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Abstrakt 

Záměrem diplomové práce je analyzovat rizika chráněného bydlení společnosti Senior 

Sen s.r.o., které poskytuje sociální služby a nabízí řešení lidem v jejich nepříznivé 

sociální situaci. V teoretické části práce budou nalezeny problémové oblasti, hrozby  

a rizika, zejména se zaměřením na oblast bezpečnostních rizik. V praktické části budou 

definována rizika, analyzována, vyhodnocena a navrhnuta jejich možná redukce. 

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to analyze the risks associated with secure living made 

available by the company Senior Sen, s.r.o., which provides social services and offers 

solutions for people's unfavorable social situations. In the theoretical part the 

problematic areas, threats and risks will be examined, with a focus on security risks.    

In the practical part the risks will be analyzed, evaluated and ways to reduce them will 

be suggested. 
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1. ÚVOD 

Diplomová práce navazuje na obsah bakalářské práce podnikatelský záměr         

a jeho ekonomické vyhodnocení, která se zabývala důležitou oblastí lidského života 

sociálními službami. Zpracovávala podnikatelský záměr jedné z forem sociální služby 

zřízení chráněného bydlení společnosti Senior Sen s.r.o. Zpracování tématu bylo výzvou 

vzhledem k tomu, že v problematice poskytování sociálních služeb není ještě zcela 

místo pro společnosti s ručením omezeným. Z tohoto důvodu byl výběr tématu od 

začátku jasnou volbou. Navazující diplomová práce popisuje pro každou společnost 

zásadní problematiku posouzení rizik konkrétního chráněného bydlení, které na trhu 

poskytování sociálních služeb funguje už několik let. Klienti chráněného bydlení jsou 

lidé, kteří se již nemohou sami o sebe postarat, ať už vlivem fyzických nebo 

psychických indispozicí. Sociální oblast je velmi specifickou, a to hned z několika 

důvodů. Má velmi striktně definovány parametry provozování zakotvené v legislativě, 

poptávka po pobytových zařízeních různých typů převyšuje již několik let nabídku        

a také samotná potřebnost těchto zařízení pro obyvatelstvo je vysoká. 

Práce nabízí analýzu současného stavu rizik a možného zajištění bezpečnosti 

Chráněného bydlení Deblín. Budou porovnány podmínky provozování v České 

republice a ve vybraných státech Evropské unie. Zaměřuje se na poskytování těchto 

služeb a legislativní náročnost provozování státních versus soukromá zařízení, možnosti 

získávání dotací z rozpočtů měst, krajů, státu či dotací evropských. Poté budou vybrány 

vhodné metody inženýrských rizik. Tato rizika budou aplikována pro identifikaci, 

analýzu a vyhodnocení s následnými opatřeními pro snížení míry rizika. Hlavním 

sledovaným ukazatelem budou bezpečnostní rizika společně s náklady na aplikaci 

navržených opatření. 
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2. SOUČASNÝ STAV 

První kapitola popisuje současný stav na trhu v České republice a v Evropské 

unii. Zaměřuje se na funkčnost poskytování těchto služeb, legislativní zajištění  

s porovnáním státních a soukromých zařízení a především stavem možných rizik  

v  pobytových zařízeních poskytující sociální služby. Část kapitoly bude také věnována 

potřebnosti sociálních služeb zaměřená na prohlubující se problém stárnutí obyvatelstva 

nejen v České republice, ale i ve světě. 

 

2.1. Sociální služby a její účel 

 Sociální služby se ve větší míře překrývají s nadřazenou a širší kategorií 

veřejných služeb. Veřejné služby jsou poskytovány dobrovolně v zájmu široké 

veřejnosti. Oproti službám komerčním jsou financovány z rozpočtů veřejných, mají 

daleko podrobněji popsánu legislativu a díky těmto faktům jsou více závislé na politické 

vůli. Sociální služby mohou být poskytovány i komerčními subjekty, a to na základě 

ujednání mezi provozovatelem a uživatelem za předpokladu naplnění právních 

předpisů. V jiných státech a především v jejich literatuře se můžeme setkat s pojmem 

např. humanitní služby. 

 Sociální služby jsou především poskytovány lidem společensky a sociálně 

znevýhodněným, a to s jedním a hlavním úkolem zlepšit kvalitu života, popřípadě 

udělat vše pro to, aby se uživatelé sociálních služeb zapojili co v největší míře do 

společnosti. Sociální služby proto musí zohlednit, jak uživatele, jeho rodinu, tak  

i společenství kam může uživatel patřit [2]. 

 

2.1.1. Poskytovatelé sociálních služeb 

 Zřizovateli pro poskytování sociálních služeb mohou být v České republice 

obce, kraje a ministerstvo práce a sociálních věcí. Obce a města mohou zřizovat sociální 

služby v rámci své samostatné působnosti buď vlastní organizační bez právní 

subjektivity, nebo jenom jako příspěvkové organizace. Příspěvkové organizace už mají 

svoji vlastní právní subjektivitu. První možnost se spíše využívá při výběru méně 
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náročné služby na prostory, techniku a personál. Při druhé možnosti jde spíše  

o náročnější formu služby, a proto je využívána cestou příspěvkových organizací. 

Kraje při zřizování sociálních služeb postupují stejně jako obce. Dokonce po roce 2002 

převzali do správy všechny zařízení sociální péče zřizované tehdejšími okresy. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem specializovaných institucí 

s celostátní působností [2]. 

 Financování sociálních služeb, jejich zřizovatel může být jeden ze státních 

subjektů z výše uvedených je, buď z části kryt z rozpočtů toho subjektu, nebo dokonce  

i v plné výši. Státní dotace jsou od roku 2007 poskytovány registrovaným 

poskytovatelům prostřednictvím krajských úřadů. 

 Zřizovatelem a poskytovatelem sociálních služeb mohou být v České republice  

i nestátní organizace. Tyto subjekty mohou využít příspěvky formou dotací na svoji 

provozní činnost z veřejných rozpočtů. Dotace poskytují ze svých rozpočtů obce, kraje 

a jednotlivá ministerstva. Nestátní organizace začaly vznikat až po roce 1990, do té 

doby možnost poskytovat sociální služby měl pouze stát. V devadesátých letech vznikla 

pouze občanská sdružení z důvodu konzervativnosti legislativy. Díky dalšímu vývoji 

legislativy bylo možné začít postupně zakládat i jiné typy obchodních společností [2]. 

 

2.1.2. Legislativa v sociálních služeb - Česká republika 

 Sociální služby spadají do rezortu Ministerstva práce a sociálních služeb a jejich 

právní úprava byla až do roku 2007 velmi zastaralá. Nová a hlavně moderní právní 

úprava nabyla účinnosti od 1. 1. 2007. Do té doby pracovníci a klienti sociálních služeb 

byli nuceni se přizpůsobovat téměř sedmnáct let starému zákonu. Tato právní úprava 

byla naprosto nevyhovující. 

Změna zákona o sociálních službách byla patrná přímo v ustanovení § 2, které 

stanovuje základní zásady poskytování sociálních služeb. 

 „Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního 

poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.“ 

 Nová forma a rozsah poskytnuté pomoci v sociálních službách musí zachovávat 

základní lidská práva a lidskou důstojnost. Musí být splněny základní požadavky na 

individuální potřeby osoby, podporovat samostatnost, motivaci a působit na osoby 
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aktivně. Musí být poskytovány v určité kvalitě a v zájmu osob, které sociální službu 

budou využívat. Již s těchto zásad se dá vyčíst, že jde o změnu poměrně zásadní. 

 

Charakteristické znaky: 

 poskytnutí relevantních a úplných informací osobě, která se nachází v nepříznivé 

sociální situaci, tak aby na základě informací mohla situaci zvládnout sama 

 pokud tyto informace nestačí, přichází na řadu sociální služby 

 následuje návrh řešení – ideálně přímo na míru člověka 

 kladení důrazu na samostatnost, aktivnost klientů a předcházení zdlouhavému 

trvání nepříznivé situace 

 kvalita, dodržování lidských práv a základních svobod se zachováním 

důstojnosti klienta [2] 

 

Pro dlouhodobé a bezproblémové fungování je potřeba státem zajistit trvalou  

a stabilní legislativu, která bude podporovat, jak nově vznikající zařízení poskytující 

sociální služby, tak především již fungující. Zde mohou být rizikové faktory k omezení 

podnikání v chráněném bydlení či dokonce úplného zrušení. Možnosti pro zlepšení jsou 

zde uskutečnitelné např. větší podpora soukromých zařízení, zvýšení příspěvků pro 

uživatele služby či navýšení příspěvku na bydlení.  

 

2.1.3. Kategorizace poskytování sociálních služeb 

 Nová kategorizace sociálních služeb přišla s platností nového zákona. Ta se 

z části opírá o legislativu používanou v sousedním Německu. 

 

Dělení dle právní úpravy: 

 služby sociální prevence 

 sociální poradenství 

 služby sociální péče 
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Dělení dle místa poskytování: 

 terénní 

 ambulantní 

 pobytové 

 

Služby sociální péče: 

 pečovatelská služba, osobní asistence 

 podpora samostatného bydlení 

 průvodcovské a předčitatelské služby 

 týdenní stacionáře, centra denních služeb 

 chráněné bydlení 

 domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem 

 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

 

Veškeré druhy výše uvedených sociálních služeb jsou definovány a přesně popsány 

v zákoně. V zákoně však nejsou uvedeny konkrétní možnosti a nároky klientů 

sociálních služeb vůči jejich poskytovatelům. Souvisejícím předpisem, který je současně 

prováděcím, je vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některé úkony 

v sociálních službách [2]. 

 

2.1.4. Registrace poskytovatelů sociálních služeb 

 Nová koncepce zákona o sociálních službách dává možnost poskytovat služby  

i jiným mimostátním subjektům. Do této doby nebyla stanovena žádná pravidla pro 

poskytování služeb nestátních organizací, ani požadavky na zaměstnance, prostory  

a kvalitu služby samotné. Tato situace se s přijetím nového zákonu výrazně změnila 

k lepšímu. 

Sociální služby lze dle nové legislativy poskytovat na základě „oprávnění 

k poskytování sociálních služeb“. Toto oprávnění vzniká vydáním rozhodnutí 

příslušným krajským úřadem na základě rozhodnutí o registraci. Tyto krajské úřady 

vedou registr poskytovatelů, který má pod správou v elektronické podobě Ministerstvo 
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práce a sociálních věcí. Do registru spadají všechny celky, ať už fyzické osoby, tak 

právnické, ale i státní poskytovatelé.  

Podmínky registrace v písemné podobě: 

 bezúhonnost a odborná způsobilost 

 zajištění hygienických podmínek 

 zajištění technických a materiálních podmínek 

 vlastnické či jiné právo k prostorám, kde budou poskytovány sociální služby 

 skutečnost, že majetek žádajícího není v konkurzu 

 

Příslušný krajský úřad může registraci i zrušit, když poskytovatel nesplňuje 

podmínky uvedené pro poskytování sociálních služeb. Především vážně porušil své 

povinnosti, nesplňuje standardy kvality nebo byl napomenut a své nedostatky 

neodstranil. O ukončení registrace může požádat i sám poskytovatel v případě, že se 

rozhodl svou činnost ukončit.  

Pro kontrolu poskytování služeb sociálních služeb byl zřízen institut s názvem 

Inspekce poskytování sociálních služeb. Kontrolu vždy provádí inspekce pověřená 

příslušným krajským úřadem. Úkolem inspekce je prověřit stanovené podmínky a ověřit 

správnost postupování. Nedostatky v poskytování sociálních služeb musí poskytovatel 

napravit do stanoveného termíny, když tak není učiněno, může mu být registrace 

odebrána. Možnost odebrání licence má i inspekce [2]. 

 

2.2. Demografické stárnutí obyvatelstva 

Problematika potřebnosti sociálních služeb úzce souvisí s trendem stárnutí 

obyvatelstva. Tento pojem není diskutován jen v posledních letech. Stárnutím 

obyvatelstva se už zabývali již v polovině 80. let v západní Evropě. Tehdy vstupovaly 

do seniorského věku silné ročníky narozené po 1. světové válce. Ve vyspělých státech 

Evropy také začala klesat reprodukční schopnost. Hodnota redukčního cyklu se měla 

držet kolem hranice 2,1, což už v uvedeném období nedosahovala. Držela se kolem 

hodnoty 1,5 dítěte na jednu ženu v plodném období. Ve stejném časovém období 

bohužel začalo docházet i růstu počtu podílu seniorů na obyvatelstvu a tedy  

i k souběžnému stárnutí shora. Přes hranici 65 let se začaly dostávat právě zmíněné silné 
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ročníky lidí narozených po 1. světové válce. K situaci se přidává kvalitnější zdravotní 

péče a snižování celkové úmrtnosti. Dynamický pokles je viditelný obzvláště  

u nejstarších, kteří se dožívají čím dál vyššího věku [7]. 

 
Obr. 1 Reálná a předpokládaná věková struktura obyvatelstva ČR v 

letech 2006 a 2050              Zdroj: [29] 

   

 

Výhled do budoucna je možné učinit na základě výsledků demografických 

prognóz. Výchozí prognózy byly sestaveny z podkladů na základě kohortně 

komponentního modelu populačního vývoje. Tento model popisuje mechanismus 

posunu generací do vyššího věku za společného působení tří faktorů: migrace, úmrtnosti 

a plodnosti. Jedním z hlavních problémů budoucího populačního vývoje ČR bude zcela 

určitě stárnutí obyvatelstva. Dokonce to bude i klíč k většině populačních problémů. 

V České republice lze očekávat jiný průběh demografického stárnutí obyvatelstva než 

v sousedních státech. Proces bude intenzivnější než ve státech rozvinutých zemí [7]. 
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Obr. 2 Věková struktura skupiny seniorů (ve věku 65 a více let) ve 

vybraných letech, reálný a projektovaný stav (v %)              Zdroj: [29] 

 

2.2.1. Periodizace stáří a její změny 

 Dělit fáze staří je možno několika způsoby. Pro tuto práci bylo vybráno dělení 

podle WHO (World Health Organisation) v překladu Světová zdravotnická organizace   

a ta stáří dělí na tři fáze: 

 60 – 74 let: rané stáří 

 75 – 89 let: vlastní stáří 

 90 a více let: dlouhověkost 

 V souvislosti se stářím lidí se používají dva různé termíny a to kalendářní stáří  

a biologické stáří.  Kalendářní věk je současný věk člověka a nemusí vůbec odpovídat 

biologickému věku, naopak biologický věk je podmíněn zdravím, vitalitou a zdatností 

seniora. 

U seniorů ve vyšším věku dochází ke změnám v jejich organizmu. Tyto změny 

přichází se stářím těla a nelze se jim vyhnout, avšak u jednotlivců jsou znát velké 

rozdíly. Všechny změny jsou společně propojeny a ovlivňují se. 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 
                    Obr. 3 Změny ve stáří 

 

Biologické změny 

Jedná se především o změny tělesné a týkají se většiny orgánů a celých soustav. 

Nejvíce viditelné jsou na pohybovém aparátu nebo na kůži, kde je můžeme zřetelně 

spatřit. Další změny můžeme vidět: 

 nervový systému, pohlavní a vylučovací systém 

 respirační systém 

 smyslové vnímání, spánek 

 kardiovaskulární systém 

 trávicí systém 

 

Psychické změny 

 Cyklus stárnutí zahrnuje i změny v psychice, které se u každého člověka mohou 

projevit. Psychická stránka je velmi individuální a také se nemusí žádné změny projevit. 

Jednoduše to lze chápat jako zhoršení poznávacích funkcí jako např. vnímání, paměť, 

pozornost, myšlení či představivost. Avšak některé psychické pochody se mohou 

naopak zlepšit, jako třeba trpělivost, schopnost úsudku, vytrvalost či rozvaha. Na 

celkové kvalitě se nejvíce podílí osobnost člověka. Změnou mohou projít i některé 

osobnostní rysy a jeho vlastnosti. Postupně dochází ke změně hierarchie potřeb a senior 

hledá spíše potřebu jistoty, bezpečí, péči o své zdraví a v neposlední řadě se snaží 

uplatnit i ve vyšším věku. Zhoršení je znatelné v přizpůsobení se k životním změnám, 

hlavně v oblasti moderních technologií. Nepříjemnou součástí tohoto životního cyklu je 
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i ztráta životního partnera, která je traumatizující změnou v životě. Po smrti partnera 

prožívá nepříjemné pocity prázdnoty, opuštění, samoty a nenahraditelné ztráty. 

 

Sociální změny 

 Sociální změnou se především stává odchod do starobního důchodu, kdy se 

z pracujícího člověka, který je ekonomickým přínosem pro ostatní, stává důchodcem  

a spíše jen odběratelem ze sociálního systému. V tomto okamžiku dochází ke snížení 

společenské autority a prestiže. Starší člověk si musí zvyknout na novou roli, která má 

jiné charaktery, než když pracoval. Přechod do důchodu taky přináší jinou ekonomickou 

situaci pro seniora, je potřeba aby si zvykl na nižší příjem a také na různé nové platby, 

které se ho do současné doby příliš netýkali (platba za léky, poplatky v lékárnách).

 Pohled na odchod do důchodu jsou dva různé názory. Jedni penzisté se těší na 

dobu, kdy budou mít více volného času na svoje koníčky, rodinu a přátelé, naopak jiní 

spíše odchod do důchodu oddalují, protože neví, jak svůj volný čas využijí. Nechtějí 

také, aby se dostavila nuda či museli vůbec přemýšlet o smyslu života. 

 

2.3. Potřebnost služeb sociální prevence v JMK  

Kapitola se zabývá relativní potřebností sociálních služeb na území 

Jihomoravského kraje. Výsledky vychází se doposud používané závěrečné zprávy, která 

byla zpracovávána v období od února do dubna roku 2014. Oblasti potřebnosti 

znázorňují níže uvedené obrázky. 
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Obr. 4 Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti sociálně aktivizačních služeb pro seniory             

a osoby se zdravotním postižením v jednotlivých ORP JMK               Zdroj: [30]  

 

 

Z grafu vyplývá, že největší míra relativní potřebnosti sociálních služeb pro 

seniory je v ORP Veselí nad Moravou a v ORP Kyjov, dále pak v ORP Hodonín a ORP 

Tišnov. Ve výpočtu společnosti AUGUR Consulting vstupovalo celkem 9 indexů. 
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Obr. 5 Agregovaný ukazatel relativní potřebnosti sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením v jednotlivých ORP JMK          Zdroj: [30] 

 

Největší míra relativní potřebnosti sociálně aktivizačních služeb pro seniory je  

v okrese Hodonín, dále pak v okrese Blansko a v okrese Brno-město. 

 

Počet neuspokojených žádostí 

V následující tabulce nalezneme čísla, která zcela jednoznačně popisují 

současný stav v oblasti pokrytí sociálními službami. Počet neuspokojených žádostí 

v České republice převyšují hranici 60 tisíc. V Jihomoravském kraji, kde poskytuje své 

služby i společnost Senior Sen s.r.o., dosahuje neuspokojenost žádostí 20 tisíc. V typu 

zařízení chráněné bydlení hovoříme o čísle přesahující 120 žádostí. Tento počet žádostí 

má snižující trend a proto zde může být potenciální riziko malého počtu uchazečů  

o poskytovanou službu. 
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Obr. 6 Místa v domovech pro seniory a počet neuspok. žádostí podle krajů k 31.12.2016         Zdroj: [31] 

 

2.4. Sociální služby ve vybraných evropských státech 

Tato oblast zaměřuje svoji pozornost na fungování sociálních služeb ve státech 

Evropské unie (v další části jsou popsány vybrané státy blíže). V zahraničí mají osoby   

v nepříznivé sociální situaci více možností, jak řešit svou sociální situaci. Na západ od 

našich hranic je nabízen model rezidencí a domů, které jsou v soukromém vlastnictví. 

Tyto domy poskytují dlouhodobé chráněné bydlení se samostatnými bytovými 

jednotkami. Tyto jednotky jsou právě přizpůsobeny potřebám osob  

v nepříznivé sociální situaci. Je zde možnost výběru široké spektra služeb podle 

individuálních požadavků. Největším rozdílem je, že tito lidé přicházejí do rezidencí 

v době, kdy jsou aktivní a zcela či značně soběstační. Tento způsob totiž není vnímaný 

jako jediný možný, stárnoucí lidé si vybírají nový domov, kde stráví zbytek svého 

života. Vědí přitom, že při měnícím se zdravotním stavu budou mít k dispozici všechny 

potřebné sociální a zdravotní služby. Podobná zařízení rezidenčního typu jsou v České 

republice jen okrajově z důvodu vysokých vstupních nákladů, a proto nejsou tak 

vyhledávané. Několik těchto rezidencí vzniklo spíše jako experiment a čeká se, zda 

budou funkční a najdou si svou klientelu, která bude ochotná si službu zaplatit.  

Některým evropským obcím a městům se podařilo vybudovat skromnější domy 

s pečovatelskou službou, které jsou obdobou těchto rezidenčních center. Ačkoliv kvalita 
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bytového zajištění pro seniory je v zahraničí na vyšší úrovni hned z několika důvodů, 

tak je pravdou, že bytové otázky ve vyšším věku jsou i zde ožehavým tématem.           

Je třeba, aby média přinášela potřebné informace zaměřené na tuto problematika           

a senioři byli, tak připraveni na tuto situaci. 

Rakousko 

Srovnání s tímto státem pro nás může být tím nejkvalitnějším srovnáním a to 

hned z několika důvodů - společné historie, podobné mentality a poloze v rámci 

Evropy. V Rakousku vznikají lokální fondy, které mají za úkol zajišťovat kvalitu 

terénních a stacionární služeb (např. sociální fond Vídeň 2010) za podmínek naprosté 

transparentnosti a otevřenosti. V jednotlivých spolkových zemích jsou zpracovány 

projekty sociální pomoci, které se zaměřují nejen na pomoc v rámci sociálních pobytů. 

Také zde můžeme vidět větší poměr domácích pobytů, kdy jsou využívány pouze 

terénní služby anebo pomoc rodiny. 

Francie 

Francie jako stát uznává ve velké míře principy sociální solidarity (kolektivní 

akce k překlenutí individuálních rizik) kam spadá i politika bydlení seniorů. Existuje 

mnoho způsobů, jak dnes řeší svoje ubytovací požadavky. V dnešní době žije převážná 

část seniorů ve vlastních domech a případně pobírá příspěvky, na které mají nárok. 

Další část obyvatelstva využívá rezidenčního bydlení, které poskytuje další sociální  

a zdravotní zajištění. Tyto domovy jsou postaveny jako samostatné apartmány s více 

pokoji dle požadavků jednotlivých klientů. Poslední možností jsou pak domovy pro 

seniory, kterých je ve Francii mnoho různých typů (Domovy pro seniory financované  

z veřejných zdrojů, EHPAD, Domov MAPA, Domov MARPA apod.). Tyto domovy 

jsou velmi nákladné (cca 1500 – 2000 €/ měsíc) a proto stát nabízí různé typy 

příspěvků. 

Závěrem lze říct, že problém stárnutí populace je ve všech zkoumaných státech 

Evropy, tak světa. V západní Evropě se tímto faktem začali zabývat dříve a mají před 

námi určitý náskok. Je patrné, že již teď dosahují zajímavých výsledků a tento typ 

poskytování služby seniorům má smysl. Rozhodující je také fakt, že zahraniční systémy 

disponují rozsáhlým a rozvinutým systémem podpůrných služeb péče, jejichž cílem je 
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zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost seniora a tím vyloučit nebo alespoň oddálit 

potřebu jeho ústavního zaopatření. Tomu odpovídá i nastavení systému podpory: 

neformální péče a péče ambulantní je upřednostňována před ostatními formami  

a využívá ji největší podíl osob, které péči potřebují. Na rozdíl od zahraničí jsou u nás 

zřetelné každodenní problémy na rozhraní obou systémů – zdravotního a sociálního, 

vznikají deformované vazby a poruchy v kontinuitě péče. Odlišná pravidla v přístupu  

k veřejným prostředkům v obou oblastech zhoršují efektivitu hospodaření i kvalitu 

výsledné péče. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá doporučení směrem k obyvatelům na odkládání 

finančních prostředků na penzi již během produktivního života, aby si v těchto letech 

mohli dopřát kvalitní a pohodlnou péči. 

 

2.5. Řízení a rozdělení rizik 

Řízení rizik je proces, při němž se subjekt řízení snaží zamezit působení již 

existujících i budoucích faktorů. Cílem je navrhnout řešení, která pomáhají eliminovat 

účinek nežádoucích vlivů a naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních 

vlivů. Z historických a praktických důvodů se začala rizika členit na finanční  

a provozní rizika. Zjednodušeně můžeme říci, že finanční rizika obsahují finanční aktiva 

a pasiva podniku. Naopak do provozních rizik můžeme zařadit obchodní strategii, 

personální a materiální zabezpečení, organizaci práce a také nefinanční aktiva [9]. 

Základní rozlišení rizik: 

Provozní rizika - riziko strategie, riziko provozu (v praxi zajištění v rámci pojišťoven) 

Finanční rizika - tržní, kreditní, likvidní (v praxi zajištění naopak prostřednictvím bank) 

 Tržní riziko je charakteristické tím, že ho způsobí rizikové faktory, které mohou 

nabýt určitých hodnot vyplívající z tržních cen. Rozlišujeme čtyři kategorie tržního 

rizika: úrokové riziko, měnové riziko, akciové riziko a komoditní riziko. 
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 Kreditní riziko je charakteristické pro jeho vazbu na objektivní jednání jiného 

subjektu. Rizika se projevují jako riziko ztráty obchodu, riziko vypořádání nebo 

úvěrové riziko. 

 Likvidní riziko je pravděpodobnost změny hodnoty podniku, poté nemožnost 

uskutečnit transakci v daném čase. Projevuje se ve dvou formách jako likvidita trhu  

a vlastní likvidita [9]. 

Řízení rizik 

Řízení rizik by mělo vyústit z analýzy rizik a odhadu, které byly provedeny. 

Jednou z metod na minimalizování nebo nepřipuštění rizika je prevence a bráněné 

škodám. Další možností je zajištění rizika (přirozené, umělé) a správné ocenění, kdy 

podnik ví, že má dostatek prostředků na jejich případné krytí. V neposlední řadě 

existuje významná metoda a to diverzifikace [9]. 

Zajištění rizik 

Existuje mnoho způsobů zajištění, které se vztahují ke konkrétním rizikům. Zde 

budou zmíněny jen dvě formy a to přirozené a umělé. 

Přirozené zajištění je aktivní řízení běžné podnikatelské činnosti firmy, vedoucí 

k minimalizaci rizik jejich vzájemnou kompenzací. Např. vhodná kombinace výrobního 

sortimentu nebo struktura obchodních podmínek. 

Umělé zajištění je používáno po vyčerpání možností toho přirozeného. Mohou to být 

například pojištění na provozní rizika nebo cílený nákup finančních nástrojů k zajištění 

rizik. Nevýhodou jsou dodatečné náklady s pořízením zajištění [9]. 
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3. CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je odborné zpracování a posouzení možných 

rizik vztahující se k chráněnému bydlení, které provozuje společnost Senior Sen s.r.o. 

v městyse Deblín. Jako možná rizika se stanovily především bezpečnost domu v případě 

vniknutí neznámého člověka či skupinou osob zabývající se klamavými obchodními 

praktikami. Toto téma je v posledních letech velmi zásadním tématem, 

o kterém je potřeba mluvit a informovat společnost. Především osoby v důchodovém 

věku mohou mít problém rozeznat kvalitní produkt či službu a stávají se oběťmi těchto 

nekalých praktik obchodníků „šmejdů“. 

Dílčím cílem je pak volba nejvhodnější metody analýzy rizika, pomocí, které 

budou rizika identifikována, následně analyzována a poté navržena opatření k jejich 

redukci. Pro identifikování rizik byla nejdříve provedena analýza vnitřního a vnějšího 

prostředí současného stavu společnosti doplněná o analýzu konkurence. Výstupem této 

práce je doporučení, které může pomoci managementu firmy efektivně řídit rizika 

v provozování chráněného bydlení a na základě doporučení i rozvinout nové druhy 

příjmů. Pro výběr rizik budou stanoveny dvě hlavní oblasti rizik a to vnější a vnitřní 

rizika. Vnější rizika mohou vzniknout nečekanými změnami počasí nebo vniknutím 

nežádaných osob. Vnitřní rizika budou rozdělena na lidská a provozně-technická rizika. 

Zde budou popsána rizika, která můžou zapříčinit zaměstnanci svým lehkomyslným 

jednáním při práci nebo technickou poruchou elektronických přístrojů.  
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4. MATERIÁL A METODY  

V této části nalezneme základní údaje o analyzovaném subjektu společně 

s organizační strukturou a výkazy zisku a ztráty za poslední dva roky. Dále zde budou 

teoreticky popsány metody, které budou použity v dalších částech této práce již 

s konkrétními daty a riziky. 

 

4.1. Základní údaje o analyzovaném subjektu 

Subjekt: 

Obchodní firma: Senior Sen s.r.o. 

Místo podnikání: Deblín 300, 664 75 Deblín 

Identifikační číslo: 29356865 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu: 23. května 2012 

Spisová značka: C 74947 vedená u Krajského soudu v Brně 

Základní kapitál: 200.000,- Kč 

Předmět podnikání:  

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 

- poskytování ostatních osobních služeb 

 

Společnost Senior Sen s.r.o. jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb poskytuje: 

a) pobytovou službu od roku 2013: Chráněné bydlení Deblín 

Na adrese Deblín 300, 664 75 Deblín 

Identifikátor: 8778266 

b) terénní sociální službu od roku 2015: Pečovatelská služba Deblín 

Na adrese Deblín 300, 664 75 Deblín 

Identifikátor: 9805228 

 

Mimo poskytování sociální služby společnost zprostředkovává doplňkovou 

fakultativní služby prostřednictvím Půjčovny kompenzačních pomůcek se zahájením 
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činnosti v roce 2017, a to nejen pro klienty pobytové a terénní služby, ale i širšímu okolí 

Tišnovska. Nabídkou těchto činností společnost vytváří propojený komplex služeb.  

 

 
     Obr. 7 Chráněné bydlení Deblín 

 

Městys Deblín leží v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov, 7 kilometrů 

jihozápadně od města Tišnov v nadmořské výšce 475 metrů. Rozkládá se v Křižanovské 

vrchovině. První písemná zmínka se datuje k roku 1173. V současné době žije v obci 

zhruba 1050 obyvatel a rozkládá se na rozloze 1488 hektarů. Půvab obce dokresluje 

krásné okolí, kde najdeme rozlehlé lesy a nedaleko obce i rybník, ke kterému vede nově 

zrekonstruovaná stromová alej. V říjnu roku 2006 byl obci navrácen statut městyse. 

V obci se nachází základní občanská vybavenost jako např. obchod s potravinami, 

obecní knihovna, pošta, ordinace praktického a zubního lékaře, restaurace či smíšené 

zboží.  

 

Podnikové cíle 

Záměrem společnosti je především kvalitně a profesionálně poskytovat sociální 

služby, jak ve svém zařízení, tak i formou terénní služby. Po několika letech působení 

na trhu sociálních služeb můžu konstatovat, že tato firma je již zakotvena na poli 

registrovaných sociálních služeb a tudíž není již žádným nováčkem. V chráněném 
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bydlení je k dispozici 21 lůžek, rozdělených do čtyř bytových jednotek, a tím nabízí 

svým klientům ubytování v domácím prostředí formou společného bydlení 

v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Vždy maximálně 3 pokoje mají společné 

sociální zařízení, tak aby byla zachována intimita klientů. Již od počátku fungování 

společnosti byl kladen velký důraz na kvalitu samotné služby i dílčích procesů, 

především nabídkou ubytování rodinného typu v menším dvoupatrovém bytovém domě  

v samostatných bytech kopírujících běžné bydlení. V současné době se zpracovává 

projektová dokumentace na rozšíření kapacity zařízení o 10 nových lůžek za účelem 

vybudování další bytové jednotky. Nová lůžka by měla vzniknout rekonstrukcí půdních 

prostorů, které jsou zatím využívány pouze jako skladovací prostory. Ke vzniku nových 

lůžek se váže přístavba výtahu, který propojí celý dům a bude zohledněna přístupnost 

nabízených služeb bezbariérovostí všech prostor. 

Klienty chráněného bydlení jsou obyvatelé Jihomoravského kraje, největší 

procentuální zastoupení mají lidé z Deblína a jeho blízkého okolí. V současné době 

zařízení pracuje se seznamem zájemců. Sestavuje pořadník zájemců o službu a naplňuje 

tak pravidla pro jednání se zájemcem o pobytovou službu. V rámci rozvoje společnosti 

a poskytování komplexnějších služeb byla od roku 2015 registrována terénní 

pečovatelská služba. Tato služba nabízí následující úkony sociální služby: pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí 

stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti                 

a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Při stanovování strategie 

vzniku a rozvoje terénní pečovatelské služby bylo zohledněno stanovení potřebnosti 

vycházející z analýzy, finanční efektivita a kvalita poskytované služby. Proto je služba 

poskytována v městyse Deblín a v okruhu cca 15 km.  



30 

 

94%

1%5%

Chráněné bydlení

Terenní služba

Půjčovna pomůcek

 

     Obr. 8 Procentuální vyjádření tržeb firmy Senior Sen s.r.o. 

 

Firma Senior Sen s.r.o. využívá služeb daňového poradce a tak svoje daňové 

přiznání dokončuje až v pozdějším termínu (převáženě v červnu příslušného roku). Níže 

vložené tabulky znázorňují výkaz zisku a ztráty za rok 2016 a odhadované sumy za      

12 měsíců roku 2017. 

 

 

Výkaz zisku a ztráty 01-12/2016  

Spotřeba materiálu 1 099 019 Kč 

Mzdové náklady 1 100 525 Kč 

Provozní náklady 3 471 087 Kč 

Finanční náklady 116 248 Kč 

NÁKLADY CELKEM 3 667 896 Kč 

Tržby z prodeje služeb 3 810 901 Kč 

Ostatní provozní výnosy 97 332 Kč 

VÝNOSY CELKEM 4 041 233 Kč 

Výsledek za vybrané období  373 346 Kč 
             Obr. 9 Výkaz zisku a ztráty za rok 2016 
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Výkaz zisku a ztráty 01-12/2017 odhadovaná 
Oproti 

předešlému 

roku 

Spotřeba materiálu 1 095 429 Kč -3 590 Kč 

Mzdové náklady 1 260 000 Kč 159 475 Kč 

Provozní náklady 3 041 143 Kč -429 944 Kč 

Finanční náklady 114 125 Kč -2 123 Kč 

NÁKLADY CELKEM 3 155 268 Kč -512 628 Kč 

Tržby z prodeje služeb 4 222 286 Kč 411 385 Kč 

Ostatní provozní výnosy 121 714 Kč 24 382 Kč 

VÝNOSY CELKEM 4 344 000 Kč 302 767 Kč 

Výsledek za vybrané období  384 000 Kč 10 654 Kč 
             Obr. 10 Odhadovaný výkaz zisku a ztráty za rok 2017 

 

Z výše uvedených údajů lze dovodit, že si firma vede velmi dobře a její 

obložnost je znát především v tržbách z prodeje, které se meziročně navýšili o cca 400 

tisíc korun. V rámci své personální strategie se firma snaží každý rok navyšovat mzdy, 

především zvýšením nenárokových složek a motivačních složek mzdy s ohledem na 

kvalitu práce zaměstnanců. Záměrem je tak personální stabilizace a zvýšení loajality 

zaměstnanců, do kterých vložila svoji důvěru. Z tohoto důvodu se mzdy meziročně 

zvýšili o cca 150 tisíc korun. Hospodářský výsledek se již několik let zdrží v kladných 

číslech a poslední dva roky okolo 400 tisíc korun, což působí velice důvěryhodně, jak 

na klienty, tak na spolupracující subjekty.  

 

4.2. Organizační struktura 

Firma Senior Sen s.r.o. zaměstnává 10 zaměstnanců. V čele firmy stojí  

2 jednatelé, kteří zodpovídají za řízení obchodních a ekonomických aktivit společnosti. 

Stanovují firemní strategie a rozpočty, jednají s klíčovými zákazníky a strategickými 

partnery, zastupují společnost vůči úřadům. Jednatelům je podřízena vedoucí domu, 

která zajišťuje vedení chráněného bydlení a je nadřízenou všech dalších zaměstnanců. 

Tyto pracovní pozice jsou: Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče  

(5 zaměstnanců), jedna všeobecná sestra (zaměřená na poskytování rehabilitačního 

ošetřování), jedna pracovnice úklidu, jeden aktivizační pracovník a jedna sociální 
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pracovnice, jejímž úkolem je pomáhat lidem při řešení jejich tíživé sociální situace. 

Ostatní pracovníci jsou najímáni pouze externě. 

 Pro zajištění loajality a motivace svých stávajících zaměstnanců využívá firma 

zaměstnaneckých benefitů. Firma pro své zaměstnance poskytuje každodenní stravování 

zdarma, nabízí volnočasové zaměstnanecké benefity, zápůjčku firemního automobilu      

a pořádá společné rodinné akce. Během posledních dvou let byly pořízeny 3 nové 

automobily, 2 pro jednatele, kteří ve stanovené době zajišťují potřebné suroviny  

a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích a ve výhodných cenách. Tyto 

suroviny a materiál používá firma pro svou činnost. Jeden automobil byl pořízen pro 

vedoucí domu, která zajišťuje bezproblémový chod a je využíván pro aktivizaci klientů 

mimo chráněné bydlení.  Taktéž se tento vůz využívá k poskytování terénních služeb. 

Firma absolvovala kontrolu z orgánu Jihomoravského kraje sociálního odboru 

v roce 2017 a splnila kontrolu plnění podmínek registrované služby. Další kontrolou 

byla provedena Krajskou hygienickou stanicí Brno v roce 2017, plnění hygienických 

norem poskytované služby. Na počátku roku 2018 proběhla kontrola pracovníky 

hasičského záchranného sboru JMK – pobočka Tišnov. Tito pracovnicí konstatovali 

perfektní připravenost pro potřeby případného zásahu. Ocenili vysokou vybavenost 

 a erudici pracovníků při použití evakuačních plachet. Byla aktualizována operativní 

karta zásahu. Veškeré kontroly proběhly bez zjištění (jakýkoliv závad). 

 

 

Senior Sen s.r.o. 

Jednatelé 

Vedoucí 

domu 

Externí 

supervizor 

Externí IT 

Pracovník 

v sociálních 

službách – 

přímá 

obslužná péče 

 

Externí 

účetní 

Pracovník 

úklidu 

Externí 

servisní 

technik a 

údržbář 

Sociální 

pracovnice 

Aktivizační 

pracovník 

Všeobecná 

sestra 

   Obr. 11 Organizační struktura společnosti Senior Sen s.r.o. 
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4.3. Metody posuzování 

Jedním z hlavních cílů hodnocení pracovních rizik je chránit bezpečnost a zdraví 

vlastních zaměstnanců. V dalších kapitolách budou popsány analýzy, které byly 

vybrány pro tuto diplomovou práci a to analýza WHAT IF, analýza vnějšího a vnitřního 

prostředí a analýza FMEA. Předpisy pro posuzování a hodnocení rizik nám udávají 

normy ČSN EN 31010 (zde jsou popsány techniky pro posuzování rizik a možné 

postupy při provádění analýz) a ČSN ISO 31 000 (zde popsány předpisy a směrnice pro 

hodnocení rizik) [14,15]. 

 

4.4. Analýza WHAT IF 

Mezi vybrané analýzy bude bezesporu patřit i analýza metodou WHAT IF, na 

kterou následně bude navazovat kvalitativní metoda FMEA. 

Metoda WHAT IF (v překladu co se stane, když) představuje nesystematickou 

analytickou metodu. Je založena na detailní analýze identifikovaných zdrojů rizik. 

Zaměřuje se na prověření nebezpečných či neočekávaných událostí, které by se mohly 

během procesu přihodit. Metoda je velmi tvárná a dokážeme ji přizpůsobit 

požadovaným situacím.  

Analýza metodou WHAT IF si zakládá na postupu brainstormingu. Kdy si lidé 

popř. kvalifikovaný tým kladou otázky a odpovědi, které se mohou v procesu 

vyskytnout. Formulace dotazu je směřována ke stejnému začátku věty: „Co se stane, 

když“. Jedná-li se o jednodušší proces, pak stačí v pracovním týmu pouze dva až tři 

členové, opačně je třeba zapotřebí i vícečlenný tým a více pracovních setkání. 
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                   Obr. 12 Diagram postupu metody WHAT IF 

 

4.5. Analýza SLEPT 

SLEPT (Social, Legal, Economic, Policy, Technology) analýza se používá pro 

efektivní analyzování prostředí podnikání. [10] Zkoumají se faktory obecného prostředí 

a okolí, ve kterém daná firma působí. Tyto faktory je dobré sledovat dlouhodoběji, 

můžeme zjistit jejich dopad na naše podnikání.  
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Sociální faktory 

 Je to faktor, který je spojený s osobou (lidským činitelem) vyplývající z úrovně 

jeho zkušeností, kompetence a jednání veškerých relevantních subjektů. Zajisté 

nejsledovanějším ukazatelem bude délka dožití, která se stále prodlužuje. Ze statistik 

Českého statistického úřadu vyplývá, že v roce 2016 se délka dožití u mužů prodloužila 

na 76,22 a u žen dokonce na 82,05 let. V Jihomoravském kraji, odkud pochází většina 

klientů, se tato délka ještě navyšuje u mužů na 76,46 a u žen na 82,64 let.  

 

Obr. 13 Vývoj naděje dožití (střední délky života) při narození v JMK a ČR               Zdroj: [32] 

 

Legislativní faktory 

 Do této oblasti lze zařadit, jak legislativní tak i právní faktory. Tyto faktory 

ovlivňuje legislativní a hospodářská politika vlády České republiky. Řadíme sem změny 

v oblasti daňových zákonů, změny investiční a rozpočtové politiky, snižování ochrany 

tuzemského trhu a jiné. Blíže popsáno v kapitole 1.1.2., kde je zaměření na legislativu 

v sociálních službách. 

 

Ekonomické faktory 

 Nejdůležitější složkou ekonomických faktorů jsou nákladová rizika. Ty jsou 

vyvolána růstem cen. V důsledku stálého navyšovaní cen může nečekaně dojít 

k překročení stanové hranice nákladů. To může mít za následek nedosažení určeného 

hospodářského výsledku. 
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V posledních letech se především české ekonomice daří. Z mnoha ukazatelů 

vidíme vzrůst ekonomiky. V následujícím grafu je vidět meziroční růst HDP. 

 

 
Obr. 14 Meziroční růst HDP v letech 2013- 2019                Zdroj: [33] 

 

Politické faktory 

 Z politického hlediska může být definováno mnoho faktorů, které mohou 

zasáhnout do podnikání např. migrace, národnostní a rasové nepokoje, stávky v různých 

odvětvích, teroristické útoky, války apod. Zde můžeme pouze sledovat politickou scénu 

a popřípadě se částečně připravit na možné uprchlíky žádající o azyl. I tito lidé budou 

v důchodovém věku našimi potencionálními klienty.  

 

Technologické faktory 

 Vědecko-technický rozvoj nezastavíme, proto je potřeba výsledky z této oblasti 

vhodně aplikovat i do oboru sociálních služeb. Od výzkumu nemůžeme očekávat jen 

pozitivní postup, často nás zasáhnout i v negativních případech např. nezvládnutí 

nového výrobního procesu a pokles výrobní kapacity nebo neúspěch při vývoji nových 

výrobků či technologií. 
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4.6. Analýza FMEA 

Analýza FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, překlad analýza možného 

výskytu a vlivu vad) je metodou, která má za úkol identifikovat závady procesů či 

výrobků, následně je vyhodnotit a určit možná opatření. Tato opatření by měla 

pravděpodobnost výskytu redukovat a zároveň tento proces dokumentovat. Zpravidla 

tuto metodu řadíme mezi kvalitativní metody, ačkoliv může být kvantifikována [13]. 

 Tyto vady mohou nepříznivě ovlivňovat funkce celého systému nebo výslednou 

kvalitu a bezpečnost. Proto u načasování analýzy FMEA je nutné klást důraz na dobu, 

kdy tuto analýzu budeme využívat. Při brzkém spuštění v cyklu vývoje, by mohla 

analýza být velmi nákladná. I tato metoda se řídí svojí normou a tu nalezneme pod 

označením ČSN EN 60812. 

Postup analýzy FMEA se skládá z těchto částí: 

 stanovení základních pravidel pro provádění analýzy, plánování a vypracování 

harmonogramu 

 provedení analýzy FMEA s použitím vhodných pracovních listů či jiných 

podpůrných prostředků 

 shrnutí a vypracování zprávy o analýze 

 aktualizace analýzy FMEA, jakmile se změní vývoj událostí [12] 

Prvními kroky při analýze je sestavení základních pravidel, která představují 

klasifikaci závažnosti (posouzení významnosti důsledku způsobu poruchy pro provoz 

podniku). Klasifikace závažnosti by měla vycházet z povahy systému ve vztahu 

k možným důsledkům pro uživatele nebo životní prostředí vyplývajícím z poruchy, 

z funkční výkonnosti systému, ze smluvních požadavků kladených zákazníkem,  

z obecných bezpečnostních požadavků a požadavků vyplývajících ze záruky. Poté je 

určena hodnota pravděpodobnosti výskytu a to riziko nastane, míra rizika  

a pravděpodobnost odhalení rizika předtím než nastane. Tyto hodnoty budou aplikovány 

v následující kapitole [12]. 
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V dalších krocích se provádí samotná analýza FMEA pomocí pracovního listu, 

který si vybereme a popřípadě použití jiných vhodných prostředků. Následuje shrnutí 

metody a vypracování zprávy o analýze FMEA. V budoucnu budou probíhat její 

aktualizace v případě změn událostí [11]. 

Důvody větší potřebnosti analýzy FMEA než v dřívějších dobách: 

 rostoucí požadavky zákazníků na spolehlivost a jakost 

 proměny právního prostředí 

 zkracující se doby na vývoj a zkoušení 

 rostoucí počet složitějších řešení (více komponentů a dílů) 

 rostoucí tlak nákladů a racionalizace 
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5. VLASTNÍ ŘEŠENÍ 

Tato část práce popisuje analyzována vybraná rizika týkající se společnosti 

Senior Sen s.r.o. pomocí vybraných druhů metod. Bude se zde vycházet z poznatků       

a teorie, která byla popsána v předchozích kapitolách. Především kapitola 4. přinesla 

mnoho důležitých informací a podnětů, ze kterých budou použité metody vycházet.  

 

5.1. Identifikace rizik 

Před provedením analýzy, je nutno si identifikovat rizika. Dosud firma nikdy 

nepoužila analýzu WHAT IF ani FMEA, byla pouze analyzována metodou SLEPT  

a také při vstupu na trhu byla analyzována konkurence, která měla za posledních 5 let 

velmi proměnlivý vývoj. Tyto metody jsou teoreticky popsány v kapitole číslo 4. Pro 

nalezení možných rizik byla použita metoda brainstormingu ve spolupráci s vedoucím 

práce a oponenta. Rizika byla rozdělena na vnější a vnitřní rizika. Také byla brána 

v potaz míra jejich pravděpodobnosti a výskytu. 

 

Rizikové provozní situace: 

Vnější: 

 zabezpečení domu  

 riziko příchodu osob s klamavým obchodem „šmejdů“ 

 riziko dopravních komplikací při převozu klientů 

o dopravní nehoda 

o nenadálá technická porucha nebo závada 

 úder blesku 
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Vnitřní: 

Lidská rizika 

 manipulace s klienty 

 přesun klienta s pomocí „schodolezu“ 

 infekční onemocnění klientů nebo zaměstnanců 

 riziko agresivního klienta 

 riziko úrazu obecně  

o riziko pohybu zaměstnanců po domě 

o riziko v kuchyni 

 rizika v kancelářích 

o ergonomické řešení – špatné sezení 

o práce s technickými zařízeními (skartovačka, PC) 

 zabezpečení lékárny 

o záměna léků při podávání klientům 

o nezabezpečení vstupu do lékárny 

 vysoká psychická zátěž v povolání (syndrom vyhoření, vznik psychických 

poruch a závislost) 

Technická a provozní rizika 

 požár v domě - označení únikových východů + hasicí přístroje 

o evakuační podložky pro rychlý přesun klientů 

o zkrat, přepětí nebo podpětí elektrických zařízení 

o porušení zákazu kouření v budově 
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 výbuch plynu 

 přerušení dodávky vody nebo energií 

 finanční újma při kódování úkonů péče 

 krádež prostředků 

 finanční škoda – zpronevěra  

 únik osobních dat klientů z firemního softwaru  

 

5.2. Analýza SLEPT 

Sociální faktor 

Jedním z důležitých sociálních faktorů je určitě ukazatel nezaměstnanosti. Toto 

téma je poslední dobu velmi skloňované, protože míra nezaměstnanosti se dostala do 

historického minima. Mikroregion Tišnovska vždy patřil v rámci Jihomoravského kraje 

do míst s nejvyšší nezaměstnaností. Toto prvenství stále drží avšak s mírou 

nezaměstnanosti pouze 4,4% (údaj z ledna 2018). Míra nezaměstnanosti v České 

republice se v posledních měsících pohybuje kolem 2,3%. 

Mikroregion 
Podíl nezaměstnaných 

osob 
Volná místa 

Ivančicko 3,10% 131 

Kuřimsko 3,20% 537 

Pohořelicko 4,90% 701 

Rosicko 3,20% 393 

Šlapanicko 2,50% 1224 

Tišnovsko 4,40% 296 

Židlochovicko 3,40% 345 
         Obr. 15 Míra nezaměstnanosti v mikroregionech     Zdroj: [34] 
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Legislativní faktor 

Legislativní oblast je především ovlivněna zákony a provádějícími vyhláškami    

a každý subjekt je uvedený v registru poskytovatelů sociální služby. Na každou 

registrovanou společnost na území České republiky jsou kladeny vysoké nároky na 

dodržování legislativy a především kvality. Níže jsou předpisy, které především 

ovlivňují oblast podnikatelského záměru: 

 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některé úkony v sociálních 

službách 

 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

 zákon č. 586/1991 Sb., o daních z příjmu 

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

 

  Obr. 16 Registr poskytovatelů sociální služby                  Zdroj: [35] 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=108~2F2006&part=&name=&rpp=15
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Ekonomický faktor 

 V části ekonomických ukazatelů jsou dva hlavní faktory a těmi jsou úrokové 

sazby úvěrů a míra inflace. 

Úrokové sazby úvěrů: 

 Tento údaj společnost Senior Sen s.r.o. sleduje a to z důvodu, že byl proveden 

nákup nemovitosti na úvěr. V době pořízení nemovitosti se úvěry pohybovali na velmi 

zajímavých úrocích. Od listopadu vidíme, že Česká národní banka začíná úroky zvedat 

a posledním známým číslem 3M PRIBOR (referenční hodnota úrokových sazeb na trhu 

mezibankovních depozit) se odstáváme téměř k hranici 1%. 

Úroky z úvěru Rok Výše v % 

úrokové sazby 3M 

PRIBOR 

2014 0,37 

2015 0,33 

2016 0,29 

2017 0,28 
  Obr. 17 Vývoj úrokových sazeb 3M PRIBOR 

Míra inflace 

 Sazby v letech 2013 – 2016 byly na velmi nízké úrovni. Až v roce 2017 se míra 

inflace začala zvedat až ke 2,5%. Predikce předních českých ekonomů jsou takové, že 

inflace se bude dále pohybovat v pásmu od 2 - 3 %. Tato prognóza se zatím v prvních 

kvartálu roku 2018 potvrdila. Níže je uvedena tabulka s hodnotami za poslední 4 roky. 

ukazatel rok výše v % 

Míra inflace 

2014 0,4 

2015 0,3 

2016 0,7 

2017 2,5 
  Obr. 18 Vývoj míry inflace 
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Politický faktor 

Jedním z nejdůležitější politických faktorů je bezesporu daň z přidané hodnoty. 

Od roku 2010 dochází k postupnému navyšování, což má za následek zdražování vstupů 

pro firemní finance. DPH se dělí na dvě sazby a to sníženou a základní. Snížená vzrostla 

z původních 10 % na 15% a základní z 19% na 21 %.  Co se týče ostatních vlivů, tak by 

neměl být vliv na podnikání společnosti Senior Sen s.r.o. účinek. 

Technologický faktor 

Jelikož podnik působí v oblasti sociálních služeb, kde se nejedná přímo              

o výrobní proces, tak vliv technologickým faktorů nebude mít zásadní vliv. Zde je 

potřeba kontrolovat a zjišťovat zda samotná firma nemůže využívat technologií pro 

usnadnění práce či procesů. Příkladem je zakoupení víceuživatelského počítačového 

informačního systému pro pobytová zařízení sociálních služeb. Program obsahuje 

zejména následující části:  

Sociální část - evidence zájemců o sociální službu, bodové hodnocení a pořadník, 

kompletní agenda klientů, individuální plánování péče, vyúčtování za pobyt a stravu, 

vratky, depozita, fakultativní činnosti, agenda vyřizování stížností 

Stravování – klienti, pracovníci, cizí strávníci, objednávky stravy, stravenky, výběr  

z více druhů jídla, až 6 jídel denně, normování stravy, receptury a jejich vazby na 

sklady, libovolný počet jídelníčků na den 

Sklady - možnost používat neomezené množství skladů, příjemky, výdejky, převodky, 

uzávěrky skladů, kontrola záporných stavů, výpočet cen zásob (vážené průměry), 

přehledné tiskové výstupy, inventury, sklady lze vést v cenách s DPH nebo bez DPH. 

Zaměstnanci - osobní údaje, provozní údaje, stravování zaměstnanců, vzdělávání 

zaměstnanců, dokumenty zaměstnanců, přehledné tiskové výstupy, volitelné provázání 

pracovníků s přihlašováním do aplikace 
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5.2.1 Analýza konkurence 

V Jihomoravském kraji dle registru poskytovatelů sociální služby je k datu  

31. 1. 2018 - 26 zařízení s působností chráněného bydlení. Od roku 2013 se sice počet 

chráněných bydlení zdvojnásobil, ale stále je v tomto oboru přetlak poptávky nad 

nabídkou. Rozmístění chráněných bydlení dokresluje obrázek níže.  

 

Obr. 19 Mapa poskytovatelů chráněného bydlení v JMK          Zdroj: [36]  

 

 

 

Při zjišťování nejbližších konkurentů v okolí se využilo webového prohlížeče  

a především internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je registr 

poskytovatelů sociálních služeb. Tato metoda se jevila jako nejrychlejší a velmi se 

osvědčila. Po nalezení objektů se rozhodlo některé navštívit osobně a podívat se jak jiná 

zařízení fungují. Při návštěvě zařízení byly získány informace, jak od klientů daného 

zařízení, tak i od personálu nebo osoby, která byla odpovědná za fungování a provoz 

celého objektu. K této analýze pomohla bakalářská práce, která se zaměřila na srovnání 

při tvorbě podnikatelského záměru. Cesta tedy vedla přes stejné poskytovatele. Znovu 
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byl předmětem zkoumání Domov sv. Alžběty – Domov pro seniory v Žernůvce. Tento 

poskytovatel je nezisková organizace a jejím zřizovatelem je Kongregace Milosrdných 

sester III. Řádu sv. Františka pod ochranou svaté Rodiny v Brně. Druhou návštěvou byl 

domov pro seniory Předklášteří. Domov se nachází v bezbariérovém nově 

vybudovaném domě s kapacitou 84 lůžek, což je jedna z největších budov v kraji. Třetí 

návštěvou byla oblastní charita Tišnov spadající pod Diecézní charitu Brno. Toto bylo 

spíše menší zařízení pod církevní správou. Poslední zastávkou bylo chráněné bydlení ve 

Skryjích, které poskytuje služby osobám s mentálním postiženým. 

Zajímavým zjištění bylo, že 25 poskytovatelů z 26 není soukromým subjektem, 

nýbrž zpravidla příspěvkovými organizacemi nebo různými odnožemi diecézní charity 

či domy, které byly zřízeny nadacemi. Důležitým faktorem je, že v okolí chráněného 

bydlení Deblín není přímá konkurence, která by se zaměřovala na podobnou cílovou 

klientelu.  

 

5.3. Analýza WHAT IF 

Před aplikací analýzy FMEA je vždy doporučováno provést analýzu WHAT IF  

a splnit právě tak návaznost těchto analýz. Níže budou popsány zaměstnanecké pozice, 

kde mohou vzniknout rizika. Tato kapitola je rozdělena do 4 sekcí podle pracovní 

pozice a rizik, která mohou nastat. Jsou to pracovníci: pracovník v sociálních službách – 

přímá obslužná péče, sociální pracovnice, aktivizační pracovník a vedoucí domu. Cílem 

je identifikovat nebezpečné stavy a provozní situace. Dále odhadnout možné následky  

a navrhnout opatření vedoucí ke snížení rizika. 

 

Co se stane, když pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče 

jedná lehkomyslně v chráněném bydlení Deblín? 

 může přivodit zranění, újmu na zdraví či dokonce smrt zdraví klientů  

a zaměstnanců  

 může poškodit vybavení domu 
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 může poškodit osobní věci klientů 

 může způsobit požár, výbuch plynu, a tím způsobit značné škody či ohrozit život 

lidí pohybujících se po domě 

 může porušit bezpečností předpisy – riziko úrazu 

 

Co se stane, když sociální pracovnice jedná lehkomyslně při své práci 

v chráněném bydlení Deblín? 

 může nechat odemčené dveře a tím poškodit osobní věci klientů a společnosti 

 může porušit bezpečností opatření a způsobit si zdravotní problémy 

 může způsobit zapálení nebo vytopení domu 

 může zaměnit podávání léků mezi klienty a způsobit zdravotní problémy či je 

dokonce ohrozit na životě 

 může ponechat otevřenou lékárnu a umožní klientovi použít jakýkoli obsah a tím 

ho může ohrozit na zdraví či životě 

 

Co se stanem, když aktivizační pracovník jedná lehkomyslně při své práci 

v chráněném bydlení Deblín? 

 může poškodit zdraví klientů 

 může nebezpečně či lehkomyslně zacházet se „schodolezem“ – pád ze schodů 

 může špatně vyhodnotit chování klienta a ohrozit svoje zdraví  
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Co se stane, když vedoucí domu jedná lehkomyslně při své práci 

v chráněném bydlení Deblín? 

 může způsobit dopravní nehodu 

 může si způsobit zdravotní problémy – špatné sezení v kanceláři 

 může porušit bezpečností opatření a způsobit si zdravotní problémy 

 může nezabezpečit lékárnu a tím ohrozit klienty 

 může nedodržet bezpečnostní předpisy a ohrozit zdraví klientů nebo 

zaměstnanců 

 může lehkomyslně nakládat s finančními prostředky 

 

5.4. Analýza FMEA 

Ve firmě Senior Sen s.r.o. není zaveden systém řízení rizik. Na začátku podnikání 

byl sestaven krátký seznam možných rizik, ale dále již nebyl nikterak rozvíjen. Proto 

jsou vyjmenovaná rizika zcela novým objektem zájmu majitelů firmy. 

Pro další práci s riziky je zapotřebí provést analýzu FMEA, kde bude nezbytné 

sestavit čtyři pomocné tabulky a to: tabulku s pravděpodobností výskytu vady, význam 

vady (závažnost), pravděpodobnost odhalení vady a tabulku s mírou rizika. Tabulky 

jsou převzaty z publikace: FMEA: Analýza možností vzniku vad a jejich následků [11]. 

 

Význam vady (závažnost) 

Téměř neznatelné působení 1 

Nevýznamná vada, malé obtěžování 2 - 3 

Středně vážná vada 4 - 6 

Vážná vada 7 - 8 

Zvláště vážná vada 9 - 10 
    Obr. 20 Pravděpodobnost výskytu vady a její klasifikace 
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Pravděpodobnost výskytu vady 

Zanedbatelná 1 

Velmi malá 2 - 3 

Malá 4 - 6 

Střední 7 - 8 

Vysoká 9 - 10 
    Obr. 21 Význam vady (závažnost) a její klasifikace 

 

Pravděpodobnost odhalení vady 

Velká 1 

Střední 2 - 5 

Malá 6 - 8 

Velmi malá 9 

Zanedbatelná 10 
    Obr. 22 Pravděpodobnost odhalení vady a její klasifikace 

 

Míra rizika 

Vysoká 500 

Střední 125 

Žádná 5 
    Obr. 23 Míra rizika a její klasifikace 

  

V níže uvedených tabulkách je sestavena analýza FMEA, která byla vytvořena 

na základě zjištěných údajů. Analýza se zaměřuje především na bezpečnostní rizika. 

V analýze jsou sloučena podobná rizika, tak aby jednotlivé tabulky byly logicky            

a systematicky sjednoceny. Jako místa výskytu jsou určena lokace chráněné bydlení 

(oblast celého domu a přilehlého pozemku), pokoje klientů, společný prostor budovy, 

kuchyně a kancelář. 
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ZLEPŠENÝ STAV

Číslo
Místo       

Funkce

Způsob možné 

závady
Možný důsledek

Závažnost 

klasifikace

Výskyt 

klasifikace
Možná příčina

Odhalení 

klasifikace

Míra 

rizika
Opatření Odpovědná osoba

Závažnost 

klasifikace

Výskyt 

klasifikace

Odhalení 

klasifikace

Míra 

rizika

1.
Chráněné 

bydlení

Nezabezpečený 

dům 

Poškození zdraví, 

porušení 

bezpečnosti, 

finanční újma

9 6

Běžné riziko, 

porušení předpisů, 

lehkomyslné 

jednání

7 378

VO - dbát zvýšené opatrnosti, kontrolovat příchozí 

osoby a sledovat dění kolem sebe, pravidelná kontrola 

zabezpečení domu                                                    

TO - vybrat vhodné zabezpečovací systémy domu

Vedoucí domu / 

Pracovník v 

sociálních 

službách - POP

8 4 5 160

2.
Chráněné 

bydlení

Příchod osob s 

klamavým 

obchodem

Poškození zdraví, 

finanční újma
9 6

Běžné riziko, 

porušení předpisů, 

lehkomyslné 

jednání

6 324

VO - dbát zvýšené opatrnosti, kontrolovat příchozí 

osoby a sledovat dění kolem sebe, pravidelná kontrola 

zabezpečení domu                                                      

TO - vybrat vhodné zabezpečovací systémy domu

Vedoucí domu / 

Pracovník v 

sociálních 

službách - POP

7 4 5 140

3.
Chráněné 

bydlení

Krádež, ztráta 

finanční 

prostředků

Finanční újma 7 7

Běžné riziko, 

porušení předpisů, 

lehkomyslné 

jednání

4 196

VO - dodržování postupů při manipulaci s penězi                                                                 

TO - zabezpečená místnost prostřednictvím 

speciálního klíče, bezpečností okna a dvěře, ukládání 

peněz do uzamykatelné pokladny, uzamykatelný 

kancelářský nábytek

Vedoucí domu / 

Sociální 

pracovnice / 

Majitelé 

5 6 3 90

4. PC
Únik osobních 

dat

Poškození 

soukromí, finanční 

újma

9 5

Běžné riziko, 

porušení předpisů, 

lehkomyslné 

jednání

4 180

VO - poučení o práci na PC, využívání zabezpečených 

aplikací                                                                                   

TO - uložení notebooku do uzamykatelné skříně, 

využívání antivirové ochrany, používání silných hesel

Majitelé 7 4 3 84

5.
Řízení 

vozidla
Dopravní nehoda

Poškození 

automobilu či 

zdraví, popř. smrt

9 3

Únava, vlastní 

nebo cizí 

nepozornost

4 108

VO - zvyšováním úrovně školení a znalost řidičů z 

pravidel provozu a dodržování předpisů, pravidelná 

školení BOZP                                                                    

TO - zajištění vysoké technické úrovně vozidel

Vedoucí domu 8 3 4 96

FMEA ANALÝZA STÁVAJÍCÍ STAV

 

Obr. 24 Analýza FMEA, riziko 1- 5 

 

VO – výchovná opatření 

TO – technická opatřen 
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ZLEPŠENÝ STAV

Číslo
Místo       

Funkce

Způsob možné 

závady
Možný důsledek

Závažnost 

klasifikace

Výskyt 

klasifikace
Možná příčina

Odhalení 

klasifikace

Míra 

rizika
Opatření Odpovědná osoba

Závažnost 

klasifikace

Výskyt 

klasifikace

Odhalení 

klasifikace

Míra 

rizika

6.
Pokoje 

klientů

Manipulace s 

klienty u lůžka

Poškození zdraví, 

popř. smrt
8 6

Porušení předpisů, 

lehkomyslné 

jednání

2 96

VO - zvyšování úrovně dovedností prostřednictvím 

celoživotního vzdělávání                                                  

TO - dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s klienty, 

dodržovat veškeré předpisy, používání pomůcek pro 

přesun a manipulaci                                                                  

Vedoucí domu / 

Pracovník v 

sociálních 

službách - POP

6 5 2 60

7.
Chráněné 

bydlení

Pád ze 

„schodolezu“

Poškození zdraví, 

popř. smrt
8 4

Porušení předpisů, 

lehkomyslné 

jednání, 

nepozornost

3 96

VO - zvyšování úrovně dovedností prostřednictvím 

celoživotního vzdělávání                                                 

TO - pravidelná revize zařízení, kontrola funkčnosti 

zařízení vedoucím domu, zajištění eventuální opravy   

Vedoucí domu / 

Pracovník v 

sociálních 

službách - POP

7 4 3 84

8.
Chráněné 

bydlení

Infekční 

onemocnění

Poškození zdraví, 

popř. smrt
8 4

Porušení předpisů 

a opatření
3 96

VO - pravidelná školení BOZP                              

TO - zabezpečení bariérové ochrany a očkování

Vedoucí domu / 

Pracovník v 

sociálních 

službách - POP

7 4 2 56

9.
Pokoje 

klientů
Agresivní klient

Poškození zdraví, 

popř. smrt
7 2

Nevhodné zařazení 

klienta do cílové 

skupiny, nepodání 

nebo záměna léků

2 28

VO - zvyšování úrovně vědomostí prostřednictvím 

celoživotního vzdělávání                                                                     

TO - dodržování pracovních postupů při práci s 

agresivním klientem

Pracovník v 

sociálních 

službách - POP

7 2 1 14

10.
Chráněné 

bydlení
Záměna léků

Poškození zdraví, 

popř. smrt
9 6

Únava, vlastní 

nebo cizí 

nepozornost

6 324

VO - pravidelné školení a jeho dodržování                                                                     

TO - dodržování postupu při manipulaci s léky, přímá 

kontrola označení dávek před podáním klientům

Pracovník v 

sociálních 

službách - POP

7 4 4 112

11.

Společný 

prostor 

budovy

Zabezpečení 

lékárny

Poškození zdraví, 

popř. smrt
8 7

Porušení předpisů,  

vlastní nebo cizí 

nepozornost, 

lehkomyslné 

jednání

5 280

VO - pravidelné školení a jeho dodržování, kontrola 

postupu vedoucím domu                                                                     

TO - dodržování postupu při manipulaci s léky, 

zajištění vyhrazeného prostoru jeho uzamčením, 

kontrola funkčnosti zařízení vedoucím domu, zajištění 

eventuální opravy   

Pracovník v 

sociálních 

službách - POP

6 5 4 120

FMEA ANALÝZA STÁVAJÍCÍ STAV

 

Obr. 25 Analýza FMEA, riziko 6 - 11 

 

VO – výchovná opatření 

TO – technická opatření 
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ZLEPŠENÝ STAV

Číslo
Místo       

Funkce

Způsob možné 

závady
Možný důsledek

Závažnost 

klasifikace

Výskyt 

klasifikace
Možná příčina

Odhalení 

klasifikace

Míra 

rizika
Opatření Odpovědná osoba

Závažnost 

klasifikace

Výskyt 

klasifikace

Odhalení 

klasifikace

Míra 

rizika

12. Kuchyně Úraz v kuchyni Poškození zdraví 7 2

Porušení předpisů, 

únava, vlastní nebo 

cizí nepozornost

3 42

VO - pravidelná školení BOZP                                                                     

TO - dodržování pracovních postupů při používání 

kuchyňského zařízení

Pracovník v 

sociálních 

službách - POP

6 2 3 36

13.
Chráněné 

bydlení

Uklouznutí, pád 

na schodech, ze 

žebříku

Poškození zdraví, 

popř. smrt
5 3

Bežné riziko, 

lehkomyslne 

jednání, 

neopatrnost

5 75

VO - pravidelná školení BOZP a dodržování, 

používání ochranných osobních pracovních pomůcek                                                                     

TO - zajištění ochranných pomůcek

Vedoucí domu / 

Pracovník v 

sociálních 

službách - POP

4 3 2 24

14. Kancelář

Úraz 

zaměstnance v 

kanceláři

Poškození zdraví 6 1

Porušení předpisů, 

únava, vlastní nebo 

cizí nepozornost

3 18
VO - pravidelné školení BOZP a jeho dodržování                                                                     

TO - efektivní ergonomické uspořádání kanceláře 

Vedoucí domu / 

Sociální 

pracovnice

5 1 3 15

15.
Chráněné 

bydlení
Psychická zátěž Poškození zdraví 7 2

Nedodržení účasti 

na supervizi, 

lehkomyslné 

jednání

3 42

VO - pravidelná účast na supervizních setkáních, 

pravidelná komunikace s POP a definování možných 

rizik

Vedoucí domu / 

Majitelé 
6 2 2 24

FMEA ANALÝZA STÁVAJÍCÍ STAV

 

Obr. 26 Analýza FMEA, riziko 12 - 15 

 

VO – výchovná opatření 

TO – technická opatření 
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ZLEPŠENÝ STAV

Číslo
Místo       

Funkce

Způsob možné 

závady
Možný důsledek

Závažnost 

klasifikace

Výskyt 

klasifikace
Možná příčina

Odhalení 

klasifikace

Míra 

rizika
Opatření Odpovědná osoba

Závažnost 

klasifikace

Výskyt 

klasifikace

Odhalení 

klasifikace

Míra 

rizika

16.
Chráněné 

bydlení

Technická 

porucha
Poškození zařízení 7 4

Běžné riziko, 

nepozornost při 

práci

3 84

TO - zajištění přepěťové ochrany, zajištění dodávky 

náhradního zdroje vody, zajištění alternativního zdroje 

vytápění

Vedoucí domu 6 4 2 48

17. Kancelář

Práce s 

elektrickými 

zařízeními

Poškození zdraví 6 2

Únava, vlastní 

nebo cizí 

nepozornost

3 36

VO - pravidelné školení BOZP a jeho dodržování                                                                     

TO - pravidelná revize technických zařízení, kontrola 

funkčnosti zařízení vedoucím domu, zajištění eventuální 

opravy 

Vedoucí domu 6 2 2 24

18.
Chráněné 

bydlení
Úder blesku

Poškození 

vybavení či zdraví
7 2

Běžné riziko, 

porušení předpisů
2 28

VO - dodržovat bezpečnostní předpisy, včas 

upozornit na nedostatky nebo nebezpečí                                           

TO - zajištění pravidelné revize zařízení, v případě 

jakéhokoliv ohrožení zajistit ihned opravu

Vedoucí domu 6 2 2 24

19.
Chráněné 

bydlení
Požář v domě

Poškození 

vybavení, zařízení 

či zdraví

9 6

Běžné riziko, 

porušení předpisů, 

lehkomyslné 

jednání

3 162

VO - pravidelné školení požární ochrany, poučení o 

možnosti využívání vyhrazených prostor pro kouření                                                                  

TO - určení vyhrazených prostor pro kouření, 

pravidelné revize elektrických a plynových zařízení, 

eventuálně zajištění jejich oprav, pravidelné kontroly 

hydrantu a hasicích přístrojů, zajištění evakuačních 

plachet pro imobilní klienty

Vedoucí domu 8 4 3 96

20.
Chráněné 

bydlení
Výbuch plynu

Poškození 

vybavení, zařízení 

či zdraví

9 5

Běžné riziko, 

porušení předpisů, 

lehkomyslné 

jednání

4 180

VO - dodržování postupů při podezření na únik plynu                                                                  

TO - pravidelná revize plynových zařízení, eventuálně 

zajištění jejich opravy, revize komínů

Vedoucí domu 8 5 3 120

FMEA ANALÝZA STÁVAJÍCÍ STAV

 

Obr. 27 Analýza FMEA, riziko 16 - 20 

 

VO – výchovná opatření 

TO – technická opatření 
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5.5. Hodnocení rizik 

Prostřednictvím analýzy FMEA bylo definováno 20 rizik, která následně prošla 

dalším zpracováním. Byla identifikována všechna možná rizika, která jsou spojena 

s fungováním chráněného bydlení Deblín, které provozuje firma Senior Sen s.r.o. Byly 

zohledněny všechny faktory a rizika byla rozdělena na vnitřní a vnější. Z analýzy vyšla 

pouze 

4 rizika, která měla vyšší hodnotu než 250. Konkrétně to byly nezabezpečený dům, 

příchod osob s klamavým obchodem, záměna léku a zabezpečení lékárny. Tato čtyři 

rizika tedy byla vyhodnocena jako vysoká. Dalších 15 rizik by vyhodnoceno dle 

příslušné míry rizika jako rizika střední a pouze jedno riziko bylo vyhodnoceno jako 

běžné riziko. 

 

5.6. Redukce rizik 

Jako vyústění analýzy rizik, pomocí WHAT IF a FMEA mají být následně 

aplikovány tyto postupy: 

 vytvoření výchovných a technických opatření 

 vědomé akceptování rizika 

 redukce daných rizik popř. úplné vyhnutí se riziku 

 pojištění rizika – transfer 

Následující kapitola popisuje vybraná vhodná opatření na snížení riziku  

u jednotlivých způsobů závad. Jedním z možných způsobů redukce rizik je přijímání 

zaměstnanců s vyšší úrovní, jak dovedností, tak vědomostí z oblasti sociálních služeb. 

Při opakovaných výskytech lehkomyslného jednání zaměstnance by společnost měla 

uvažovat o rozvázání pracovního poměru a tím snižovat budoucí možná rizika. 

Samozřejmostí je využití pojištění podnikatelských rizik, jak na majetkové škody, tak     

i na lidské selhání. Toto pojištění pak doplnit o speciální rizika vztahující se na obor 

podnikání společnosti Senior Sen s.r.o. 
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5.7. Návrhy opatření  

Redukce rizik byla prováděna, jak s ohledem na vynaložení co nejmenších 

nákladů, tak především, aby po jejich snížení byla dlouhodobě udržitelná a smysluplná. 

Zásadní pozornost je věnována čtyřem rizikům vyhodnocených jako vysoká, ale             

i dalším 16, která v analýze byla hodnocena jako střední a běžná. 

Pomocí navržených opatření by se měly míra rizika snížit pomocí snížení 

závažnosti vady, výskytu vady nebo míry odhalení vady. Návrhy byly rozděleny na dvě 

skupiny – výchovná opatření a technická opatření. 

 

Návrhy na výchovná opatření: 

 pravidelné školení a jeho dodržování, kontrola pracovních postupů vedoucím 

domu 

 zvyšování úrovně vědomostí a dovedností prostřednictvím celoživotního 

vzdělávání     

 pravidelná školení BOZP 

 dodržování postupů při podezření na únik plynu      

 pravidelné školení požární ochrany, poučení o možnosti využívání vyhrazených 

prostor 

 dodržování bezpečnostních předpisů, včasné upozornění na nedostatky nebo 

nebezpečí 

 pravidelná účast na supervizních setkáních, pravidelná komunikace s POP  

a definování možných rizik 

 používání ochranných osobních pracovních pomůcek                
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 zvyšováním úrovně školení a znalost řidičů z pravidel provozu a dodržování 

předpisů 

 poučení o práci na PC, využívání zabezpečených aplikací 

 dodržování postupů při manipulaci s penězi 

 dodržování zvýšené opatrnosti, kontrolovat příchozí osoby a sledování dění 

kolem sebe, pravidelná kontrola zabezpečení domu 

Návrhy na technická opatření: 

 pravidelná revize plynových zařízení, eventuálně zajištění jejich opravy, revize 

komín 

 určení vyhrazených prostor pro kouření, pravidelné revize elektrických 

a plynových zařízení, eventuálně zajištění jejich oprav 

 pravidelné kontroly hydrantů a hasicích přístrojů, zajištění evakuačních plachet 

pro imobilní klienty 

 zajištění pravidelné revize dalších zařízení, v případě jakéhokoliv ohrožení 

zajistit ihned opravu 

 zajištění přepěťové ochrany, zajištění dodávky náhradního zdroje vody, zajištění 

alternativního zdroje vytápění 

 zajištění ochranných pomůcek 

 efektivní ergonomické uspořádání kanceláře 

 dodržování pracovních postupů při používání kuchyňského zařízení 

 dodržování postupu při manipulaci s léky, zajištění vyhrazeného prostoru jeho 

uzamčením, kontrola funkčnosti zařízení vedoucím domu, zajištění eventuální 

opravy 

 dodržování pracovních postupů při práci s agresivním klientem 
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 zabezpečení bariérové ochrany a očkování 

 dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s klienty, dodržovat veškeré předpisy 

 zajištění vysoké technické úrovně vozidel 

 uložení notebooku do uzamykatelné skříně, využívání antivirové ochrany, 

používání silných hesel 

 výběr vhodného zabezpečovací systémy domu 

 zabezpečená místnost prostřednictvím speciálního klíče, bezpečnostní okna 

a dveře, ukládání peněz do uzamykatelné pokladny, uzamykatelný kancelářský 

nábytek 

 

Vynaložené náklady na redukci těchto rizik: 

 školení BOZP – pravidelné školení 1x ročně, předpokládaný náklad cca 3500 Kč 

- školení se zúčastní všichni zaměstnanci  

 ochranné pomůcky – nákup ochranných pomůcek zajistí zaměstnavatel  

a náklady s tím spojené se mohou pohybovat cca 10 000 Kč ročně 

 kamerový systém  

- nákup kamerového systému dle velikosti domu – pravděpodobný náklad 

25 000 Kč (v balíčku 4 kamery, AHD záznamové zařízení, 1000 GB 

pevný disk, napájecí zdroje a GPS lokátor) 

- montáž vybranou firmou bude pravděpodobný náklad 8 000 Kč 

- měsíční náklady na připojení ke službě centralizované ochrany pro malé 

až střední podniky jsou v rozmezí od 500 – 1500 Kč (podle počtu 

využívaných služeb) 
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Co musí podnik udělat, aby se mohl připojit na pult centralizované ochrany 

(PCO)? 

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 

Vyhlašuje poplach v případech, kdy nepovolaná osoba vstoupí do střeženého prostoru, 

při vzniku požáru a dalších hlídaných stavech.  

Komunikační zařízení 

Většina současných ústředen zabezpečovacího systému umožňuje posílat data na pult 

centralizované ochrany pouze pomocí telefonního komunikátoru. Proto je 

zabezpečovací systém obvykle doplněn o rádiový vysílač nebo GPRS komunikátor. 

Instalace EZS a připojení služby PCO 

Instalaci EZS, komunikačního zařízení a nastavení přenosu informací provede technik 

dané firmy. 

 

Součet těchto jednorázových nákladů vytváří firmě vstupní investici 

v předpokládané výši 33 000 Kč a pravidelné náklady by se pohybovaly cca 28 000 Kč 

každý rok (uvažujeme připojení k CPO, pravidelný nákup ochranných pomůcek            

a pravidelná školení BOZP). Výše investice jsou pro cash flow firmy určitě reálné          

a bude o nich moci přemýšlet. Všechna tato opatření sníží možná rizika, která vyšla 

v analytické části jako vysoká. Konečné rozhodnutí je však na majitelích společnosti. 

Musí rozhodnout, zda vynaložené náklady jsou akceptovatelné nebo jestli není 

v některých případech riziko výhodnější podstoupit. 
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6.  VÝSLEDKY A DISKUZE  

Diplomová práce se zaměřovala na posouzení rizik Chráněného bydlení Deblín  

a redukci rizik, která by mohla podnikání společnosti Senior Sen s.r.o. ohrozit. Proto 

byla kapitola současného stavu zaměřena na demografický vývoj a stárnutí 

obyvatelstva, které je dlouhodobým globálním problémem. S přibývajícími lidmi 

v důchodovém věku se bude zvyšovat zájem o tuto službu. Tím se budou zvyšovat         

i nároky klientů na kvalitu v sociálních službách a proto je potřeba poskytovat bydlení 

s jistým řízením rizik. Především se zaměřením na kvalitní ubytování, stravu                  

a bezpečnost. Inspiraci můžeme najít v okolních zemích, kde jsou sociální služby 

s dlouhou historií. 

Analýza FMEA byla rozdělena systematicky a logicky na 4 oblasti vyjádřené 

v jednotlivých tabulkách, podle podobnosti výskytu daného rizika. Z provedené analýzy 

posouzení rizik chráněného bydlení vyplývá, že nejčastějšími riziky jsou nezabezpečený 

dům, příchod osob s klamavým obchodem, záměna léků a zabezpečení lékárny. Tato 

rizika vyšla s hodnotami přes 250, a tudíž byla hodnocena rizikem vysokým. Další 

rizika vyšla s nižšími hodnotami, které jsou jednodušeji redukovatelná. Jediné z těchto 

rizik, které stojí za zmínku je krádež nebo ztráta finančních prostředků. Zmíněné riziko 

je, ale velmi spjaté z bezpečností domu, která je klíčová pro snížení nejvyšších rizik 

podle analýzy FMEA. 

Za podmínky, že firma Senior Sen s.r.o. vyřeší otázku bezpečnosti chráněného 

bydlení, které provozuje, bude to mít pozitivní vliv hned na několik rizik, která jsou 

úzce spojená. Jelikož finanční náklady na redukci rizik jsou v nižších řádech 

desetitisíců, jsou pro firmu opatření velmi reálná. Zavedení kamerového systému           

a systému pultu centralizované ochrany zvýší pocit bezpečí klientů i zaměstnanců, který 

zajišťuje nepřetržitý provoz služby. Dále by také mělo vedení více lpět na dodržování 

nošení ochranných pracovních pomůcek, které jsou nejefektivnějším nástrojem pro 

snížení výskytu nebezpečí na pracovišti.  
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7. ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala analýzou současného stavu rizik a zlepšením bezpečnosti 

Chráněného bydlení Deblín.  Na počátku práce byly porovnány typy sociálních služeb 

v České republice a vybraných státech Evropské unie, tak aby nasbíraná data pomohla 

porozumět tématu. Z části s práce popisující současný stav byla vyvozena jasná 

představa, jak fungují sociální služby. Tím byl dán základ pro definování reálných rizik, 

která mohou provozující společnost postihnout. Práce představila firmu Senior Sen 

s.r.o., která již několik let provozuje pobytovou službu v městě Deblín. Po bližším 

prozkoumání firemní kultury, organizační struktury a také finančních ukazatelů se 

povedlo porozumět podnikání v širší perspektivě. Zpracování práce bylo podporováno    

a často diskutováno s vedením a odpovědnými zaměstnanci společnosti. 

Tento pohled je aplikovaný v dalších kapitolách práce, které se již konkrétně 

zaměřily na analýzu daného subjektu z pohledu rizik. Práce obsahuje zkoumané 

ukazatele a to způsob možné závady, možný důsledek, závažnost, výskyt, možná 

příčina, odhalení a především míra rizika. Tato míra byla klasifikována a na základě 

určení výše byla navržena opatření, jak rizika s klasifikací vysoká redukovat. V analýze 

FMEA byla odhalena čtyři vysoká rizika, ke kterým byl poskytnut možný scénář jejich 

řešení. Návrhy na snížení rizika vyšly v nižších desítkách tisíc jako jednorázový náklad. 

Dále se s navrženými opatřeními pojí další pravidelné náklady, které by měly pozitivní 

vliv i na snížení některých rizik ohodnocených jako střední. Celá práce obsahuje 

kompletní zpracování možných rizik dopadajících na Chráněné bydlení Deblín. 

Definovaná rizika mohou mít vliv nepředvídatelných událostí a je na managementu 

firmy, zda tato rizika bude chtít v budoucnu redukovat či pro ni bude akceptovatelné 

raději rizika podstoupit. 
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