoby ve vEku 60 a více let se sníţenou úrovní 

samostatnosti, vyţadující asistenci druhé osoby pUi kaţdodenních činnostech.  

Za cílovou skupinu našeho podniku lze však povaţovat i aktivní seniory, kteUí hledají 

zp]soby aktivního společenského ţivota. ů právE tyto osoby mohou v námi 

provozovaném denním centru nalézt naplnEní volného času pUíjemnými aktivitami  

a moţnosti se pohybovat ve společnosti svých vrstevník] za asistence odborník].  

Za ideálního klienta bychom pak mohli povaţovat osobu s vyšším d]chodem, který má 

k dispozici finanční úspory, či pUípadnou finanční podporu ze strany rodiny, která však 

svým blízkým nem]ţe zabezpečit potUebnou péči sama.  

 

Vzhledem k situaci v České republice a samotnému mEstu Brnu, kdy vEková skupina 

osob starších 65 let neustále roste Ěza posledních deset let se jejich počet zvýšil o 4,4 %, 

coţ pUibliţnE pUedstavuje 507 tisíc obyvatelě, je jasné, ţe takových zaUízení jako je právE 

centrum denních sluţeb bude postupem času více potUeba a poptávka po nich se bude 

také zvyšovat. Centrum denních sluţeb totiţ pUedstavuje jistou alternativu  

mezi domovem pro seniory a samotným domovem senior]. V centru denních sluţeb 

tráví jeho klienti čas smysluplným a obohacujícím zp]sobem, a zároveO se kaţdý den 

vrací dom]. Nejsou tedy vytrţeni z jim známého prostUedí a pUitom jim bude zajištEno 

d]stojné stáUí.  
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Vklad společník] činí celkem 1 milion Kč, tyto zdroje by mEly pokrýt nákup vybavení, 

dále rekonstrukci a automobil, který bude zajiš[ovat dopravu potenciálních klient]. 

Finanční prostUedky plynou z úspor jednotlivých společník] a prodeje pozemk]  

ve mEstE Slavičín. V rámci optimistké varianty finančního plánu dále počítáme  

i s dotacemi plynoucími od státu, jelikoţ se jedná momentálnE o nejistou alternativu 

financování, počítáme s ní jen v optimistické variantE. Další z moţností financování 

jsou sponzorské dary. Vzhledem ke vztahu jednoho ze společník] ke společnosti ůtlas 

Copco Services, která kaţdým rokem vybírá moţnosti dobrovolné sbírky, bude 

navrţena a s určitou pravdEpodobností i odsouhlasena právE podpora centra denních 

sluţeb pro seniory. Osloveni budou i další objekty, nicménE s tEmito moţnostmi nyní 

nem]ţeme s jistotou počítat. 

 

3.3  Popis podniku 

Posláním novE zaloţeného podniku je vytvoUit takové prostUedí pro seniory, jeţ v sobE 

bude snoubit místo odpočinku a péče k proţití d]stojného stáUí, ale zároveO i místo 

aktivního a plnohodnotného vyuţití času, a to za asistence další osoby.   

 

Vizí tohoto podniku je vytvoUení a neustálé zlepšování podmínek, jeţ budou plnit 

všechny funkce k provozování námi vybrané činnosti, navodí pUíjemnou a domáckou 

atmosféru a pocit útočištE v uţivatelích centra denních sluţeb. 

 

Cílem z hlediska podnikání bude maximalizace trţní hodnoty podniku, všeobecná 

spokojenost zákazník] a vybudování dobrého jména, které bude dosahováno 

prostUednictvím splnEní dílčích cíl]: 

 uspokojení potUeb a pUání klient],  

 dosahování zisku,  

 být konkurenceschopný a vybudování pevné pozice na trhu, 

 vyhledávání moţností nabízení nových zp]sob] realizace sociálních sluţeb.  

 

Dále je nutné upUesnit, jakým činnostem se bude plánovaný podnik vEnovat. Účelem 

centra denních sluţeb bude poskytovat následující sociální sluţby: 
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 vzdElávací, výchovné a aktivizační činnosti, které pUedstavují nácvik  

a upevOování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 

zajištEní kulturního programu; 

 zprostUedkování společenského kontaktu v prostUedí vrstevník], které zajiš[uje 

moţnost vytvoUení pUátelství mezi členy centra, pUípadnE obnovení  

či upevnEní vztahu s rodinou a podpora pUi dalších aktivitách podporující 

společenské začlenEní osob; 

 sociálnE-terapeutickou činnost, jeţ vede k vývoji osobních a sociálních 

schopností podporující společenské začleOování osob, ale i nalezení klidu  

a pUijetí současných ţivotních podmínek klient]; 

 pomoc pUi osobní hygienE, pUípadnE jen poskytnutí vhodných podmínek  

pro osobní hygienu, konkrétnE se jedná o pomoc pUi koupání, základní péči  

o nehty a vlasy a asistenci pUi pouţití WC; 

 možnost stravování, eventuálnE jen pomoc pUi zajištEní stravy, které pUedstavuje 

poskytnutí takové stravy, která odpovídá zásadám racionální výţivy  

a pUípadným dietním omezením odpovídající vEku klient]; 

  podpora pUi uplatOování práv a obstarávání osobních záleţitostí.  

 

V rámci podniku budou poskytovány fakultativní činnosti nad rámec základních sluţeb, 

mezi které patUí následující: 

 asistence pUi uţití pUichystaných lék] a pUi mEUení tlaku, 

 zajištEní drobného nákupu,  

 dohled pUi samostatném pohybu v prostorách centra.  

 

Poskytování vybraných sociálních sluţeb se bude Uídit následujícími zásadami  

a pravidly: 

 respekt ke klient]m, jejich práv]m a potUebám,  

 rovnocenný pUístup ke všem klient]m,  

 individuální pUístup a diskrétnost,  

 vysoká kvalita a odbornost poskytovaných sluţeb, 

 princip aktivního zapojení klient] a jejich podpora.  
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Jak jiţ bylo výše zmínEno, centrum denních sluţeb pUedstavuje jistou alternativu mezi 

chránEným obydlím a domovem samotných klient]. Jeho podstata spočívá se v zajištEní 

asistence a dohledu nad klienty v pr]bEhu dne. Centrum denních sluţeb m]ţe být tedy 

Uešením pro seniory, jejichţ osoby blízké jsou aktivnE zapojeny do pracovního procesu  

a nemohou tak bEhem pracovní doby zajistit dostatečnou asistenci svou pUítomností 

v jejich domovE. Tuto asistenci jsou však schopny zajistit po pracovní dobE. Pro provoz 

samotného podniku to má jasnou výhodu v ušetUení nEkterých náklad], které by 

v pUípadE nepUetrţitého provozu museli hradit, jako je zajištEní personálu a energie.  

 

V současné dobE je navíc kladen značný d]raz na kvalitu ţivota nejen aktivního 

obyvatelstva, ale právE i na seniory, jimţ chce společnost zajistit d]stojné stáUí.  

 

3.4   Externí prostUedí 

Pro prozkoumání externího prostUedí podniku byla nejprve zvolena obecná analýza trhu, 

konkurence a zákazník], následnE byla provedena i SLEPT analýza a Porter]v model 

pEti konkurenčních sil, jeţ jsou detailnE obsaţeny v kapitole ůnalýza problému  

a současného stavu.  

 

3.5   Organizační plán 

Tato společnost byla zaloţena dvEma rovnocennými společníky, a to v právní formE 

společnost s ručením omezeným, jejichţ plánovaný vklad do společnosti byl ve stejné 

výši. Kaţdý ze společník] bude čelit stejné míUe rizika, a zároveO kaţdému z nich bude 

v pUípadE zisku pUipadat stejný podíl zisku.  

 

ůby byl zajištEn plynulý provoz centra denních sluţeb, je pro společnost nutné zapojit 

do nEj nEkolik zamEstnanc]. V čele všech zamEstnanc] stojí manaţer, kterého bude 

pUedstavovat jeden ze společník], jeho úkolem bude zajištEní chodu celého centra  

a to pUedevším z ekonomického hlediska. Druhý společník bude pUedstavovat 

technicko-hospodáUského pracovníka, jenţ bude zabezpečovat chod podniku 

v technické oblasti.  
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Manaţer podniku pak bude mít dva pUímé podUízené, a to Uidiče, který bude zajiš[ovat 

dopravu nEkterým klient]m a sociálního pracovníka. Sociální pracovník je také zajištEn. 

Je jím jeden z rodinných pUíslušník], který absolvoval v tomto oboru magisterské 

studium a má v oblasti péče dlouholeté zkušenosti. Sociální pracovník bude mít 

k dispozici navíc tUi pracovníky v sociálních sluţbách, kteUí budou v pUímém kontaktu 

s klienty. Jejich úkolem bude asistence pUi nejr]znEjších aktivitách včetnE pomoci  

pUi osobní hygienE, stravování i celodenním programu.  

 

Pro pUesnEjší pUedstavu organizační struktury centra denních sluţeb, jednotlivých 

propojení a vztah] byl vytvoUen následující diagram: 

 

Obrázek 11: Organizační struktura centra denních sluţeb85 

 

ZamEstnanci na pozici sociální pracovník a pracovník v sociálních sluţbách musí 

splOovat stanovené kvalifikační pUedpoklady pro vybranou pozici. Nejprve se zamEUíme 

na pozici sociálního pracovníka, jeţ musí k výkonu své práce splOovat poţadavky  

dle § 110 zákona č. 10Ř/Ň006 Sb., o sociálních sluţbách.  PUedpokladem pro výkon 

                                                 
85 Zroj: Vlastní zpracování 
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tohoto povolání je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní zp]sobilost a odborná 

zp]sobilost. Za odbornou zp]sobilost lze povaţovat dle tohoto zákona: 

 

 vyšší odborné vzdElání získané v oborech vzdElání zamEUených na sociální práci 

a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, 

sociální práci, sociálnE právní činnost, charitní a sociální činnost, 

 vysokoškolské vzdElání získané studiem v bakaláUském, magisterském nebo 

doktorském studiu zamEUeném na sociální práci, sociální politiku, sociální 

pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku. 

 

Podmínkou pro výkon činnosti pracovníka v sociálních sluţbách je také zp]sobilost 

k právním úkon]m, bezúhonnost, zdravotní zp]sobilost a odborná zp]sobilost. Ta 

je však na rozdíl od sociálního pracovníka určena základním či stUedoškolským 

vzdEláním a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu. Náplní práce tEchto 

pracovník] bude asistence pUi plnEní jednotlivých sociálních sluţeb, které bude centrum 

denních sluţeb poskytovat jako je asistence pUi hygienE, stravování a vyplnEní denního 

programu. Program bude strukturálnE vyUešen manaţerem a diskutován se sociálním 

pracovníkem i jednotlivými pracovníky v sociálních sluţbách. Komunikace bude 

v tomto podniku základem, asistující zamEstnanci mohou zjistit pUání klient] a pak dle 

jejich vhodnosti je realizovat.  

 

Zp]sobilost k právním úkon]m, bezúhonnost a zdravotní zp]sobilost se týká také Uidiče, 

ten musí navíc vlastnit pUíslušná Uidičská oprávnEní, a to konkrétnE oprávnEní B, B1. 

Jeho úkolem bude nejprve pUivést všechny klienty, kteUí o dopravu do centra denních 

sluţeb projeví zájem a následnE v odpoledních hodinách je svézt zase zpEt do jejich 

domov]. Tento pracovník bude zamEstnán na základE dohody o provedení práce, a to 

pro pUípad, ţe by tato práce nebyla dostatečnE vyuţívána.  

 

Na pozici manaţer bude společník, který byl jiţ v čele nEkolika projekt], proto je 

vhodnou osobou pro vedení této společnosti s jasnou vizí. Druhý společník pak bude 

pUedstavovat technicko-hospodáUského pracovníka, jeţ má dvouletou praxi v tomto 

oboru a absolvoval bakaláUský studijní obor Ekonomika a management. CelkovE  
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se bude jednat o rodinný podnik, který by mEl navodit v jeho klientech pUíjemnou 

domáckou atmosféru.  

 

3.6   Návrh prostorového uspoUádání 

Centrum denních sluţeb bude zajiš[ovat poskytování svých sluţeb pUedevším 

v pracovních dnech v dobE od 7:ň0 do 1Ř:00 hod. Ve výjimečných pUípadech na základE 

zájmu ve dnech pracovního volna a státních svátcích. Vzhledem k charakteru 

poskytovaných sociálních sluţeb bude bezbariérové. Tento poţadavek byl v zámEru 

nEkolikrát zmínEn a jeho naplnEní je pro centrum klíčové. Po rozsáhlých diskusích byla 

zvolena varianta, kdy všechny místnosti centra denních sluţeb budou ve stejném patUe. 

Tato varianta byla zvolena z d]vodu, aby klienti mEli bezproblémovE dostupné všechny 

prostory centra. Prostory centra denních sluţeb jsou rozdEleny na sociální část  

a administrativní část. Sociální část bude slouţit k poskytování všech sluţeb centra 

klient]m. Mezi základní místnosti sociální části centra patUí: 

 společenská místnost, 

 komunikační místnost, 

 pracovní místnost. 

 

Společenská místnost bude hlavním a nejvEtším prostorem centra. Její vyuţití bude 

dvojího charakteru. Bude slouţit jako jídelna a v ostatním čase k realizaci kulturních  

a pohybovE-aktivizačních činností. PUechod mezi obEma účely by mEl být co 

nejsnadnEjší. Z toho d]vodu bude navazovat na společenskou místnost pUípravna stravy, 

oddElená výdejním okénkem. PUípravna stravy bude umoţOovat nejen ohUev a výdej 

stravy, ale i mytí nádobí. Společenský účel by mEl umoţOovat poUádání kulturních 

vystoupení, besed, promítání film] atd. Z toho d]vodu bude součástí výbavy místnosti 

datový projektor pro promítání film]. Kapacita místnosti bude do 40 míst. 

 

Komunikační místnost bude slouţit pUedevším jako víceúčelová místnost k realizaci 

všech činností centra, které nebudou spojeny manuální činností klient]. Bude 

vyzdobena vhodným účelem. Klienti ji budou moci vyuţívat k diskusím, tvorbE 

umEleckých text], terapeutickým besedám, ke čtení atd. V pUípadE nutnosti zde budou 

moci být realizovány i rukodElné činnosti nevyţadující rozsáhlý úklid. Součástí 
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místnosti bude knihovna s beletrií a obrazovými publikacemi. Kapacita místnosti bude 

do Ň0 míst. 

 

Pracovní místnost bude slouţit k rukodElným činnostem, vyţadujícím náročnEjší 

pracovní prostUedí a úklid. PrávE rukodElné činnosti mají pro seniory výrazný 

aktivizační význam. UmoţOují jim tvoUivým zp]sobem reprezentovat svoje pUedstavy. 

Činnosti by mEly mít jak periodický, tak vícestupOový charakter. Periodický charakter 

znamená, ţe výrobek bude moţné zhotovit v krátké dobE. PUíkladem mohou být r]zné 

vánoční ozdoby, drátkové figurky atd. VícestupOový charakter bude znamenat, ţe 

výrobek bude utváUen postupnE po jednotlivých fázích. PUíkladem m]ţe být pletení  

či háčkování. Ve vymezený den v týdnu bude moţné vyuţít místnost k realizaci 

kadeUnických a holičských sluţeb. Tyto sluţby bude poskytovat externí firma na 

základE zájmu klient]. Pracovní místnost bude muset umoţOovat snadný úklid. 

Kapacita místnosti bude do 15 míst.  

 

Uskupení sociální části centra, zahrnující tUi místnosti, bude moci umoţOovat současnou 

realizaci aţ tUí nezávislých aktivit. 

 

ůdministrativní část centra denních sluţeb bude slouţit jako zázemí pracovník]m 

centra denních sluţeb. Bude zahrnovat jak kanceláUe, tak sociální zaUízení pro zajištEní 

hygieny. PUedpokládáme tUi kanceláUe, zvláš[ pro manaţera, pro technicko-

hospodáUského pracovníka a Uidiče a zvláš[ pro sociálního pracovníka a pracovníky 

sociálních sluţeb. Všechny kanceláUe by mEly umoţOovat realizaci administrativních 

činností a v pUípadE nutnosti i drobných manuálních činností. To platí zejména pro 

technicko-hospodáUského pracovníka, který se bude podílet na zajištEní provozu 

pracovní místnosti. 

 

Sociální zaUízení by mElo být rozdEleno na muţskou a ţenskou část. MElo by 

umoţOovat jak zajištEní osobní hygieny, tak fungování toalet. Jedna z toalet by mEla mít 

bezbariérový charakter. 
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3.7   Marketingový plán 

Nyní se budeme vEnovat marketingovému plánu této společnosti, podrobnE se 

zamEUíme na pUedstavení marketingového mixu z pohledu 4P – produkt, cena, místo 

a propagace. Tento plán je orientován, jak na současnost, tak i na blízkou budoucnost. 

Bude zde i nastínEn další rozvoj činností v podnikání.  

 

3.7.1 Produkt 

Produkt, který budeme prostUednictvím centra denních sluţeb nabízet, pUedstavují 

sociální sluţby poskytované osobám starším 60 let. Nabízeným produktem jsou 

konkrétnE tyto sluţby: 

 vzdElávací, výchovné a aktivizační činnosti,  

 poUádání kulturních akcí a fakultativních výlet], 

 zprostUedkování společenského kontaktu v prostUedí vrstevník],  

 sociálnE-terapeutická činnost, 

 pomoc pUi zvládání bEţných úkon] péče o vlastní osobu, 

 pomoc pUi osobní hygienE,  

 moţnost stravování,  

  podpora pUi uplatOování práv a obstarávání osobních záleţitostí.  

 

3.7.2 Cena 

V rámci stanovení ceny se zamEUíme na tUi základní hlediska, dle kterých se budeme 

Uídit. Prvním hlediskem je vyhláška č. 505/Ň006 Sb., která limituje maximální ceny 

poskytovaných sociálních sluţeb. Druhým hlediskem jsou potenciální zákazníci a jejich 

pohled na cenu. Ti musí být obeznámeni, ţe zde budou poskytovány sluţby vysokých 

kvalit s nadstandardní péčí kvalifikovanými pracovníky, a to vše v pUíjemném prostUedí.  

TUetí hledisko, na které se zamEUíme, je cena sluţeb poskytovaných konkurencí.  

Dle všeobecné analýzy trhu bylo zjištEno, ţe v námi vybrané lokalitE se nachází sedm 

r]zných zaUízení poskytujících sociální sluţby tohoto typu, jejich ceny se pohybují 

v podobné výši.  
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Námi vytvoUená cenová kalkulace zohledOuje vyhlášku č. 505/Ň006 Sb., 

prostUednictvím které se provádí nEkterá ustanovení zákona o sociálních sluţbách. Tato 

vyhláška stanovuje maximální cenu za pobyt v denním centru ve výši 1Ň0 Kč.  

 

Další z uvádEných limit] se vztahuje na ceny za poskytnutí stravy, ta se pohybuje ve 

výši 170 Kč, z toho maximálnE 75 Kč za obEd. V našem centru bude podávána 

dopolední svačina, obEd a odpolední svačina. Menu bude pUizp]sobeno vyváţené stravE 

pro seniory a bude odpovídat i pUípadným speciálním poţadavk]m spojeným s r]znými 

druhy onemocnEní jako je kupUíkladu cukrovka. Ostatní sluţby sociálního charakteru, 

které jsou poskytovány v denním centru, by se dle výše uvedené vyhlášky mEly 

pohybovat maximálnE ve výši 1ň0 Kč/hod. Cenová kalkulace základních sluţeb je 

uvedena v následující tabulce: 

 

Sluţba Cena/jednotka 

Pobyt 1Ň0 Kč/ den 

Stravování 170 Kč/den 

Doprava 15 Kč/ úkon 

Ostatní cca 125 Kč/ hod 

Tabulka 10: Cenová kalkulace základních sluţeb86 

 

Nyní se zamEUíme na konkrétní sociální sluţby, které budou poskytovány sociálním 

pracovníkem a pracovníky v sociálních sluţbách. OcenEní vybraných sluţeb je uvedeno 

v tabulce Tabulka 11: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Typ sluţby Stručný popis sluţby 
Cena/jednotka  

skupinová forma 
Cena/jednotka 

individuální forma 

Nácvik a upevOování 
motorických, psychických  

a sociálních schopností 

Pohybové schopnosti, 
kognitivní funkce, sebe-

obsluţné dovednosti, 
zacházení s bEţnými pUedmEty 

30 Kč/hod 100 Kč/hod 

Podpora pUi aktivitách 
podporující sociální 

začleOování osob 

Společenské akce, aktivity 
mimo centrum, uspoUádání 

oslav, ostatní akce 
ň0 Kč/hod 100 Kč/hod 

SociálnE terapeutické 
aktivity 

Trénování pamEti, arte-terapie, 
muzikoterapie, ergoterapie, 

apod. 
ň5 Kč/hod 125 Kč/hod 

ůsistence pUi uplatOování 
práv a oprávnEných zájm] 

ůsistence pUi vyplOování 
formuláU] - dávky, ţádosti, 

jednání s úUady, lékaUi, apod. 

Pouze individuální 
forma 

125 Kč/hod 

Pomoc pUi úkonech osobní 
hygieny 

ůsistence pUi sprchování, 
osušení, výmEnE hygienických 

pom]cek 

Pouze individuální 
forma 

1Ň0 Kč/hod 

Péče o vlasy a nehty 
ůsistence pUi mytí, vysoušení 

a česání vlas], zastUiţení a 
úprava neht] 

Pouze individuální 
forma 

1Ň0 Kč/hod 

ůsistence pUi podávání jídla 
a pití 

Pomoc s pUímou konzumací 
jídla, nápoj] 

Pouze individuální 
forma 

70 Kč/hod 

Tabulka 11: Cenová kalkulace vybraných sociálních sluţeb87 

 

Centrum denních sluţeb má v plánu do budoucna vytvoUit vErnostní program, který by 

stálým klient]m umoţOoval vyuţití sociálních sluţeb za zvýhodnEné ceny. Nejprve 

však musí podnik zahájit provoz a po určité dobE fungování m]ţe zavést i vErnostní 

program.  

 

3.7.3 Místo 

PUesné umístEní centra denních sluţeb ještE není pUesnE známo, společníci se zamEUili 

na výbEr pronájmu v oblasti blízké centru mEsta, které by bylo dobUe dostupné 

                                                 
87 Zdroj: Vlastní zpracování 
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z r]zných částí mEsta Brna prostUednictvím hromadné dopravy, kterou mohou senioUi 

vyuţívat zdarma. Na obrázku níţe jsou naznačeny uvaţované lokality: 

 

 

Obrázek 12: Uvaţované lokality centra denních sluţeb88 

 

3.7.4 Propagace 

D]leţitou části marketingového mixu je oslovení potenciálních zákazník] o novE 

vzniklém centru denních sluţeb, zamEUeném na seniory. V první UadE budou pouţity 

informační letáčky, které budou vyvEšeny v blízkém okolí podniku, dále budou 

osloveny kluby senior] a podobná zájmová zaUízení s orientací na seniory v blízkém 

okolí. Úzká spolupráce bude navázána s odborem sociálních sluţeb mEstské části, na 

jejímţ teritoriu bude podnik zaloţen. Budou také osloveny úUady jednotlivých 

mEstských částí a v pUípadE souhlasu, budou informační letáčky vyvEšeny na úUedních 

deskách a rozmístEn v místech velkého pohybu osob. Celková cena této formy 

propagace se pohybuje ve výši 1 100 Kč za 1 000 ks. Centrum denních sluţeb bude 

prezentovat své sluţby i samotné prostUedí pomocí vlastních internetových stránek. 

Náklady na vytvoUení internetových stránek, zajištEní jejich snadnému vyhledávání  

a zaUazení do katalog], lze vyčíslit pUibliţnE na 12 000 Kč. Náklady na jejich provoz se 

ročnE pUedpokládají na 1 000 Kč.  

 

                                                 
88 Zdroj: Vlastní zpracování dle GOOGLE. My maps 
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Bude vyuţito i sociálních médií, konkrétnE platformy facebook, pomocí kterého se naše 

zaUízení zamEUí na rodinné pUíslušníky potenciálních zákazník], kteUí by jim tyto 

informace mohli zprostUedkovat. Rodina často hledá moţnosti, jak zajistit péči svým 

blízkým, a tímto zp]sobem budou informováni o této alternativE. Nejprve bude 

zaloţena samostatná stránka centra denních sluţeb na facebooku, bude také vytvoUena 

událost k pUíleţitosti otevUení centra denních sluţeb a po schválení budou vystaveny 

pUíspEvky na stránkách zájmových skupin zamEUených na seniory. Tento zp]sob 

propagace je zdarma a oslovuje pUedevším dané zájmové skupiny, coţ je jejich velkou 

výhodou. Jediným nákladem, který tato aktivita vyţaduje, je právE náklad času. 

V pUípadE, ţe se tento zp]sob osvEdčí, pak bude podnik do reklamy v oblasti sociálních 

médií investovat. 

 

Souhrn všech náklad] na propagaci je zachycen v rámci zahájení činnosti podniku 

v následující tabulce: 

 

  Typ reklamy Náklady v Kč 

Letáčky 1 100 

Internetové stránky 13 000 

Stránka na facebooku 0 

Celkem 14 100 

Tabulka 12: Náklady na propagaci centra denních sluţeb89 

 

3.8   Operační plán 

Velmi stručnE je v následující tabulce zobrazen operační plán vytváUeného 

podnikatelského zámEru. KonkrétnE se jedná o časový plán jednotlivých úkon]  

od samotného zaloţení podniku v srpnu roku 2018 aţ po zahájení jeho činnosti, ke 

kterému by mElo dojít v lednu roku 2019.  

 

 

 

 

                                                 
89 Zdroj: Vlastní zpracování 
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  srpen záUí Uíjen listopad prosinec leden 

Zaloţení společnosti             

Registrace sociálních sluţeb             

Podání ţádosti o dotace             

Nábor zamEstnanc]             

VýbEr prostor             

Rekonstrukce prostor             

Propagace             

Zahájení provozu             

Tabulka 13: Operační plán centra denních sluţeb90 

 

3.9   Finanční plán 

Finanční plán podnikatelského zámEru pUedstavuje jeho podstatnou část, jelikoţ jeho 

pomocí je moţné získat pUedstavu o finanční náročnosti a následném zhodnocení 

ekonomické efektivnosti vybraného zámEru. Nejprve se budeme zabývat náklady 

spojenými se samotným zaloţením společnosti, následnE budou vyčísleny provozní 

náklady a pUedpokládané trţby. Finanční plán bude vytvoUen ve tUech variantách, a to 

optimistické, realistické a pesimistické. Zahajovací rozvaha a Výkaz zisku a ztráty 

v jednotlivých variantách pro první tUi roky podnikání se nachází v pUíloze této práce.  

 

3.9.1 PUedpokládané počáteční náklady 

V prvním roce provozování podniku musíme počítat jak s náklady na provoz, tak  

i s náklady spojenými se zahájením podnikání. Mezi náklady na zaloţení společnosti 

s ručením omezeným patUí následující:  

 

Poloţka  Výše nákladu Kč 

Sepsání zakladatelské listiny 3200 

Výpis z rejstUíku trest]  300 

Zápis do obchodního rejstUíku 6 000 

PUijetí podání na kontaktním místE 50 

Celkem 9 550 

Tabulka 14:Náklady na zaloţení společnosti91 

                                                 
90 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Do počátečních náklad] je dále nutné zahrnout nutnou rekonstrukci a vybavení daného 

zaUízení. Poloţka vybavení pUedstavuje nábytek do jednotlivých prostor – společenské 

místnosti, jídelny, kuchyOky, sociálních zaUízení, skladu a kanceláUe. Dále do nich patUí 

prvotní marketingové výdaje, které by mEly zajistit počáteční i dlouhodobE trvající 

propagaci zaUízení, náklady na propagaci jiţ byly vyčísleny v rámci podkapitoly 3.7.4. 

Celkové počáteční náklady, které v rámci zaloţení společnosti pUedpokládáme, jsou 

uvedeny v následující tabulce: 

 

Poloţka Výše náklad] v Kč 

Samostatné movité vEci 800 000 

Rekonstrukce 150 000 

Právní sluţby 5 000 

Zahajovací náklady 9 550 

Marketingové výdaje 14 100 

Celkem 978 650 

Tabulka 15: PUedpokládané počáteční náklady92 

 

Celkové počáteční náklady pUedpokládáme ve výši cca 978 tisíc korun. PoUízené 

vybavení bude zahrnuto do souboru movitých vEcí a bude UádnE odepisováno.  

 

3.9.2 Provozní náklady 

V rámci této podkapitoly jsou uvedeny jednotlivé náklady spojené s provozem centra 

denních sluţeb, a to na mEsíční a roční bázi. Zachyceny jsou jak fixní, tak i variabilní 

náklady. Mezi fixní náklady m]ţeme zaUadit pUedevším pronájem prostor, mzdové 

náklady, jeţ se vztahují na tUi zamEstnance a jednoho brigádníka, a konečnE odpisy 

automobilu a souboru movitých vEcí. Ty jsou v prvním roce odepisování o polovinu 

niţší neţ v ostatních letech, jejich výše je 11 % z poUizovací ceny. Odepisování 

v jednotlivých letech je uveden v pUíloze této práce. ůutomobil i soubor movitých vEcí 

patUí do druhé odpisové skupiny s dobou odepisování 5 let, rozhodli jsme se je 

odepisovat rovnomErnE. Také do této skupiny náklad] patUí poplatky za pojištEní, 

telefon, internet a televizi. Výši náklad] na televizi a rozhlas lze odvodit vynásobením 

                                                                                                                                               
91 Zdroj: Vlastní zpracování 
92 Zdroj: Vlastní zpracování 
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počtu zaUízení v centru denních sluţeb se zákonem stanovenou výší tEchto poplatk],  

45 Kč za rozhlasové zaUízení a 1ň5 Kč za televizi.  

 

Druhou skupinou náklad], kterou se budeme zabývat, jsou variabilní náklady. Zde lze 

počítat se spotUebou energie, se spotUebou pohonných hmot, s náklady na stravu  

a ostatními náklady. ObE skupiny provozních náklad] jsou zobrazeny v tabulce Tabulka 

16: 

 

 Výše náklad] v Kč 

Poloţka MEsíc Rok 

Pronájem 28 000 336 000 

SpotUeba energií 15 000 180 000 

Mzdové náklady 133 410 1 600 920 

Odpisy 7 334 88 000 

Vedení účetnictví 6 000 72 000 

PojištEní 2 000 24 000 

Poplatky za telefon 750 9 000 

Poplatky za internet 500 6000 

Strava 42156 505 877 

Poplatky za televizi a rozhlas 360 4320 

SpotUeba PHM 5 000 60 000 

Ostatní náklady 10 000 120 000 

Náklady na marketing  
a zaloţení s.r.o. 1971 23 650 

Celkem 252 481 3 029 760 

Tabulka 16: PUedpokládané provozní náklady v 1. roce93 

 

Zde si m]ţeme všimnout poloţky mzdových náklad], které pUedstavují značnou část 

uvedených náklad]. Cílem podniku je zajistit klient]m maximální péči, ta musí být 

poskytována spokojenými zamEstnanci, konkrétnE sociálním pracovníkem a pracovníky 

v sociálních sluţbách, aby byla co nejkvalitnEjší. D]leţitá je tedy spokojenost nejen 

zákazník], ale také zamEstnanc]. Výpočet jednotlivých mezd je uveden v pUíloze.  

 

                                                 
93 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jedním z dalších náklad] jsou náklady na stravné. Stravování bude zajištEno externím 

dodavatelem. Vzhledem k tomu, ţe maximální cena za jeden chod stravy poskytované 

centrem denních sluţeb je stanovena na 70 Kč/chod, je pomErnE sloţité najít 

dodavatele, který by splOoval tuto podmínku.  

 

Doprava pak bude zajiš[ována naší stranou, ta uţ je započítaná do provozních náklad] 

uvedených v pUedchozí tabulce. ObecnE se jedná o variabilní náklady, jejichţ výše se 

vţdy bude odvíjet od objednaného mnoţství. MomentálnE vybíráme mezi tUemi 

dodavateli: 

 

Dodavatel Cena/obEd 

Jídelna ZŠ Kounicova 5ř Kč 

LERK 6ň Kč 

ZŠ Úvoz 61 Kč 

Tabulka 17: Potenciální dodavatelé stravování94 

 

Nejvíce se pUikláníme k dodavateli LERK, jeho cena je sice nejvyšší z uvedených, 

nicménE jejich standardy odpovídají námi poţadované úrovni kvality jídla a moţnosti 

výbEru chod]. Navíc pUi dlouhodobé spolupráci nabízí tento dodavatel sníţení ceny  

o 10 %, coţ by vedlo k cenE 56,70 Kč/chod. ů právE sjednání takové dohody bude 

naším cílem.  

 

Nyní se zamEUíme na provozní náklady pro druhý a tUetí rok provozování podniku.  

Na rozdíl od prvního roku se zvýšila poloţka odpis]. Od druhého roku odepisování 

dosáhnout roční odpisy výše 178 000 Kč, jedná se o ŇŇ,Ň5 % z poUizovací ceny 

automobilu a souboru ostatních movitých vEcí. 

 

Došlo také ke zmEnE marketingových náklad] a náklad] na zaloţení společnosti. 

Marketingové náklady se sníţily na součet náklad] na vedení internetových stránek, 

jejichţ výše je stejná jako v pUedchozím roce, druhá část tEchto náklad] se týká 

propagace pomocí letáčk], kaţdoročnE se bude konat akce rozvEšení letáčk] v místech 

                                                 
94 Zdroj: Vlastní zpracování 
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pohybu velkého mnoţství osob. Náklady spojené se zaloţením společnosti se týkaly 

pouze prvního roku a dále jiţ vynakládány nebudou. 

 

Souhrn pUedpokládaných náklad] pro druhý a tUetí rok provozování centra denních 

sluţeb je uveden v následující tabulce.   

 

 Výše náklad] v Kč 

Poloţka mEsíc rok 2020 rok 2021 

Pronájem 28 000 336 000 336 000 

SpotUeba energií 15 000 180 000 180 000 

Mzdové náklady 133 410  1 600 920 1 600 920 

Odpisy 14 834 178 000 178 000 

Vedení účetnictví 6 000 72 000 72 000 

PojištEní 2 000 24 000 24 000 

Poplatky za telefon 750 9 000 9 000 

Poplatky za internet 500 6 000 6 000 

Strava 46 209 544 790 564 247 

Poplatky za televizi a rozhlas 360 4 320 4 320 

SpotUeba PHM 5 000 60 000 60 000 

Ostatní náklady 10 000 120 000 120 000 

Marketingové výdaje 1 017 12 200 12 200 

Celkem 263 080 3 147 230 3 316 687 

Tabulka 18: PUedpokládané provozní náklady v 2. a 3. roce95 

 

3.9.3 Plánované trţby 

Za účelem stanovení celkového výsledku hospodaUení je nutné stanovit i pUedpokládané 

trţby pro první tUi roky provozování vybrané činnosti. BEhem provozu centra denních 

sluţeb pro seniory m]ţeme očekávat trţby, které jsou uvedeny v tabulkách níţe. JeštE je 

nutné zmínit, ţe ceny jednotlivých sluţeb poskytovaných v centru denních sluţeb by 

nemEly pUekročit 1ň0 Kč/hod. Vzhledem k tomu, ţe budou sluţby poskytovány ve 

vysoké kvalitE, tak vEtšina specializovaných sluţeb bude v této výši ocenEna. 

V následující tabulce je pro pUipomenutí uveden ceník základních sluţeb centra denních 

sluţeb: 
                                                 
95 Zdroj: Vlastní zpracování 



79 
 

Sluţba Cena/jednotka 

Pobyt 1Ň0 Kč/ den 

Stravování 170 Kč/den 

Doprava 15 Kč/ úkon 

Ostatní cca 1Ň5 Kč/ hod 

Tabulka 19: Ceník základních sluţeb v Kč96 

 

Výše trţeb roku 2019 v Kč 

Základní sluţby jednotková cena mEsíční trţby roční trţby 

Pobyt 120 84 480 1 013 760 

Stravování 170 100 980 1 211 760 

Doprava 15 7 260 87 120 

Specializované sluţby 

Nácvik a upevOování 
motorických, psychických  
a sociální schopností  

35 (skupina) 

110 Ěindividuálníě 
9 730 116 760 

Podpora pUi aktivitách 
podporující sociální 
začleOování osob 

35 (skupina) 

110 Ěindividuálníě 
9 730 116 760 

SociálnE terapeutické 
aktivity 

40 (skupina) 

130 Ěindividuálníě 
8 590 103 080 

ůsistence pUi uplatOování 
práv  
a oprávnEných zájm] 

130 1 430 17 160 

Pomoc pUi úkonech osobní 
hygieny 

130 12 480 149 760 

Péče o vlasy a nehty 130 10 400 124 800 

ůsistence pUi podávání jídla 
a pití 75 13 200 158 400 

Ostatní sluţby 120 3 600 43 200 

Celkem - 261 880 3 142 560 

Tabulka 20: Souhrn trţeb roku 201ř v Kč97 

 

                                                 
96 Zdroj: Vlastní zpracování 
97 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro první rok pUedpokládáme pUi provozu pondElí aţ pátek cca ň0 – 35 klient], jelikoţ 

jiţ v současné dobE máme tento počet klient] pUislíben. Ceny jednotlivých sluţeb jsou 

nastaveny na výši, která odpovídá jejich kvalitE i kvalifikovanému personálu, a zároveO 

i lokalitE podniku. 

 

Tabulka 21: Souhrn trţeb roku 2020 v Kč98 

 

Pro následující dva roky pUedpokládáme r]st počtu klientely o 8,5 – 13,5 %. Toto je 

ovšem hrubý odhad a doufáme v ještE vEtší rozšíUení zákazník] i spektra poskytovaných 

sluţeb v centru denních sluţeb i v oblasti sociálních sluţeb celkovE.  
                                                 
98 Zdroj: Vlastní zpracování 

Výše trţeb roku 2020 v Kč 

Základní sluţby jednotková cena mEsíční trţby roční trţby 

Pobyt 120 97 680 1 172 160 

Stravování 170 100 980 1 211 760 

Doprava 15 7 920 95 040 

Specializované sluţby 

Nácvik a upevOování 
motorických, psychických  
a sociální schopností 

35 (skupina) 

110 Ěindividuálníě 
11 130 133 560 

Podpora pUi aktivitách 
podporující sociální 
začleOování osob 

35 (skupina) 

110 (individuálníě 
11 130 133 560 

SociálnE terapeutické 
aktivity 

40 (skupina) 

130 Ěindividuálníě 
9 790 117480 

ůsistence pUi uplatOování 
práv  
a oprávnEných zájm] 

130 1 430 17 160 

Pomoc pUi úkonech osobní 
hygieny 

130 14 430 173 160 

Péče o vlasy a nehty 130 12 025 144 300 

ůsistence pUi podávání jídla 
a pití 75 

14 850 178 200 

Ostatní sluţby 120 3 840 46 080 

Celkem - 285 205 3 422 460 
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Výše trţeb roku 2021 v Kč 

Základní sluţby jednotková cena mEsíční trţby roční trţby 

Pobyt 120 100 320 1 203 840 

Stravování 170 108 460 1 301 520 

Doprava 15 8 580 102 960 

Specializované sluţby 

Nácvik a upevOování 
motorických, psychických  
a sociální schopností  

35 (skupina) 

110 Ěindividuálníě 
11 410 136 920 

Podpora pUi aktivitách 
podporující sociální 
začleOování osob 

35 (skupina) 

110 Ěindividuálníě 
11 410 136 920 

SociálnE terapeutické 
aktivity 

40 (skupina) 

130 Ěindividuálníě 
10 030 120 360 

ůsistence pUi uplatOování 
práv  
a oprávnEných zájm] 

130 
1 560 18 720 

Pomoc pUi úkonech osobní 
hygieny 

130 
14 820 177 840 

Péče o vlasy a nehty 130 9 880 118 560 

ůsistence pUi podávání jídla 
a pití 

75 
14 850 178 200 

Ostatní sluţby 120 4 080 48 960 

Celkem - 295 400 3 544 800 

Tabulka 22: Souhrn trţeb roku 2021 v Kč99 

 

3.9.4 ůnalýza bodu zvratu 

Pro zjištEní bodu zvratu vycházíme z celkových mEsíčních trţeb a celkových mEsíčních 

náklad]. V rámci jeho vyčíslení je nutné vyjádUit variabilní náklady na jednotku, fixní 

náklady a trţby na jednotku.  

 

Bod zvratu pak m]ţeme určit na základE vzorce: ܼܤ = 1െ)/ܰܨ ݆ݒ ݐ ) 
                                                 
99 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výpočet bodu zvratu pro první tUi roky podnikání od jeho zahájení je zobrazen 

v následující tabulce.  

 

 2019 2020 2021 

Fixní náklady 2 163 890 2 242 440 2 242 440 

Variabilní náklady 865 877 904 790 924 247 

Trţby 3 142 560 3422460 3 544 800 

Vjt 0,275532369 0,264368 0,260733 

BZ = FN/(1 - vtj) 2 986 869 3 048 319 3 033 330 

Tabulka 23: PUehled základních veličin k výpočtu BZ100 

 

Dle výše uvedeného výpočtu by centrum denních sluţeb mElo v prvním roce dosáhnout 

trţeb ve výši 2 986 869 Kč, aby pokryla své celkové fixní náklady. V druhém roce by to 

pak mElo být 3 048 319 Kč, ve tUetím 3 033 330 Kč. 

 

3.10 Hodnocení a zvládání rizik 

ÚspEch podnikatelského plánu je konfrontován s Uadou negativních situací, které mohou 

ohrozit jeho úspEšné naplnEní. D]leţité je vEdEt, o jaké situace se jedná, znát jejich 

pUíčiny i zp]soby jejich zvládnutí. Nástrojem k takovéto pUipravenosti je Uízení rizik.  

 

ObecnE je za riziko povaţována veličina, která je charakterizována dopady negativních 

událostí na podnikatelský subjekt a pravdEpodobností jejich uskutečnEní. PUíkladem 

vysokého rizika je napUíklad jednostrannost produkce, čili výroba jediného typu 

výrobku. Jakýkoliv výkyv v poptávce po tomto výrobku m]ţe ohrozit ekonomickou 

stabilitu podniku.  

 

Jedním z významných krok] pUi zpracování podnikatelského plánu je analýza rizik  

a zajištEní pUipravenosti na jejich zvládání. Uvedená rizika mohou být členEna Uadou 

zp]sob]. OsvEdčeným zp]sobem jejich členEní je místo odkud plynou. Je-li zdroj rizik 

vnE či uvnitU podniku. Toto členEní bude pouţito k analýze rizik v rámci tohoto 

                                                 
100 Zdroj: Vlastní zpracování 



83 
 

podnikatelského plánu. Zdroje rizik, které jsou vnE podniku, obvykle podnikatel svojí 

činností ovlivnit nem]ţe. Musí však o nich vEdEt, znát symptomy, které jsou pUedzvEstí 

vzniku negativní události a mít pUipravena dopUedu opatUení jak je zvládnout. Jedná se 

napUíklad o zmEny v legislativE, nár]st ceny energií, demografický vývoj atd. Jiná 

situace je u rizik, jejichţ zdroje jsou uvnitU podniku. Ty m]ţe podnikatel svojí Uídící 

činností utlumovat jiţ v počátečních fázích jejich moţného vzniku. Pr]bEţnE musí 

analyzovat chod podniku a vznikající problémy Uešit tak, aby neeskalovaly v krizi. Ne 

vše lze Uešit preventivními opatUeními, takţe i u vybraných vnitUních rizik musí být 

zajištEna pUipravenost na jejich zvládání aţ v pUípadE vzniku. Jedná se pUedevším  

o technologické havárie, poţár, absence personálu atd. 

 

Mezi základní vnEjší rizika patUí: 

 neuspokojivý demografický vývoj, 

 legislativa, 

 omezení výdaj] na sociální sluţby, 

 nedostatek kvalifikovaného personálu na trhu práce,  

 konkurence. 

Mezi hlavní vnitUní rizika patUí: 

 nesprávný systém Uízení podniku, 

 nemotivovaný personál, 

 nesprávnE zpracované cash-flow, 

 pasivní pUístup k poskytování sluţeb, 

 podcenEní vnEjších vztah], 

 prostory podniku a jejich údrţba. 

 

Jestliţe chceme hodnotit významnost jednotlivých rizik, je potUebné stanovit 

významnost dopad] na realizaci podnikatelského plánu a pravdEpodobnost vzniku 

takovéto situace. V tabulce Tabulka 24 je takovéto hodnocení výše uvedených rizik 

provedeno. Jak velikost dopadu, tak pravdEpodobnost expozice hrozby jsou ohodnoceny 

celým číslem v rozmezí 0 – 10, pUičemţ hodnota 0 vyjadUuje nejniţší pravdEpodobnost  

a velikost dopadu. Hodnota 10 stanovuje, ţe se jedná o jev jistý a událost má nejvEtší 

dopad. Jestliţe riziko dosáhne bodové hodnoty v rozmezí 0 – ňň, jedná se o riziko 
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nízké, pUi bodové hodnotE v rozmezí ň4 – 66 bod] je riziko stUední a pUi počtu bod] 67  

a výše je riziko vysoké. 

 

riziko charakteristika pravdEpo -
dobnost 

dopad velikost 
rizika 

neuspokojivý 
demografický vývoj 

Západní společnost v současnosti stárne. 
Podíl senior] doposud nar]stá. ůvšak 

zejména vlivem migrační vlny m]ţe dojit 
ke zmEnám v tomto procesu a klesne 

poptávka po sociálních sluţbách.  

 

3 

 

7 

 

21 

legislativa 
ZmEnou politického reţimu dojde 

k odklonu od sociálního státu. Stát omezí 
podporu sociálních sluţeb. 

3 9 27 

omezení výdaj] na 
sociální sluţby 

Vlivem hospodáUské krize dojde 
k omezení výdaj] na sociální sluţby. 6 8 48 

nedostatek 
kvalifikovaného 

personálu na trhu práce 

VzdElávací soustava pUestane pUipravovat 
dostatek kvalifikovaného personálu pro 

poskytování sociálních sluţeb. 
4 8 32 

konkurence 
Na trhu vzniknou další subjekty 

s obdobnou nabídkou sluţeb. 
6 6 36 

nesprávný systém Uízení 
podniku 

Systém Uízení podniku nefunguje, 
vedoucí pracovníci mezi sebou 

nekomunikují a vzniklé problémy neUeší.  
3 9 27 

nemotivovaný personál 

Personál podniku není vedením 
motivován k aktivnímu výkonu. 

Problémy zamEstnanc] se neUeší, nejsou 
vyuţívány mzdové pobídky, benefity ani 

školení k personálnímu r]stu.  

5 9 45 

nesprávnE zpracovaný 
cash flow 

Podnik pUistoupil k zpracování finančního 
plánu optimisticky. Nepočítá s rezervami 

a rozvojem firmy. 
4 8 32 

pasivní pUístup 
k poskytování sluţeb 

Podnik ustrnul v rozvoji poskytovaných 
sluţeb. Nemonitoruje trendy na  trhu a 

ani sám sluţby nerozvíjí. Není nastavena 
zpEtná vazba od klient]. 

4 9 36 

podcenEní vnEjších 
vztah] 

Vedení podniku není ve styku s orgány 
veUejné správy a jejich sociálními odbory. 

Nejsou vyuţívány moţnosti podpory 
soukromými subjekty. 

6 8 48 

prostory podniku a 
jejich údrţba 

Podnik je v pronajatých prostorech se 
smlouvou, neumoţOující ochranu investic 
podniku do kvality vnEjšího a vnitUního 

prostUedí Ěsmlouva m]ţe být vypovEzena 
s krátkou výpovEdní lh]tou bez refundace 

vloţených prostUedk]ě. 

3 10 30 

Tabulka 24: Hodnocení vnEjších a vnitUních rizik podnikatelského plánu 
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V rámci analýzy rizik bylo jako nejvýznamnEjší vnEjší riziko identifikováno riziko 

omezení výdaj] na sociální sluţby a riziko konkurence. V oblasti vnitUních rizik patUí 

mezi nejvýznamnEjší riziko nemotivovaného personálu a riziko podcenEní vnEjších 

vztah]. Všechna identifikovaná rizika jsou klasifikována jako nízká, pUípadnE stUední. 

Pro všechna identifikovaná rizika jsou v rámci podnikatelského plánu pUipravena 

opatUení k jejich zvládnutí. Ţádnému z identifikovaných rizik se podnik nemohl 

vyhnout, avšak opatUeními m]ţe minimalizovat jejich dopady. 

 

3.10.1 OpatUení k zvládnutí rizik 

Neuspokojivý demografický vývoj 

 velikost rizika: Ň1 Ěnízkéě 

 

Toto vnEjší riziko patUí k ménE pravdEpodobným a s relativnE dobUe predikovaným 

pr]bEhem. Centrum bude mít pomErnE dlouhou dobu, aby se pUipravil na jeho zvládnutí. 

PUi zmEnE demografického vývoje dojde napU. k poptávce po vzdElávacích sluţbách. 

Tyto sluţby mohou být zamEUeny do oblasti sociálních sluţeb, s jejichţ poskytováním 

bude mít vedení podniku Uadu praktických zkušeností. Nabízí se také moţnost 

transformace na Centrum volného času. 

 

Legislativa 

 velikost rizika: Ň7 Ěnízkéě 

 

Česká republika je stabilní parlamentní demokracií, ukotvenou v UadE mezinárodních 

organizací, pUedevším Evropské unii. Sociální oblast je dlouhodobE státem podporována 

a spíše dochází k nár]stu potUebnosti jejího vnímání. Na politické scénE se doposud 

neobjevila ţádná politická síla, která by se v]či podpoUe sociálního systému vymezila. 

Extremismus je v této oblasti státem potlačován. Pokud by mElo dojít k pUíslušným 

legislativním zmEnám, byly by tyto realizovány postupnE. Z nejvEtší pravdEpodobností 

by se však v]či nim vymezila část společnosti, došlo by k aktivním opatUením v]či 

politickým silám, které tyto zmEny vyvolaly.  
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Omezení výdaj] na sociální sluţby 

 velikost rizika: 4Ř ĚstUedníě 

 

Toto riziko patUí mezi stUední rizika. Centrum denních sluţeb s ním musí počítat  

a vytvoUit si systém financování sluţeb tak, aby v pUípadE jeho naplnEní nemuselo 

výraznE omezovat svoji funkčnost. K sníţení plateb na sociální sluţby dojde v období 

hospodáUské krize. V tomto období centrum musí minimalizovat své výdaje, zejména 

v oblasti investic. Musí počítat s tím, ţe vEtšinu pUíjm] spotUebují mzdové výdaje. 

Z toho d]vodu bude mzdová politika podniku zahrnovat jak fixní, tak pohyblivou část 

mzdy zamEstnanc]. PUi omezení pUíjm] pak nemusí podnik krátit fixní část mzdy 

zamEstnance. Vedení centra denních sluţeb bude sledovat ekonomický cyklus vývoje 

hospodáUství a všechny ekonomicky nákladné investice uskuteční pUed krizí. Jedná se 

pUedevším o dopravní prostUedek a investice do prostor a infrastruktury centra. 

 

Nedostatek kvalifikovaného personálu na trhu práce  

 velikost rizika: ňŇ Ěnízkéě 

 

Zejména v období konjunktury ekonomiky pUedstavuje nedostatek kvalifikovaného 

personálu pro podnik významnou hrozbu. Tím, ţe má navrhované centrum denních 

sluţeb velmi nízký počet zamEstnanc], jedná se spíše o podnik „rodinného“ typu. 

S tímto vEdomím je také zamýšleno jeho zaloţení, kde pUedevším d]vEra v potenciál, 

schopnosti a samostatnost realizace činností pUedstavují základní hodnoty podniku. 

PrávE dobré vztahy na pracovišti by mEly zajistit loajalitu zamEstnanc] a zabránit jejich 

pUípadnému pUetahování. Vedení centra bude ve styku se stUedními, vyššími odbornými 

a vysokými školami, které se zamEUují na výchovu a vzdElávání odborník] v oblasti 

sociálních sluţeb. Bude student]m tEchto škol nabízet moţnosti praxí a stáţí, zejména 

v období očekávaných personálních zmEn Ěodchod na mateUskou dovolenou, odchod do 

penze). S potenciálními adepty bude pracovat a pUípadnE jim nabízet moţné profesní 

uplatnEní. 
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Konkurence 

 velikost rizika: ň6 ĚstUedníě 

 

Vznik konkurenčního podniku m]ţe znamenat pro zakládané centrum denních sluţeb 

významné riziko. Zejména v období, kdy ještE není zcela etablované a nemá vytvoUeno 

portfolio stálých zákazník]. Za takovéto situace je potUebné zvýšit úsilí v oslovování 

zákazník], pUípadE rozšíUit portfolio sluţeb a zajistit si exkluzivitu v jiné oblasti. Tím, 

ţe bude centrum p]sobit v BrnE, jsou zde moţnosti k rozšíUení sluţeb a tím i sníţení 

dopad] zp]sobených konkurencí. 

 

Nesprávný systém Uízení podniku 

 velikost rizika: Ň7 Ěnízkéě 

 

PodcenEní správnosti fungování systému Uízení podniku pro úspEch realizace 

podnikatelského zámEru pUedstavuje významné riziko. Tím, ţe vedení centra zajiš[ují 

rodinní pUíslušníci, kterým na podniku záleţí, bude pravdEpodobnost takové situace 

velmi nízká. Ihned od počátku bude mít centrum denních sluţeb zpracováno 

organizační Uád, v nEmţ bude zpracován systém Uízení, kompetence i odpovEdnosti za 

činnost v jednotlivých oblastech centra. SoučasnE bude vytvoUen počítačovE 

orientovaný informační systém, který podpoUí fungování podniku z pohledu organizace 

jednotlivých činností. Další oblastí bude systém porad, v nichţ budou jednotlivé akce 

upUesOovány. Vzniklé rozpory pak budou identifikovány a společnE hledáno jejich 

Uešení tak, aby nesniţovaly kvalitu poskytovaných sluţeb. 

 

Nemotivovaný personál 

 velikost rizika: 45 ĚstUedníě 

 

Pracovníci centra denních sluţeb jsou zrcadlem kvality poskytovaných sluţeb. Pokud 

by k realizaci jednotlivých činností nebyli vhodným zp]sobem motivováni, zhoršovali 

by obraz centra na trhu. To by mohlo pUer]st v odliv části zákazník] ke konkurenci. 

Problém je i v tom, ţe vedení centra m]ţe z d]vodu naléhavosti Uešení jiných problém] 

tuto oblast podcenit, zamEstnance nekontrolovat, nehodnotit a nemotivovat. Z d]vodu 
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minimalizace tohoto rizika nastaví vedení centra denních sluţeb v oblasti mezd, 

kontroly a motivace zamEstnanc] pravidla a systém tak, aby vše fungovalo a současnE 

k tomu vyţadovalo pouze nezbytné úsilí vedení podniku. 

 

NesprávnE zpracovaný cash flow 

 velikost rizika: ňŇ Ěnízkéě 

 

Fungování ekonomiky centra denních sluţeb je základním pUedpokladem jeho 

fungování. Všechny kategorie financování podniku musí být nastaveny proporcionálnE 

potUebám fungování, situaci na trhu sluţeb, investicím i finančním moţnostem klient]. 

Mzdy by zamEstnance mEly motivovat ke kvalitnímu poskytování sluţeb, avšak na 

druhou stranu by nemEly neúmErnE zatEţovat podnik a bránit jeho rozvoji. Klíčové jsou 

také investice a jejich plánování. Ty by mEly být realizovány v obdobích, kdy má 

centrum perspektivu stabilních pUíjm]. 

 

Pasivní pUístup k poskytování sluţeb 

 velikost rizika: ň6 ĚstUedníě 

 

Tak jak se mEní společnost a její potUeby, mElo by docházet ke zmEnám 

v poskytovaných sluţbách zákazník]m. D]leţitým atributem centrum denních sluţeb 

v této oblasti je aktivní pUístup v hledání moţností jaké sluţby zákazník]m nabízet. 

Dojde-li k opomenutí inovace sluţeb a poskytování jejich nemEnného portfolia, m]ţe 

aktivní konkurence část zákazník] odvést. Proto je d]leţité sledovat trendy 

v poskytovaných sluţbách na trhu, hledat nové moţnosti a nabízet klient]m nové 

moţnosti. Nabízené inovace by mEly být realizovány postupnE, nejprve bez pUílišné 

reklamy a náklad], tzv. ve zkušebním reţimu. Pokud se osvEdčí, mEly by být 

formalizovány a nabízeny jako standardní sluţba všem potenciálním zákazník]m. 

Trvalé inovace v poskytovaných sluţbách zajistí centru pUední místo na trhu. Na druhou 

stranu bude d]leţité, aby zmínEné inovace neúmErnE nezatEţovaly vedení centra 

denních sluţeb, aby se inovace nedElaly pro inovace Ěţe se musí inovovat za kaţdou 

cenu). 
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PodcenEní vnEjších vztah] 

 velikost rizika: 4Ř ĚstUedníě 

 

Pro centrum denních sluţeb je d]leţité, aby byl na trhu vidEt. O pEstování vztah], které 

patUí do kategorie zviditelnEní centra, se m]ţe starat pouze vedení centra. Zde vzniká 

problém, zejména v oblasti časových nárok]. Podnik a jeho Uízení vyţaduje, aby byli 

vedoucí pracovníci podniku na svém pracovišti. Tím však omezují svoje aktivity 

smErem k orgán]m veUejné správy, odpovEdným za organizaci sociálních sluţeb. Z toho 

d]vodu bude mít jeden z pracovník] vedení centra denních sluţeb odpovEdnost za 

budování vnEjších vztah]. P]jde nejen o zmínEnou veUejnou správu, ale také o pUípadné 

kontakty se soukromými subjekty, poskytovateli finanční podpory formou 

sponzorských pUíspEvk]. S nimi bude vytváUet společné projekty tak, aby vyhovovaly 

jejich sponzorské politice. Do vnEjších vztah] bude začlenEno také sledování trend] 

v poskytování sociálních sluţeb u konkurence i v zahraničí.  

 

Prostory centra denních sluţeb a jejich údrţba 

 velikost rizika: ň0 Ěnízkéě 

 

Tím, ţe bude centra denních sluţeb vykonávat svoji podnikatelskou činnost 

v pronajatých prostorech, bude d]leţité, aby mEl stabilitu pronájmu kvalitnE ošetUenu ve 

smlouvE o pronájmu. Jedná se o to, ţe bude nezbytné upravit část pronajatých prostor 

potUebám centra. Tyto investice p]jdou na vrub centra, a proto je nezbytné, aby mElo 

jistotu, ţe o vloţené prostUedky nepUijde. Uvedená stabilita, zajištEná smlouvou, bude 

také základem pro zvelebování pronajatých prostor. PUívEtivé pracovní prostUedí vytvoUí 

klient]m prostor, v nEmţ se budou dobUe cítit a kam se budou rádi vracet.  

 

Výše uvedená analýza rizik, zp]sob pUedcházení rizik]m či jejich zvládání, patUí mezi 

základní atributy podnikatelského plánu. Zpracováním analýzy rizik si vedení centra 

denních sluţeb zajiš[uje potUebnou pUipravenost. Tízení rizik nezajiš[uje kvalitu  

a rozvoj poskytovaných sluţeb, zajiš[uje však pUipravenost centra na vzniklé negativní 

situace a jejich zvládání. ůnalýza rizik i zp]sob] jejich zvládání je pro podnik trvalým 

úkolem, ke kterému by se mElo vedení centra periodicky vracet a inovovat jej. 
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3.11 SWOT analýza 

Nyní pUistoupíme k provedení poslední z vybraných analýz podnikatelského zámEru.  

Jiţ byla provedena SLEPT analýza, Porter]v model pEti sil a nyní jiţ zbývá poslední 

z vybraných analytických nástroj], kterým je SWOT analýza. Na základE vyhodnocení 

silných a slabých stránek společnosti a jejích hrozeb a pUíleţitostí lze vytvoUit 

komplexní pohled na fungování společnosti, pUedcházet rizik]m a eliminovat slabé 

stránky.  

 

3.11.1 Silné stránky (strengths) 

Silné stránky podniku pUedstavují následující body: 

 vysoká úroveO nabízených sluţeb,  

 pUíjemný a specializovaný personál,  

 osobní pUístup,  

 rodinná atmosféra,  

 dostupná lokalita,  

 standardizovaná cena,  

 alternativní péče o seniory, 

 silná vyjednávací pozice,  

 flexibilita. 

 

3.11.2 Slabé stránky (weaknesses) 

V rámci slabých stránek plánováného podniku je nutné brát v úvahu uvedené body: 

 omezené zkušenosti majitel] s vedením podniku, 

 vyšší cena neţ u konkurence, 

 soukromý podnik, 

 částečná závislost na dotacích, 

 omezená kapacita míst. 

 

 

 



91 
 

3.11.3 PUíleţitosti (opportunities) 

Za pUíleţitosti, kterých by mEl jistE podnik vyuţít, m]ţeme povaţovat následující: 

 pUevis poptávky nad nabídkou v současnosti, 

 pUedpoklad rostoucí poptávky, 

 stárnutí populace, r]st skupiny starších 65 let, 

 rozšíUení sociálních sluţeb o terenní sluţby,  

 r]st pr]mErného starobního d]chodu,  

 r]st pr]mErné mzdy,  

 rozšíUení a následné vyuţití dotačního programu. 

 

3.11.4 Hrozby (threats) 

Mezi hrozby, které mohou podnik negativním zp]sobem ovlnit, patUí následující: 

 konkurence nacházející se ve stejné lokalitE, 

 vstup nových konkurent] na trh,  

 upUednostnEní jiného typu zaUízení cílovou skupinou,  

 regulace cen poskytovaných sociálních sluţeb státem,  

 nízké d]chody u pomErné části senior],  

 zmEny v legislativE,  

 administrativní náročnost.  

 

Základem silných stránek námi vytváUeného podniku je vysoká úroveO poskytovaných 

sluţeb. ůbychom této kvality docíli, je nutné se soustUedit nejen na potUeby našich 

klient], ale také našich zamEstnanc]. Kvalifikovaný a motivovaný tým bude jednou 

z hlavních priorit podniku. Pro naše klienty vytvoUíme pUíjemné prostUedí, které bude 

vyzaUovat rodinnou atmosféru, a které bude vyhovovat i praktickým poţadavk]m 

prostUedí, v nEmţ se budou pohybovat lidé s niţší schopností pohybu. S pUíjemným 

prostUedím se váţe jistE i lokalita podniku, momentálnE hledáme vhodné prostory 

v oblastech, které jsou jednoduše pUístupné mEstskou hromadnou dopravou, a které jsou 

blízko i lékaUským zaUízením. Nastavení cen je v pUípadE sociálních sluţeb 

standardizováno státem, zákazníci by mEli mít dostatečné prostUedky na pokrytí tEchto 

sluţeb. Výhodou tohoto podniku je i fakt, ţe se nejedná o státem zUízený podnik,  
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ale o podnik soukromý. Coţ mu dodává určitou míru flexibility, samostatnosti  

v rozhodování a moţnost rychle reagovat na potUeby trhu. Státní subjekty často 

podléhají dUíve stanoveným postup]m pro zavedení zmEn, coţ m]ţe být velmi 

zdlouhavý proces, jehoţ schválení nemusí být jisté. U soukromého podniku pak stačí 

rozhodnutí jednatele a k provedení zmEn m]ţe podnik pUistoupit v podstatE ihned.  

 

Za skutečnE slabou stránku podniku povaţuji niţší zkušenosti zakladatel] s vedením 

podniku a celkovE s podnikáním jako takovým. Zakladatelé mají pouze teoretické 

znalosti o této problematice, a proto bude zapotUebí bEhem zahájení podniku alespoO 

částečná výpomoc od osoby, která jiţ zkušenosti s vedením podniku má. Jelikoţ se však 

jedná o rodinný podnik, bude s procesem vybudování podniku k dispozici osoba blízká, 

která se vEnuje vlastní podnikatelské činnosti.  

 

Další ze slabých stránek je vyšší cena nEktrých sluţeb poskytovaných centrem denních 

sluţeb, ve srovnání pomEru kvality a ceny s ostatními konkurenty je však pro vEtšinu 

potenciálních zákazník] rozdíl tEchto cen nízkým faktorem pro zmEnu zaUízení. Jak  

jiţ bylo zmínEno výše, novE budovaný podnik bude soukromým subjektem, coţ sebou 

nese, jak pozitivní, tak i negativní hlediska. Z tEch negativních pak vyplývá riziko 

odmítnutí financování ze strany státu a pUípadnE i nemoţnost čerpání dotací. Vzhledem 

k tomu, ţe chceme poskytnout svým zákazník]m, co nejkvalitnEjší péči a zamEUit na nE 

svou pozornost, je nutné vymezit určitou kapacitu zaUízení, jestliţe by došlo k velkému 

zájmu sluţeb centra denních sluţeb, pak by bylo potUeba vyhledat dalšího dostatečnE 

kvalifikovaného zamEstnance a pUípadnE i nové prostory.  

 

Jak jiţ bylo zmínEno v analytické části této diplomové práce, potenciál ve zvEtšování 

tothoto trhu je skutečnE velký. Naše populace neustále stárne a trh se tím pádem 

rozr]stá. Poptávka po sociálních sluţbách je v současné dobE vysoká a její sniţování  

se za stávajících podmínek neočekává. Tento fakt sebou pUináší spoustu potenciálních 

pUíleţitostí pro zaUízení poskytující právE sociální sluţby.  Moţností, o jaké sluţby svou 

činnost rozšíUit je v rámci centra denních sluţeb mnoho. MomentálnE se však 

pUikláníme k nabídce terenních sluţeb, pUípadnE k vytvoUení eshopu nabízející mimo 

jiné zdravotnické pom]cky, které jsou pUizp]sobeny potUebám senior].  
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Dalším faktorem, který má jistE pozitivní vliv na podnikání, je trend zvyšování 

pr]mErného starobního d]chodu i pr]mErných mezd napUíč celou Českou republikou. 

To v podstatE znamená, ţe se na sluţby centra denních sluţeb bude moci obrátit vEtší 

mnoţství osob. V neposlední UadE je pro novE budovaný podnik jistE pUíleţitostí 

vytvoUení dobrého jména a povEdomí o společnosti pUedstavující propojení kvality 

sluţeb a individuální péče, coţ by mohlo vést k jejímu dalšímu rozvoji. 

 

Nyní se dostaváme k závEru SWOT analýzy, kterou pUedstavují hrozby podniku. 

V pUípadE centra denních sluţeb je stejnE jako u vEtšiny typ] podniku nutné zmínit 

konkurenci nacházející se v blízkosti místa provozování našich sluţeb. Vzhledem 

k rostoucímu potenciálu tohoto trhu se mohou také objevit další zaUízení, která zde 

budou hledat uplatnEní. Ovšem je nutné podotknout, ţe z pohledu společnosti by to bylo 

jistE pozitivní.  

 

Opravdu nevyzpytatelnou hrozbou je regulace celého odvEtví sociálních sluţeb  

ze strany státu. KonrétnE ceny poskytovaných sluţeb jsou stanoveny vyhláškou, proto 

není moţné pruţnE reagovat na rostoucí ceny pUedpokládaných náklad], mezi které 

patUí materiál, energie či zdravotnické pom]cky. CelkovE zmEny v legislativE 

pUedstavují skutečnou hrozbu pro soukromé podniky poskytující tyto sluţby. Podniky 

jsou zatíţeny nejen finančnE, ale i administrativnE. Počet administrativních úkon] v této 

oblasti roste a její náročnost se tedy stupOuje. Nutnost Uešení administrativy odvádí 

pozornost zamEstnanc] od péče o zákazníky a vedoucích pracovník] od vytváUení 

nových projekt] či dalších aktivit.  

 

CelkovE lze v tomto odvEtví vidEt potenciál pro vytvoUení úspEšného podniku. Jestliţe 

bude podnik skutečnE dbát na kvalitu poskytovaných sluţeb a vybuduje pUíjemné 

prostUedí, pak pravdEpodobnost úspEchu roste. Naopak ohroţení lze pocítit v zásazích 

státu, jenţ reguluje nejen ceny na tomto trhu, ale i další aspekty provozování této 

činnosti.  
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ZÁVDR 

Diplomová práce je zpracována na téma podnikatelský zámEr centra denních sluţeb pro 

seniory. Hlavním cílem této práce bylo vypracovat realizovatelný podnikatelský plán 

podloţený analýzou makroeknomického a mikroekonomického prostUedí, na jehoţ 

základE bude vybudováno centrum denních sluţeb specializované na potUeby senior] 

v lokalitE mEsta Brna. Dle zjištEných dat a prognóz víme, ţe potenciál tohoto trhu je 

skutečnE velký a s vysokou pravdEpodobností m]ţeme očekávat jeho budoucí r]st, a to 

pUedevším díky vývoji populace v současné dobE, který indikuje stárnutí obyvatelstva 

napUíč celou Českou republikou.  

 

První část diplomové práce Ueší její problematiku z teoretického hlediska, ze kterého 

následnE vychází jak analytická, tak i praktická část práce. Nejprve je pozornost 

soustUedEna na definování podnikatelského prostUedí a pojmy s ním neodmyslitelnE 

související, dále jsou stručnE vymezeny jednotlivé právní formy a jejich specifika, 

následuje popis sestavení podnikatelského plánu a jeho náleţitosti. V neposlední UadE se 

tato kapitola vEnuje jednotlivým analytickým nástroj]m, které jsou aplikovány 

v následujích částech práce. Na závEr je definováno i prostUedí sociálních sluţeb  

včetnE centra denních sluţeb.  

 

Úvod analytické části se soustUedí na detailní popis společnosti a její vizi, na kterou 

plynule navazuje obecná analýza trhu. Zásadní část této kapitoly se vEnuje analýze 

vnEjšího prostUedí zamýšleného podniku, tedy SLEPT analýze. Oborové prostUedí 

podniku je pak podrobeno analýze Porterova modelu pEti sil.  

 

Na základE dat a poznatk] zjištEných pomocí analýzy problému a současného stavu, je 

sestaven podnikatelský plán včetnE všech poţadovaných náleţitostí. V rámci 

marketingového mixu byla vytvoUena marketingová strategie tohoto podniku a to včetnE 

sestavení ceníku jednotlivých sluţeb poskytovaných tímto zaUízením. Dle stanovených 

náklad] a trţeb pro první tUi roky pak bylo moţné provést analýzu bodu zvratu. 

NáslednE byla vyhodnocena všechna rizika mající pUímý vliv na fungování námi 

zamýšleného podniku. Pro komplexní vyobrazení současné situace centra denních 
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sluţeb byla aplikována SWOT analýza, která výchází ze zjištEných dat dUíve 

provedených analýz v rámci této diplomové práce a prezentuje silné i slabé stránky, 

pUíleţitosti a hrozby novE budovaného podniku. Na závEr lze Uíci, ţe cíle diplomové 

práce vymezené na jejím počátku byly naplnEny.  
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PUíloha I: Zahajovací rozvaha centra denních sluţeb k 1. 1. 2019 

 

Zahajovací rozvaha centra denních sluţeb k 1. 1. 2019 

Aktiva Kč Pasiva Kč 

Pohledávky za upsaný ZK 0 Vlastní kapitál 1 000 000 

Dlouhodobý majetek 785 000 Základní kapitál 1 000 000 

Dlouhodobý hmotný majetek 785 000 Kapitálové fondy 0 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 Fondy ze zisku 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 VH minulých let 0 

ObEţná aktiva 215 000 Cizí zdroje 0 

Zásoby 0 Rezervy 0 

Pohledávky  0 Závazky 0 

Krátkodobé pohledávky 0 Závazky k úvErovým institucím 0 

PenEţní prostUedky 215 000 Závazky ke společník]m 0 

Aktiva celkem 1 000 000 Pasiva celkem 1 000 000 

 

PUíloha II: Výkaz zisku a ztráty pro jednotlivá období v optimistické, realistické  

a pesimistické variantE 

 

2019 
Optimistická 

varianta 
Realistická 

varianta 
Pesimistická 

varianta 

Trţby z prodeje sluţeb 3 247 260 3 142 560 2 953 080 

Ostatní provozní výnosy 120 000 0 0 

Výkonová spotUeba 1 368 310 1 340 847 1 301 933 

Osobní náklady 1 600 920 1 600 920 1 600 920 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 88 000 88 000 88 000 

Provozní výsledek hospodaUení 310 030 112 793 -37 773 

Výnosové úroky 0 0 0 

Nákladové úroky 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaUení 0 0 0 

Výsledek hospodaUení pUed zdanEním 310 030 112 793 -37 773 

DaO z pUíjmu 58 906 21 430 0 

Výsledek hospodaUení za účetní období 251 124 91 363 -37 773 

 

 



 
 

2020 
Optimistická 

varianta 
Realistická 

varianta 
Pesimistická 

varianta 

Trţby z prodeje sluţeb 3 422 460 3 422 460 3 128 280 

Ostatní provozní výnosy 120 000 0 0 

Výkonová spotUeba 1 368 310 1 368 310 1 329 400 

Osobní náklady 1 600 920 1 600 920 1 600 920 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 178 000 178 000 178 000 

Provozní výsledek hospodaUení 395 230 275 230 19 960 

Výnosové úroky 0 0 0 

Nákladové úroky 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaUení 0 0 0 

Výsledek hospodaUení pUed zdanEním 395 230 275 230 19 960 

DaO z pUíjmu 75 094 52 294 3 792 

Výsledek hospodaUení za účetní období 320 136 222 936 16 168 

 

 

2021 
Optimistická 

varianta 
Realistická 

varianta 
Pesimistická 

varianta 

Trţby z prodeje sluţeb 3 544 800 3 544 800 3 356 880 

Ostatní provozní výnosy 120 000 0 0 

Výkonová spotUeba 1 385 767 1 387 767 1 348 854 

Osobní náklady 1 600 920 1600 920 1 600 920 

Úpravy hodnot v provozní oblasti 178 000 178 000 178 000 

Provozní výsledek hospodaUení 500 113 378 113 229 106 

Výnosové úroky 0 0 0 

Nákladové úroky 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaUení 0 0 0 

Výsledek hospodaUení pUed zdanEním 500 113 378 113 229 106 

DaO z pUíjmu 95 022 71 841 43 530 

Výsledek hospodaUení za účetní období 405 091 306 272 185 576 

 

 

 

 

 

 



 
 

PUíloha III: Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku 

 

Rok Z]statková cena Roční odpis Oprávky 

2019 712 000 88 000 88 000 

2020 534 000 178 000 260 000 

2021 356 000 178 000 444 000 

2022 178 000 178 000 622 000 

2023 0 178 000 800 000 

 

 


