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Abstrakt 

 

Předložená diplomová práce představuje segment domácí zdravotní péče a poukazuje 

na jeho současnou i budoucí roli v systému zdravotní a sociální péče. Cílem práce je 

vypracovat návrh podnikatelského plánu na založení agentury domácí zdravotní péče, která 

by zajišťovala zdravotní služby nemocným v jejich vlastním sociálním prostředí. 

První část práce vymezuje teoretická východiska, z nichž magisterská práce vychází. 

Je zde představen koncept strategického řízení včetně popisu strategické analýzy, struktura 

podnikatelského plánu a jsou zde rovněž popsány aspekty zvažované při zahájení 

podnikání. Teoretická část práce zahrnuje také podrobné seznámení se segmentem domácí 

zdravotní péče včetně jeho vývoje a historie.  

 Praktická část práce obsahuje nejprve výzkumnou a analytickou kapitolu. Tyto 

kapitoly popisují provedené dotazníkové šetření mezi praktickými lékaři a kompletní 

strategickou analýzu, jejichž výsledky jsou shrnuty ve SWOT analýze. Na základě těchto 

podkladů je vypracován podnikatelský plán agentury domácí péče. 

Na závěr hodnotím, zda by bylo možné podnikatelský záměr realizovat a odhaduji 

budoucí prognózu podniku. Zároveň navrhuji mnohá doporučení, která by měla přispět 

k úspěchu agentury. 

 

Klíčová slova: podnikatelský plán, domácí péče, zdravotní péče, dlouhodobá péče, 

strategická analýza 

  



 

 

Abstract 

 

My following thesis introduces the home care segment and points to its present and 

future role in the field of health and social care. The aim of this thesis is to create a 

proposal of a business plan for home care agency, which would provide patients with 

health care in their home. 

The first part of this thesis describes the theoretical basis this thesis is based on. It 

introduces a concept of strategic management including a description of a strategic 

analysis, the structure of a business plan and there are also described aspects contemplated 

at the opening of the business. The theoretical part also includes detailed introduction of 

the home care segment including its development and history. 

The practical part starts with research and analytical chapters. These chapters 

describe the survey executed among general practitioners and a complete strategic analysis, 

whose results are summarized in the SWOT analysis. The business plan for the home care 

agency is based on these findings. 

In conclusion, I assess whether it would be possible to implement this business plan 

and I estimate the company´s prospects. I also propose a number of recommendations that 

should contribute to the success of this agency. 

 

Keywords: business plan, home care, health care, long-term care, strategic analysis 
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I. Úvod 

 

Zdravotnictví České republiky prošlo od roku 1989 velkou transformací. 

Významným milníkem bylo vytvoření modelu veřejného zdravotního pojištění, kdy za 

koordinaci a úhradu zdravotní péče převzaly od státu zodpovědnost zdravotní pojišťovny. 

Nová koncepce zdravotní péče v této době podpořila vznik mnoha zdravotnických zařízení. 

Také ambulantní sféra zaznamenala rozvoj, když se zdravotní péče vznikem segmentu 

domácí péče roku 1991 začala poskytovat v domácím prostředí. 

Důsledkem rozvoje zdravotnictví a možností medicíny došlo ke zlepšení zdravotní 

péče, která se významným způsobem podílí na zdraví populace. V průběhu let můžeme 

zaznamenat výrazné demografické změny, jako je růst střední délky života, zatímco 

dochází k poklesu počtu narozených dětí (Český statistický úřad, 2012a). Stále častěji 

slýcháme, že jak v České republice, tak v celé Evropě dochází ke stárnutí populace. Tento 

populační trend bude v následujících letech stále patrnější a je proto nezbytné uvážit jej při 

plánování zdravotní a sociální péče. 

Vzhledem k přibývajícímu počtu seniorů, je zapotřebí klást si otázku, jaké mají tito 

lidé potřeby a jakým způsobem je možné podpořit udržení jejich zdraví do co nejvyššího 

věku. Zároveň je třeba optimalizovat volbu druhu zdravotní péče z hlediska nákladů, 

jelikož zdravotní péče poskytovaná seniorům je nejnákladnější. 

Většina osob v seniorském věku trpí různými druhy chronických onemocnění. Jejich 

zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou péči, která zahrnuje jak péči zdravotní, tak péči 

sociální. Termínem dlouhodobá péče označujeme péči o osoby, které mají dlouhodobě 

sníženou soběstačnost a jsou proto při vykonávání sebeobslužných činností závislí na cizí 

pomoci (Lundsgaard a kol.). Zdravotně sociální péče může probíhat v pobytových 

zařízeních sociálních služeb či na lůžkách zdravotnických zařízení. Další možností je léčit 

nemocného ve svém domově prostřednictvím návštěv agentury domácí péče a dle potřeby 

mu zajistit pomoc při každodenních činnostech prostřednictvím některé ze sociálních 

služeb (především pečovatelské služby). Zdravotně sociální neboli dlouhodobá péče se 

nachází v průniku dvou resortů, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a 

sociálních věcí. Oba tyto resorty evidentně podporují rozvoj domácí péče a terénní formy 

sociálních služeb. Ve zdravotnických zařízeních dochází k plánovanému snižování počtu 

lůžek a sociální sféra se orientuje na deinstitucionalizaci zařízení sociálních služeb.  

Posláním domácí péče je zajistit co možná nejvyšší míru zdravotní péče v domácím 

prostředí klienta. Tato forma zdravotní péče je u pacientů oblíbená především pro svůj 
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důraz na lidský přístup a zachování integrity s vlastním sociálním prostředím. Při srovnání 

výše nákladů na den ošetřovatelské péče v lůžkových zařízeních a nákladů na ošetřovací 

den v domácím prostředí se ukazuje, že je volba domácí péče také finančně výhodnější.  

 

Cílem mé diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu pro založení 

agentury domácí zdravotní péče. Podnikatelský plán je vytvořen na základě výstupů ze 

strategické analýzy. Tento cíl jsem zvolila s ohledem na zvyšující se poptávku po službách 

domácí péče a současným prioritám ve zdravotnictví i sociálních službách. Vznik této 

agentury by měl přispět k rozvoji sítě domácí zdravotní péče s cílem umožnit nemocným 

lidem léčit se v pohodlí svého domova. Ráda bych se pokusila založit agenturu, která bude 

doplňovat potřebnou kapacitu služeb domácí zdravotní péče v lokalitě Prahy 8. Je 

pravděpodobné, že by v budoucnu agentura rozšířila svou působnost i do dalších lokalit. 

Můj zájem o segment domácí péče vyplývá z praktických zkušeností při působení 

v agentuře domácí péče a soustavného studia dokumentů, literatury a legislativy věnující se 

tomuto tématu. Při zpracování diplomové práce čerpám rovněž z poznatků získaných v 

průběhu studia na Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích 

FHS UK. 

Tato práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji 

strukturu podnikatelského plánu a koncept strategického řízení společně s popisem analýz, 

které v rámci praktické části zpracovávám. Obsahem této části je dále charakterizování 

společnosti s ručením omezeným a náležitostí potřebných k jejímu založení. Stručně 

charakterizuji zdravotnictví v České republice a popisuji financování zdravotní péče. Dále 

představuji segment domácí zdravotní péče, shrnuji jeho historii a uvádím vývoj domácí 

péče v průběhu let až po současnost. V teoretické části práce vycházím především z 

dostupné literatury, statistických údajů a z vlastních zkušeností.   

Hlavním cílem praktické části práce je zpracovat podnikatelský plán na založení 

agentury domácí péče a to ve struktuře uvedené v předchozí části práce. Jako podklad 

k jeho zpracování slouží výsledky vypracované strategické analýzy a výsledky z šetření 

provedeného u praktických lékařů. Tyto podklady definují podmínky pro založení 

agentury. Dále vycházím z vlastních zkušeností a znalostí z praxe. Při vypracování 

praktické části čerpám především ze statistických údajů Českého statistického úřadu a 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, dále z dokumentů Ministerstva práce a 

sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví České republiky a dalších institucí. 
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V závěru práce zhodnocuji provozuschopnost agentury na trhu a nabízím možnou 

strategii podniku do budoucna.  

Magisterská práce je doplněna seznamem literatury, seznamem netextových souborů 

a přílohami. 
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II. Teoretická část 

 

1. Teoretické vymezení základních pojmů 

 

1.1 Strategické řízení 

 

Řízení obecně můžeme chápat jako: „Ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, 

zkušeností, doporučení a metod, které manažeři užívají ke zvládnutí specifických činností, 

jež jsou nezbytné k dosažení cílů organizace“ (Keřkovský, 2004: 5). Management se vždy 

týká lidí a má za úkol efektivně využít jejich předností (Drucker, 2007). 

Pojem strategie můžeme vyjádřit jako množinu postupů, jakými hodlá podnik 

dosáhnout vytyčených cílů. Strategie je vždy orientována do budoucnosti a zaměřuje se na 

dosažení určité konkurenční výhody.  

 „Strategický management je soubor instrukcí, rozhodnutí a činností, které jsou pro 

firmu nezbytné pro dosažení strategické konkurenční výhody a k zabezpečení 

nadprůměrných výnosů“ (Fotr, 2012: 25). Strategické řízení slouží k tomu, abychom 

nečinili náhodná rozhodnutí, ale rozhodovali se na základě faktů. Strategická rozhodnutí 

by měla vyplývat z poslání podniku a neměla by být v rozporu s firemní kulturou. 

Můžeme se setkat s odlišnými definicemi a modely strategického řízení. Tyto 

modely se v průběhu let utvářely na základě vlivu myšlenkových škol strategického řízení, 

jejichž přehled vidíme v tabulce 1.1. Některé myšlenkové školy uvádějí vzory a metody 

pro tvorbu strategie, jiné se soustředí na popis realizace strategie v praxi (Mintzberg a 

Lampel 1999). V této práci vycházím z myšlenkové školy, která vnímá tvorbu strategie 

jakožto analytický proces. Tento model předkládá metodiku pro úspěšnou a správnou 

formulaci strategie, kterou může společnost prakticky využít při vytváření vlastní strategie. 
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Tab. 1.1: Školy strategického řízení podle Mintzberga 

 

Zdroj: Mintzberg, 1999 

 

Každá společnost má určitou organizační strukturu, na základě které je podnik řízen 

na úrovních, které na sebe hierarchicky navazují (Fotr, 2012). 

 

Strategické řízení - jedná se o celkové řízení podniku v dlouhodobém časovém horizontu. 

Spadá do kompetence vrcholového managementu, který vymezuje formulaci strategií a 

kontroluje jejich implementaci (Fotr, 2012). 

 

Taktické řízení - konkretizuje a prakticky uskutečňuje strategické cíle (střednědobé) 

v rámci organizačních celků. Je v kompetenci středního managementu (Fotr, 2012; Synek a 

kol., 2002). 

 

Operativní řízení - zajišťuje provozní (každodenní) činnost, která přispívá k plnění 

nadřazených cílů. Operativní řízení se odehrává na úrovni nejnižších organizačních 

jednotek podniku (Fotr, 2012; Synek a kol., 2002). 

 

Úrovně řízení jsou znázorněny na obrázku 1.1. 
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Obr. 1.1: Úrovně řízení a typy managementu 

 

Zdroj: Fotr, 2012: 30 

 

Poslání 

Poslání je formulace budoucího zaměření společnosti a hodnot, od kterých se 

podnikatelská aktivita odvíjí. Jedná se o tvrzení, které vyjadřuje základní smysl podnikání. 

Za stanovení poslání instituce je odpovědný vrcholový management (Mallya, 2007). 

Při definování účelu existence společnosti a poslání, je třeba zodpovědět, kdo je 

naším zákazníkem a co chce kupovat (Drucker, 2007). 

Vize 

Vize popisuje podobu, do které by se měla společnost na konci určitého období 

vyvinout. Jedná se tedy na rozdíl od poslání o časově vymezený popis. Tvorba vize je 

taktéž v kompetenci vrcholového vedení (Mallya, 2007).  

Její formulace by měla nejen zaměstnancům, ale i všem zainteresovaným stranám 

zodpovědět otázku: „Kdo jsme, proč tu jsme a kam směřujeme“ (Exner a kol., 2005: 83). 

 

Úrovně strategií 

 

Strategie společnosti dělíme do několika úrovní, které na sebe hierarchicky navazují 

(viz obrázek 1.2). 

 

 Firemní strategie obsahuje základní rozhodnutí o podniku, jako je například výběr 

odvětví, volba produktů, alokace zdrojů či způsob řízení podniku. Od firemní 

strategie se odvozují strategie jednotlivých strategických obchodních jednotek 

firmy (dále SBU), které jsou jí podřízené. Je nezbytné, aby jednotlivé dílčí cíle 
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směřovaly k naplnění celkové firemní strategie. Na firemní strategii se podílí pouze 

vrcholový management společnosti či její vlastníci (Keřkovský, 2009). 

 

 Obchodní strategie vymezuje cesty k dosažení základních strategických cílů pro 

každou strategickou obchodní jednotku. Rozdělení na SBU se může měnit 

v závislosti na vývoji prostředí (Keřkovský, 2009). 

V obchodní strategii jsou specifikovány také základní prvky marketingového 

mixu. Marketingový mix je: „soubor taktických marketingových nástrojů - 

výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují 

upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu“ (Kotler a Armstrong, 2004: 

105). 

Marketingový mix 4C vyzdvihuje pohled zákazníka a je vhodný pro pojetí 

služeb. Prostřednictvím čtyř složek je vytvářena celková hodnota pro zákazníka. 

Mezi složky marketingového mixu 4 C patří (Exner a kol., 2005):  

- zákaznická hodnota (customer values) 

- komunikace (communication) 

- pohodlí při předávání služby (convenience)  

- náklady, které zákazníkovi vznikají (costs) 

Marketingová strategie by měla respektovat celkovou strategii podniku. 

 

 Horizontální strategie zajišťuje koordinaci strategických obchodních jednotek, 

jsou-li mezi nimi vzájemné vztahy (Keřkovský, 2009). 

 

 Funkční strategie se rozpracovávají s ohledem na hierarchicky vyšší strategie. Pro 

každou z obchodních strategií se zpracovává několik funkčních strategií, které se 

zaměřují na různé oblasti řízení podniku, jako je například řízení lidských zdrojů či 

marketing (Keřkovský, 2009). 
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Obr. 1.2: Hierarchie firemních strategií 

 

Zdroj: Keřkovský, 2009: 22 

 

1.1.1 Fáze strategického řízení 

 

Proces strategického řízení je možné obecně členit do následujících pěti fází:  

 

 Identifikace současných podnikových misí, cílů a poslání 

 

Tato fáze zahrnuje zhodnocení současného stavu strategického řízení v organizaci a 

jasné určení toho, čeho chce podnik dosáhnout a k jakému účelu existuje (Mallya, 2007).  

 

 Strategická analýza vnějšího, odvětvového a vnitřního prostředí organizace 

 

Při těchto analýzách hodnotíme vliv všech faktorů, které mohou ovlivnit fungování 

podniku. 

Zpracovává se analýza prostředí, která určuje příležitosti a hrozby společnosti, stejně 

jako její silné a slabé stránky (Mallya, 2007). 
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 Formulace strategie 

 

Při formulování strategie dochází ke zhodnocení dosavadní mise a cílů organizace, 

přičemž se zvažuje, zda se společnost neodklonila od původního očekávání. Vedení má za 

úkol vymezit cíle a strategie organizace tak, aby byla co nejúspěšnější. V této fázi se také 

vytváří udržitelná konkurenční výhoda, díky které by organizace mohla dlouhodobě obstát 

před konkurencí (Mallya, 2007). 

 

 Implementace strategie 

 

Zavádění strategie realizujeme s využitím nástrojů operativního řízení. Pomocí 

controllingu může být při procesech implementace strategie kontrolován soulad mezi 

taktickým a operativním řízením (Fotr, 2012). 

Zavádění strategie zahrnuje její sladění s organizační kulturou a veškerými procesy 

v organizaci (Mallya, 2007). 

 

 Hodnocení a kontrola strategie 

 

Poslední fáze tohoto procesu obsahuje kontrolu a sledování vývoje implementované 

strategie. V případě, kdy strategie nedosahuje předpokládaných výsledků, je zapotřebí, aby 

vedení organizace navrhnulo patřičné změny (Mallya, 2007). 

 

Strategicky řízená organizace by měla být připravena pohotově reagovat na 

vznikající příležitosti i hrozby a musí být rovněž dostatečně flexibilní, aby mohla přijmout 

a překonat změny, které se v jejím okolí odehrávají.  

 

1.1.2 Strategická analýza 

 

Důležitým nástrojem pro sestavování strategie organizace je vypracování strategické 

analýzy, která mapuje a hodnotí vnější i vnitřní prostředí společnosti. Dle Keřkovského by 

měla strategická analýza obsahovat: 

- Analýzu obecného okolí podniku 

- Analýzu oborového okolí podniku/odvětví 

- Analýzu vnitřního prostředí firmy 
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Nejvýznamnější výstupy z těchto analýz jsou následně shrnuty ve SWOT analýze 

(Keřkovský, 2009). 

Externí analýza spočívá v hledání možných hrozeb a potenciálních příležitostí. Při 

této analýze obvykle dělíme okolní prostředí na makrookolí a mikrookolí. Makrookolí je 

společné prostředí pro všechna odvětví, které vytváří obecné podmínky pro podnikání. 

Mikrookolí je podnikatelské prostředí (odvětví), ve kterém působí naše konkurence, 

zákazníci a dodavatelé (Dedouchová, 2001). Pro analýzu makrookolí volím v této práci 

SLEPT analýzu a pro analýzu mikrookolí využívám Porterův model pěti sil. 

Externí analýza by měla zhodnotit také vliv tzv.stakeholders, osob zainteresovaných 

na našem podnikání. Tyto subjekty mohou chod naší společnosti ovlivňovat či mohou být 

ovlivněny jejím provozem. Může se jednat o zaměstnance, zákazníky, vlastníky, 

konkurenty, dodavatele, orgány místní či státní správy a další osoby. Podnik si musí být 

zájmů těchto skupin vědom a snažit se uspokojit v co nejvyšší možné míře často zcela 

rozdílné zájmy (Mallya, 2007). 

Interní analýza zkoumá vnitřní prostředí podniku a její výsledky identifikují jeho 

silné a slabé stránky (Keřkovský a Vykypěl, 2006). Obrázek 1.3 znázorňuje, jak je možné 

členit okolní prostředí společnosti. 

 

Obr. 1.3: Podnikatelské okolí společnosti 

 

Zdroj: Mallya, 2007: 40 
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SWOT analýza následně shrnuje výsledky výše uvedených analýz a identifikuje silné 

a slabé stránky podniku, stejně jako jeho příležitosti a hrozby. 

 

 SLEPT analýza (analýza makrookolí) 

 

Tato analýza shrnuje budoucí prognózu obecného okolí podniku. Pro její 

vypracování musíme mít údaje o dosavadním vývoji klíčových trendů, které můžeme 

získat například ze statistických dat. Na základě zhodnocení minulého a současného vývoje 

významných trendů můžeme vytvořit prognózu jejich vývoje do budoucna.  

Jak je patrno z počátečních písmen v názvu analýzy, její část tvoří několik oblastí 

obecného okolí podniku, které je třeba zmapovat. Jedná se o analýzu těchto faktorů 

(Keřkovský, 2009): 

 

Sociální - demografie obyvatel, životní styl obyvatel, zdravotní stav populace a další 

Legislativní - zákonné normy, návrhy zákonů, vymahatelnost práva a další 

Ekonomické - míra inflace, výše HDP, daňové sazby, míra nezaměstnanosti, bankovní 

systém a další 

Politické - politická stabilita, postoj k privátnímu sektoru, politický vliv skupin a další 

Technologické - oblast výzkumu, nové vynálezy, technologická úroveň a další 

 

Tato analýza bývá některými autory označována jako PEST či SLEPTE analýza 

(Mallya, 2007). V prvním pojetí je v analýze sloučena politická a legislativní oblast a 

v druhém případě je naopak přidán environmentální faktor. 

 

 Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí (analýza mikrookolí) 

 

Z Porterovy analýzy by mělo vyplynout, jaké faktory a v jakém ohledu by mohly být 

příležitostí či hrozbou pro podnik. Tento model se skládá ze zhodnocení pěti činitelů, které 

určují pozici firmy ve vybraném odvětví podnikání (Fotr, 2012): 

 

1. Vyjednávací síla zákazníků - odvíjí se od smluvní síly zákazníků v daném odvětví 

a konkurenčního prostředí podniku 

2. Vyjednávací síla dodavatelů - závisí na konkurenčním prostředí mezi dodavateli 
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3. Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví - závisí na množství bariér vstupu 

na trh 

4. Hrozba substitutů - odvíjí se od množství substitutů na trhu 

5. Konkurence firem na daném trhu - jedná se o posouzení rivality mezi 

existujícími podniky v daném odvětví 

 

 Analýza vnitřního prostředí organizace 

 

Tato analýza se zaměřuje především na zhodnocení výrobní funkce podniku, 

marketingu, materiálového hospodářství, vědeckotechnologického rozvoje, řízení lidských 

zdrojů, informačního systému a podnikové infrastruktury (Dedouchová, 2001). Úkolem 

všech těchto oblastí je společně vytvářet hodnotu pro zákazníka. 

 

 SWOT analýza 

 

 SWOT analýza je obvykle řazena na závěr strategické analýzy jako celkové shrnutí 

nejdůležitějších výstupů. Výsledkem této analýzy je identifikování slabých a silných 

stránek organizace, stejně jako jejích potenciálních příležitostí a ohrožení (Keřkovský, 

2009). 

Strategicky pojatá SWOT analýza by měla mezi příležitosti řadit segmenty, které 

jsou zdrojem budoucího zisku. U těchto segmentů bychom měli odhadnout jak jejich 

potenciál a jeho změnu, tak pravděpodobnost dosažení úspěchu. V kategorii rizik bychom 

měli určit segmenty, které by mohly způsobit podniku ztrátu a následně odhadnout velikost 

ztráty a její pravděpodobnost (Exner a kol., 2005). 

 

Při zpracování SWOT analýzy je doporučeno dodržovat tyto zásady (Keřkovský, 2009):  

- zohlednit výsledky SWOT analýzy pouze pro účel, pro který byla analýza 

sestavena 

- zpracovávat pouze podstatné skutečnosti 

- je-li SWOT analýza součástí strategické analýzy, identifikovat pouze „strategická“ 

fakta 

- zaručit objektivitu analýzy 

- vyjádřit sílu vlivu jednotlivých faktorů (například bodovým ohodnocením) 
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Pokud jsme si vědomi vlastních zdrojů, silných a slabých stránek organizace, 

příležitostí a hrozeb okolí, vlastních cílů a postavení podniku v odvětví, můžeme lépe 

předpovídat finanční vývoj podnikání a vytvořit strategii, která bude úspěšně čelit vnějším 

i vnitřním okolnostem, které by mohly chod firmy ovlivnit. 

 

1.1.3 Podnikatelský plán 

 

„Podnikatelský plán je koncepce podniku v písemné podobě“ (Wupperfeld, 2003: 

11). Jedná se o základní dokument, který pro určité časové období rozpracovává představy 

o budoucím fungování podniku, o jeho účelu, zdrojích a výsledcích (Synek a kol., 2002). 

„Podnikatelský plán definuje a kvantifikuje podnikatelské cíle a prostředky k jejich 

dosažení, představuje implementaci strategie“ (Synek a kol., 2002: 166). 

Podnikatelský plán je možné využít jako interní dokument, který je podkladem pro 

řízení podniku. Jeho zpracování má zásadní význam také při zakládání podniku. V tomto 

případě je pro zakladatele firmy hlavním řídícím dokumentem, který mu umožňuje 

uspořádat a představit podnikovou koncepci. Jeho sestavení vyžaduje jasnou představu o 

cílech, strategiích a možných opatřeních. Po zahájení projektu má podnikatelský plán 

cennou funkci při jeho srovnání se skutečností, kdy můžeme nalézt slabá místa projektu 

(Wupperfeld, 2003). 

V jiných případech se podnikatelský plán uplatňuje pro externí účely, například 

pokud má podnik záměr financovat svoji činnost s využitím cizího kapitálu či se uchází o 

určitý druh nenávratné podpory (Fotr, 1999). Kvalitně zpracovaný podnikatelský plán 

může mít rozhodující roli pro získání žádaného kapitálu. „Je to jakási vizitka firmy“ 

(Wupperfeld, 2003: 14). 

Ač ani vysoce kvalitní podnikatelský plán nezajišťuje úspěšnost projektu, významně 

přispívá k naději na úspěch (Fotr, 1999). Vzhledem k časnému stanovení rizik se také 

snižuje možnost ohrožení finanční stability podniku. 

 

Můžeme se setkat s různými názory na doporučenou strukturu podnikatelského 

plánu. Fotr ve své publikaci doporučuje následné členění podnikatelského plánu (Fotr, 

1999): 

- realizační resumé  

- charakteristika firmy a jejích cílů 

- organizace řízení a manažerský tým 
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- přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie 

- shrnutí a závěry 

- přílohy 

 

Ing. Mgr. Trpišovský, MBA uvádí ve svých přednáškových materiálech pro výuku 

na FHS UK níže popsanou strukturu podnikatelského plánu, z níž v této práci vycházím 

(Trpišovský, 2012). 

 

1) Popis společnosti  

 

V první části podnikatelského plánu je uvedena charakteristika společnosti, je zde 

popsán její stav, dosavadní úspěchy, struktura vlastníků, současný stav v segmentu 

podnikání, cíl podnikání a popis klíčového produktu. 

 

2) Produkt  

 

Na tomto místě je třeba definovat produkt (výrobek či službu) a uvést jeho 

charakteristiky. Jsou zde popsány silné stránky produktu, rizika zastarání či nízké 

prodejnosti produktu, je určena cena produktu. Vyjmenováváme strukturu přepokládaných 

nákladů a výnosů.  

 

3) Marketingový plán 

 

Tato část se zaměřuje na provedení marketingové analýzy s cílem vytvořit profil 

klienta, zmapovat velikost i segmentaci trhu a nalézt důvody pro preferenci klienta ke 

koupi našeho produktu. Dále se provádí analýza konkurence, kde zjišťujeme, kdo patří 

mezi naše konkurenty. Následně vyhodnocujeme, jakou má konkurence pozici na trhu, jak 

bude zřejmě reagovat na náš produkt a srovnáváme naše produkty. 

Vytvořená marketingová strategie určuje způsob, jakým dosáhneme atraktivity 

produktu pro klienta. Dochází k výběru distribučních kanálů a klíčových trhů. Na závěr 

zhodnocujeme vlastní potenciál a způsob celkové propagace. 
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4) Management tým (personální zajištění) 

 

V této části se ustanovují členové manažerského týmu. Určují se kompetence 

jednotlivých pracovníků a náplň jejich práce. Je zde popsán výběr lidských zdrojů, 

požadavky na specializaci a odbornost pracovníků, vybavení potřebné k výkonu jejich 

práce, motivační faktory pro pracovníky a další náležitosti. 

 

5) Operační plán 

 

Operační plán popisuje celkový postup při realizaci projektu. Dále definuje vstupy a 

výstupy procesu a určuje možné nežádoucí vlivy okolí v průběhu realizace našeho 

projektu. 

 

6) Finanční plán 

 

V této části mapujeme veškeré finanční zdroje, které potřebujeme pro realizaci 

našeho projektu. Zhodnocujeme, jaké finanční zdroje budeme potřebovat do budoucna a 

konkretizujeme jejich využití. Je zde uvedena rozvaha, přehled peněžních toků a výkaz 

zisku a ztráty. 

 

7) Legislativní plán 

 

V legislativním plánu je vymezena právní forma společnosti a všechny legislativní 

faktory, které se dotýkají předmětu našeho podnikání (Trpišovský, 2012). 

 

Závěr  

 

Závěrem je vhodné shrnout daný projekt a zhodnotit jeho provozuschopnost. Na 

tomto místě jsou popsána očekávání a doporučení pro budoucí chod podniku. 

 

Vypracovaný podnikatelský plán by měl splňovat tyto požadavky (Fotr, 1999): 

- stručnost a přehlednost 

- jednoduchost (měl by být srozumitelný, bez technických a technologických detailů) 

- zobrazení výhody produktu či služby pro zákazníka 
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- orientace na budoucnost (vystižení trendů, návaznost na prognózy) 

- co největší věrohodnost a realističnost 

- nepříliš optimistický pohled ohledně tržního potenciálu (zachovat důvěryhodnost 

projektu) 

- nepříliš pesimistický pohled (projekt musí být pro investora atraktivní) 

- nezakrývání slabých míst a rizik (zachovat důvěryhodnost projektu) 

- upozornění na silné stránky podniku, konkurenční výhody a kompetenci 

manažerského týmu 

- prokázání solventnosti podniku v případě užití bankovního úvěru 

- prokázání možnosti získat zpět patřičně zhodnocený vynaložený kapitál 

- kvalitní zpracování po formální stránce 

 

1.2 Volba právní formy podnikání 

 

Před zahájením podnikatelské činnosti je třeba rozhodnout o volbě právní formy 

podnikání. Jelikož plánujeme zahájit podnikání v podobě právnické osoby, rozhodujeme se 

mezi různými formami obchodních společností a neziskových organizací. 

Obchodní společnosti a družstva legislativně vymezuje obchodní zákoník v paragrafu 

56: „Obchodní společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou založenou za 

účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. 

Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s 

ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské 

zájmové sdružení “ (Zákon 513/1991, § 56).  

Jednotlivé formy obchodních společností jsou specifikovány zákonem č. 513/1991 

Sb., obchodním zákoníkem v § 76 až § 220, ve znění pozdějších předpisů. Všechny 

obchodní společnosti mají své charakteristické znaky, jak z hlediska vlastnictví, tak z 

hlediska ekonomického a účetního (Gladkij a kol., 2003).  

Neziskové organizace mohou mít podobu nestátní neziskové organizace (například 

občanské sdružení, obecně prospěšná společnost) nebo podobu veřejnoprávní neziskové 

organizace (příspěvková organizace). Neziskové organizace jsou určeny k obecně 

prospěšné činnosti a nejsou zřizovány za účelem tvorby zisku. 

Jak na základě prostudované literatury a legislativy, tak dle svých praktických 

znalostí z působení ve společnosti Home Care Promedica s.r.o., považuji vzhledem 
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k zaměření našeho podnikání za nejvhodnější zvolit právní formu společnosti s ručením 

omezeným. Důvody pro tuto volbu jsou následující: 

- vytváření vlastní mzdové politiky, nezávislost na platových tarifech podle 

platových stupňů a větší prostor pro finanční motivaci zaměstnanců 

- možnost tvorby zisku 

- omezení rizika podnikání, oddělení osobního majetku společníků od majetku 

použitého k podnikání 

- dlouhodobě právně prověřená forma organizace 

- propracovaný účetní systém, který věrně zobrazuje majetkové poměry v organizaci 

- větší prostor pro nabídku služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění 

 

Agentura domácí péče bude tedy založena jako nestátní zdravotnické zařízení 

v právní formě společnosti s ručením omezeným.  

 

1.2.1 Popis společnosti s ručením omezeným 

 

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) je mezi agenturami domácí péče velmi 

rozšířenou formou obchodní společnosti. Tato právní forma podnikání umožňuje spojit 

kapitálové prostředky více společníků, kteří svými vklady tvoří základní kapitál 

společnosti.  

Legislativní vymezení společnosti s ručením omezeným nalezneme v § 105 až § 153 

obchodního zákoníku. „Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým 

majetkem. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. 

Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká“ (Zákon 513/1991, § 

106). 

Dále uvádím některé základní charakteristiky společnosti s ručením omezeným 

uvedené v obchodním zákoníku (Zákon 513/1991, § 105 až § 133): 

- název společnosti musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným či 

zkratku v podobě spol. s.r.o. či s.r.o. 

- společnost může mít maximálně padesát společníků, přičemž může mít také 

jediného společníka 

- výše základního kapitálu musí činit v současné době minimálně 200 000 Kč 
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- výše vkladu každého společníka musí dosahovat minimální výše 20 000 Kč, její 

výše se může u jednotlivých společníků různit a musí být dělitelná na celé tisíce 

- každý společník se podílí na základním kapitálu společnosti vždy pouze jedním 

vkladem 

- nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada 

- statutárním orgánem společnosti je jeden či více jednatelů, kteří mají povinnost 

zajistit vedení předepsané evidence a účetnictví 

- společnost vytváří povinný rezervní fond již při vzniku společnosti, nebo z čistého 

zisku v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž je poprvé zisk vytvořen 

- výše rezervního fondu činí nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % 

z hodnoty základního kapitálu, v následujících letech je rezervní fond doplňován ve 

výši nejméně 5 % z čistého zisku až do dosažení jeho výše určené ve společenské 

smlouvě či ve stanovách 

- společníci se podílejí na zisku v poměru svých obchodních podílů 

- před podáním žádosti na zápis do obchodního rejstříku musí být splaceno celé 

emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno alespoň 30 %, celková 

výše splacených vkladů pak musí činit nejméně 100 000 Kč 

- je-li společnost založena jedním zakladatelem, pro zápis do obchodního rejstříku je 

nutné splatit základní kapitál společnosti v plné výši 

 

Od 1. 1. 2014 vejde v účinnost zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

který nahradí znění nynějšího obchodního zákoníku. 

 

1.2.2 Postup při založení společnosti s ručením omezeným 

 

Pro založení společnosti bude zapotřebí učinit následující kroky (Synek a kol., 2003):  

- sepsání společenské smlouvy, její podepsání všemi společníky a notářské ověření 

pravosti podpisů 

- složení vkladů všech společníků na peněžní účet  

- získání výpisu z rejstříku trestů odpovědného zástupce společnosti a doložení 

odborné způsobilosti 

- podání žádosti na živnostenský úřad 

- podání žádosti o registraci u Obchodního rejstříku 
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Společnost vznikne až zápisem do obchodního rejstříku. Jednou z prvních povinností 

nově vzniklé agentury bude registrace společnosti u finančního úřadu, přihlášení agentury 

u České správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny a další náležitosti. 

 

1.3 Zdravotnictví 

 

Zdravotnictví bývá definováno jako: „Jedno z odvětví národního hospodářství 

produkující zdravotnické služby a spadající do tzv. terciérní sféry“ (Gladkij a kol., 2003: 

26). 

 

Zdravotnictví je organizováno třemi hlavními aktéry (Exner a kol., 2005): 

 pacient (příjemce péče) 

 poskytovatel (zdravotnické zařízení) 

 plátce (zdravotní pojišťovna či pacient) 

 

Na chod zdravotnictví mají dále vliv stát, dodavatelé a další zainteresované osoby.   

 

V každé zemi je státem tvořena zdravotní politika. Zdravotní politiku můžeme 

vyjádřit jako souhrn politických aktivit, které ovlivňují zdraví a kvalitu života občanů. 

Vytvoření koncepce zdravotní politiky předchází analýza aktuálního stavu zdraví populace, 

zdravotnického systému a společenských podmínek, a to vše ve spolupráci s odborníky 

z mnoha odvětví (Gladkij a kol., 2003). 

 

Zdravotní péče 

 

Zdravotní péči můžeme členit do tří sfér (Gladkij a kol., 2003): 

 

Primární zdravotní péče - je místem prvního kontaktu s pacientem, jedná se o základní 

zdravotní péči, která poskytuje opatření ke zlepšení zdraví. V České republice spadají do 

sféry primární péče: praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, 

gynekolog a stomatolog. 

Sekundární zdravotní péče - zahrnuje specializovanou ambulantní a odbornou 

nemocniční péči (ambulantní či lůžkovou).  
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Terciérní zdravotní péče - označuje lékařské a další odborné služby, které jsou vysoce 

specializované a komplexní. 

 

Zákon o zdravotních službách člení zdravotní péči dle její formy následovně (Zákon 

372/2011, § 6): 

 

Ambulantní péče - pacient není hospitalizován ani přijat na lůžko poskytovatele 

jednodenní péče. 

Jednodenní péče - pobyt pacienta na lůžku nedosahuje 24 hodin. 

Lůžková péče - pacient je hospitalizován, jeho zdravotní stav vyžaduje akutní lůžkovou 

péči intenzivní, akutní lůžkovou péči standardní, následnou lůžkovou péči či dlouhodobou 

lůžkovou péči. 

Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta - pacient je 

léčen ve vlastním sociálním prostředí. Mezi tuto formu zdravotní péče řadíme návštěvní 

službu a domácí péči. 

 

1.3.1 Financování zdravotní péče v České republice 

 

Plátci zdravotní péče nejsou ve většině případů přímo její spotřebitelé, ale zdravotní 

pojišťovny. Jedná se o systém založený na povinném zdravotním pojištění. Veřejné 

zdravotní pojištění je legislativně vymezeno v zákoně č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Zdravotně pojištěni jsou všichni obyvatelé s trvalým pobytem na území České 

republiky či osoby, které jsou zaměstnanci zaměstnavatele s trvalým pobytem nebo sídlem 

na území České republiky. Plátcem pojistného je buď zaměstnavatel, stát či pojištěnci 

uvedeni v § 5 zákona (Zákon 48/1997). Nemocenské pojištění je odděleno od zdravotního 

pojištění a spadá pod resort Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Systém veřejného zdravotního pojištění je založen na principu vzájemné solidarity. 

Prostřednictvím zdravotních pojišťoven je hrazena zdravotní péče těm, kteří ji potřebují. 

Finanční prostředky jsou v tomto systému následně přerozdělovány mezi zdravotními 

pojišťovnami tak, aby byla zajištěna rovná péče pro všechny občany. 

Za jasně stanovených podmínek jsou ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní 

služby s cílem zlepšit či zachovat zdravotní stav pojištěnce nebo zmírnit jeho utrpení 

(Zákon 48/1997, § 13). Mezi hrazené služby je zařazena také ošetřovatelská, léčebně 

rehabilitační a paliativní péče, která je poskytována v segmentu domácí zdravotní péče. 
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V současné době působí v České republice 7 zdravotních pojišťoven: 

 

- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111) 

- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) 

- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) 

- Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211) 

- Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201) 

- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) 

- Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213) 

 

V tabulce 1.2 je vyobrazeno rozložení pojištěnců mezi zdravotní pojišťovny k 1. 1. 

2012. 

 

Tab. 1.2: Počty pojištěnců jednotlivých zdravotních pojišťoven po krajích k 1. 1. 2012 

Pojištěnci jednotlivých pojišťoven k 1. 1. 2012 

Kraj/Pojišťovna VZP VoZP ČPZP OZP ZPŠ ZP MV ČR RBP ZP M-A ZP Media 
Celkem za 

kraj 

Hlavní město Praha 750169 58480 4817 275253 737 116770 412 3217 0 1209855 

Středočeský kraj 708812 55677 17814 114220 96885 120736 203 137238 0 1251585 

Jihočeský kraj 401099 85016 27243 27975 42 87072 57 184 0 2461440 

Plzeňský kraj 340827 45458 24894 37608 36 77536 73 33319 0 559751 

Karlovarský kraj 208495 21551 24522 12698 21 29351 52 229 0 296919 

Ústecký kraj 575121 51668 35601 44954 207 96969 1587 16308 0 822415 

Liberecký kraj 331349 39495 11192 16307 5525 32567 39 170 0 436644 

Královéhradecký kraj 335055 49315 30738 22082 32243 80134 74 508 0 550149 

Pardubický kraj 366647 34157 30460 18572 277 61224 88 653 0 512078 

Kraj Vysočina 380573 17765 22542 12359 62 52031 86 23446 0 508864 

Jihomoravský kraj 688276 72381 55683 49748 69 216668 22158 49716 0 1154699 

Olomoucký kraj 271861 58184 50870 18002 49 66450 8107 161565 0 635088 

Zlínský kraj 381601 14847 58697 16103 19 55507 59096 1092 0 586962 

Moravskoslezský kraj 438695 20804 340752 28457 96 88568 317978 1640 0 1236990 

Kraj není znám (cizinci) 90 320 1072 3551 1095 859 5479 118 0 12584 

celkem za pojišťovnu 6178670 625118 736897 697889 137363 1182442 415489 429403 0 10403271 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2012a; upraveno 
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Je zapotřebí upozornit na skutečnost, že zdravotní pojišťovna MÉDIA (228) byla 

v březnu 2011 sloučena s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Další změna proběhla k 1. 

10. 2012, kdy byla Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (217) sloučena s Českou 

průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna převzala 

veškeré její závazky, pohledávky i pojištěnce. K datu sloučení se počet jejích pojištěnců 

zvýšil na 1,17 milionu a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna se tak stala druhou 

největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2012a). 

Všeobecná zdravotní pojišťovna má v České republice dlouhodobě největší objem 

pojištěnců (přibližně 60%). V současné dosahuje počet pojištěnců VZP více než 6,2 

miliónů.  

 

2. Domácí péče v České republice 

 

Definice domácí péče 

 

Domácí péče znamená odbornou zdravotní péči, která je poskytovaná pacientům 

v jejich domácím prostředí prostřednictvím návštěv odborného zdravotnického personálu. 

Posláním domácí péče je zajistit co možná největší objem zdravotní péče v domácím 

prostředí. Tato forma péče je poskytována všem pacientům bez ohledu na jejich věk a druh 

onemocnění (Misconiová, 1998).  

Domácí zdravotní péče nese odbornost 925 a je poskytována výhradně agenturami 

domácí péče (ve zkratce ADP). O potřebě indikace domácí péče rozhoduje vždy praktický 

či ošetřující lékař, který má oprávnění tuto formu zdravotní péče předepisovat. 

 

2.1 Legislativní ukotvení domácí péče 

 

Domácí péče je charakterizována následovně: „Domácí péče je zdravotní péče 

poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, 

registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci 

v jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a 

podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně 

nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti“ (Věstník Ministerstva 

zdravotnictví ČR 12/2004: 15). 
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Domácí péče je dále v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, definována 

jako jedna z forem zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta. 

„Domácí péče, kterou je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní 

péče poskytované v domácím prostředí pacienta“ (Zákon 372/2011, § 10). 

V zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je zakotvena domácí 

zdravotní péče jako zvláštní ambulantní péče, která je hrazena z veřejného zdravotního 

pojištění v případě, že je indikována praktickým lékařem pro dospělé, praktickým lékařem 

pro děti a dorost nebo na doporučení ošetřujícího lékaře při hospitalizaci pacienta či na 

doporučení ošetřujícího lékaře jedná-li se o paliativní péči o pojištěnce v terminálním 

stádiu (Zákon 48/1997, § 22). 

 

Termíny pro označení segmentu 

 

V českém prostředí se nejčastěji setkáváme s označením domácí péče, domácí 

zdravotní péče, Home Care či domácí ošetřovatelská péče. Všechny tyto názvy mají tentýž 

význam a označují primárně zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí 

klienta, kterou je možné propojit s úkony sociální péče. Z celkového počtu uskutečněných 

návštěv se v posledních letech zhruba v 86 % případů jednalo o návštěvy zdravotního 

charakteru (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012a). 

Můžeme se setkat také s označením domácí komplexní péče. Tento název vyjadřuje 

snahu o propojení zdravotní, sociální i laické formy péče. Laickou péčí je míněna pomoc 

rodinných příslušníků, sousedů či dobrovolníků (Misconiová, 1998). Komplexní péči 

zajišťuje multidisciplinární tým agentury, který je založený na spolupráci zdravotnických 

pracovníků, sociálních pracovníků a laické veřejnosti (Misconiová, 1995). 

Na rozdíl od užívání termínu domácí péče v našem prostředí, se v řadě evropských 

států tímto pojmem rozumí pečovatelská služba, která je doplněna o základní 

ošetřovatelskou péči (Hanzlíková a kol., 2007). Pro odlišení zdravotní a sociální domácí 

péče proto existuje mezinárodně užívaný termín Home Care, který označuje výkony 

domácí zdravotní péče, a pojem Home Help, který značí výkony domácí/sociální pomoci 

(Jarošová, 2007). 
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2.2 Charakteristika domácí péče 

 

Domácí péče tvoří od roku 1990 v České republice nedílnou součást zdravotní péče. 

V roce 1991 došlo k její právní legalizaci Ministerstvem zdravotnictví, kdy byla 

definována jako zvláštní forma zdravotní péče. K rozvoji domácí zdravotní péče v České 

republice přispěly především tyto faktory: stoupající náklady na zdravotní péči, stárnutí 

populace, rostoucí poptávka po službách v domácím prostředí a rozvoj moderních 

technologií (Jarošová, 2007). 

Od vzniku segmentu domácí péče došlo k rychlému vzniku počtu poskytovatelů 

domácí péče, stejně tak jako každoročně přibývá jejích pacientů. „Vývoj domácí péče 

v České republice zaznamenal úspěchy díky svému akcentu na lidskost, kvalitu a efektivitu 

péče.“ (Misconiová, s.d.
1
 :3). 

Služby domácí péče využívá klient tehdy, umožňuje-li jeho zdravotní stav ošetřování 

v domácím prostředí, které však vzhledem ke svému rozsahu či odbornosti, nejsou schopni 

zajišťovat jeho blízcí. Mezi nejčastější výkony domácí zdravotní péče patří: měření 

fyziologických funkcí, převaz defektu, ošetřovatelská rehabilitace, odběr biologického 

materiálu, aplikace injekce, ošetření permanentního katétru, cévkování, nácvik a aplikace 

inzulínu a další.   

Většinu pacientů domácí péče tvoří lidé v seniorském věku, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotních problémů a pokročilého věku. Dlouhodobě tvoří osoby 

ve věku 65 let a více zhruba 80 % z celkového počtu ošetřených. V roce 2011 bylo 

pacienty v tomto segmentu průměrně 7 % seniorů České republiky. Jedná se převážně o 

osoby chronicky nemocné. V roce 2011 mělo indikováno domácí péči 147 tisíc osob. 

Důvodem indikace bylo nejčastěji chronické onemocnění (u 86 % pacientů), dále pak 

akutní onemocnění, pooperační stavy či úrazy a potřeba domácí paliativní péče (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky, 2012a). 

V grafu 2.1 vidíme, jak se v tomto segmentu liší podíl osob s určitým stupněm 

závislosti na cizí pomoci dle jejich věku. Podíl osob bez závislosti na pomoci cizí osoby se 

snižuje od věkové hranice 70 let, od které současně přibývá pacientů s úplnou závislostí na 

pomoci druhé osoby (4. stupeň závislosti). Nejvyšší podíl osob zcela závislých na cizí 

pomoci ve věkovém rozmezí od 10 do 20 let svědčí o zřejmém zdravotním postižení či 

vážném onemocnění dětí a mladistvých (Vachek, 2011). 

                                                 

 

1
 sine dato (s.d.) = bez data 
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Graf 2.1: Podíl domácí zdravotní péče dle věku a stupně závislosti v % 

Zdroj: Vachek, 2011: 22 

 

Nejčastější diagnózy pacientů léčených v segmentu domácí péče dle věku uvádí graf 

2.2. Senioři jsou v tomto segmentu léčeni především z důvodu cévní mozkové příhody, 

aterosklerózy, ischemické choroby srdeční, hypertenze a dalších diagnóz (Vachek, 2011). 

 

 

Graf 2.2: Podíl diagnóz na čerpání péče v rámci odbornosti 925 dle věku v % 

Zdroj: Vachek, 2011: 23 
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Domácí zdravotní péče může být v některých případech alternativou k léčbě v 

zařízeních ústavní péče, a to především na nemocničních ošetřovatelských lůžkách, v 

léčebnách pro dlouhodobě nemocné, hospicích a v zařízení sociálních pobytových služeb. 

Službu domácí péče však není možné zvolit v případě, že je pacient bezprostředně po 

operačním zákroku či v akutní fázi závažného onemocnění. Jsou-li domácí podmínky 

klienta příznivé, je možné využívat službu domácí zdravotní péče v kombinaci 

s pečovatelskou službou či osobní asistencí a léčit tak klienta v domácím prostředí. 

 

Formy domácí péče  

 

Domácí péče bývá Misconiovou členěna do následujících forem (Misconiová, s.d.): 

 

 Domácí hospitalizace/Akutní domácí péče  

Jedná se o zdravotní péči o pacienty po operaci či úrazu. Péče probíhá v řádech dnů 

či týdnů. Tato péče bývá nazývána jako domácí hospitalizace či jako akutní domácí péče. 

 

 Dlouhodobá domácí péče 

V tomto případě se jedná o dlouhodobou péči poskytovanou pacientům s chronickým 

onemocněním. Dlouhodobá domácí péče tvoří v celkovém objemu domácí péče většinový 

podíl. Tato forma domácí péče je nejčastěji poskytována klientům po cévní mozkové 

příhodě, s roztroušenou sklerózou, s komplikovanou cukrovkou, s plným i částečným 

ochrnutím a s mnoha dalšími dlouhodobými zdravotními obtížemi. Tato péče může 

probíhat v řádech měsíců i let. 

 

 Preventivní domácí péče 

Jedná se preventivní kontrolu zdravotního i duševního stavu klienta. Cílem této péče 

je především zamezit vzniku komplikací u již probíhajícího onemocnění. 

 

 Domácí hospicová péče 

Domácí péče je v tomto případě poskytována pacientům v preterminálním či 

terminálním stadiu života. Zdravotnický personál poskytuje umírajícím klientům 

emocionální podporu a často zajišťuje léčbu bolesti. Frekvence ošetřovacích návštěv 

obvykle dosahuje možného maxima a v některých případech může být i po schválení 

revizním lékařem zdravotní pojišťovny navýšena. 
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 Jednorázová domácí péče 

Jedná se o provedení jednorázových výkonů, například aplikace injekce či odběru 

biologického materiálu (Misconiová, s.d.). 

 

Indikace domácí péče 

 

Rozsah domácí péče závisí vždy na indikaci praktického či ošetřujícího lékaře po 

zhodnocení zdravotního stavu pacienta. Cíl domácí péče, její rozsah a zhodnocení 

celkového stavu pacienta je vždy uveden v poukazu na vyšetření/ošetření DP, kterým je 

tiskopis 06. V 85 procentech případů je domácí zdravotní péče indikována praktickým 

lékařem, v menší míře je předepsána ošetřujícím lékařem po hospitalizaci pacienta (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky, 2012a). 

Pokud indikuje domácí péči praktický lékař pro děti a dorost či praktický lékař pro 

dospělé, může poukaz vystavit až na dobu 3 měsíců. Ošetřující lékař po hospitalizaci 

pacienta může poukaz vystavit pouze na 14 dní, přičemž je možné v domácí péči 

pokračovat indikací praktického lékaře. Poukaz na domácí péči je možné vystavovat 

opakovaně a je tudíž možné, aby domácí péče probíhala v průběhu několika měsíců i let. 

Rozsah domácí péče určuje lékař nejprve výběrem typu ošetřovací návštěvy, které se 

odlišují časovou dotací a jsou označeny kódem. Jedna ošetřovací návštěva může mít trvání 

15 minut (typ IV), 30 minut (typ I), 45 minut (typ II) či 60 minut (typ III). Rozsah je dále 

určen denní frekvencí ošetřovacích návštěv (1 až 3 návštěvy denně) a také frekvencí 

návštěv v týdnu (1x až 7x týdně).  

Zahrnuje-li výkon při ošetřovací návštěvě materiálové náklady, uvádí se na poukaz 

daný materiálový kód. Dále existují speciální kódy, které se předepisují při každé první či 

poslední návštěvě u klienta (zavedení a ukončení domácí péče), při výkonu sestry v den 

pracovního klidu či při výkonu v noční době. Seznam výkonů v odbornosti 925 přikládám 

v příloze č. 2. Všechny kódy, které agentura v segmentu 925 vykazuje zdravotní 

pojišťovně k úhradě, je třeba předem smluvně ustanovit. 

Domácí zdravotní péče je financována téměř výhradně z veřejného zdravotního 

pojištění. V roce 2011 bylo z fondů zdravotních pojišťoven uhrazeno 93,5 % výkonů 

(Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012a). Zdravotní pojišťovna hradí obvykle 

domácí péči v plném rozsahu, přičemž může hradit péči v rozsahu až tří hodin denně. Ve 

výjimečných případech (především u umírajících pacientů) lze počet návštěv se zdravotní 
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pojišťovnou po domluvě navýšit. V případě, že klient vyžaduje větší rozsah domácí péče či 

nemá péči indikovanou lékařem, může si službu domácí péče objednat a hradit z vlastních 

zdrojů. Domácí péče může být také financována ze sponzorských darů, z nadací či grantů. 

 

Agentura domácí péče 

 

Zřizovatelem agentury domácí zdravotní péče bývá státní správa, samospráva, 

zdravotnická zařízení ambulantního i lůžkového typu, zdravotní sestry, lékaři, charitativní 

a humanitární organizace a další subjekty. Zřizovatelům je doporučeno, aby byla domácí 

péče dostupná nepřetržitě, to znamená 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce (Jarošová, 

2007). 

Personál agentury domácí péče se skládá především ze zdravotnických pracovníků 

způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále ZPBD), 

přičemž se v největší míře jedná o všeobecné sestry. Ze všech ZPBD činil v roce 2011 

podíl sester se specializací 41 % (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012a). 

Tento personál bývá dále doplněn dalšími odbornými zdravotnickými pracovníky, 

především fyzioterapeuty a ošetřovateli. V některých případech působí v agentuře domácí 

péče též lékaři, logopedové, sociální pracovníci, psychologové či další pracovníci systému 

zdravotní a sociální péče. Tým pracovníků je obvykle řízen vrchní sestrou či sestrou 

manažerkou, která zajišťuje celkovou organizaci ošetřovacích návštěv. 

 

Výhody domácí péče 

 

Nespornou výhodou domácí péče je možnost zachovat integraci pacienta s jeho 

vlastním sociálním prostředí po dobu léčby. Tento typ zdravotní péče umožňuje klientovi 

setrvat i přes zdravotní potíže ve svém sociálním prostředí, v prostředí, které je mu blízké, 

cítí se zde bezpečně, má zde své pohodlí, soukromí a kde je obklopen rodinou či blízkými 

osobami. Vlastní sociální prostředí bývá nejčastěji domácí prostředí klienta, v jiných 

případech se může jednat o zařízení, které jeho domácí prostředí nahrazuje, například 

zařízení sociálních služeb. Jak je známo, vlastní sociální prostředí pacienta přispívá k jeho 

psychické pohodě a tudíž i ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Tato forma zdravotní 

péče je tedy nejen příjemnější pro pacienta, ale bývá také efektivnější. 
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Domácí péče umožňuje zkrátit pobyt v nemocnici či v jiném zdravotnickém zařízení 

na nezbytně nutnou dobu. V některých případech je dokonce možné hospitalizaci zcela 

vyloučit a léčit pacienta po celou dobu nemoci v domácím prostředí. 

Mezi silné stránky domácí péče patří dále možnost vyloučit riziko nozokominálních 

nákaz
2
, které je ve zdravotnickém prostředí vysoké. Je třeba zdůraznit, že nozokominální 

infekce mohou významně ohrozit zdravotní stav pacienta či v jiných případech prodloužit 

dobu jeho hospitalizace. 

Domácí péče má svá nesporná pozitiva nejen z hlediska svých klientů, ale též z 

pohledu zdravotních pojišťoven. Jelikož jsou náklady na zdravotní péči v tomto segmentu 

podstatně nižší než v jiných zdravotnických zařízeních, šetří tato forma zdravotní péče 

prostředky z veřejného zdravotního pojištění. 

 

Rizika domácí péče 

 

K poskytování zdravotní péče v domácím prostředí klienta se váží určitá rizika, která je 

třeba vzít na vědomí a snažit se je eliminovat. 

  

- Klient není pod nepřetržitou kontrolou, jako například v nemocnici. Je proto 

zapotřebí nastavit frekvenci ošetřovacích návštěv s ohledem na aktuální zdravotní 

stav pacienta. 

- Klient žije v nevyhovujících podmínkách. V tomto případě je na místě 

spolupracovat s poskytovatelem sociálních služeb. 

- Klient nezná roli zdravotní sestry a požaduje výkony pečovatelské služby. 

- Na zdravotní sestry jsou kladeny vysoké nároky. Zdravotní sestry musí být 

psychicky odolné a samostatné ve svých rozhodnutích. 

- Zdravotní sestra nemá při poskytování péče přímý dohled. Z tohoto důvodu je 

klíčové řádné vedení zdravotnické dokumentace a komunikace s pacientem ohledně 

obsahu návštěv a frekvenci návštěv pracovníka agentury. 

- Praktický lékař je nedůvěřivý k poskytování domácí péče. Je naprosto nezbytné, 

aby lékař znal aktuální zdravotní stav pacienta. Dále je zapotřebí častá vzájemná 

komunikace mezi lékařem, pacientem a agenturou a vedení pečlivé zdravotnické 

dokumentace. 

                                                 

 

2
 přenosná infekční onemocnění vnějšího nebo vnitřního původu, která vznikají v příčinné souvislosti s 

pobytem osob ve zdravotnickém zařízení 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Infek%C4%8Dn%C3%AD_onemocn%C4%9Bn%C3%AD
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2.3 Historie a vývoj domácí péče 

 

Ošetřovatelství v domácím prostředí je známo již od nejstarších dob, kdy o nemocné 

pečovaly v domácnostech převážně ženy (Jarošová, 2007). Od středověku vznikaly řády 

sester-ošetřovatelek (řád augustiánek a řád vincentek), které poskytovaly zdravotní péči 

v domácím prostředí (Hanzlíková a kol., 2007). 

Vznik moderního pojetí domácí péče se datuje k roku 1859, kdy přišel úspěšný 

obchodník a filantrop William Rathbone z Liverpoolu na myšlenku domácí péče ve chvíli, 

kdy jeho žena vážně onemocněla. Podílel se na založení školy pro sestry, které ošetřovaly 

chudé a nemocné jedince v domácnostech (Hanzlíková a kol., 2007). 

V rámci celé Evropy došlo k rozvoji domácí péče koncem 19. století. Tento rozvoj 

byl později přerušen dvěma světovými válkami, kdy se pacienti soustředili do lůžkových 

zařízení z důvodu koncentrace zdravotnické techniky. Návrat k myšlence domácí péče 

nastal v Evropě na počátku 70. let 20. století, kdy jednotlivé vlády hledaly řešení v oblasti 

stárnutí populace, zvyšování počtu závislých osob na pomoci druhých, hrozící epidemii a 

pandemii (Misconiová, 2008). 

V českém prostředí má domácí péče hluboké historické kořeny. Svatá Anežka 

Přemyslovna založila v roce 1223 Laické bratrstvo špitální, které se následně podílelo na 

vzniku špitálů. Za vlády Marie Terezie se zlepšila péče o poddané v sociální oblasti, v 

domácí péči došlo k propojení charitativní stránky pomoci s odbornou stránkou. V době 

Národního obrození byla z iniciativy části intelektuálů založena první ošetřovatelská škola. 

Tento krok směřoval k poskytování sociální a odborné péče pro všechny 

obyvatele. Později v roce 1919 vznikl za významné pomoci Alice Masarykové 

Československý červený kříž, který v oblasti domácí péče realizoval první 

pokusy. Myšlenka odborné ošetřovatelské pomoci v domácnosti se v této době zrodila 

především z důvodu vysokých nákladů na ošetřování v nemocnicích a ve snaze o zlepšení 

úrovně zdravotnictví (Misconiová, 2008). 

Po skončení druhé světové války zajišťovaly domácí ošetřovatelskou a zdravotní 

péči Ústavy národního zdraví. V roce 1950 pověřilo Ministerstvo zdravotnictví 

Československý červený kříž, aby do svého provozu převedl veškerou ošetřovatelskou a 

zdravotní péči v rodinách (Misconiová, 2008). V tomto roce byla založena Masarykova 

škola zdravotní a sociální péče, která vzdělávala sestry v oboru domácí péče (Hanzlíková a 

kol., 2007). 
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O dva roky později na sebe převedl odpovědnost za poskytování domácí péče stát, 

přičemž začlenil tuto formu péče do zdravotní péče poskytované ve zdravotních obvodech. 

V rámci obvodních středisek působily v domácí péči tzv. geriatrické sestry, jejichž činnost 

byla definována právní úpravou (Jarošová, 2007; Misconiová, 2008). 

Po sametové revoluci se začala československá společnost transformovat, došlo k 

návratu k demokratickým principům a i v oblasti zdravotnictví bylo voláno po tržním 

mechanismu. Vytvořit reformu zdravotnictví bylo nezbytným a obtížným procesem.  

Velkou událostí bylo konání prvního evropského kongresu domácí péče roku 1991 

ve Francii, který spustil kampaň k propagaci domácí péče v České republice. V roce 1996 

zde byla Česká republika již reprezentována Asociací domácí péče České republiky, která 

je spoluzakladatelkou Světové organizace domácí a hospicové péče sídlící ve Washingtonu 

D. C. (Misconiová, 2008).  

Síť pracovišť domácí zdravotní péče vznikala v České republice od roku 1990. Jako 

první zahájilo poskytování domácí péče středisko ošetřovatelské péče České katolické 

charity. V tomto roce bylo v segmentu domácí péče ošetřeno 18 klientů. Následující rok 

Ministerstvo zdravotnictví činnost domácí péče legalizovalo a na vývoj této sféry zajistilo 

na dva roky státní dotaci ve výši 28 milionů Kč (Misconiová, 1998).  

V roce 1991 bylo zřízeno 26 agentur domácí péče, z nichž bylo 25 středisek 

ošetřovatelské péče české Katolické charity. Vznikla také první agentura domácí péče. 

Během tohoto roku bylo ošetřeno 1 459 pacientů a v následujícím roce se jejich počet 

prudce zvýšil na 6 742. Agentury domácí péče postupně rozšiřovaly nejen počet svých 

pacientů, ale též objem poskytované péče (Misconiová, 1998).  

S postupným růstem informovanosti o tomto typu zdravotní péče se v roce 1993 

prudce navýšil počet poskytovatelů (234 poskytovatelů), který kontinuálně stoupal i 

v dalších letech. Praktičtí a ošetřující lékaři vnímali službu domácí péče jako komplexní 

následnou péči o pacienta a jejich ochota k její indikaci narůstala (Misconiová, 1998). 

Počínaje tímto rokem činil počet pracovníků domácí péče v následujících letech přibližně 3 

tisíce. Rok 1993 je v historii domácí péče významný díky vzniku Asociace domácí péče, 

která sdružuje personál poskytující domácí péči a ukládá členským agenturám podmínky 

z oblasti etiky a vzdělávání pracovníků (Misconiová, 1998). 

V roce 1994 založila Asociace domácí péče Národní centrum domácí péče, které 

zastává hlavní funkci v předávání informací odborné i laické veřejnosti a dále zajišťuje 

jejich koordinaci a vzdělávání (Misconiová, 1998). 
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V roce 1995 fungovalo již 443 agentur domácí péče, které spolupracovaly ve stále 

větší míře s pečovatelskou službou či tuto sociální službu zajišťovaly samy. Značným 

rozdílem oproti vývoji po roce 1995 je skutečnost, že v této době ordinovala domácí péči 

frekventovaněji lůžková zdravotnická zařízení. V následujícím období již nedocházelo 

k tak významnému nárůstu počtu agentur domácí péče. Výrazně však rostl počet klientů a 

počet poskytnutých ošetřovacích návštěv (Misconiová, 1998). 

 

2.3.1 Vývoj domácí zdravotní péče mezi lety 2000-2011 

 

Z uveřejněných údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) 

můžeme podrobně sledovat, jak se od roku 2000 vyvíjel počet poskytovatelů domácí 

zdravotní péče, počet pacientů a další bližší informace o tomto segmentu. 

Od vzniku tohoto segmentu se v České republice počet pacientů domácí zdravotní 

péče proměnlivě zvyšuje. Tato skutečnost má příčinu především v přibývajícím počtu osob 

ve věku 65 let a více a také v podporování terénní formy zdravotní péče. 

V roce 2000 bylo v České republice zaregistrováno 474 pracovišť domácí zdravotní 

péče. V tomto roce využilo zdravotní péči v tomto segmentu celkem 132 964 pacientů. 

Výrazný podíl pacientů v tomto segmentu tvořili pacienti, kteří byli ošetřeni na území 

hlavního města Prahy (téměř 21,5 % pacientů).  V dalších letech se postupně zvyšoval 

podíl ošetřených pacientů v dalších krajích České republiky (Ústav zdravotnických 

informací a statistiky, 2001). 

V následujících letech se postupně zvyšoval počet agentur domácí péče a rovněž 

docházelo k nárůstu počtu pacientů i provedených ošetřovacích návštěv (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky, 2004). 

V roce 2005 se rozrostla síť poskytovatelů domácí zdravotní péče na 494 pracovišť, 

což je doposud nejvíce. Jak vidíme v grafu 2.3, počet ošetřovacích návštěv dosahoval 

taktéž historicky nejvyšší hodnoty (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2006). 

V následujících letech se až do roku 2010 mírně snižoval jak počet agentur domácí péče, 

tak počet pacientů (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2011). 
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Graf 2.3: Vývoj počtu návštěv v rámci domácí zdravotní péče v letech 2000-2011 

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012a: 6 

 

Doposud nejnovější údaje o tomto segmentu jsou z roku 2011. V tomto roce se počet 

agentur domácí zdravotní péče rozšířil na 472 pracovišť. Počet pacientů se zvýšil na 147 

tisíc a dosahoval tak historicky nejvyšší hodnoty (viz graf 2.4). Taktéž celkový počet 

výkonů v segmentu domácí zdravotní péče zaznamenal v roce 2011 nejvyšší nárůst. 

 

 

Graf 2.4: Vývoj počtu pacientů domácí zdravotní péče v letech 2000-2011 v % 

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012a: 5 
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Na tisíc obyvatel České republiky ve věku 65 let a více připadalo v průměru 70 

pacientů domácí zdravotní péče (viz příloha č. 8). Tento údaj znamená, že příjemcem 

domácí péče je průměrně 7 % českých seniorů (Ústav zdravotnických informací a 

statistiky, 2012a). V souvislosti se stárnutím populace očekáváme další rozšíření poptávky 

po službách domácí zdravotní péče. 

Hlavní město Praha mělo začátkem roku 2011 celkem 1 234 037 obyvatel, z nichž 

18 864 osob bylo pacienty v segmentu domácí péče (Český statistický úřad, 2012b). 

Z celkového počtu bylo 84 % pacientů ve věku 65 a více let. Důležitým poznatkem je 

skutečnost, že v 90 % případů využívali tuto formu zdravotní péče pacienti s chronickým 

onemocněním (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012a).  
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III. Praktická část 

 

3. Výzkumná část 

  

3.1 Cíl výzkumu 

 

Vzhledem k tématu diplomové práce jsem se rozhodla provést marketingový 

průzkum, jehož výsledky nám poslouží při plánování podnikatelské strategie. Ze zjištěných 

informací bude možné lépe porozumět danému trhu, určit potenciál našich služeb, 

identifikovat příležitosti pro naše podnikání a zvolit vhodné marketingové nástroje. Tento 

výzkum má explorační cíl. 

Jako respondenty jsem zvolila praktické lékaře, kteří, jak je známo, indikují ve 

většině případů. Jejich vůle k indikaci této formy zdravotní péče je jedním z faktorů 

ovlivňujících rozvoj domácí péče. Tito lékaři jsou vhodnými respondenty také z těchto 

důvodů: jsou seznámeni s celkovým zdravotním stavem svých pacientů a znají jejich 

potřeby, mají informace o poskytovatelích domácí péče a obvykle mají zkušenost s jejich 

službami. 

Jelikož se při telefonickém rozhovoru ukázalo, že žádný z vybraného vzorku 

dotazovaných praktických lékařů pro děti a dorost v určené lokalitě nemá zkušenost 

s předepisováním domácí zdravotní péče, začlenila jsem mezi respondenty pouze praktické 

lékaře pro dospělé. 

 

Výzkumné otázky 

 

1) V jaké míře indikují praktičtí lékaři domácí péči? 

2) Uvítali by praktičtí lékaři vznik nové agentury domácí péče? 

3) Jak hodnotí praktičtí lékaři pokrytí služby domácí péče na území správního obvodu 

Prahy 8? 

4) Jaké jsou jejich preference při výběru agentury? 

5) Jakým způsobem se nejčastěji dozvídají o existenci agentury? 

6) Jak jsou spokojeni s činností agentury v jednotlivých oblastech? 

7) Co postrádají pacienti či jejich lékaři ve službách agentur domácí péče? 
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8) Do jaké míry mají lékaři povědomí o agenturách domácí péče působících v lokalitě 

Prahy 8? 

9) Má míra indikace domácí péče vliv na skutečnost, zda lékař spolupracuje 

s agenturami se sídlem mimo Prahu 8? 

 

3.2 Metodika výzkumu 

 

Pro získání požadovaných informací jsem zvolila typ kvantitativního výzkumu a 

techniku strukturovaného dotazníku. Technika dotazníku umožňuje získat informace od 

mnoha jedinců v poměrně krátkém čase a při relativně nízkých nákladech. Při 

dotazníkovém šetření je také zajištěna anonymita respondentů. Dotazník přikládám v příloze 

č. 4. 

 

Výběr vzorku 

 

Populací, pro kterou jsou naše závěry platné, jsou praktičtí lékaři pro dospělé na 

území správního obvodu Prahy 8.  

Výběr vzorku byl založen na skutečnosti, že domácí péče je poskytována nejčastěji 

pacientům v seniorském věku (65 a více let). Z dat získaných od Českého statistického 

úřadu na objednávku vidíme v tabulce 3.1 počet obyvatel jednotlivých městských čtvrtí na 

Praze 8 a počet osob ve věku 65 a více let k 1. 1. 2011.  

 

Tab. 3.1: Zastoupení obyvatel ve věku 65 let a více v městských čtvrtích správního obvodu 

Prahy 8 

Název městské 

čtvrti 
Počet obyvatel Počet obyvatel ve věku 65 + % zastoupení 

Střížkov 13 961 3 522 25,2 

Kobylisy 28 169 6 937 24,6 

Bohnice 17 431 3 127 17,9 

Čimice 6 673 1 060 15,9 

Troja 14 250 2 249 15,8 

Karlín 11 093 1 684 15,2 

Libeň 31 983 4 431 13,9 

Ďáblice 3 344 462 13,8 

Dolní Chabry 3 716 500 13,5 

Březiněves 1 144 125 10,9 

Zdroj: Vlastní tvorba (údaje Českého statistického úřadu, 2013c) 
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Z těchto údajů byl vypočítán procentní podíl osob ve věku 65 a více let 

v jednotlivých lokalitách. Městské čtvrti s nejvyšším podílem obyvatel ve věku 65 a více 

let jsou v tabulce 3.1 tučně zvýrazněné a označené kurzívou. 

Vzorek byl vybrán náhodným stratifikovaným výběrem (Disman, 2008). Stratem 

bylo pět městských čtvrtí Prahy 8, které mají nejvyšší zastoupení obyvatel starších 64 let 

(vyšší než 15 % podíl obyvatel ve věku 65 a více let) a je zde alespoň jedna ordinace 

praktického lékaře.  

Praktičtí lékaři pro dospělé na území správního obvodu Prahy 8 byli rozřazeni do 

skupin dle sídla jejich ordinace. Z celkového počtu 46 praktických lékařů bylo vybráno 34 

lékařů z vytyčených oblastí. Jak uvádí tabulka 3.2, celkový vzorek 34 lékařů byl vybrán 

z těchto městských čtvrtí: Kobylisy, Bohnice, Čimice, Troja a Karlín (tučně zvýrazněné a 

označené kurzívou). Jelikož na území správního obvodu Prahy 8 není v městské čtvrti 

Střížkov žádná ordinace praktického lékaře pro dospělé, byla tato městská část vyloučena.  

 

Tab. 3.2: Zastoupení praktických lékařů pro dospělé v městských čtvrtích správního 

obvodu Prahy 8 

Název městské 

čtvrti 
Počet praktických lékařů 

Střížkov 0 

Kobylisy 15 

Bohnice 1 

Čimice 3 

Troja 9 

Karlín 6 

Libeň 9 

Ďáblice 1 

Dolní Chabry 2 

Březiněves 0 

Zdroj: Vlastní tvorba (údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, 2013c) 

 

Sběr dat 

 

Sběr dat probíhal mezi březnem a dubnem 2013. 

Jelikož je obecně známo, že návratnost dotazníků bývá velkým problémem, snažila 

jsem se předejít této situaci následujícími kroky. Před zahájením distribuce dotazníků jsem 

telefonicky kontaktovala ordinace praktických lékařů s prosbou o vyplnění dotazníku. 

Současně jsem se lékařů zeptala, zda preferují elektronickou či tištěnou podobou dotazníku 
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a v jakém termínu je možné dotazník osobně doručit. Následně jsem odeslala 18 lékařům 

na jejich emailovou adresu online dostupný dotazník a dalším 16 lékařům jsem doručila 

dotazník v tištěné podobě osobně do ordinace. Technika osobní distribuce a sběru 

dotazníků zaručuje znatelně vyšší návratnost dotazníků (Disman, 2008). Dle domluvy 

s lékařem jsem část vyplněných dotazníků získala bezprostředně po jejich distribuci 

v ordinaci a zbylou část jsem obdržela poštou. Ve snaze eliminovat zátěž lékařů při vracení 

dotazníků, obdrželi lékaři společně s dotazníkem obálku s nadepsanou zpáteční adresou a 

známkou.  

 Z celkového počtu 34 rozeslaných dotazníků jsem zpět obdržela vyplněný dotazník 

od 31 praktických lékařů. Návratnost dotazníku byla 91 %. Počet respondentů (n= 31) 

představuje 67 % z celkového počtu praktických lékařů v dané lokalitě. 

 

3.3 Analýza dat, výsledky 

 

Všechna získaná data byla kódována a převedena do tabulky v programu Microsoft 

Excel. Následně jsem data analyticky zpracovala pomocí programu SPSS 16.0. Výsledky 

dotazníkového šetření jsou přehledně zpracovány v tabulkách či grafech a slovně 

okomentovány. V tabulce uvádím výsledky v absolutních četnostech (n) a v relativních 

četnostech (v %). 

Vzhledem k tomu, že je cíl výzkumu explorační, provádím především třídění prvního 

stupně, které ukazuje četnost rozložení jednoho znaku. Třídění druhého stupně, kdy 

zkoumám vztah mezi dvěma proměnnými, provádím pouze při zodpovězení 

výzkumné otázky č. 9. 

 

Výsledky 

 

1) První výzkumná otázka zjišťuje, v jaké míře indikují praktičtí lékaři domácí péči. 

 

Rozsah indikace hodnotím na základě počtu pacientů, kterým lékař indikoval domácí 

péči za rok 2012. Z hlediska tohoto počtu jsou lékaři řazeni do šesti kategorií. Výsledky 

v tabulce 3.3 ukazují, že většina lékařů (45,2 %) předepsala domácí péči více než dvaceti 

svým pacientům. Lékaři, kteří předepsali domácí péče více než 20 pacientům, indikovali 

tuto péči v průměru 52 pacientům, přičemž medián i modus měl hodnotu 50 pacientů. 
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Tab. 3.3:  Míra indikace domácí péče za rok 2012 

 
Absolutní 

četnost 
Procenta 

Validní 

procenta 

Kumulativní 

procenta 

0 1 3,2 3,2 3,2 

1-5 5 16,1 16,1 19,4 

6-10 7 22,6 22,6 41,9 

11-15 1 3,2 3,2 45,2 

16-20 3 9,7 9,7 54,8 

20+ 14 45,2 45,2 100,0 

Celkem 31 100,0 100,0  

Zdroj: Vlastní výzkum, 2013 

N (validní) = 31 (chybějící hodnoty 0 %) 

 

2) Ve druhé otázce mne zajímalo, zda by praktičtí lékaři uvítali vznik nové agentury 

domácí péče na Praze 8.  

 

Výsledky popisuje tabulka 3.4. Ukazuje se, že velká část lékařů (71 %) by vznik 

nové agentury uvítala. 

Tab. 3.4:  Postoj praktických lékařů ke vzniku nové agentury domácí péče 

 
Absolutní 

četnost 
Procenta 

Validní 

procenta 

Kumulativní 

procenta 

Rozhodně 

ano 
10 32,3 32,3 32,3 

Spíše ano 12 38,7 38,7 71,0 

Spíše ne 8 25,8 25,8 96,8 

Rozhodně 

ne 
1 3,2 3,2 93,5 

Celkem 31 100,0 100,0  

Zdroj: Vlastní výzkum, 2013 

N (validní) = 31 (chybějící hodnoty 0 %) 

 

3) Ve třetí otázce jsem se doptávala na hodnocení pokrytí služby domácí péče na 

území správního obvodu Prahy 8. 

 

Z tabulky 3.5 vidíme, že více než polovina praktických lékařů (55 %) nepovažuje síť 

agentur domácí péče na daném území v současné době za dostatečnou.  
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Tab. 3.5:  Hodnocení sítě agentur domácí péče v lokalitě Prahy 8 praktickými lékaři 

 
Absolutní 

četnost 
Procenta 

Validní 

procenta 

Kumulativní 

procenta 

Dostatečné 1 3,2 3,2 3,2 

Spíše 

dostatečné 
13 41,9 41,9 45,2 

Spíše 

nedostatečné 
15 48,4 48,4 93,5 

Nedostatečné 2 6,5 6,5 100,0 

Celkem 31 100,0 100,0  

Zdroj: Vlastní výzkum, 2013 

N (validní) = 31 (chybějící hodnoty 0 %) 

 

4) Dále mne zajímalo, podle jakého kritéria se lékaři rozhodují o výběru agentury. 

 

Jak znázorňuje tabulka 3.6 nejvíce respondentů (29 %) uvedlo, že nejdůležitějším 

hlediskem při výběru agentury je zajištění nepřetržitého provozu (24 hodin denně, 7 dní v 

týdnu). Významná část lékařů preferuje agentury se zavedeným interním systémem kvality 

a bezpečí (25,8 %). Skutečnost, že agentura sídlí v lokalitě Prahy 8, považovala za 

nejdůležitější faktor téměř pětina praktických lékařů (19,4 %). 

 

Tab. 3.6:  Nejdůležitější hledisko pro praktické lékaře při výběru agentury  

 
Absolutní 

četnost 
Procenta 

Validní 

procenta 

Kumulativní 

procenta 

24 h.provoz 9 29,0 29,0 29,0 

Soc.služby 2 6,5 6,5 35,5 

Fyziot. (FT) 5 16,1 16,1 51,6 

Inter.systé

m 
8 25,8 25,8 77,4 

Certif.kval. 1 3,2 3,2 80,6 

Sídlo 6 19,4 19,4 100,0 

Celkem 31 100,0 100,0  

Zdroj: Vlastní výzkum, 2013 

N (validní) = 31 (chybějící hodnoty 0 %) 
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5) V páté otázce jsem zjišťovala, jakým způsobem se lékaři nejčastěji dozvídají o 

existenci agentur domácí péče. 

 

Z tabulky 3.7 vidíme, že lékaři se o existenci agentury dozvídají jednoznačně 

nejčastěji z informačních letáků (50 %). Následně se ukazuje, že zdrojem informace bývá 

pro pětinu lékařů jiný praktický lékař, kolega. 

 

Tab. 3.7: Nejčastější zdroj informací o existenci agentury  

 
Absolutní 

četnost 
Procenta 

Validní 

procenta 

Kumulativní 

procenta 

Internet 3 9,7 10,0 10,0 

Leták 15 48,4 50,0 60,0 

Časopis, 

noviny 
1 3,2 3,3 63,3 

Praktický 

lékař 
6 19,4 20,0 83,3 

Nemocnice 1 3,2 3,3 86,7 

Soc.pracovník 4 12,9 3,3 100,0 

Celkem (n) 30 96,8 100,0  

Celkem  100   

Zdroj: Vlastní výzkum, 2013 

N (validní) = 30 (chybějící hodnoty 3,2 %) 

 

6) V šesté otázce jsem zjišťovala, do jaké míry jsou lékaři spokojeni s činností 

preferované agentury v jednotlivých oblastech. 

 

Graf 3.1 znázorňuje míru spokojenosti lékařů v jednotlivých oblastech činnosti 

agentury. Spokojenost byla hodnocena na škále 1- 4, přičemž 1 označovala spokojenost a 4 

nespokojenost. Výsledky ukazují, že lékaři jsou nejvíce nespokojení s informovaností o 

průběhu zdravotní péče (hodnota 2,0). Naopak, nejvíce spokojení byli respondenti 

s férovým jednáním agentury (hodnota 1,3). 
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Graf 3.1: Míra spokojenosti praktických lékařů v jednotlivých oblastech 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2013 

N (validní) = 31 (chybějící hodnoty 0 %) 

 

7) Cílem sedmé otázky bylo zjistit, co ve službách agentur domácí péče pacienti či 

jejich lékaři postrádají. 

 

Výsledky v tabulce 3.8 ukazují, že klientům nejvíce chybí možnost půjčování 

kompenzačních pomůcek (29 %). Dále se ukázala být nedostatkovou službou fyzioterapie 

(22,6 %) a nutriční poradenství (16,1 %). 

 

Tab. 3.8: Co postrádají klienti či lékaři ve službách agentur domácí péče 

 
Absolutní 

četnost 
Procenta 

Validní 

procenta 

Kumulativní 

procenta 

Edukace 2 6,5 6,5 6,5 

Fyzioterapie 7 22,6 22,6 29,0 

Osobní asist. 3 9,7 9,7 38,7 

Pečov.služba 3 9,7 9,7 48,4 

Půjč.komp.p. 9 29,0 29,0 77,4 

Nutrič.porad. 5 16,1 16,1 93,5 

Nic 2 6,5 6,5 100,0 

Celkem 31 100,0 100,0  

Zdroj: Vlastní výzkum, 2013 

N (validní) = 31 (chybějící hodnoty 0 %) 
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8) Dále mne zajímalo, do jaké míry mají lékaři povědomí o jednotlivých agenturách 

působících v lokalitě Prahy 8 a do jaké míry s nimi spolupracují. 

 

Graf 3.2 znázorňuje míru spolupráce s jednotlivými agenturami domácí péče. 

V tomto grafu jsou zařazeny všechny agentury, které mají působnost ve správním obvodu 

Prahy 8. Z výsledků vyplývá, že lékaři spolupracují v nejvyšší míře s Obvodním ústavem 

sociálně-zdravotnických služeb a Gerontologickým centrem, jejichž sídlo se nachází 

v Praze 8.  

Z podrobnějších výsledků se ukazuje, že všichni dotazovaní již spolupracovali 

s Obvodním ústavem sociálně-zdravotnických služeb a 80,6 % z nich dokonce často. 

S gerontologickým centrem spolupracovala také již většina ordinací (90,3 %), přičemž 

54,8 % ordinací často. 

 

 

Graf 3.2: Míra spolupráce lékařů s agenturami domácí péče 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2013 

N (validní) = 31 (chybějící hodnoty 0 %) 

 

V tabulce 3.9 vidíme, že 35,5 % praktických lékařů spolupracuje pouze s agenturami 

se sídlem na Praze 8. Téměř shodný počet ordinací (32,3 %) spolupracuje rovněž se dvěma 

agenturami se sídlem mimo Prahu 8.  
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Tab. 3.9: Míra spolupráce lékařů s agenturami se sídlem mimo Prahu 8 

 
Absolutní 

četnost 
Procenta 

Validní 

procenta 

Kumulativní 

procenta 

0 11 35,5 35,5 35,5 

1 7 22,6 22,6 58,1 

2 10 32,3 32,3 90,3 

3 2 6,5 6,5 96,8 

5 1 3,2 3,2 100,0 

Celkem 31 100,0 100,0  

Zdroj: Vlastní výzkum, 2013 

N (validní) = 31 (chybějící hodnoty 0 %) 

 

9) V deváté otázce zjišťuji, zda souvisí míra indikace domácí péče se spoluprací 

lékaře s agenturami se sídlem mimo Prahu 8. 

 

Tabulka 3.10 ukazuje vztah mezi dvěma proměnnými, mezi počtem pacientů, kterým 

lékaři ordinují za rok domácí péči a spoluprací s agenturami mimo Prahu 8. Jak vidíme, 

71,4 % ordinací, které předepsaly domácí péči nanejvýše 15 pacientům za rok, 

spolupracuje pouze s agenturami se sídlem na Praze 8. Významný rozdíl se ukazuje, pokud 

lékaři indikují péči většímu počtu pacientů. V tomto případě spolupracuje s agenturami 

mimo Prahu 8 více než polovina lékařů (52,9 %).  

Zjistili jsme tedy, že čím většímu počtu pacientů lékař indikuje domácí péči, tím 

spíše spolupracuje rovněž s agenturami se sídlem mimo Prahu 8. 

 

Tab. 3.10: Souvislost mezi počtem pacientů a spoluprácí s agenturami se sídlem mimo 

Prahu 8 

   

Počet pacientů s 

indikací 
       

 

        Celkem Do 15 16 - 75 

 
1. nespolupracuje mimo P8 71,4 % 47,1 % 58,1 % 

2. spolupracuje mimo P8 28,6 % 52,9 % 41,9 % 

Celkem          100,0 %          100,0 %          100,0 % 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2013 

N (validní) = 31 (chybějící hodnoty 0 %) 
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3.4 Shrnutí výsledků 

 

Výsledky výzkumu ukazují na nedostatečné pokrytí služby domácí zdravotní péče na 

území správního obvodu Prahy 8. Praktičtí lékaři rovněž vyjadřují kladný postoj ke vzniku 

nové agentury. Tyto skutečnosti jsou důležitým zjištěním pro rozhodnutí o realizaci našeho 

projektu. 

Dále jsme získali poznatky o preferencích lékařů při volbě agentury a míru 

spokojenosti lékařů s jejich činností. Zjistili jsme, že lékaři nejvíce apelují na nepřetržitou 

dostupnost zdravotní péče a hledí na to, zda agentura řídí své služby na základě interního 

systému kvality bezpečí. Sídlo společnosti na Praze 8 se ukázalo být dalším preferovaným 

kritériem. Nejvíce spokojení jsou lékaři s profesionalitou a férovým jednáním společnosti. 

Největší nedostatky naopak spatřují v oblasti komunikace a informovanosti o průběhu 

domácí péče. Agentura bude proto klást velký důraz na vzájemnou informovanost a 

komunikaci s lékaři, klienty a jejich blízkými. 

Zároveň jsme získali informace o tržní síle našich konkurentů. Největšími 

konkurenty se ukazují být dvě zařízení, která se výhradně zaměřují na poskytování domácí 

péče na Praze 8 (Obvodní ústav sociálně-zdravotních služeb a Gerontologické centrum). 

Nízká míra spolupráce s některými celopražskými agenturami je překvapivá a může 

vyplývat z nedostatečné kapacity agentur na poskytování péče v této lokalitě, nedostatečná 

propagace agentur, nespokojenosti lékařů s jejich službami či z jiných důvodů. 

Ukázalo se, že lékaři se o agenturách dozvídají nejčastěji z informačních letáků a 

zkušenosti s agenturami si rovněž vyměňují se svými kolegy. Z tohoto důvodu bude pro 

společnost důležité distribuovat lékařům dostatečný objem informačních letáků, které 

mohou předávat svým pacientům a udržet si mezi zákazníky dobré jméno. 

 

4. Vypracování strategické analýzy 

 

Jelikož se chystáme založit agenturu domácí péče, která bude poskytovat služby na 

území Prahy 8, musíme identifikovat veškeré vztahy mezi společností a jejím okolím. Je 

třeba analyzovat a zhodnotit jak vnější, tak vnitřní faktory, které mohou ovlivnit volbu cílů 

a strategie společnosti. Za tímto účelem vypracovávám strategickou analýzu, jejíž výsledky 

budou východiskem pro formulaci strategie společnosti. 

Strategická analýza je zpracována ve struktuře uvedené v teoretické části práce a 

skládá se z těchto částí: 
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 Analýza obecného okolí 

 Analýza oborového okolí 

 Vnitřní analýza 

 

Nejvýznamnější výsledky zmíněných analýz shrnuje SWOT analýza. SWOT analýza 

identifikuje nejvýznamnější silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku. Při 

sestavování podnikatelského plánu si musíme být vědomi hrozeb a slabých stránek 

společnosti a snažit se o jejich eliminaci. Zároveň se musíme zaměřit na posilování našich 

silných stránek a musíme být schopni pohotově reagovat na okolní příležitosti.  

 

4.1 Analýza obecného okolí 

 

SLEPT analýza zahrnuje zhodnocení několika oblastí, které mají vliv na celkové 

fungování podniku. Jedná se oblast sociální, legislativní, ekonomickou, politickou a 

technologickou. 

 

4.1.1 Sociální faktory 

 

Demografický vývoj 

 

Od roku 1989 můžeme zaznamenat v demografickém chování české populace 

výrazné změny. Statistická data ukazují, že česká populace stárne.  

Hodnota indexu stáří, tedy podíl osob ve věku 60 a více a podíl dětí ve věku 0-14 let, 

se v České republice od roku 1989 každoročně zvyšuje.  

Jak vidíme níže v tabulce 4.1, v roce 2011 dosahoval index stáří v celé zemi hodnoty 

110,4 a v Praze hodnoty 129,7. Současně roste také průměrný věk žijících obyvatel (Český 

statistický úřad, 2012b). 
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Tab. 4.1: Charakteristiky věkové struktury v letech 2001-2011 v Hl. m. Praze a ČR 

 

Zdroj: Český statistický úřad 2012b: 8 

 

Postupně narůstá podíl osob v seniorském věku, který tvoří necelou pětinu 

obyvatelstva. Dle dat Českého statistického úřadu dosahoval v roce 2011 počet osob ve 

věku 65 a více v České republice 1 701 436. Prognóza znázorněna v grafu 4.1 udává, že 

počet osob ve věku 65 let a více by mohl v roce 2050 dosahovat 3-4 milionů (Český 

statistický úřad, 2009). 

 

 

Graf 4.1: Počet osob starších 65 let 

Zdroj: Český statistický úřad, 2009: 6 

 

V Praze tvořil v roce 2011 podíl osob ve věku 65 a více let 17,2 % (213 508 osob). 

Ve správním obvodu Prahy 8, kde plánujeme založit naši agenturu, činil podíl osob ve 

věku 65 a více let 18,8 % (21 053 osob). Zastoupení seniorské populace zde každoročně 

narůstá (Český statistický úřad, 2012b). 
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Z růstu hodnot střední délky života při narození, je zřejmé, že se zvyšuje věk osob při 

úmrtí. Na území Prahy činila střední délka života mužů 76,5 let a střední délka života žen 

81,7 let (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012b). Je zřejmé, že se lidé budou 

dožívat vyššího věku, ovšem za cenu života s dlouhodobými nemocemi. Demografický 

vývoj si žádá rozvoj dlouhodobé péče, která by zajistila sociální a zdravotní potřeby 

seniorů. 

Většinu pacientů v segmentu domácí zdravotní péče tvoří lidé, kteří jsou z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu v oblasti péče o vlastní osobu a 

v soběstačnosti závislí na pomoci druhé osoby. Těmto osobám je za podmínek určených v 

zákoně č. 108/2006 vyplácen příspěvek na péči, který slouží k úhradě potřebné pomoci. 

Tuto dávku pobírají převážně ženy (v 65 % případů), což je důsledkem rozložení obyvatel 

České republiky v seniorském věku. Z tabulky 4.2 vidíme, že celkový počet osob 

s přiznaným příspěvkem na péči v roce 2008 dosahoval 225,5 tisíc osob. Tabulka 7.2 dále 

znázorňuje, jakého podílu dosahují osoby v jednotlivých stupních závislosti dle čtyř 

věkových kategorií. Z těchto údajů je patrné, že příspěvek na péči je především dávkou pro 

seniorskou populaci (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2009). 

V následujících letech se počet příjemců příspěvku na péči zvyšoval a v roce 2010 

dosahoval již 304,8 tisíc osob (Průša, 2011). 

 

Tab. 4.2: Struktura příjemců na péči z hlediska věku 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2009: 2 

 

Zdravotní stav obyvatelstva 

 

Zdravotní stav obyvatelstva je ovlivňován mnoha různými faktory, které můžeme 

obecně rozdělit do čtyř skupin (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2010): 

- životní styl a životní úroveň 

- genetické a biologické predispozice 

- úroveň zdravotnictví a zdravotní péče 
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- životní prostředí  

 

Jako nejvýznamnější faktor zdravotního stavu bývá tradičně označován životní styl, 

který ovlivňuje až 50 % zdravotního stavu jedince. Zdravotní péči je v tomto ohledu 

přisuzován pouze malý vliv (zhruba 10 %). V dnešní době však můžeme připisovat vlivu 

zdravotní péče na zdravotní stav obyvatel větší podíl. Analýza příčin prodlužování střední 

délky lidského života hovoří o vlivu zdravotní péče až ve výši 50 % (Cutler a kol., 2006). 

Změna pohledu na tyto faktory vyplývá ze skutečnosti, že mezi obyvateli přibývá 

tzv. civilizačních chorob. Mezi civilizační choroby řadíme především nemoci oběhové 

soustavy, zhoubné novotvary, diabetes mellitus, duševní poruchy či alergická onemocnění. 

Nárůst těchto onemocnění je patrný ve vyspělých zemích po celém světě (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky, 2010). 

Nejčastější příčinou úmrtí a zároveň také nejčastější příčinou hospitalizace jsou 

v České republice nemoci oběhové soustavy. V Praze jsou tyto nemoci příčinou úmrtí až v 

polovině všech případů. Trvale přibývá pacientů léčených pro hypertenzi, obezitu či s 

ischemickou chorobou srdeční. Dlouhodobý vývoj úmrtnosti na tato onemocnění však 

vykazuje od roku 1989 příznivý trend. Tento vývoj je zapříčiněn zejména změnou 

životního stylu a rozvojem metod zdravotní péče (Ústav zdravotnických informací a 

statistiky, 2010). 

Dalším velmi závažným onemocněním s rostoucím trendem jsou novotvary. Toto 

onemocnění bývá druhou nejčastější příčinou úmrtí české populace a to přibližně ve 25 % 

případů všech úmrtí (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2010). 

Každoročně se zvyšuje počet osob s onemocněním diabetes mellitus, které řadíme 

mezi nejčastější civilizační choroby. Od roku 1989 se zvýšil celkový počet diabetiků o  

70 % a počet léčených diabetiků na 7,5 % diabetiků z celkové populace (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky, 2010). 

V dlouhodobém vývoji se významně navyšuje také potřeba psychiatrické péče. 

Přibývá rovněž pacientů léčených na alergie, jejichž počet se od roku 1995 více než 

zdvojnásobil (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2010). 

V souvislosti se stárnutím populace postupně přibývá seniorů s Alzheimerovou 

chorobou či jinými formami demence. V grafu 4.2 vidíme, že v Praze přesahuje počet 

ambulantních pacientů s demencí u Alzheimerovy choroby i s jinými formami demence 

celorepublikový průměr. Dochází k nárůstu počtu hospitalizací pacientů s některým typem 
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demence, přičemž se téměř v polovině případů jedná o pacienty s Alzheimerovou nemocí 

(Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012c). 

 

 

Graf 4.2: Počet ambulantních pacientů s dg. F00- F03 na 100 tisíc obyvatel podle kraje 

sídla zdravotnického zařízení v roce 2011 

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012c: 6 

 

Hospitalizovaní v nemocnicích 

 

Od roku 2005 se v České republice snižuje počet hospitalizací v nemocnicích (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky, 2012d). S tímto trendem souvisí rozvoj sítě agentur 

domácí péče, díky kterému má stále více pacientů možnost léčit se v domácím prostředí 

v co nejvyšší možné míře. 

Nejvíce pacientů bývá hospitalizováno v nemocnicích na území Prahy a to konkrétně 

na interních odděleních (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012b). Podrobnější 

údaje o počtu a charakteristice hospitalizovaných uvádím v Příloze č. 9. 

Vzhledem k demografii České republiky se dlouhodobě zvyšuje počet 

hospitalizovaných na lůžkách následné péče, která zajišťují ošetřovatelskou péči (viz 

Příloha č. 9). Pacienti na těchto odděleních jsou léčeni nikoli pro akutní onemocnění, ale 
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pro následky onemocnění a prodělané léčby. Obvykle se jedná o osoby ve věku 65 a více 

let (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2013b). 

Jelikož pacientů v oboru ošetřovatelství bude v průběhu let přibývat a léčba na 

odděleních ošetřovatelské péče je finančně nákladná, bude i nadále podporován rozvoj 

domácího ošetřování prostřednictvím služby domácí péče, která je substitutem léčby na 

lůžkách následné péče. 

 

4.1.2 Legislativní faktory 

  

Legislativa ovlivňuje fungování agentury domácí péče zásadním způsobem, jelikož 

definuje její formu, určuje podmínky pro její poskytování, určuje její rozsah a způsob 

úhrady. Níže uvádím nejvýznamnější zákony vztahující se k poskytování služby domácí 

zdravotní péče. 

  

Již v Listině základních práv a svobod, článek 31 stanovuje, že každý má právo na 

ochranu zdraví. „Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou 

zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ (2/1993 Sb., čl. 

31). 

 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vymezuje veřejné 

zdravotní pojištění, definuje, kdo je plátcem pojistného a jaká jsou jeho práva a povinnosti, 

určuje rozsah a podmínky pro úhradu zdravotních služeb ze zdravotního pojištění. Pacient 

má dle § 11 tohoto zákona například právo na výběr zdravotní pojišťovny či volbu varianty 

poskytnutí zdravotních služeb. Za podmínek stanovených tímto zákonem a v určeném 

rozsahu je dle §13 hrazena ošetřovatelská a paliativní péče, kterou poskytuje služba 

domácí zdravotní péče. 

 

V roce 2012 vešlo v účinnost několik zcela nových právních předpisů, které 

stanovují přesné podmínky pro poskytování domácí péče. Nejvýznamnějším z nich je 

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který je v účinnosti od 1. 4. 2012 a zcela 

zásadně vymezuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování. V § 11 až § 19 zákona 

jsou popsány podmínky poskytování zdravotních služeb a podmínky udělení oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb. 

V souvislosti s tímto zákonem vešly v účinnost následující vyhlášky: 
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Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb. V příloze č. 8 k této vyhlášce jsou uvedeny personální požadavky na 

zajištění domácí péče, které jsou specifikovány pro výkon ošetřovatelské, léčebně 

rehabilitační a paliativní péče. Z požadavků vyplývá, že ošetřovací návštěvy v agentuře 

domácí péče musí vykonávat všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného 

dohledu. 

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, stanovuje podmínky pro 

vedení a uchovávání zdravotnické dokumentace pro všechny poskytovatele zdravotních 

služeb. Dle § 5 tohoto zákona je povinností agentury domácí péče uchovávat 

zdravotnickou dokumentaci i po ukončení péče o pacienta a to po dobu pěti let. Tato 

pětiletá lhůta počíná 1. lednem následujícího kalendářního roku po dni, kdy byl zhotoven 

poslední záznam. Agentura je dále povinna splňovat požadavky na obsah jednotlivých částí 

zdravotnické dokumentace dle znění této vyhlášky. 

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 

vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. Pracoviště 

domácí péče musí být technicky a věcně vybaveno dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. 

Podmínky na vybavení pracovišť se liší v závislosti na tom, zda se jedná o kontaktní 

pracoviště ošetřovatelské péče, léčebně rehabilitační péče či paliativní péče. Naše agentura 

bude jakožto pracoviště ošetřovatelské a paliativní péče vlastnit veškeré uvedené vybavení. 

 

Od 1. 1. 2013 platí Vyhláška č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše 

úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 (dále Úhradová vyhláška). 

Aktuální úhradová vyhláška každoročně určuje výši úhrady zdravotní péče z veřejného 

zdravotního pojištění. Jedná se o seznam výkonů s přiřazeným bodovým ohodnocením 

v korunách. Odbornost 925 - sestra domácí zdravotní péče je hrazena výkonovou úhradou 

se sestupnou hodnotou bodu. Pro rok 2013 platí následující ohodnocení: 

 

- hodnota bodu pro výkony do 105% vypočteného objemu je 1 Kč 

- hodnota bodu pro výkony provedené nad 105% vypočteného objemu je 0,70 Kč 

 

Vyhláška č. 467/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 

134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, 

ve znění pozdějších předpisů, ustanovuje následující:  
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- k výkonům odbornosti 925 je přiřazena minutová režijní sazba 2,87 bodu za jednu 

minutu času výkonu 

- hodnota bodu pro výkon č. 10 Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní 

službě je 0,90 Kč (ohodnocení 13,21 bodů/1 km) 

 

Pro příklad můžeme vypočítat úhradu za výkon 06317 (Ošetřovací návštěva – 

Domácí zdravotní péče typ III.) Tento výkon nese časovou jednotku 60 minut a dle 

Úhradové vyhlášky je ohodnocen 143 body. Po přičtení režijní sazby k tomuto výkonu 

dostaneme ohodnocení 315 body, tedy 315 Kč. 

 

Pro vypočtení objemu péče se používá tento vzorec: 

Vykázaný a uznaný počet bodů v referenčním období (přepočtený dle seznamu 

výkonů platného od 1. 1. 2013) * celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených 

v hodnoceném období / celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených v referenčním 

období. 

Referenčním obdobím pro příslušné pololetí roku 2013 je příslušné pololetí roku 

2011. Celková výše úhrady za výkony v segmentu 925 se odvíjí od skutečnosti, zda 

poskytovatel překročil či nepřekročil uvedenou mez objemu péče. 

 

Krokem k podpoře segmentu domácí zdravotní péče je navýšení režií a navýšení 

úhrad za dopravu, jak v roce 2012, tak pro rok 2013. Zároveň se podařilo zachovat 

podmínky pro financování domácí zdravotní péče na úrovni minulého roku bez dalších 

regulačních mechanismů, což považuji za velký úspěch. 

 

Reformy Ministerstva zdravotnictví  

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR pracuje na další fázi reforem českého zdravotnictví 

(Ministerstvo zdravotnictví, 2012b). Z plánovaných reforem by mohly provoz agentury 

ovlivnit především tyto návrhy zákonů: 

 

- o zdravotních pojišťovnách (změna přerozdělování pojistného, posílení 

transparentnosti veřejné obchodní soutěže při nákupu zdravotní péče, lepší 

vymezení pravidel pro fungování zdravotních pojišťoven) 
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- o zdravotnických prostředcích (úprava regulace zdravotnických prostředků, 

zpřísnění požadavků na manipulaci se zdravotnickými prostředky, úprava regulace 

úhrad zdravotnických prostředků ze zdravotních pojištění) 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských 

zdravotnických povoláních (zrušení odborného dohledu, změna podmínek 

celoživotního vzdělávání - převedení odpovědnosti za jeho plnění rovněž na 

zaměstnavatele, zrušení kreditního systému, preference kombinovaných forem 

studia pro specializační vzdělávání v navazujících magisterských oborech -  apel na 

získání praxe v odbornosti před zahájením studia) 

 

Návrh zákona o dlouhodobé péči 

 

Cílem zákona o dlouhodobé péči, který byl připravován v reakci na stárnutí české 

populace, je zajistit dostupnou a kvalitní dlouhodobou péči, efektivně propojit sociální a 

zdravotní péči a vytvořit transparentní konkurenční prostředí v poskytování dlouhodobé 

péče. Jelikož se v současné době liší podmínky pacientů umístěných ve zdravotnických 

zařízeních a pacientů v ústavech sociální péče, i přesto, že jsou tyto osoby často ve stejném 

zdravotním stavu, je zapotřebí definovat klienta dlouhodobé péče a podmínky úhrady 

dlouhodobé péče. 

Jedním z předpokladů v návrhu tohoto zákona je přesun většího počtu pacientů 

potřebujících dlouhodobou péči do domácího ošetřování. Ministr zdravotnictví Leoš Heger 

v souvislosti s návrhem tohoto zákona hovořil o významném posílení domácí ošetřovatelské 

péče. V odhadech Ministerstva práce a sociálních věcí bylo uvedeno, že v souvislosti 

s navrhovaným zákonem by bylo možné zhruba 10 000 pacientů přemístit do segmentu 

domácí péče (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011a). 

Ministerstvo zdravotnictví ČR i Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádělo věcný 

návrh záměru zákona o dlouhodobé péči jako jednu z hlavních priorit, avšak legislativní 

radou vlády nebyl navrhovaný zákon prozatím schválen. Jako hlavní sporný bod se 

ukazuje financování dlouhodobé péče, kdy by schválení zákona znamenalo pro velkou část 

dlouhodobě nemocných osob ve zdravotnických zařízeních nutnost hradit si péči 

z vlastních zdrojů. 

Je pravděpodobné, že koncept dlouhodobé péče bude v blízké době rozpracován 

prostřednictvím změn v zákonech resortu Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva 

práce a sociálních věcí. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/13536/Navrh_vecneho_reseni_problematiky_LTC
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Od 1. 1. 2014 nabude účinnosti zákon č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník a také 

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

přinese mnohé změny do podnikatelského prostředí. 

 

4.1.3 Ekonomické faktory 

 

Míra ekonomického růstu má vliv na úspěšnost podniku, jelikož vyvolává rozsah 

příležitostí a hrozeb, před které je náš podnik postaven.  

Česká ekonomika zaznamenala v roce 2012 recesi, hrubý domácí produkt klesl 

souhrnně o 1,1 %. Na konci roku 2012 zhoršil ministr financí Miroslav Kalousek prognózu 

vývoje ekonomiky na následující rok a počátkem roku 2013 predikoval růst HDP o 0,1 

procenta. V roce 2014 očekává Ministerstvo financí oživení ekonomiky a nárůst HDP o 1,4 

procenta, pro rok 2015 a 2016 odhaduje růst HDP až o 2,4- 2,6 % (Hospodářské noviny, 

2013). 

Česká národní banka odhadovala v květnu 2013 pokles české ekonomiky i v tomto 

roce a to o 0,5 %. Jak ukazuje graf 4.3, v následujícím roce můžeme dle její prognózy 

očekávat meziroční růst HDP ve výši 1,8 % (Česká národní banka, 2013). 

 

 

Graf 4.3: Prognóza HDP 

Zdroj: Česká národní banka, 2013 
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Míra inflace za rok 2012 dosahovala průměrně 3,3 % a v roce 2013 je odhadována na 

2,1 %. V následujícím roce očekává Ministerstvo financí její pokles na 1,8 % 

(Hospodářské noviny, 2013). 

Spotřebitelské ceny (cena spotřebního koše) vzrostly v dubnu 2013 meziročně o  

1,7 % (Český statistický úřad, 2013a). 

Od 1. 1. 2013 došlo v České republice ke zvýšení sazby daně z přidané hodnoty, 

přičemž dolní sazba vzrostla na 15 % a horní sazba daně na 21 %. Zdravotnické prostředky 

určené pro výlučnou potřebu podléhají snížené sazbě daně. Pro podnikatelskou činnost je 

však uplatňována horní sazba daně (Zákon 500/2012). 

Daň z příjmu právnických osob s účinností od 1. 1. 2012 činí 19 %. Jelikož bude 

hospodaření agentury domácí péče v prvním roce provozu ztrátové, budeme platit daň ze 

zisku až od druhého roku. 

Za varovný ukazatel můžeme považovat míru nezaměstnanosti, která by měla 

narůstat v letošním i příštím roce. V únoru 2013 dosáhl podíl nezaměstnaných v ČR 

hodnoty 8,1 % a pro rok 2014 je odhadován na úrovni 7,4 procent. Nejnižší míra 

nezaměstnanosti je tradičně na území hlavního Prahy, kde v únoru 2013 dosahovala 4,6 % 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013a). Vzhledem ke stárnutí populace můžeme 

očekávat, že ve sféře zdravotnictví, stejně jako ve sféře sociálních služeb, poroste 

zaměstnanost zdravotnických pracovníků. 

Vývoj průměrné hrubé mzdy v průběhu let vidíme v grafu 4.4. Ve čtvrtém čtvrtletí 

2012 činila průměrná hrubá mzda v České republice 27 710 Kč (Český statistický úřad, 

2013b). 

 

 

Graf 4.4: Průměrná měsíční mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) za posledních 10 

čtvrtletí 

Zdroj: Český statistický úřad, 2013b 
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V České republice dosahovala průměrná hrubá mzda všeobecných sester a porodních 

asistentek v předchozím roce výše 23 678 Kč. Mezi zaměstnanci domácí zdravotní péče 

výše průměrné měsíční mzdy mírně převyšovala 17 tisíc Kč (Ústav zdravotnických 

informací a statistiky, 2012e).  

V Praze dosahovaly v roce 2012 všeobecné sestry bez specializace v platové sféře 

průměrného hodinového výdělku 176,5 Kč, zatímco v podnikatelském prostředí činil jejich 

průměrný hodinový výdělek 120,1 Kč (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013b). 

 

Výdaje na zdravotnictví 

 

Jak znázorňuje graf 4.5, od roku 2000 se celkové výdaje na zdravotnictví postupně 

zvyšovaly až do svého vrcholu v roce 2009, kdy dosáhly celkově 291,6 miliard Kč (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky, 2012f). Ač byl v následujících dvou letech 

zaznamenán mírný pokles celkových výdajů, především důsledkem úspor veřejných 

rozpočtů a snížením výdajů obyvatelstva, výdaje veřejného zdravotního pojištění i nadále 

vykazují mírný růst. 

Celkové výdaje na zdravotnictví činily v roce 2011 288,8 miliard Kč (viz graf 4.5). 

Podíl celkových výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím produktu v roce 2009 byl 

dosud nejvyšší a to ve výši 7,8 %. V roce 2011 se tento podíl snížil na 6,37 % (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky, 2012e). 

 

 

Graf 4.5: Výdaje na zdravotnictví v mld. Kč 

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012f: 19 
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Podíl veřejných výdajů dosahoval celkově 84 %, zatímco podíl soukromých výdajů 

činil 16 % (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012e). V příloze č. 10 z grafu 

vidíme, že se v průběhu let stabilně zvyšuje podíl výdajů na zdravotnictví z veřejného 

zdravotního pojištění. 

 

Ekonomická situace zdravotních pojišťoven 

 

Zdravotní pojišťovny hradí největší podíl zdravotní péče v České republice a to více 

než tři čtvrtiny. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči se neustále zvyšují a v 

roce 2011 dosáhly 225,5 miliard Kč (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012e). 

Důsledkem tohoto vývoje převýšily poprvé v roce 2011 výdaje všech zdravotních 

pojišťoven jejich příjmy a to celkově o více než 5 miliard (Zdravotnické noviny, 2012). 

Dlouhodobě nejnákladnější diagnózou jsou nemoci oběhové soustavy. Mezi 

nejnákladnější léčbu patřila v roce 2010 dále léčba zhoubných novotvarů (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky, 2012e). 

Největší podíl nákladů zdravotních pojišťoven tvoří v dlouhodobém horizontu 

náklady na ústavní péči. Tyto náklady činily v roce 2011 více než 113 miliard Kč (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky, 2012g). V grafu 4.6 vidíme rozložení nákladů 

zdravotních pojišťoven na zdravotní péči dle segmentů. 

 

 

Graf 4.6: Podíl nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči podle segmentů    

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012g: 8 
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Na celkových nákladech zdravotního pojištění na zdravotní péči činila mezi léty 

2007-2011 domácí zdravotní péče stabilní podíl 0,6 %. V souvislosti s rozvojem služby 

domácí péče narostly mezi roky 2007 a 2011 náklady zdravotních pojišťoven na tento 

segment o téměř 35 % (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012g). 

Vzhledem ke zvyšujícím se výdajům zdravotních pojišťoven apeluje Všeobecná 

zdravotní pojišťovna (VZP) na zvýšení pojistného za pojištěnce, za které platí pojistné stát. 

Stát hradí pojistné více než polovině pojištěnců VZP, přičemž jeho výše činí od roku 2009 

stabilně 8 676 Kč ročně za jednoho pojištěnce (Všeobecná zdravotní pojišťovna, 2012a).  

 

4.1.4 Politické faktory 

 

Od roku 2010 je Vláda České republiky vedena premiérem Petrem Nečasem a má 

středopravicový charakter. Koalici tvoří Občanská demokratická strana, TOP 09 a strana 

liberálních demokratů. Jelikož je patrná nespokojenost občanů se současnou politickou 

situací, můžeme očekávat, že v příštím roce ve volbách do Poslanecké sněmovny zvítězí 

Česká strana sociálně demokratická.  

Výrazným krokem současné pravicové vlády je zavedení rozlišení mezi tzv. 

standardem a nadstandardem, které umožňuje vyšší spoluúčast pacienta na nadstandardní 

péči s cílem zabránit klientelismu. Velký důraz je kladen na posílení práv pacienta: větší 

práva na informace, možnost volby lékaře, právo na přítomnost blízkých, snadnější přístup 

ke zdravotní dokumentaci a další. Zároveň se například začíná podporovat domácí léčba u 

psychicky nemocných pacientů. Pravicové strany zastávají názor o potřebě principu 

konkurence mezi zdravotními pojišťovnami, který by zefektivnil nakládání s finančními 

prostředky (Informační centrum vlády, 2013). 

Česká strana sociálně demokratická naopak usiluje o nezvyšování spoluúčasti 

pacienta, prosazuje zrušení nadstandardů potřebné zdravotní péče a zrušení zdravotních 

poplatků (vyjma poplatku na stravu). Dále navrhuje zredukovat počet zdravotních 

pojišťoven na dvě pojišťovny, jednu plně pod kontrolou vlády s většinovým podílem 

pojištěnců a druhou zaměstnaneckou pojišťovnu mající zbytek pojištěnců (Česká strana 

sociálně demokratická, 2011). 

Jelikož je domácí zdravotní péče hrazena výhradně z veřejného zdravotního 

pojištění, případná vláda vedená levicovou politickou stranou by neměla činnost agentury 

ohrozit. 
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Ministerstvo zdravotnictví v čele s Leošem Hegerem pracuje již několik let na 

reformě zdravotnictví a doposud byla schválena řada klíčových právních předpisů. Jako 

nejzásadnější spatřuji tvorbu zákona o zdravotních službách spolu s vyhláškami upravující 

podmínky pro poskytování zdravotní péče a mnoho kroků směřujících ke zlepšení kvality a 

bezpečnosti zdravotních služeb. V rámci reformy zdravotnictví je patrné, že Ministerstvo 

zdravotnictví podporuje rozvoj segmentu domácí zdravotní péče. 

S rozvojem segmentu domácí péče souvisí také úbytek počtu nemocničních lůžek 

a úbytek počtu nemocnic, který je patrný již od roku 2001. Ministerstvo zdravotnictví a 

zástupci všech zdravotních pojišťoven v roce 2012 podepsali memorandum o 

restrukturalizaci lůžek za účelem jejich optimalizace (Všeobecná zdravotní pojišťovna, 

2012b). 

Z hlediska druhu zdravotní péče dochází v České republice dlouhodobě k poklesu 

počtu akutních lůžek a mírnému navyšování počtu lůžek následné péče. Nejvyšší nárůst 

lůžek byl zaznamenán u oboru dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, rehabilitační 

péče a intenzivní péče (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2013b). Toto opatření 

bylo v rámci restrukturalizace lůžek provedeno na základě potřeb stárnoucí populace. 

V grafu 4.7 vidíme, že v Praze je nízký počet lůžek následné péče. 

 

 

Graf 4.7: Lůžka v nemocnicích na 10 000 obyvatel, kraje ČR, rok 2012 

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2013b: 11 

 

http://www.vzp.cz/poskytovatele/aktuality/restrukturalizace-luzkoveho-fondu-musi-vest-k-jeho-optimalizaci
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Jelikož je většina pacientů domácí zdravotní péče závislá na cizí pomoci, musíme 

sledovat změny výše příspěvku na péči. V rámci úsporných opatření vlády došlo k 1. 1. 

2011 ke snížení příspěvku na péči v prvním stupni závislosti u osob starších 18 let z 2 000 

na 800 korun měsíčně. Výše příspěvku u osob do 18 let a u vyšších stupňů závislosti 

zůstává beze změny. Výše příspěvku na péči dle stupně závislosti na pomoci jiné osoby 

nalezneme v § 11 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Od 1. 1. 2012 došlo ke 

změně způsobu stanovení stupně závislosti, kdy se hodnotí schopnost jedince zvládat 

základní životní potřeby, které jsou rozřazeny do deseti kategorií (Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, s.d.). 

Ministerstvo práce a sociálních věcí rovněž podporuje segment domácí péče. Usiluje 

o transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb, které 

mohou být poskytovány v přirozené komunitě klienta (Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, 2010). 

 

4.1.5 Technologické faktory 

 

Rozvoj nových technologií, přístrojů a vývoj léků ve zdravotnictví výrazně 

podporuje možnost léčby pacientů v domácím prostředí. Konkrétně se jedná například o 

používání dialyzačních přístrojů pro domácí péči (peritoneální dialýza), plicních 

ventilátorů, monitorujících zařízení či infuzních pump, které zabezpečují zdravotní stav 

pacientů i mimo nemocniční prostředí. Nové přípravky k léčbě bolesti přispívají 

k možnosti léčit ve svém sociálním prostředí také pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje 

paliativní péči.  

V současné době je kladen velký důraz na kvalitu zdravotní péče, se kterou 

využívání moderních přípravků a léčebných postupů úzce souvisí. Tento trend klade 

nároky na soustavné vzdělávání pracovníků a jejich seznamování se s novými možnostmi 

léčby. 

S rozvojem vědy a techniky předpokládáme, že se bude zvyšovat množství 

zdravotnických přístrojů či prostředků, které bude možné využívat při ošetřování v domácí 

péči. 

Na činnost agentury má vliv také rozvoj informačních technologií. Stále více 

českých domácností má přístup k internetu (65 %) a dlouhodobě stoupá také počet 

domácností vybavených počítačem, jejichž počet dosahuje 67 % (Český statistický úřad, 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_technologie_pm
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2012c). Tato skutečnost je zásadní pro zvolení způsobů propagace agentury, kdy se jeví 

jako nezbytné vytvoření webových stránek agentury. 

 

4.1.6 Shrnutí analýzy obecného okolí 

 

Zde shrnuji nejvýznamnější příležitosti vyplývající z výsledků analýzy obecného 

okolí. V této analýze jsem ve vztahu k našemu projektu nezaznamenala žádné významné 

hrozby. 

 

Příležitosti: 

 Stárnutí populace - nárůst poptávky po službě domácí péče, nárůst počtu 

potenciálních pacientů 

 Politická podpora segmentu - kontinuální růst výše úhrad za výkony domácí péče 

 Trend přesunu dlouhodobé péče do domácího prostředí - přesun většího počtu 

pacientů z lůžkových zařízení do domácí péče 

 

4.2 Analýza oborového okolí 

 

Pro analýzu oborového okolí volím Porterův pětifaktorový model, který umožňuje 

prostřednictvím zhodnocení pěti faktorů charakterizovat konkurenční prostředí podniku. 

 

4.2.1 Vyjednávací síla zákazníků 

 

Jelikož je domácí zdravotní péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, jsou 

v tomto případě našimi zákazníky nejen naši klienti, ale také zdravotní pojišťovny a lékaři, 

kteří tuto péči indikují.  

  

Pacienti 

 

Pacienti jsou spotřebiteli domácí zdravotní péče a pouze výjimečně jsou jejími plátci. 

Jedná se o pacienty, kteří žijí na území správního obvodu Prahy 8. Téměř výhradně jsou 

pacienty domácí péče osoby chronicky nemocné, které jsou ve většině případů příjemci 

příspěvku na péči. Klienti ve věku 65 a více let tvoří více než 80 % ošetřených (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky, 2012a). 
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Vzhledem ke stárnutí populace a k trendům v oblasti zdravotnické i sociální reformy 

očekáváme, že se bude poptávka po službě domácí péče na území Prahy 8 nadále zvyšovat. 

V současné době zde poptávka po této službě převyšuje její nabídku. Oproti roku 2011, 

kdy počet klientů činil 1 578 osob (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2013d), 

můžeme odhadovat v roce 2014 zvýšení jejich počtu. 

Klienti si nejsou vědomi, jaké výše dosahují náklady na jejich péči. Proto jsou citliví 

na cenu služby pouze v případě, že si hradí zdravotní péči z vlastních zdrojů. 

Tito klienti (či jejich blízcí) si volí konkrétní agenturu domácí péče nejčastěji dle 

doporučení praktických lékařů či ošetřujících lékařů po hospitalizaci. Z tohoto důvodu 

nespatřuji vyjednávací sílu pacientů jako významnou. 

 

Zdravotní pojišťovny 

 

Zdravotní pojišťovny jsou subjekty, které svým pojištěncům kupují (hradí) zdravotní 

péči ve většině případů. Podíl výkonů domácí péče hrazených z veřejného zdravotního 

pojištění se v průběhu let zvyšuje a v roce 2011 činil 94 % (Ústav zdravotnických 

informací a statistiky, 2012a).  

Aby bylo možné odhadnout, jak velkému podílu pojištěnců budeme moci nabízet 

naší službu, oslovila jsem pracovníky z oddělení správy smluv ze všech zdravotních 

pojišťoven s dotazem na možnost navázání smluvního vztahu s novou agenturou domácí 

péče v roce 2014. Jelikož je pro nás jediným podstatným zjištěním skutečnost, zda by 

zdravotní pojišťovna uzavřela s naší agenturou smluvní vztah, neprováděla jsem mezi 

zdravotními pojišťovnami rozsáhlejší výzkumné šetření. Z rozhovorů s pracovníky 

vyplynulo, že můžeme předpokládat uzavření smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Vojenská zdravotní pojišťovna České 

republiky a Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.  

Dle údajů v tabulce 1.2 (viz kapitola 1.3.1) můžeme odvodit následující podíl 

pojištěnců na území hlavního města Prahy: 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky -  62 % pojištěnců 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky - 5 % pojištěnců 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna - 0,3 % pojištěnců 

 

V případě, že bychom smlouvu o úhradě a poskytování zdravotní péče uzavřeli 

s těmito zdravotními pojišťovnami, mohli bychom poskytovat domácí zdravotní péči až 
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67,3 % pojištěnců. Ostatní zdravotní pojišťovny uvedly možnost navázání smluvního 

vztahu za předpokladu, že dojde k dalšímu nárůstu pacientů v tomto segmentu či 

pokud ukončí některý ze současných poskytovatelů v této lokalitě svou činnost. 

Ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám je klíčové dodržovat podmínky smluvního 

vztahu a spolehlivě zajišťovat zdravotní péči na daném území v potřebném rozsahu. 

Vyjednávací síla zdravotních pojišťoven je významná nejprve při rozhodování o 

navázání smluvního vztahu se zdravotnickým zařízením. Dále má zdravotní pojišťovna 

velkou vyjednávací sílu při domluvě podmínek pro úhradu zdravotní péče, které jsou 

kromě Úhradové vyhlášky ujednány také ve Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní 

péče. 

 

Praktičtí/ošetřující lékaři 

 

Zásadní postavení mají rovněž praktičtí a ošetřující lékaři, kteří svým pacientům 

předepisují domácí zdravotní péči. Tito lékaři jsou tedy zprostředkovateli domácí péče. 

Rozhodují nejen o zahájení a rozsahu poskytované péče (frekvenci péče a celkové době 

léčby), ale svým pacientům doporučují agenturu, s níž mají dobrou zkušenost. Z těchto 

důvodů hodnotím vyjednávací sílu lékařů jako významnou. 

Výsledky výzkumného šetření ve 3. kapitole ukazují, že více než polovina 

praktických lékařů (55 %) považuje síť agentur domácí péče na daném území za 

nedostatečnou a 71 % praktických lékařů by uvítalo vznik nové agentury. Z těchto zjištění 

vyplývá, že můžeme očekávat navázání spolupráce s nejméně polovinou praktických 

lékařů v dané lokalitě. 

 

4.2.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

 

Vzhledem k podnikatelské činnosti agentury můžeme dodavatele rozdělit do tří 

skupin dle druhu dodávaného zboží: 

- zdravotnický materiál a zdravotnické pomůcky 

- energie 

- ostatní - kancelářské potřeby, kancelářský nábytek, služby (pronájem kanceláře 

včetně energií a služeb, úklidová služba, telekomunikační služby, právní 

poradenství) 
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Vzhledem k nedostatečně konkurenci mezi dodavateli zdravotnického materiálu a 

zdravotnických pomůcek očekáváme srovnatelnou cenu zakoupeného zboží u všech 

dodavatelů. Rovněž s přihlédnutím k vysoké frekvenci nákupu tohoto zboží můžeme 

označit jejich vyjednávací sílu jako významnou.  

Do druhé skupiny řadím dodavatele energií (elektřina, plyn, voda, teplo). Jelikož se 

energie započítávají do ceny za pronájem kanceláře, je pro nás vyjednávací síla těchto 

dodavatelů zanedbatelná. 

V případě třetí skupiny dodavatelů můžeme vzhledem k velkému množství 

konkurentů na daném trhu ohodnotit jejich vyjednávací sílu jako nízkou. V případě 

nespokojenosti s dodávanou službou či zbožím nebude problém změnit dodavatele. 

Skutečnost, že firma bude maloodběratelem, snižuje pravděpodobnost, že bude 

možné s vybranými dodavateli vyjednávat o ceně. 

 

 

4.2.3 Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 

 

Možnost, že se na trhu objeví noví konkurenti, nemůžeme vyloučit. 

Vzhledem k tomu, že by vznikem naší agentury měla být rozšířena stávající síť 

poskytovatelů domácí zdravotní péče, není pravděpodobné, že by výhradně v lokalitě 

správního obvodu Prahy 8 v blízké době působila nová agentura domácí péče. Můžeme 

však očekávat, že na trh vstoupí v budoucnu nový poskytovatel této služby s celopražskou 

působností, který by mohl mít kapacitu zajišťovat péči i v lokalitě Prahy 8. 

Zásadním obdobím bude rok 2015, kdy se bude rozhodovat o tom, u jakých 

poskytovatelů ambulantní péče dojde v následujícím roce k obnově smlouvy o poskytování 

a úhradě zdravotní péče a v jaké podobě. Vše se bude odvíjet od stanoviska zdravotních 

pojišťoven, které vytvářejí a koordinují síť poskytovatelů zdravotní péče dle potřeb svých 

pojištěnců. Při rozhodování o obnově smlouvy s agenturami domácí péče bude pro 

zdravotní pojišťovny v budoucnu hrát zřejmě stále důležitější roli skutečnost, zda je 

agentura držitelem certifikátu kvality či jaký hodnotící nástroj kvality používá. Důkaz o 

kvalitě poskytované péče může být v budoucnu rovněž zvýhodňujícím faktorem při 

rozhodování o bodovém ohodnocení výkonů agentury domácí péče. 

 

Podmínky pro vstup nových konkurentů mohou být následující:  
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- politická podpora rozvoje domácí zdravotní péče, která vychází ze záměru snížit 

počet nemocničních lůžek a přemístit více pacientů do domácího ošetřování 

- stárnutí populace, která bude poptávat služby domácí péče ve větší míře a též 

vzroste mezi klienty podíl samoplátců 

 

Bariéry vstupu nových konkurentů mohou být tyto: 

- zdravotní pojišťovny rozhodují o vzniku zdravotnického zařízení, regulují navázání 

smluvního vztahu a určují limity pro úhradu zdravotní péče 

- v segmentu domácí zdravotní péče je vysoká konkurence 

 

4.2.4 Hrozba substitutů 

 

Jako možné substituty můžeme označit zdravotnická zařízení lůžkové péče či 

pobytová sociální zařízení, která zajišťují také péči zdravotní. S ohledem na aktuální 

zdravotní stav pacienta a jeho životní situaci mohou být alternativou k léčbě v domácím 

prostředí: 

 

- nemocniční lůžka následné ošetřovatelské péče 

- pobytové sociální služby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče  

- odborné léčebné ústavy (léčebny dlouhodobě nemocných) 

- pobytová sociální zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) 

- hospice 

 

V případě dalších odborných léčebných ústavů, jako jsou psychiatrické léčebny, 

ozdravovny či další, nelze hovořit o substitutech domácí zdravotní péče. V některých 

případech však může indikace domácí péče zkrátit dobu pobytu v těchto ústavech. 

V případě, že chronicky nemocný pacient potřebuje dlouhodobou léčbu v řádech 

měsíců či let, může být substitutem domácí péče umístění v léčebně dlouhodobě 

nemocných či v pobytových sociálních službách (zařízení sociálních služeb). Jedná-li se o 

osobu umírající, nejčastějším substitutem je umístění do hospice. 

Domácí péče skýtá oproti zmíněným substitutům nesporné výhody, jako je možnost 

setrvání v domácím prostředí, zajištění komfortu a soukromí, eliminace nozokominálních 

infekcí, možnost dlouhodobé péče po neomezenou dobu a blízkost rodinných příslušníků. 

Tyto faktory přispívají k psychické pohodě pacientů, která se pozitivně odráží na jejich 
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zdravotním stavu. V případě indikace praktickým nebo ošetřujícím lékařem, je domácí 

péče pro pacienty zcela zdarma, což je také jedním z důvodů její preference.  

Mimoto léčba v domácím prostředí šetří finanční prostředky z veřejného zdravotního 

pojištění. Tuto skutečnost potvrzuje Ministerstvo práce a sociálních věcí v důvodové 

zprávě k návrhu zákona o dlouhodobé péči, kde předkládá výpočet měsíčních úhrad na 

dlouhodobou péči v jednotlivých zařízeních (viz tabulka 4.3). 

 

Tab. 4.3: Průměrné měsíční úhrady na lůžko v daném zařízení  

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011a: 6 

 

Na základě dat VZP z ročního období mezi 2. pololetím roku 2009 a 1. pololetím 

2010 odvozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí výši průměrné měsíční úhrady na 

domácí zdravotní péči (viz graf 4.8). Průměrná výše úhrady za léčbu v tomto segmentu se 

pohybuje mezi 1000 Kč a 3500 Kč za měsíc. U pacientů s chronickým onemocněním je 

uvedena průměrná měsíční úhrada ve výši 3 500 Kč (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

2011b). 
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Graf 4.8: Průměrné náklady na domácí zdravotní péči na pojištěnce podle délky čerpání, 

VZP 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011b: 32 

 

Hrozbu substitutů nespatřuji za stávajících podmínek jako významnou, jelikož má 

služba domácí zdravotní péče mnoho výhod pro nemocné i zdravotní pojišťovny. 

Dalším argumentem je skutečnost, že v Praze je nedostatečná kapacita sociálních 

pobytových zařízení a dochází také k poklesu lůžek ve zdravotnických zařízeních. Domovy 

pro seniory se setkávají s nedostatkem volných míst. V roce 2011 například převyšoval 

počet žádostí o umístění do domova pro seniory jeho kapacitu o 10 tisíc. V Praze a jejím 

okolí jsou rovněž nejdelší čekací doby na umístění a kapacita domovů je nedostatečná 

(Lidové noviny, 2013) 

 

4.2.5 Konkurence firem na daném trhu 

 

Na území hlavního města Prahy v současné době působí 56 poskytovatelů domácí 

zdravotní péče (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2013c). Nejčastěji jsou 

zřizovateli této služby agentury domácí péče ve formě společnosti s ručením omezeným či 

zdravotní sestry jakožto fyzické osoby. V jiných případech je domácí péče zřizována 

samosprávou v rámci poliklinik, center sociálních služeb, obvodních ústavů a dalšími 

institucemi. 

Ve správním obvodu Prahy 8 nesídlí žádná agentura domácí péče. Domácí zdravotní 

péči zde poskytuje primárně Obvodní ústav sociálních služeb a Gerontologické centrum. 

V této lokalitě může poskytovat domácí péči v různém rozsahu dalších 15 poskytovatelů, 
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jejichž většina má celopražskou působnost. Vyjma největších celopražských agentur, mají 

další celopražské agentury vzhledem k nízkému kapacitnímu číslu omezenou kapacitu pro 

poskytování domácí péče na území Prahy 8, kterou zajišťují pouze ve výjimečných 

případech. 

Celkově můžeme identifikovat 17 agentur jako naše konkurenty. Vzhledem 

k výsledkům dotazníkového šetření u praktických lékařů (viz kapitola 3.4) můžeme označit 

jako naše největší konkurenty dvě zařízení se zaměřením na poskytování domácí zdravotní 

péči v naší lokalitě. 

Poskytovatelé domácí zdravotní péče se odlišují nabídkou dalších služeb, mezi něž 

patří sociální služby nebo doplňkové služby. V obou případech se jedná o služby hrazené 

klientem. 

V případě sociálních služeb je zákonem o sociálních službách stanoven cenový limit 

za daný úkon či dobu trvání. Poskytovatelem sociálních služeb je na tomto území sedm 

agentur domácí péče, z nichž některé zajišťují terénní sociální služby. Pečovatelskou 

službu zajišťuje pět zařízení a službu osobní asistence tři zařízení. Půjčování 

kompenzačních pomůcek (v rámci sociálního poradenství) nabízejí tři zařízení. Dvě další 

agentury zajišťují pečovatelskou službu prostřednictvím spolupracujícího občanského 

sdružení či obecně prospěšné společnosti. 

Doplňkové služby zahrnují nejčastěji péči o klienta a jeho domácnost, půjčování 

kompenzačních pomůcek, odbornou rehabilitaci, masáže či hlídání klientů a dětí. Cena 

zmíněných služeb se odvíjí od ceníků jednotlivých agentur a obvykle se různí.  

Nejčastěji je nabízena služba péče o klienta a jeho domácnost, která zahrnuje výkony 

pečovatelské služby a v některých případech zároveň fakultativní činnosti. Tuto službu 

poskytuje sedm agentur domácí péče. Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek nabízí 

pět agentur. Rehabilitační péči za přímou úhradu poskytují dvě zařízení. 

Hrozbu konkurence hodnotím jako velkou, avšak vzhledem k nedostatečné kapacitě 

celopražských agentur na území Prahy 8, je zde prostor pro působnost nové agentury. 

 

Nejdůležitější zainteresované osoby na chodu našeho podniku (stakeholders) jsou 

uvedeny v analýze oborového okolí. Podrobnější analýzu stakeholders přikládám v příloze 

č. 11. 
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4.2.6 Shrnutí analýzy oborového okolí 

 

Na tomto místě shrnuji nejvýznamnější příležitosti a hrozby, které vyplynuly 

z analýzy oborového okolí. 

 

Příležitosti: 

 Nedostatečné pokrytí služby domácí péče - v lokalitě správního obvodu Prahy 8 

bude agentura doplňovat potřebný objem služby domácí péče, do budoucna by 

mohla rozšířit svou působnost do dalších částí Prahy 

 

Hrozby: 

 Vysoká vyjednávací pozice zdravotních pojišťoven - rozhodují o navázání 

smluvního vztahu s agenturou domácí péče, mohou zavádět regulační mechanismy 

pro úhradu zdravotní péče v daném segmentu 

 Vysoká vyjednávací síla lékařů indikujících domácí péči - praktičtí a ošetřující 

lékaři rozhodují o indikaci domácí péče a jejím rozsahu, dle vlastní preference 

doporučují svým pacientům konkrétní agenturu domácí péče 

 Konkurence - konkurence může usilovat o rozšíření tržního podílu či okruhu své 

působnosti 

 Nebezpečí fluktuace personálu - vzhledem k vysoké fluktuaci zdravotních sester 

v tomto segmentu může být obtížné jejich udržení v dlouhodobém horizontu 

 

4.3 Vnitřní analýza 

 

Domácí péče PLUS, s.r.o. je prozatím neexistující společnost. Z tohoto důvodu není 

možné analyzovat stávající stav podniku. Plánovanou společnost, její výhody a slabiny 

popisuji na základě předpokladů. Koncepce agentury domácí péče je vytvořena s ohledem 

na výsledky vnější analýzy a výzkumného šetření. Na základě výsledků analýzy 

konkurence je kladen důraz na posílení silných stránek agentury, které jí umožní odlišit se 

od konkurentů. 

Mezi silné stránky agentury budou patřit především lidské zdroje (erudovaní vedoucí 

pracovníci a ošetřovatelský personál), nabídka nadstandardních služeb a blízká spolupráce 

s lékaři indikujícími domácí péči, pacienty a jejich blízkými. 
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4.3.1 Výrobní funkce - poskytování služby 

 

Agentura domácí péče bude poskytovat službu domácí zdravotní péče, která zajistí 

nemocným léčbu v pohodlí domácího prostředí. Služba bude probíhat v pravidelných 

intervalech formou ošetřovacích návštěv u pacienta. Společnost bude klást důraz na 

zajištění stálého ošetřovatelského personálu při ošetřovacích návštěvách, což se ukazuje 

jako nejdůležitější hledisko pro spokojenost pacienta. Agentura bude zajišťovat nepřetržitý 

provoz služby, tedy 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.  Služba domácí péče bude ve většině 

případů hrazena z veřejného zdravotního pojištění, avšak bude možné si tuto službu 

objednat v libovolném rozsahu i bez indikace lékaře. 

Kvalita poskytovaných služeb se bude odvíjet od erudovanosti zdravotnických 

pracovníků a jejich přístupu ke klientům, celkového řízení organizace a kvality 

používaného zdravotnického materiálu a pomůcek. Kvalita poskytované péče bude 

podpořena řízením organizace na základě vypracovaného interního systém kvality a 

bezpečí, etického kodexu agentury a zajištěného podrobného vstupního školení pro 

všechny zaměstnance. 

Díky službě hotline, bude klient moci v případě potřeby kdykoli telefonicky 

kontaktovat vrchní sestru. Pro zkonzultování možného zajištění sociálních služeb bude 

rovněž možné telefonicky kontaktovat manažera agentury. Tyto výhody dodají klientům 

pocit bezpečí, pomohou jim při řešení celkové životní situace a umožní agentuře pohotově 

reagovat na případné komplikace. 

 

4.3.2 Hmotné zdroje 

 

Je zapotřebí, aby agentura vlastnila veškeré vybavení, které určuje Příloha č. 9 k 

vyhlášce č. 92/2012 Sb. Mezi drobný hmotný majetek agentury budou patřit tyto položky: 

osobní počítač, tiskárna, mobilní telefon, telefonní přístroj na pevnou linku, datové 

uložiště, kancelářský nábytek a doplňky, kancelářské potřeby, uzamykatelná kartotéka a 

skříň na léčiva.  

Agentura bude vlastnit také povinné vybavení, které je používáno při poskytování 

zdravotní péče v terénu: tonometr, fonendoskop, teploměr lékařský, pomůcky k odběru 

biologického materiálu, pomůcky pro ošetřování chronických ran, pomůcky pro katetrizaci 

močového měchýře ženy, glukometr, irigátor, pomůcky pro vyšetření a trénink funkčních 
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schopností a činností sebeobsluhy, resuscitační rouška, rukavice, výbava pro stavění 

krvácení, dávkovač stříkačkový, odsávačka a box pro přepravu biologického materiálu. 

Počet kusů jednotlivých položek se bude odvíjet od počtu zaměstnanců agentury. 

Do budoucna by bylo vhodné zvážit nákup osobního automobilu jako dlouhodobého 

hmotného majetku nebo formou leasingu. Doprava automobilem by zdravotním sestrám 

zkrátila dobu cestování mezi jednotlivými pacienty. 

 

4.3.3 Lidské zdroje 

 

Manažerem agentury domácí péče bude absolvent oboru Řízení a supervize 

v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK v Praze, který bude mít tříletou 

praxi v agentuře domácí zdravotní péče na manažerské pozici. Současně bude mít znalosti 

z praxe v zařízení sociálních služeb. Manažer bude zároveň jednatelem agentury a jejím 

jediným společníkem. 

Pozici vrchní sestry bude zastávat všeobecná sestra s dlouholetou praxí na 

anesteziologicko-resuscitačním oddělení a na geriatrickém oddělení. Tato zdravotní sestra 

bude způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se 

specializovanou způsobilostí v oboru všeobecná sestra. Vrchní sestra bude zároveň 

odbornou zástupkyní společnosti, která bude odborně řídit poskytování zdravotních služeb.  

Odborné vzdělání a praxe členů managementu organizace (manažer a vrchní sestra) 

umožní strategicky řídit chod společnosti a nezaměřovat pozornost pouze na operační 

řízení. Díky manažerskému vzdělání vedoucího pracovníka bude agentura disponovat 

řízením kvality a personálním řízením na vysoké úrovni. Rovněž si bude sama zajišťovat 

finanční řízení podniku, vypracování daňového přiznání a další činnosti. Agentura tedy 

nebude nucena najímat externí spolupracovníky v takové míře jako v jiných agenturách.  

Domácí péče PLUS, s.r.o. bude klást důraz na vysokou erudovanost všeobecných 

sester a dlouhodobou praxi u lůžka intenzivní péče. Společnost by měla zaměstnávat 

rovněž zdravotní sestry se specializovanou odborností v oboru Ošetřovatelská péče 

v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči (ARIP), aby byla schopna zajistit intenzivní 

péči o pacienty propuštěné z jednotek intenzivní péče či anesteziologicko-resuscitačních 

oddělení. Společnost bude podporovat své pracovníky v kontinuálním vzdělávání, které 

přispěje k osvojení nových metod a poznatků v oblasti domácí péče. Prostřednictvím 

zaměstnaneckých benefitů (viz kapitola 5.4) budeme usilovat o zajištění spokojenosti 
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pracovníků v zaměstnání a jejich nízkou fluktuaci, která se často ukazuje být slabou 

stránkou jiných agentur. 

 

4.3.4 Finanční zdroje 

 

Jelikož budou počáteční náklady na vybavení agentury vysoké, zatímco očekáváme 

nízký počet klientů v prvních měsících, vlastník agentury vloží do společnosti základní 

kapitál ve výši 450 000 Kč. K tomuto kroku nás vede také skutečnost, že předpokládáme 

příjem úhrad zdravotní péče od zdravotních pojišťoven s dvouměsíčním zpožděním 

vzhledem k výdajům.  

Dle tříleté prognózy hospodaření společnosti by agentura měla dosahovat zisku v 

druhém roce provozu a rovněž v následujícím období (viz kapitola 5.6). 

Neočekáváme, že bychom pro financování naší činnosti využili jakékoli cizí zdroje.  

 

4.3.5 Marketingové faktory 

 

 Distribuční kanály 

Propagace agentury bude zajištěna především distribucí informačních letáků a vizitek 

do ordinací praktických lékařů a na sociálně-zdravotní oddělení v Nemocnici Na Bulovce. 

Tyto propagační materiály budou nabídnuty již při prezentaci společnosti manažerem 

agentury a následně budou lékařům zasílány v pravidelném intervalu. 

Agentura bude pro svou propagaci využívat rovněž vlastní internetové stránky, kde 

budou k dispozici podrobné informace jak pro pacienta a jeho rodinu, tak pro praktické a 

ošetřující lékaře. 

Budeme rovněž provádět informační kampaň v měsíčníku Osmička, který je každý 

měsíc roznášen do schránek všech občanů Prahy 8 a je také k dispozici v elektronické 

podobě na internetových stránkách Městské části Prahy 8. 

Další příležitostí pro propagaci naší agentury bude prezentace společnosti při akcích 

pořádaných městskou částí Praha 8. Propagace agentury je blíže popsána v kapitole 5.3.4. 

 

 Informační systém 

Agentura bude využívat Informační systém Orion (IS Orion), konkrétně modul 

Zdravotní část. Tento modul umožňuje přehledné evidování a zpracování dat o poskytnuté 

zdravotní péči v segmentu 925 a snižuje administrativní zátěž. 
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Tento informační systém bude agentura využívat především pro tyto činnosti: 

- vytváření podkladů pro vykazování na zdravotní pojišťovny (tvorba dávek, 

vyúčtování cestovních náhrad) 

- vedení přehledné evidence poukazů 

- sestavování ošetřovatelských plánů 

- sestavení denních plánů cest pro jednotlivé pracovníky na základě informací na 

poukazech domácí péče 

 

Agentura bude vlastnit jak elektronické informační zdroje, tak informační zdroje 

v papírové podobě (kartotéka se zdravotnickou dokumentací a další). 

 

4.3.6 Shrnutí vnitřní analýzy 

 

  Z výsledků provedené vnitřní analýzy zde shrnuji silné a slabé stránky plánované 

agentury domácí péče. 

 

Silné stránky: 

 Důraz na vysokou erudovanost personálu - vysoce kvalifikovaný a erudovaný 

zdravotnický personál, vlastník agentury s manažerským vzděláním a praxí 

v daném oboru 

 Dostupnost a umístění agentury - dobře dostupná lokalita, v blízkosti Nemocnice 

Na Bulovce 

 Financování pouze vlastním kapitálem - nezávislost na cizích zdrojích, bez 

finančních závazků k jiným subjektům 

 Zaměření se na kvalitu služeb - poskytování služby na základě interního systému 

kvality a bezpečí, etického kodexu 

 Flexibilní nabídka služby - možnost navýšení rozsahu domácí péče dle individuální 

potřeby 

 Vysoká motivace - vysoká motivace vlastníka k provozování činnosti 

 Dva jednatelé společnosti - možnost zastoupení vlastníka agentury druhým 

jednatelem společnosti 
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Slabé stránky: 

 Začínající společnost - budování dobrého jména společnosti, navazování kontaktů, 

postupné získávání klientely 

 Závislost na zdravotních pojišťovnách - financování společnosti je závislé na 

příjmu od zdravotních pojišťoven 

 Relativně vysoké počáteční náklady - nutnost vložit do společnosti vyšší základní 

kapitál, relativně vysoké zřizovací náklady 

 

4.4 SWOT analýza 

 

SWOT analýza (viz tabulka 4.4) obsahuje nejdůležitější zjištění z výše provedených 

analýz a výzkumného šetření u praktických lékařů na Praze 8 popsaného v kapitole 3. Je 

zapotřebí vzít v úvahu tato zjištění při sestavování podnikatelského plánu. 

 

Tab. 4.4: SWOT analýza 

Silné stránky 

 

- Důraz na vysokou erudovanost personálu 

- Dostupnost a umístění agentury 

- Financování pouze vlastním kapitálem 

- Zaměření se na kvalitu služeb 

- Flexibilita služby 

- Vysoká motivace 

- Dva jednatelé společnosti 

Slabé stránky 

 

- Začínající společnost 

- Závislost na zdravotních pojišťovnách 

- Relativně vysoké počáteční náklady 

Příležitosti 

 

- Stárnutí populace 

- Politická podpora segmentu 

- Trend přesunu dlouhodobé péče do domácího 

prostředí 

- Nedostatečné pokrytí služby domácí péče 

Hrozby 

 

- Vysoká vyjednávací pozice zdravotních 

pojišťoven 

- Vysoká vyjednávací síla lékařů indikujících 

domácí péči 

- Konkurence 

- Nebezpečí fluktuace personálu 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Kvantifikovaná O - T analýza 

 

Chceme-li využít SWOT analýzu k tvorbě strategie, je vhodné doplnit ji o další 

informace.  

 

Tab. 4.5: O - T analýza 

Příležitosti Význam * Pravděpodobnost ** Skóre *** 

Stárnutí populace 4 5 20 

Politická podpora 

segmentu 
5 3 15 

Trend přesunu 

dlouhodobé péče do 

domácího prostředí 

5 4 20 

Nedostatečné pokrytí 

služby domácí péče 
5 3 15 

Celkem skóre 

příležitostí **** 
  70 

 

Hrozby Významnost Pravděpodobnost Skóre 

Vysoká vyjednávací 

pozice zdravotních 

pojišťoven 

5 5 25 

Vysoká vyjednávací 

síla lékařů 

indikujících domácí 

péči 

4 4 16 

Konkurence 4 3 12 

Nebezpečí fluktuace 

personálu 
4 3 12 

Celkem skóre rizik   65 

 

Hodnocení významu a pravděpodobnosti je vždy na relativní škále 1-5 (5= max) 

* význam/významnost je dána velikostí dosaženého finančního zisku/ztráty 

** pravděpodobnost dosažení uvedeného zisku v případě realizace příležitosti, resp. ztráty v případě, že 

nebude u hrozby použita obranná strategie 

*** vzniká jako součin významu a pravděpodobnosti a vyjadřuje strategickou prioritu 

*** celkový pohled na výši příležitostí versus rizik je indikátorem současného a budoucího stavu 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Jak vidíme ve výše uvedené tabulce 4.5, kategorie příležitostí by měla obsahovat jak 

expertní odhad potenciálu jednotlivých příležitostí, tak expertní odhad pravděpodobnosti 

dosažení úspěchu. Stejně tak je vhodné provést expertní odhad ztráty a odhad subjektivní 

pravděpodobnosti v kategorii rizik. Jedná se o vypracování tzv. O - T analýzy (Exner a 

kol., 2005). 

 

Z výsledků kvantifikované O-T analýzy vyplývá, že rostoucí počet seniorů a 

politická snaha o zachování co největšího počtu nemocných osob v domácím prostředí je 

zásadním hlediskem pro rozvoj poptávky po službách domácí zdravotní péče. Jelikož je 

v dané lokalitě tato služba nedostatečně zajištěna, má agentura možnost využít této 

příležitosti. 

Provozuschopnost agentury se odvíjí od uzavření smlouvy o poskytování a úhradě 

zdravotní péče s co nejvyšším počtem zdravotních pojišťoven. Vyjednávací síla 

zdravotních pojišťoven je významná, neboť se jedná o výhradní plátce poskytované péče. 

V rámci úsporných opatření by zdravotní pojišťovny mohly zavést různé regulační 

mechanismy pro indikaci domácí péče či pro její úhradu. Výhodou je politická podpora 

segmentu, která se v posledních letech odráží v Úhradové vyhlášce v podobě navýšení režií 

a úhrady cestovních nákladů. 

Jelikož se jedná o začínající agenturu, bude důležité prostřednictvím propagační 

kampaně rozšířit povědomí o její existenci mezi potenciálními klienty a spolupracujícími 

subjekty. Budeme usilovat o navázání spolupráce s praktickými lékaři, Nemocnicí Na 

Bulovce a v dalším kroku s Léčebnou dlouhodobě nemocných PL Bohnice, s Kardiologií 

na Bulovce, s.r.o. a s Dialyzačním střediskem Praha - Bulovka. Pro úspěšný provoz 

agentury bude klíčové udržování dlouhodobé spolupráce s praktickými lékaři a 

nemocnicemi. 

Vzhledem k existenci konkurentů na trhu musíme dbát na posilování silných stránek 

agentury a být připraveni využít příležitostí. Společnost musí pečivě sledovat spokojenost 

klientů a jejich poptávku po doplňkových a sociálních službách tak, aby preferovali naši 

agenturu. 
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5. Návrhová část - podnikatelský plán 

 

Na základě zjištění ze strategické analýzy, výzkumného šetření a znalostí z praxe, 

navrhuji podnikatelský plán na založení agentury domácí zdravotní péče. Podnikatelský 

plán je sestaven s ohledem na zjištěné příležitosti a hrozby, které by mohly ovlivnit činnost 

podniku. Rovněž vychází z potřeby posilovat silné stránky agentury a eliminovat její slabé 

stránky. Struktura zpracovaného podnikatelského plánu je představena v teoretické části 

práce. 

 

5.1 Popis společnosti 

 

Předmětem podnikatelského plánu je agentura domácí zdravotní péče, která bude 

nově zřízena ve formě společnosti s ručením omezeným. Společnost ponese jméno: 

Domácí péče PLUS, s.r.o. 

 

Obr. 5.1: Logo Domácí péče PLUS, s.r.o. 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Cílem podnikání je zajistit nemocným potřebnou zdravotní péči a to v pohodlí jejich 

domácího prostředí. Klíčovým produktem společnosti bude poskytování domácí zdravotní 

péče na území správního obvodu Prahy 8. Zde bude agentura zajišťovat potřebnou míru 

služby domácí péče a napomůže tak odstranit bariéry, které znemožňují řadě pacientů 

přejít do domácího ošetřování. 

Jak ukázaly také výsledky průzkumu provedeného mezi rodinnými příslušníky, kteří 

pečují o své blízké v seniorském věku, v lokalitě Prahy 8 chybí služba domácí zdravotní 

péče ve větší míře. Zástupce starosty dodává, že řada pacientů musí být léčena 

v nemocnicích, ač by bylo možné léčit je v pohodlí domácího prostředí (Městská část 

Praha 8, 2012). 



 

79 

Agentura bude v rámci služby domácí péče zajišťovat jak ošetřovatelskou, tak 

paliativní péči. Specializací agentury bude intenzivní péče o pacienty po hospitalizaci. Aby 

byla agentura schopna zajistit intenzivní péči o pacienty propuštěné z jednotky intenzivní 

péče, anesteziologicko-resuscitačního oddělení a mohla pečovat například o pacienty na 

peritoneální dialýze či na domácí umělé plicní ventilaci, je zapotřebí klást vysoké nároky 

na kvalifikaci zdravotních sester a jejich kontinuální vzdělávání. Z tohoto důvodu bude 

agentura preferovat zaměstnávání zdravotních sester se specializací v oboru Ošetřovatelská 

péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči (ARIP). 

 

Hlavní pilíře společnosti Domácí péče PLUS, s.r.o.:  

 

 důraz na vysokou erudovanost a širokou specializaci zdravotnického personálu 

 vysoká kvalita a bezpečnost poskytované péče 

 osobní a citlivý přístup ke klientovi 

 důraz na vzájemnou informovanost a komunikaci s lékaři indikujícími domácí péči, 

klientem a jeho rodinou 

 důraz na nízkou fluktuaci zdravotnického personálu 

 nabídka nadstandardního rozsahu domácí zdravotní péče dle individuální potřeby 

klienta 

 bezplatné poradenství a zprostředkování služeb sociální péče a fakultativních 

služeb 

 

Zahájení činnosti agentury je naplánováno na leden 2014. Společnost bude založena 

jedním společníkem, který bude zároveň jejím jednatelem a bude zastávat funkci manažera 

domácí péče. Druhým jednatelem agentury bude odborná zástupkyně společnosti, kterou 

bude kvalifikovaná zdravotní sestra na pozici vrchní sestry, jež splňuje všechny náležitosti 

dle § 14 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

Sídlo agentury se bude nacházet v Praze 8 - Kobylisích u stanice metra, 

v pronajatých kancelářských prostorách. Součástí těchto prostor bude sanitární zařízení pro 

zaměstnance. Sídlo společnosti bude dobře dostupné jak automobilem, tak městskou 

hromadnou dopravou. Dostupnost sídla je důležitá především z důvodu frekventovaných 

návštěv zdravotnických pracovníků v terénu. 

Pro úspěšný provoz agentury bude klíčové uzavření smlouvy o poskytování a úhradě 

zdravotní péče v segmentu domácí zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami. Poté bude 
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především zapotřebí navázat spolupráci s praktickými lékaři a zdravotnickými zařízeními 

v dané lokalitě a získávat tak své klienty. 

Do budoucna zvážíme nabídku doplňkové služby, odborně rehabilitační péči, po 

které je na daném území vzhledem k věkové struktuře obyvatel zvýšená poptávka. 

Výsledky dotazníkového šetření provedeného Městskou částí Praha 8 v minulém roce 

ukazují, že pacienti v této lokalitě trpí nejčastěji onemocněním pohybového aparátu 

(Městská část Praha 8, 2012).  

 

Segment domácí zdravotní péče vznikl před více než dvaceti lety a stal se jedním 

z nejrychleji se rozvíjejících segmentů českého zdravotnictví. V současné době počet 

poskytovatelů domácí péče stále mírně narůstá. Rozvoj tohoto segmentu se zdá být, 

vzhledem k restrukturalizaci lůžkového fondu, k demografickým ukazatelům a k jeho 

oblíbenosti mezi pacienty, jako vhodné řešení současné i budoucí situace. Je 

pravděpodobné, že agentura vzhledem k uvedeným skutečnostem rozšíří své působení i do 

dalších pražských lokalit. 

 

5.2 Produkt 

 

Klíčovým produktem agentury bude poskytování domácí zdravotní péče klientům na 

území správního obvodu Prahy 8, kde v současné době poptávka po službě domácí péče 

převyšuje její nabídku. Cílem služby domácí péče je zlepšit či udržet zdraví nemocných, 

zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných a to vše v pohodlí jejich domova. 

Domácí zdravotní péče bude probíhat formou ošetřovacích návštěv kvalifikovaných 

zdravotních sester ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Tato služba bude dostupná 

nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě její indikace registrujícím praktickým 

lékařem či ošetřujícím lékařem po hospitalizaci pacienta bude hrazena z veřejného 

zdravotního pojištění. V jiných případech budeme tuto službu nabízet klientům 

v libovolném rozsahu za přímou úhradu. 

 

Zdravotní sestry budou v rámci ošetřovacích návštěv zajišťovat nejčastěji tyto výkony: 

 

- sledování celkového zdravotního stavu pacienta 

- měření fyziologických funkcí 

- dohled nad dodržováním pitného a stravovacího režimu 
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- příprava a dohled nad užitím léků 

- odběr biologického materiálu (krev, moč a jiné sekrety) 

- aplikace injekce 

- podání parenterální výživy 

- podání enterální výživy (PEG) 

- lokální ošetření defektu  

- péče o stomii 

- ošetřovatelská rehabilitace (rehabilitační cvičení- aktivní či pasivní, nácvik chůze) 

- polohování jako prevence dekubitů a opruzenin 

- měření glykémie 

- aplikace inzulínu včetně zaučení pacienta 

 

Cílovou skupinou jsou krátkodobě či dlouhodobě nemocní, jejichž zdravotní stav 

vyžaduje zdravotní péči, která může být zajištěna v domácím prostředí. Vzhledem 

k demografii obyvatel bude agentura nejčastěji pečovat o geriatrické pacienty, kteří 

obvykle potřebují dlouhodobou léčbu. Dále budou pacienty agentury osoby po úrazu či po 

ukončení hospitalizace. Agentura bude pečovat také o pacienty v preterminálním a 

terminálním stadiu života, kteří vyžadují domácí hospicovou péči. 

Ošetřovací návštěvy budou probíhat v rozsahu a intervalu uvedeném na poukazu na 

domácí péči. Termíny návštěv budou předem domluvené mezi pacientem a ošetřující 

zdravotní sestrou. V případě změny časového rozvrhu bude klient telefonicky informován. 

Jakékoli další změny, především změnu zdravotního stavu pacienta či změnu frekvence 

domácí péče, bude konzultovat agentura vždy s rodinou pacienta a s lékařem indikujícím 

tuto péči. 

Agentura bude zajišťovat službu hotline, kdy bude možné kontaktovat vrchní sestru 

nepřetržitě. 

 

5.2.1 Silné stránky produktu 

 

Agentura bude dbát na zaměstnávání vysoce erudovaného zdravotnického personálu 

v ošetřovatelské péči s rozmanitou specializací. Díky erudovanosti našich pracovníků 

budeme moci zabezpečit vysoce odbornou zdravotní péči v domácím prostředí i u vážně 

nemocných pacientů (na peritoneální dialýze, domácí umělé plicní ventilaci a dalších). 
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Jelikož jsme si vědomi toho, že pro spokojenost pacientů je nejdůležitější stálá 

ošetřující sestra, budeme při plánování ošetřovacích návštěv dbát na zajištění stálé 

ošetřující sestry, která bude vybrána na míru individuálním potřebám klienta. Naše 

pracovníky budeme motivovat k dlouhodobému setrvání v zaměstnání. Svým 

zaměstnancům budeme nabízet benefity, které nejsou v mnoha jiných agenturách 

samozřejmostí. Prostřednictvím firemních benefitů budeme pracovníky podporovat 

k profesnímu rozvoji a zároveň zajišťovat jejich nízkou fluktuaci.   

Zdravotní péče bude poskytována na základě interního systému hodnocení kvality a 

bezpečí zdravotních služeb. Dle ustanovení § 47 odst. 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., 

je agentura jakožto poskytovatel zdravotních služeb povinna zavést interní systém 

hodnocení kvality a bezpečí. Standardy kvality budou zpracovány nejen v rozmezí 

minimálních požadavků stanovených ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 5/2012, 

ale rovněž pro veškeré úkony ošetřovatelského procesu (například zdokumentování 

defektu pacienta, zhodnocení bolesti pacienta) a celkového chodu agentury (například 

sledování spokojenosti pacienta, zaškolení pracovníků). Interní systém kvality a bezpečí by 

měl napomoci zajistit vysokou kvalitu péče, spokojenost klientů, usnadnit a urychlit práci 

všech pracovníků agentury. Je velice důležité, aby všichni zaměstnanci interní systém 

právě takto vnímali. Prostřednictvím vyhodnocení získaných údajů budeme také moci 

měřit efektivitu a kvalitu služeb a budeme mít rovněž podklady pro plánování a řízení 

změn v organizaci. Při tvorbě standardů řízení a kvality bude agentura prozatím vycházet 

z manuálu a metodiky Spojené akreditační komise, o.p.s., která vytvořila Národní 

akreditační standardy pro ambulantní zdravotnická zařízení (Spojená akreditační komise, 

2010). V průběhu několika let můžeme očekávat, že Ministerstvo zdravotnictví vytvoří 

rovněž systém pro externí hodnocení kvality a bezpečí v segmentu domácí péče. 

Pro úspěšný chod agentury je klíčová dlouhodobá spolupráce s praktickými lékaři. 

Abychom utvrdili důvěru lékařů v naše služby a zajistili dobrou spolupráci, budeme dbát 

na jejich dostatečné informování. Jak vyplynulo z výzkumného šetření v kapitole 3, 

informovanost o průběhu zdravotní péče je jedním z hlavních nedostatků agentur. Společně 

se zasláním poukazu na domácí péči bude lékař vždy souhrnně informován o aktuálním 

zdravotním stavu pacienta, o ošetřovatelském plánu včetně popisu provedených úkonů za 

dané období a obdrží také návrh budoucího ošetřovatelského plánu včetně zhodnocení 

potřeby frekvence domácí péče. Vzhledem k tomu, že se bude agentura orientovat na jeden 

správní obvod, bude moci s praktickými lékaři navázat bližší vztah a komunikovat 

intenzivněji. 
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Agentura si bude zakládat na osobním a citlivém přístupu ke klientovi, který 

napomůže jeho psychické pohodě. Budeme sledovat a hodnotit celkový stav pacienta, 

včetně zhodnocení jeho životních podmínek. Přehled o celkové péči o pacienta (zdravotní, 

sociální i laické) je klíčový proto, abychom předešli poskytování duplicitní péče. Z tohoto 

důvodu zahájíme spolupráci s Domovem pro seniory na Praze 8, který provozuje 

pečovatelskou službu. Klient či jeho blízcí se budou moci u manažera agentury kdykoli 

telefonicky poradit a informovat o možném zprostředkování služeb sociální péče či 

fakultativních služeb. 

V případě, že klient nebude mít domácí péči indikovanou praktickým lékařem, bude 

si moci zvolit její rozsah zcela dle svého přání a hradit ji z vlastních zdrojů. Svým klientům 

budeme také nabízet nadstandardní domácí péči, která bude spočívat v zajištění vyšší 

frekvence ošetřovacích návštěv nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Jelikož 

poskytovatelé domácí péče se sídlem na Praze 8, kteří zabezpečují péči nejvyššímu počtu 

pacientů v této lokalitě, neumožňují objednání domácí péče za přímou úhradu klientem, 

můžeme označit poskytování této služby jako naši konkurenční výhodu. Cena domácí péče 

pro samoplátce bude činit 200 Kč za hodinu s přičtením ceny za použitý zdravotnický 

materiál. Pokud bude klient vyžadovat domácí zdravotní péči v době mezi 22. a 6. hodinou 

ranní, budeme účtovat příplatek 50 % z ceny. Pokud bude péče prováděna o víkendu či ve 

státní svátek, budeme účtovat příplatek 20 % z ceny. V porovnání s konkurencí budeme 

nabízet cenově výrazně dostupnější službu.  

 

5.2.2 Rizika produktu 

 

Existence našeho produktu se odvíjí od uzavření smluvního vztahu se zdravotními 

pojišťovnami, které hradí výkony domácí zdravotní péče. Jelikož můžeme očekávat 

uzavření smluvního vztahu se třemi zdravotními pojišťovnami (Všeobecná zdravotní 

pojišťovna České republiky, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky a Revírní 

bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna), bude segment našich klientů ve velikosti 67,3 % 

pojištěnců. 

Smluvní vztah s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou má 89 % poskytovatelů 

domácí zdravotní péče (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012a). Jelikož 

někteří naši konkurenti provozují službu domácí péče již od doby, kdy se začala síť 

poskytovatelů domácí péče v Praze teprve vyvíjet, jsou obvykle ve smluvním vztahu s více 
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zdravotními pojišťovnami. Tato skutečnost je zvýhodňuje, jelikož mohou zabezpečit 

domácí péči většímu počtu pacientů. 

Úspěšnost produktu bude dále záviset na jeho preferenci praktickými a ošetřujícími 

lékaři. V praxi se ještě stále můžeme setkat s lékaři, kteří jsou k domácí péči nedůvěřiví a 

preferují jiné formy zdravotní péče. Pokud budou lékaři indikovat tuto zdravotní péči 

v nižší míře než doposud, agentura nebude mít dostatek klientů, což zapříčiní finanční 

problémy.  

Vzhledem ke značnému počtu konkurentů mají klienti možnost volby konkrétní 

agentury. Jako konkurenční výhodu některých agentur spatřuji nabídku sociálních služeb, 

která je obvykle cenově dostupná. Mezi další výhody patří zkušenosti na trhu a získání své 

klientely prostřednictvím dlouhodobější spolupráce s lůžkovými zařízeními a lékaři. Proto 

je zapotřebí, aby se naše agentura odlišila od konkurence a vzešla v povědomí pacientů 

jako agentura s osobním přístupem ke klientům, s ochotou pomoci při řešení jejich celkové 

životní situace, s vysoce odbornou a kvalitní péčí a s nabídkou nadstandardní domácí 

zdravotní péče za velice příznivou cenu.  

K zastarání našeho produktu by mohlo dojít v případě, že by agentura nedržela krok 

s rozvojem nových trendů, léčebných metod a ošetřovatelských postupů. Proto je důležité 

umožnit sestrám účastnit se kurzů či školení, kde budou seznámeny s novými poznatky 

v oblasti domácí péče a podporovat je v kontinuálním vzdělávání. Dále musíme pečlivě 

mapovat potřeby klientů, jejich spokojenost se službami a na základě těchto informací 

plánovat současnou i budoucí nabídku služeb agentury. 

 

5.2.3 Předpokládaný rozsah služeb 

 

Jednotkou produktu je v našem případě jedna ošetřovací hodina. Jelikož se budeme 

specializovat na ošetřování pacientů s těžkými zdravotními problémy a dále budeme 

pečovat především o geriatrické pacienty, předpokládáme, že bude každý pacient 

vyžadovat průměrně jednu hodinu péče denně. Z toho vyplývá, že každý měsíc 

poskytneme jednomu klientovi 30 ošetřovacích návštěv, což činí 360 návštěv za rok. 

Dle údajů MPSV čerpá více než polovina nemocných domácí zdravotní péči ne déle 

než tři měsíce, zatímco především chroničtí pacienti využívají tuto službu téměř celoročně 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011b). Průměrnou dobu čerpání zdravotní péče 

jsem proto stanovila na 3 měsíce.  
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 V tabulce 5.1 uvádím kvalifikovaný odhad počtu pacientů v prvních třech letech 

provozu agentury. 

 

Tab. 5.1:Počet pacientů v jednotlivých měsících po dobu prvních tří let podnikání 

2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
za 

rok 

Počet 

pacientů 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

 

Počet 

hodin 
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 4680 

Noví 

pacienti 
2 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8 8 60 

             
 

2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
za 

rok 

Počet 

pacientů 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 

Počet 

hodin 
750 780 810 840 870 900 930 960 990 1020 1050 1080 10980 

Noví 

pacienti 
9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 126 

             
 

2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
za 

rok 

Počet 

pacientů 
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 

Počet 

hodin 
1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 12960 

Noví 

pacienti 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

V prvním roce provozu předpokládáme ošetření 60 pacientů, u kterých provedeme 

celkově 4 680 ošetřovacích návštěv. 

Vzhledem k nízkému počtu klientů po zahájení provozu agentury, bude v prvních 

dvou měsících provozu zajišťovat ošetřovací návštěvy vrchní sestra v pracovní době. Při 

vzniku agentury bude s pěti zdravotními sestrami domluvena spolupráce a podepsána 

dohoda o provedení práce. Na základě této dohody budou tyto pracovnice provádět 

ošetřovatelské návštěvy od třetího měsíce působení agentury. S přibývajícím počtem 

pacientů budeme od 7. měsíce provozu zaměstnávat zdravotní sestry na dohodu o pracovní 

činnosti a rozšíříme počet zdravotnického personálu. Od druhého roku zaměstnáme 
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stabilně pět zdravotních sester na hlavní pracovní poměr a potřebnou kapacitu služby 

budeme doplňovat zdravotnickými pracovníky na základě dohody o pracovní činnosti. 

Jelikož největší část pacientů potřebuje zdravotní péči v ranních hodinách, je vhodné 

využívat zaměstnávání zdravotnických pracovníků také na jednu z forem dohody. Tito 

pracovníci pomáhají flexibilně zajistit potřebný rozsah péče v nejvytíženější denní dobu.    

 

5.2.4 Struktura předpokládaných nákladů 

 

Náklady společnosti člením na fixní (stálé při rozdílné míře produkce) a variabilní 

(rostoucí s počtem ošetřovacích návštěv). Jednotlivé nákladové položky za první rok 

provozu agentury jsou vyjmenovány níže. V dalších dvou letech počítáme se zachováním 

stávající výše fixních nákladů (vzhledem ke stávajícímu ohodnocení zdravotních výkonů), 

zatímco v souvislosti s vyšším počtem ošetřovacích hodin dochází ke zvyšování 

variabilních nákladů. 

 

Fixní náklady 

 

V příloze č. 12 jsou rozčleněny jednotlivé fixní náklady za měsíční a roční období 

v prvním roce podnikání. V dalších letech předpokládáme stejnou strukturu fixních 

nákladů vyjma zřizovacích nákladů a nákupu drobného hmotného majetku.  

Agentura nebude pořizovat v prvních třech letech podnikání žádný dlouhodobý 

hmotný majetek, který bychom mohli odepisovat. Perspektivně uvažujeme o nákupu 

automobilu jako dlouhodobého hmotného majetku nebo eventuálně formou leasingu. 

 

Fixní náklady budou v prvním roce podnikání dosahovat 1 028 080 Kč. V dalších 

dvou letech bude jejich hodnota činit 914 880 Kč za rok. 

 

Variabilní náklady 

 

Velikost variabilních nákladů se odvíjí od počtu ošetřovacích hodin v jednotlivých 

měsících. 

Nákladové položky tvoří: 
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 Mzdové náklady  

Výše odměny zdravotní sestry zaměstnané na dohodu o provedení práce či na 

dohodu o pracovní činnosti činí 100 Kč za hodinu. Výše hrubé mzdy zdravotní sestry 

zaměstnané na hlavní pracovní poměr činí 19 000 Kč za měsíc.  

Dle doporučení bereme při plánování pracovních sil v úvahu skutečnost, že 

s ohledem na dovolenou zaměstnanců můžeme počítat s 20 pracovními dny za měsíc, tedy 

s 240 pracovními dny za rok (Fotr, 1999).  

Předpokládáme, že denní pracovní doba zdravotní sestry se skládá ze 7 hodin 

ošetřování a jedné hodiny cestování za pacienty. Tato skutečnost je zohledňována při 

plánování potřebného počtu pracovníků pro spolehlivé zajištění ošetřovacích návštěv. 

Zdravotní sestry tedy vykonají za měsíc 140 ošetřovacích hodin a 20 hodin stráví na cestě 

k pacientovi, což dohromady tvoří pracovní dobu v rozsahu 160 hodin. 

 

 Odvody na sociální a zdravotní pojištění 

 Výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění se v případě zaměstnání na dohodu 

odvíjí od počtu odpracovaných hodin. V případě zaměstnání na hlavní pracovní poměr činí 

výše těchto odvodů 6 460 Kč měsíčně za jednoho zaměstnance. 

 

Celkové osobní náklady (mzdové náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění) 

budou v prvním roce podnikání dosahovat 1 225 560 Kč. 

 

 Spotřeba zdravotnického materiálu 

Mezi zdravotnický materiál spotřebovaný při ošetřovacích návštěv patří především: 

rukavice, obvazový materiál, dezinfekční prostředky, roušky, injekční stříkačky, rourky, 

katétry, zkumavky a další.  

Na základě kvalifikovaného odhadu množství a frekvence použití jednotlivých 

položek zdravotnického materiálu při ošetřovacích návštěvách jsem vypočítala průměrné 

náklady na materiál ve výši 22 Kč na jednu ošetřovací návštěvu. 

Vzhledem k počtu ošetřovacích hodin za první rok provozu (4 680 hodin) budou tyto 

náklady dosahovat 102 960 Kč. 

 

 Nákup zdravotnických potřeb pro zdravotní sestry 

Každá zdravotní sestra zajišťující ošetřovací návštěvy bude vybavena 

zdravotnickými nástroji a pomůckami, které jsou přesně rozepsány v příloze č. 13.  
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Při zahájení agentury zakoupíme zdravotnické potřeby pro 10 zdravotních sester, 

které by měly pracovat v naší agentuře v průběhu prvních tří let provozu. Náklady na 

vybavení pro 1 zdravotní sestru budou dosahovat 2 264 Kč, pro deset zdravotních sester 

tedy celkově 22 640 Kč. 

 

 Vzdělávání personálu a pracovní benefity 

V prvním roce podnikání získá každý pracovník agentury příspěvek na vzdělávací 

aktivitu v celkové výši 1 200 Kč (100 Kč měsíčně). Náklady na vzdělávání se budou 

v jednotlivých měsících různit v závislosti na počtu zaměstnanců. V prvním roce provozu 

budou náklady na vzdělávání činit 8 300 Kč. Od druhého roku počítáme se zvýšením 

příspěvku na vzdělávání a to ve výši 6 000 Kč za rok na osobu (500 Kč měsíčně). 

Pracovní benefit ve formě neomezeného mobilního paušálního tarifu získají všichni 

pracovníci zaměstnaní na hlavní pracovní poměr. Bude se tedy jednat o dva vedoucí 

pracovníky a pět zdravotních sester, které budou od 2. roku podnikání zaměstnané na 

hlavní pracovní poměr. Počítáme s cenou neomezeného paušálního tarifu ve výši 800 Kč. 

 

 Náklady na cestovné 

Všem zdravotním sestrám zajišťujícím ošetřovací návštěvy u klientů budeme hradit 

měsíční kupóny na hromadnou městskou dopravu. Cestovní náklady na 1 pracovníka 

budou tedy dosahovat 550 Kč. Roční cestovní náklady činí celkově 31 350 Kč.  

 

Variabilní náklady za první rok podnikání činí 731 530 Kč. 

Celkové náklady za první rok dosahují 1 759 610 Kč. 

 

5.2.5 Struktura předpokládaných výnosů 

 

V této práci počítáme pouze s úhradou výkonů domácí zdravotní péče od zdravotních 

pojišťoven, nikoli od samoplátců. Předpokládané výnosy se skládají z celkově čtyř 

položek, které se váží k ošetřovací návštěvě. Očekávané výnosy ve čtyřech kategoriích 

jsou přehledně zobrazeny v tabulce 5.2. 
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Tab. 5.2: Struktura výnosů 

Výnosy v Kč 

Ošetřovací návštěva - 60 minut (typ III.) 315/ošetřovací návštěva 

Přeprava zdravotnického pracovníka 24/ ošetřovací návštěva 

Úhrada zdravotnického materiálu 22/ ošetřovací návštěva 

Zavedení a ukončení domácí péče - 2x 700/příjem nového pacienta 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Předpokládáme, že ošetřovací návštěva bude vždy probíhat 60 minut, bude se tedy 

jednat o ošetřovací návštěvu typu III. (výkon 06317). Tato ošetřovací návštěva je 

s přihlédnutím k režijní minutové sazbě ohodnocena 315 body, přičemž hodnota bodu se 

rovná 1 Kč (Vyhláška 467/2012). Výnosy za jednu hodinovou ošetřovací návštěvu tedy 

činí 315 Kč. 

Dále očekáváme úhradu cestovních nákladů za každou cestu ke klientovi, kterou lze 

se zdravotními pojišťovnami nasmlouvat paušálně na jednu ošetřovací návštěvu. Přeprava 

zdravotnického pracovníka v návštěvní službě (výkon č. 10) od 1. 1. 2013 činí 13,21 bodů 

na 1 km, přičemž hodnota bodu se rovná 0,90 Kč (Vyhláška 467/2012). Vycházíme 

z předpokladu, že jedna cesta ke klientovi bude v dosahu 2 km a tudíž bude ohodnocena 24 

Kč. 

Zdravotnický materiál je vykazován zdravotní pojišťovně prostřednictvím 

materiálových kódů. Nejběžněji vykazované materiálové kódy v tomto segmentu (06325, 

06329, 06327, 06331) dosahují v průměru 22 Kč. Jelikož je u většiny klientů při 

ošetřování používán zdravotnický materiál (kdy je vykazován jeden či více materiálových 

kódů), stanovujeme průměrnou úhradu ve výši 22 Kč za jednu ošetřovací návštěvu. 

Zdravotní výkon 06311 (Zavedení a ukončení domácí zdravotní péče) je ohodnocen 

350 body (Vyhláška 467/2012). Tento kód 06311 se vykazuje dvakrát za celý průběh 

léčebného procesu. Z tohoto důvodu počítáme s výnosy 700 Kč při příjmu každého nového 

pacienta.  

 

Průměrné tržby za hodinu činí 369,97 Kč. 

Celkové roční výnosy budou při 4 680 ošetřovacích hodinách u 60 pacientů činit 1 731 480 

Kč. 
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5.2.6 Analýza bodu zvratu 

 

Abychom zjistili, od jakého objemu produkce bude podnik ziskový, provádíme 

analýzu bodu zvratu (breakpoint analysis). Bodem zvratu nazýváme takový objem 

produkce, při kterém se tržby rovnají celkovým nákladům firmy a nedosahujeme tedy ani 

zisku ani ztráty (Synek a kol., 2003). Objemem produkce v našem případě míníme počet 

ošetřovacích hodin. 

 

Pro výpočet bodu zvratu používáme tento vzorec: 

Q = FN / p - b 

 

Q - objem produkce 

FN - fixní náklady 

p - cena za kus 

b - variabilní náklady na kus 

 

Q = 1 028 080 / 370 - 156,3 

Q = 4 811 

 

 

Graf 5.1: Bod zvratu 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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V našem případě po zaokrouhlení a dosazení do vzorce zjišťujeme, že dosahujeme 

bodu zvratu při poskytnutí 4 811 ošetřovacích hodin (viz graf 5.1). 

 

5.3 Marketingový plán 

 

Marketing definujeme jako: „Společenský a manažerský proces, jehož 

prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a 

směny výrobků či jiných hodnot“ (Kotler a Armstrong, 2004: 30). Z této definice vyplývá, 

že marketing se zabývá uspokojováním potřeb a přání poptávajících. Při tvorbě 

marketingové strategie tedy musíme dobře znát svého klienta a rozumět jeho hodnotám. 

  

5.3.1 Marketingové cíle 

 

 Agentura chce zahájením poskytování služby domácí péče umožnit většímu počtu 

nemocných v dané lokalitě léčbu v domácím prostředí. 

 Agentura se chce dostat do povědomí potencionálních klientů, praktických lékařů 

pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost na Praze 8. 

 Agentura usiluje o navázání spolupráce v první řadě s praktickými lékaři pro 

dospělé, praktickými lékaři pro děti a dorost a s Nemocnicí Na Bulovce, dále 

s Léčebnou dlouhodobě nemocných PL Bohnice, s Kardiologií na Bulovce, s.r.o. a 

s Dialyzačním střediskem Praha - Bulovka. 

 Agentura chce ošetřit v prvním roce provozu alespoň 60 klientů. 

 

5.3.2 Marketingová analýza 

 

Popis cílové trhu 

  

Agentura bude poskytovat službu domácí zdravotní péče na území správního obvodu 

Prahy 8, jehož rozloha činí 37,4 km
2 

(Agora Central Europe, 2007).
 
Jedná se o druhý 

největší pražský správní obvod (viz obrázek 5.2). 

Správní obvod Prahy 8 je tvořen čtyřmi městskými částmi: Městská část Praha 8, 

Městská část Praha - Březiněves, Městská část Praha - Dolní Chabry a Městská část Praha - 

Ďáblice. Městská část Praha 8 zahrnuje dále devět katastrálních území, z toho čtyři celá 
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katastrální území (Bohnice, Čimice, Karlín, Kobylisy) a část dalších pěti katastrálních 

území (Libeň, Střížkov, Troja, Nové Město a Žižkov). 
 

 

Obr. 5.2: Správní obvod Praha 8 a jeho městských částí na území hlavního města Prahy 

 

 

Zdroj: Agora Central Europe, 2007: 7 

 

Správní obvod Prahy 8 měl k 31. 12. 2011 celkem 112 189 obyvatel. Počet osob ve 

věku 65 a více let převyšoval 21 tisíc, tedy dosahoval téměř 19 % podílu (Český statistický 

úřad, 2012b). V Kobylisích, kde je hustota obyvatel z celého správního obvodu nejvyšší, 

činil podíl osob ve věku 65 a více let 24,6 % (Český statistický úřad, 2013c). 

Ve správním obvodu Prahy 8 bylo v roce 2011 v segmentu domácí zdravotní péče 

ošetřeno 1 578 klientů, přičemž 4 143 osob z tohoto počtu bylo zcela imobilních (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky, 2013d). Vzhledem ke každoročnímu nárůstu počtu 

pacientů v posledních letech můžeme vzhledem ke stárnutí populace očekávat, že i 

v následujících letech bude v tomto segmentu ošetřováno stále více klientů. Stejně jako 

v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních na celém území Prahy, dochází i 

v Nemocnici Na Bulovce k postupnému snižování počtu akutních lůžek (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky, 2013b). Naše agentura zajistí potřebnou zdravotní 
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péči pacientům, kteří se budou moci v průběhu léčby léčit ve větší míře v domácím 

prostředí. 

Jak vyplynulo z výsledků dotazníkového šetření provedeného mezi praktickými 

lékaři na Praze 8, 55 % dotazovaných lékařů hodnotí zdejší pokrytí této služby jako 

nedostatečné a 71 % lékařů by vznik nové agentury uvítalo (viz kapitola 3). 

Také výsledky průzkumu provedeného Městskou částí Praha 8 v roce 2012 ukazují, 

že v dané lokalitě služba domácí péče ve větší míře chybí. V tomto výzkumu se ukázalo, že 

domácí péči poptává 16 % dotazovaných (58 osob), kteří tuto péči v současné době 

nečerpají (Městská část Praha 8, 2012). 

Vzhledem ke skutečnosti, že se budeme orientovat výhradně na klienty v lokalitě 

Prahy 8, na rozdíl od konkurentů zajišťujících přibližně 42 % podíl poskytované péče, 

odhadujeme, že je reálné, dosáhnout v prvním roce provozu 4 % podílu klientů (60 

pacientů), pokud očekáváme počet ošetřených pacientů v tomto segmentu ve stávající výši. 

Z dotazníkového šetření navíc vyplývá, že sídlo agentury na Praze 8 je pro 19 % 

praktických lékařů rozhodujícím kritériem při volbě agentury (viz kapitola 3). 

 

Profil klienta 

 

Naší cílovou skupinou jsou nemocní na území správního obvodu Prahy 8, jejichž 

stav nutně nevyžaduje intenzivní nemocniční péči. Agentura bude nabízet službu domácí 

zdravotní péče všem nemocným bez ohledu na věk či diagnózu.  

 

Klienty domácí zdravotní péče můžeme rozdělit do těchto kategorií: 

 

 Osoby krátkodobě nemocné 

- často se jedná o osoby po hospitalizaci (především z důvodu úrazu), kteří využívají 

domácí péči v průběhu rekonvalescence 

- může se jednat také o osoby, které potřebují dočasnou léčbu (aplikaci injekce ad.) 

 

 Osoby chronicky/dlouhodobě nemocné 

- jejich stav vyžaduje dlouhodobou domácí péči 

- jedná se především o geriatrické pacienty, dále o osoby se zdravotním postižením 

či s vážným onemocněním 
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 Osoby v preterminálním a terminálním stádiu nemoci 

- jedná se o umírající osoby, které potřebují paliativní péči 

- často je zapotřebí zvolit rovněž léčbu bolesti 

- péče o tyto klienty v mnoha případech vyžaduje navýšení frekvence ošetřovacích 

návštěv nad běžný limit zdravotních pojišťoven 

 

Nejčastěji jsou v segmentu domácí péče ošetřovány chronicky nemocné osoby ve 

věku 65 let a více, které vyžadují dlouhodobou domácí péči. Klienti mají mnohdy 

důsledkem chronického onemocnění či zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jsou 

příjemci příspěvku na péči (nejméně 75 % všech pacientů domácí péče). Největší podíl 

klientů se sníženou soběstačností tvoří osoby se 4. stupněm závislosti (úplná závislost) na 

pomoci jiné osoby (Vachek, 2011). Tito lidé potřebují tzv. dlouhodobou péči, která 

zahrnuje jak péči ošetřovatelskou, tak péči sociálního charakteru. 

 

Naši klienti mají především tyto potřeby:  

- řešení zdravotních problémů, zlepšení či udržení zdraví 

- podpora, útěcha a aktivizace při léčbě 

- informovanost o zdravotním stavu a možnostech léčby 

- pomoc v péči o vlastní osobu a v péči o domácnost 

- pomoc v úředních záležitostech 

 

 Agentura bude zajišťovat nemocným veškerou zdravotní péči. Péči sociálního 

charakteru může zabezpečit rodina nemocného, jeho známí, asistent sociální péče či 

poskytovatelé terénních sociálních služeb. Z důvodu snahy o celistvou péči o klienta 

budeme prostřednictvím spolupráce s Domovem pro seniory na Praze 8 nabízet také 

pečovatelskou službu a služby fakultativní. 

 

Výhody pro klienta 

 

- klient bude mít možnost setrvat ve svém vlastním sociálním prostředí i přes 

zdravotní potíže, což bude pozitivně ovlivňovat jeho psychiku, léčba bude pro 

nemocného komfortnější a bude mu na blízku rodina a jeho blízcí 

- klient bude moci předejít hospitalizaci (či se doba hospitalizace významně zkrátí) a 

nebude vystaven riziku nozokominálních nákaz 
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- bude moci omezit frekvenci návštěv na kontrolách v nemocnici (například kvůli 

převazu či aplikaci injekci) a u praktického lékaře (například z důvodu kontroly 

fyziologických funkcí) 

- bude zajištěna kvalitní a bezpečná zdravotní péče 

- domácí péče se bude odvíjet od individuálních potřeb klienta, zdravotní sestry 

budou mít ke klientovi citlivý a přátelský přístup 

- pacient či jeho rodina se bude moci na manažera agentury obrátit pro radu ohledně 

řešení aktuální situace klienta a zprostředkování sociálních služeb 

- při domácím ošetřování bude edukována také rodina nemocného tak, aby mohla 

pečovat o svého blízkého s co největším efektem 

 

5.3.3 Analýza konkurence 

 

Na území Prahy 8 nesídlí na rozdíl od ostatních městských částí žádná agentura 

domácí péče. Tuto službu zde v současné době zajišťují především dva poskytovatelé: 

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (přibližně 50 % podíl klientů) a 

Gerontologické centrum (přibližně 8 % podíl klientů). 

V této lokalitě dále působí 15 agentur domácí péče se sídlem v jiné části Prahy, které 

mají často celopražskou působnost. Tyto agentury zabezpečují domácí péči v dané lokalitě 

v případě volné kapacity. 

Celkově můžeme identifikovat 17 konkurentů, přičemž dva z nich mají většinový 

podíl na trhu a jsou našimi největšími konkurenty. Oproti těmto dvěma konkurentům 

budeme nabízet službu domácí zdravotní péče v libovolném rozsahu za přímou úhradu 

klientem, což vytváří naši konkurenční výhodu. Konkurenční výhodou těchto dvou 

poskytovatelů je skutečnost, že se jedná o poskytovatele sociálních služeb, kteří mohou 

tyto služby zprostředkovat přímo a nejsou závislí na spolupráci s jiným poskytovatelem. 

Další popis konkurence uvádím již v kapitole 4.2. 

 

Konkurenční výhody 

 

- díky vysoké erudovanosti, specializaci a kontinuálnímu vzdělávání našich 

pracovníků budeme moci zajistit také péči o těžce nemocné pacienty či umírající 

pacienty 
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- služba bude poskytována na základě interního systému kvality a bezpečí, který 

zabezpečí nejen poskytování kvalitní péče, ale také vyjasní a urychlí veškeré 

procesy v organizaci 

- agentura nabídne službu domácí péče na základě přímé objednávky klienta či její 

nadstandardní rozsah za jednu z nejnižších cen na trhu 

- vzhledem k zaměření se na jeden správní obvod navážeme bližší spolupráci 

s praktickými lékaři v dané lokalitě a budeme moci vzájemně intenzivněji 

komunikovat 

- nabídneme svým pracovníkům firemní benefity, které přispějí k jejich spokojenosti 

v zaměstnání a sníží jejich fluktuaci  

 

5.3.4 Propagace agentury 

 

 Informační kampaň v tisku 

 

Abychom se dostali do povědomí potenciálních klientů, zahájíme informační 

kampaň v měsíčníku Osmička, který informuje obyvatele Prahy 8 o dění v této lokalitě. 

Tento měsíčník je každý měsíc donášen do schránek všem občanům daného území a na 

webových stránkách Městské části Prahy 8 (dále MČ Praha 8) je k dispozici také 

v elektronické podobě.  

Dle výsledků dotazníkového šetření průzkumu MČ Prahy 7 a MČ Prahy 8 je radniční 

tisk hlavním zdrojem informací pro 17% dotazovaných (Městská část Praha 8, 2012).  

 

 Prezentace společnosti v ordinacích praktických lékařů na Praze 8 a na sociálně-

zdravotním oddělení v Nemocnici Na Bulovce 

 

Manažer společnosti představí agenturu při osobní prezentaci u lékařů a v nemocnici. 

Vyjádří poslání a hodnoty naší společnosti, cíl poskytování služby domácí péče, představí 

personální zabezpečení agentury a celkový systém organizace práce. Při této příležitosti 

obdrží lékaři v ordinacích a sociální pracovnice v nemocnici informační letáky agentury, 

které mohou nabídnout svým pacientům. 

 

 Distribuce informačních letáků a vizitek u praktických lékařů a v Nemocnici Na 

Bulovce 
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Jelikož se v našem výzkumu ukázalo, že se o existenci agentury dozvídají praktičtí 

lékaři nejčastěji prostřednictvím informačních letáků (viz kapitola 3), bude pro úspěšnost 

naší služby zásadní pravidelná distribuce letáků do ordinací a nemocnic. Informační letáky 

a vizitky budeme zasílat vždy při zasílání poukazu na domácí péči, nejméně jedenkrát 

měsíčně. 

 

 Tvorba a aktualizace webových stránek agentury 

  

Prostřednictvím moderních webových stránek představíme agenturu a nabízenou 

službu široké veřejnosti. Na těchto stránkách bude: vyslovené poslání naší organizace, 

představení segmentu domácí zdravotní péče, jasné definování činnosti, které naše služba 

zajišťuje (včetně ceníku služeb), představení managementu organizace, zveřejnění etického 

kodexu a bude zde také samostatný oddíl informací pro lékaře a nemocnice. 

Průběžná aktualizace těchto stránek podpoří důvěryhodnost agentury a bude svědčit 

o jejím řádném fungování. Pro zajištění návštěvnosti stránek bude důležitá optimalizace 

pro internetové vyhledávače, která zaručí zobrazení našich webových stránek na předních 

pozicích při vyhledávání služby. 

 

 Představení agentury při akcích pořádaných městskou částí Praha 8 

 

Vzhledem k očekávané podpoře od dané městské části, plánujeme prezentovat a 

propagovat naši agenturu při akcích, které frekventovaně pořádá. Jednalo by se o 

představení služby domácí péče přítomným občanům a distribuci letáčků, které by stručně 

informovali jak o činnosti naší agentury, tak obecně o segmentu domácí zdravotní péče a 

možnostech léčby v domácím prostředí. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že zahájení domácí péče závisí především na její indikaci 

praktickým lékařem, bude klíčové navázat spolupráci s lékaři a zajistit jejich dlouhodobou 

spokojenost s výsledky poskytované péče. 
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5.4 Personální zajištění 

 

Jednou ze silných stránek organizace bude její personální zajištění. Vzhledem 

k zaměření této služby je zcela nezbytné klást na personál vysoké nároky. Nároky na 

vzdělání a praxi zdravotnických pracovníků v tomto segmentu jsou určeny legislativně. 

Agentura bude však klást důraz také na lidskou stránku pracovníků, na jejich osobnost a 

povahové rysy. Jelikož se bude spokojenost našich klientů odvíjet především od 

spokojenosti s činností ošetřující sestry, je důležité, aby zdravotní sestra svým chováním a 

výkony reprezentovala naši společnost. 

Činnost agentury budou zajišťovat zdravotní sestry (ošetřovatelský personál), 

manažer domácí péče, vrchní sestra a účetní (externí účetní firma). 

Jelikož se budeme specializovat na intenzivní péči, budeme zaměstnávat také 

zdravotní sestry se specializací v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a 

intenzivní péči (ARIP). 

Vzhledem ke skutečnosti, že pro nasmlouvání kódu 06311 (Zavedení a ukončení 

domácí zdravotní péče) musí v agentuře pracovat zdravotnický pracovník způsobilý k 

výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se specializovanou způsobilostí, 

budeme vyžadovat specializaci vrchní sestry. 

Veškerý personál agentury absolvuje při nástupu do zaměstnání vstupní školení. Při 

školení se seznámí s vedoucími pracovníky agentury, bude seznámen s posláním 

organizace, s interním systémem kvality a bezpečí (s důrazem na edukaci o hygieně 

rukou), s etickým kodexem a s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Všechny tyto 

dokumenty získá každý pracovník v tištěné podobě a bude povinen se jimi řídit. 

Počet zaměstnaných zdravotnických pracovníků se bude společně s počtem klientů 

v průběhu let zvyšovat. 

V níže uvedené tabulce 5.3 uvádím počet personálu na konci jednotlivých tří let 

provozu agentury. V tabulce jsou uvedeni pracovníci zaměstnaní na hlavní pracovní poměr 

(HPP) a rovněž pracovníci zaměstnaní na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), přičemž 

pracovníci na dohodu o pracovní činnosti mohou pracovat maximálně 20 hodin za týden. 
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Tab. 5.3: Počet personálu v prvních třech letech podnikání k 31. 12. 

 2014 2015 2016 

Vedení 2 (HPP) 2 (HPP) 2 (HPP) 

Ošetřovatelský personál 10 (DPČ) 
5 (HPP) 

5 (DPČ) 

5 (HPP) 

5 (DPČ) 

Celkový počet pracovníků 2 (HPP) 

10 (DPČ) 

7 (HPP) 

5 (DPČ) 

7 (HPP) 

5 (DPČ) 

Přepočteno na počet 

úvazků 
7 9,5 9,5 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Do budoucna zvažujeme zaměstnání fyzioterapeuta, který by zajistil našim 

pacientům odbornou rehabilitační péči. 

 

 Ošetřovatelský personál 

 

Požadavky: 

- všeobecná sestra se způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu 

s platnou registrací 

- minimálně 3 roky praxe u lůžka 

- kladný vztah k práci se seniory 

- zodpovědnost a samostatnost při výkonu práce 

- specializace ARIP, v chirurgické, psychiatrické a paliativní péči výhodou 

- praxe v agentuře domácí péče výhodou 

 

Náplň práce: 

- zajištění pravidelné zdravotní péče (ošetřovacích návštěv) v domácnostech 

pacientů: ošetření pacienta, zhodnocení celkového stavu pacienta, vedení 

zdravotnické dokumentace 

 

 Manažer domácí péče 

Manažer společnosti bude jednatelem společnosti a zároveň jejím vlastníkem. 

Manažer společnosti bude vedoucím pracovníkem organizace a přímým nadřízeným vrchní 

sestry. 
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Požadavky:  

- vysokoškolské vzdělání se zaměřením na management ve zdravotnických 

organizacích 

- minimálně 3 roky praxe v agentuře domácí péče na manažerské pozici 

- orientace v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb 

- pokročilá znalost MC Office 

 

Náplň práce: 

- tvorba strategického plánu organizace 

- finanční řízení společnosti 

- tvorba standardů (interní systém kvality a bezpečí), dohled a vyhodnocování 

- marketingové aktivity- propagace, zajištění spolupráce se zmíněnými subjekty 

- výběr lidských zdrojů 

- komunikace se zdravotními pojišťovnami 

- vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám 

- tvorba vyúčtování pro samoplátce 

- řízení vztahů s dodavateli 

- zajištění zdravotnického materiálu 

- sledování legislativy a změn v daném segmentu 

- správa a aktualizace webových stránek 

 

 Vrchní sestra 

Pozici vrchní sestry bude zastávat odborná zástupkyně společnosti, která bude 

odborně řídit poskytování zdravotních služeb. Vrchní sestra bude přímým nadřízeným 

ošetřovatelského personálu. Vrchní sestra bude zároveň jednatelem společnosti 

s kompetencí pro rozhodování v oblasti zdravotní péče. 

 

Požadavky: 

- všeobecná sestra se způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu 

s platnou registrací 

- 5 let praxe, z toho minimálně 2 roky praxe u lůžka (odborný zástupce) 

- praxe na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a geriatrickém oddělení výhodou 

- specializace ARIP 

- základní znalost MC Office 
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Náplň práce: 

- vedení zdravotnického personálu 

- plánování a organizace ošetřovacích návštěv  

- vedení poukazů na domácí péči 

- komunikace s praktickými lékaři, nemocnicemi 

- výdej zdravotnického materiálu a jeho evidence 

- spolupráce při tvorbě standardů 

 

 Účetní 

Vedení účetnictví bude zajišťovat externí účetní firma a účetní tudíž nebude 

zaměstnancem agentury 

 

Podpora pracovníků a firemní benefity 

 

 personál budeme podporovat v celoživotním vzdělávání - všem pracovníkům 

budeme finančně přispívat na vybrané vzdělávací aktivity, v 1. roce přispějeme 

celkovou částkou 1 200 Kč a v následujících letech částkou 6 000 Kč 

 v případě zaměstnání na pracovní poměr budeme pracovníkům hradit 

neomezený paušální mobilní tarif 

 zdravotním sestrám zajišťujícím ošetřovací návštěvy budeme plně hradit 

měsíční kupony na městskou hromadnou dopravu 

 v případě zaměstnání na pracovní poměr bude zdravotním sestrám proplacena 

také doba (jedna hodina denně) na cesty k pacientům 

 

5.5 Operační plán 

 

5.5.1 Přípravná fáze 

 

V průběhu přípravné fáze je důležité shromáždit a pečlivě prostudovat veškeré 

podklady, které se váží k provozování služby domácí zdravotní péče. Jedná se především o 

studium současné legislativy, studium dokumentů zdravotních pojišťoven (metodiky, 

zdravotně pojistných plánů a další), sběr informací od současných poskytovatelů této 

služby a praktických lékařů na Praze 8. 
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Je třeba zmapovat obecné a oborové okolí, které utváří podmínky pro provozování 

služby. Zakladatel společnosti musí vyhodnotit také trendy v oblasti zdravotnictví a 

sociálních služeb. Na základě výsledků strategické analýzy je možné vytvořit 

podnikatelský záměr, kdy dochází k výběru klíčového trhu, definování zákazníka a ke 

stanovení poslání a cílů agentury. 

Velice důležitým úkolem bude výběr personálu, který budeme vybírat s ohledem na 

stanovené požadavky. Vhodným místem pro inzerci volných pracovních míst a 

vyhledávání vhodných zdravotnických pracovníků bude webová stránka České asociace 

sester. Náběr pracovníků bude probíhat i v průběhu provozování naší agentury v závislosti 

na vývoji počtu našich klientů.  

Sídlo agentury bude strategicky zvoleno v nejlidnatější městské čtvrti na Praze 8, 

v Kobylisích, kde bude v rámci pronájmu kanceláře k dispozici také sanitární vybavení pro 

zaměstnance. Dalším krokem bude nákup vybavení kanceláře a nákup zdravotnických 

potřeb pro zdravotní sestry. 

Zásadní činností pro úspěšné fungování agentury bude realizace marketingových 

aktivit popsaných v kapitole 5.3, které bude zajišťovat manažer agentury. 

 

Aby mohla agentura vůbec vzniknout a mohlo dojít k zahájení provozování služeb, je třeba 

podniknout určité nezbytné kroky. 

 

Kroky potřebné k založení agentury domácí zdravotní péče 

 

 Registrace nestátního zdravotnického zařízení Magistrátem hlavního města Prahy 

 

 je třeba doložit: 

- doklad o vzdělání - doklad o odborné a specializované způsobilosti 

- osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vydané 

Ministerstvem zdravotnictví České republiky 

- doklad o zdravotní způsobilosti 

- výpis z evidence rejstříku trestů za účelem doložení bezúhonnosti 

- provozní řád schválený Krajskou hygienickou stanicí 

- prohlášení o existenci nájemního vztahu se zdravotnickým zařízením jako 

nájemcem 

- listinu prokazující vznik a trvání společnosti (výpis z obchodního rejstříku) 
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- souhlas Magistrátu hlavního města Prahy s personálním a věcným vybavením, s 

druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zdravotnickým 

zařízením 

 

 Úspěšné výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o 

poskytování a úhradě zdravotní péče v oboru domácí péče 

 

je třeba: 

- vypracovat koncepci agentury domácí zdravotní péče 

- přihlásit se do výběrového řízení 

 

 Uzavření Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi agenturou a 

zdravotními pojišťovnami 

 

je třeba doložit: 

- navržení rozsahu poskytované zdravotní péče a očekávané výše čerpání finančních 

prostředků z fondů zdravotních pojišťoven 

- doklady potřebné pro uzavření Smlouvy se zdravotní pojišťovnou 

 

5.5.2 Realizační fáze 

 

V počáteční fázi zahájeného podnikání bude zapotřebí intenzivně pracovat především 

na navázání spolupráce s praktickými lékaři a s Nemocnicí Na Bulovce, abychom získali 

první klienty. Zároveň budeme usilovat o udržení si dobrého jména mezi lékaři a tudíž o 

oboustrannou spokojenost při spolupráci.  

Již od počátku provozu agentury budeme klást důraz na důkladné zaučení 

zdravotnického personálu a jeho seznámení s dokumenty organizace, které pracovníkům 

urychlí a ujasní organizaci práce. 

Realizační fázi plánujeme na leden roku 2014, kdy dojde k poskytnutí služby prvním 

pacientům. Vzhledem k nízkému počtu klientů v prvních měsících provozu, bude se 

zdravotními sestrami (ošetřovatelským personálem) uzavřena nejprve dohoda o provedení 

práce a později dohoda o pracovní činnosti. Od druhého roku podnikání budeme 

zaměstnávat stabilní pracovní tým, který bude doplněn pracovníky mimo pracovní poměr 

dle potřeb našich klientů. 
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Průběh služby domácí zdravotní péče 

 

 Příjem pacienta 

- rodina, klient, zdravotnický či sociální pracovník zkontaktuje agenturu s poptávkou 

po zajištění služby 

- vrchní sestra zaznamená základní údaje o pacientovi a jeho zdravotním stavu 

 

 Kontaktování lékaře 

- proběhne telefonická domluva vrchní sestry a lékaře indikujícího domácí péči 

ohledně obsahu ošetřovacích návštěv (jednotlivých výkonech) a jejich frekvenci, 

požadovaném cíli domácí péče a lékař zašle agentuře lékařskou zprávu 

- vrchní sestra vybere pacientovi na míru nejvhodnější zdravotní sestru 

 

 Zahájení ošetřovacích návštěv 

- zdravotní sestra uskuteční první návštěvu u pacienta 

- vytvoří epikrízu (zdravotní i sociální anamnézu) a chorobopis klienta, na základě 

požadovaného cíle domácí péče sestaví ošetřovatelský plán 

- pacient podepíše informovaný souhlas s léčbou 

- sestra provede předepsané zdravotní výkony a vše zaznamená do ošetřovatelské 

dokumentace 

 

Následné ošetřovací návštěvy probíhají dle ošetřovatelského plánu a jejich součástí 

je vždy pečlivé zpracování záznamů do ošetřovatelské dokumentace včetně včasného 

odevzdání dokumentace do kanceláře agentury. 

Praktickým lékařům jsou společně s poukazem na domácí péči zasílány každý měsíc 

podrobné informace o průběhu domácí péče a navržení dalšího postupu v léčbě pacienta. 

 

5.5.3 Vyhodnocení činnosti 

 

Vyhodnocování činnosti agentury bude probíhat po celou dobu jejího provozu a to 

několika způsoby.  

Díky existenci interního systému, který bude řídit poskytování kvalitní a bezpečné 

péče, budeme mít k dispozici přehledné informace o poskytovaných službách, které bude 

manažer agentury průběžně vyhodnocovat. Jedním ze způsob získání informací bude 
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telefonické dotazování spokojenosti klientů, které bude prováděno vždy první týden po 

zahájení péče a poté v měsíčních intervalech. Klienti budou také seznámeni s tím, jakým 

způsobem je možné anonymně podávat připomínky či stížnosti na poskytnutou zdravotní 

péči (v telefonické, písemné či elektronické podobě). Budou také informováni o průběhu 

zpracování a vyhodnocení těchto připomínek. Dále se bude manažer domácí péče 

dotazovat spolupracujících lékařů na jejich spokojenost s naší službou a bude sbírat náměty 

na zlepšení naší činnosti. 

Činnost agentury bude možné hodnotit také z hlediska počtu ošetřených klientů za 

dané období, objemu ošetřovacích návštěv a provedených zdravotních výkonů. Tyto 

informace budou nezbytné pro finanční řízení podniku a pro komunikaci se zdravotními 

pojišťovnami.  

Průběžným úkolem manažera agentury bude také vyjednávání s dalšími zdravotními 

pojišťovnami o možném navázání smluvního vztahu. 

V tabulce 5.4 popisuji harmonogram plánovaných činností v roce 2013 a 2014. 

Očekáváme, že určité aktivity budou probíhat kontinuálně či opakovaně v průběhu dalších 

let agentury (výběr personálu, uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami, navazování 

spolupráce, marketingové aktivity, vyhodnocování činnosti). 

 

Tab. 5.4: Harmonogram plánovaných činností po čtvrtletích roku 2013 a 2014 

Činnost I/13 II/13 III/13 IV/13 I/14 II/14 III/14 IV/14 

Zpracování koncepce 

agentury, strategická 

analýza 

x        

Zápis společnosti do 

obchodního rejstříku 
 x       

Výběr personálu (včetně 

předjednání) 
   x x x x x x 

Registrace magistrátem hl. 

města Prahy 
  x      

Výběrové řízení se zdrav. 

poj. 
   x     

Uzavření smluvního vztahu 

se zdrav. pojišťovnami 
   x x x x x 

Navazování spolupráce    x x x x x 

Marketingové aktivity     x x x x 

Vyhodnocování činnosti     x x x x 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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5.6 Finanční plán 

 

Při plánování podnikatelského záměru je zapotřebí vypracovat finanční analýzu, 

která stanovuje, jakou výši finančních prostředků budeme potřebovat pro realizaci 

projektu.  

 

Předpokládaná výše potřebných finančních zdrojů 

 

Vzhledem k vysokým počátečním fixním nákladům (zřizovací náklady a nákup 

drobného hmotného majetku) popsaných v kapitole 5.2.4 a nízkému počtu ošetřovacích 

návštěv v prvních měsících provozu agentury, je zapotřebí vložit do společnosti základní 

kapitál ve výši 450 tisíc Kč. Tuto finanční částku vloží společník agentury z vyplaceného 

stavebního spoření.  

Dalším důvodem vysoké výše vloženého kapitálu je skutečnost, že očekáváme 

obdržení tržeb od zdravotních pojišťoven v termínu minimálně 20 dnů od vykázání objemu 

zdravotní péče datovým médiem, tedy s dvouměsíčním zpožděním s přihlédnutím 

k vynaloženým nákladům. Je proto zapotřebí zajistit potřebné finanční zdroje na překlenutí 

tohoto časového nesouladu. V této práci nepočítám s eventuální dohodou mezi agenturou a 

zdravotní pojišťovnou o předběžných měsíčních zálohách pro financování služeb agentury, 

které by zlepšily finanční situaci podniku. 

Pracujeme zde také s předpokladem, že veškerá domácí péče bude indikována 

příslušným lékařem a následně hrazena z fondů zdravotních pojišťoven. Je však 

pravděpodobné, že by zájem o naši službu měli také samoplátci, osoby, které si domácí 

péči hradí samy. V praxi můžeme odhadovat podíl samoplátců mezi klienty okolo 2-3 %. 

Případná úhrada od samoplátců by přispěla ke zvýšení rentability firmy a zlepšení cash 

flow. 

 

Zhodnocení finanční situace podniku 

 

Informace o hospodaření podniku vidíme těchto z finančních výkazů: výkaz zisku a 

ztráty, rozvaha, výkaz peněžních toků (cash flow).  

Výkaz zisku a ztráty nás informuje o finanční výkonnosti podniku (hospodářském 

výsledku). Porovnává vztah mezi výnosy v určitém období a náklady spojenými s jejich 

vznikem (Čechová, 2011; Kislingerová a kol., 2004). Strukturu předpokládaných nákladů a 
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výnosů uvádím v kapitole 5.2. Vzhledem k rozsahu firmy nevedeme skladové hospodářství 

a nakupovaný materiál účtujeme přímo do spotřeby. Pohyb těchto položek 

zaznamenáváme v operativní evidenci.  

Jak vidíme z tabulky 5.5, v prvním roce budeme dosahovat záporného 

hospodářského výsledku.  

 

Tab. 5.5: Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 

Náklady   Výnosy   

    
Osobní náklady 1 225 560 Tržby za prodej služeb 1 731 480 

        

Spotřeba materiálu 126 960     

        

Ostatní variabilní náklady 8 300     

        

Cestovné 31 350     

        

Služby 231 600     

        

Ostatní provozní náklady 135 840     

        

Náklady celkem: 1 759 610 Výnosy celkem: 1 731 480 

        

Výsledek hospodaření: - 28 130     

Zdroj: Vlastní výpočet 

 

Rozvaha sestavená v níže uvedené tabulce 5.6 nás informuje o stavu majetku a 

zdrojů našeho podniku k určitému datu, jedná se o stavový ukazatel (Kislingerová a kol., 

2004). Pohledávky za odběrateli znázorňují doposud neuhrazené platby od zdravotních 

pojišťoven za péči poskytnutou v období listopadu a prosince 2014. Závazky 

k zaměstnancům sestávají z doposud nevyplacených celkových osobních nákladů za 

prosinec 2014.   
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Tab. 5.6: Konečná rozvaha k 31. 12. 2014 

Rozvaha k 31. 12. 2014  

Aktiva   Pasiva   

        

Oběžná aktiva   Vlastní zdroje   

Běžný účet 63 610 Základní kapitál 450 000 

Pokladna 7 000 Cizí zdroje   

Pohledávky za 

odběrateli 
509 380 Závazky k zaměstnancům 113 000 

    Závazky ke ZP a SSZ 38 420 

    Ostatní závazky vůči zaměstnancům 6 700 

    
Hospodářský výsledek běžného 

účetního období  
- 28 130 

        

Aktiva celkem: 579 990 Pasiva celkem: 579 990 

Zdroj: Vlastní výpočet 

 

Výkaz peněžních toků zobrazuje změny peněžních prostředků společnosti (Čechová 

2011). V příloze č. 5 uvádím podrobný výkaz cash flow za rok 2014. V našem případě se 

v cash flow za první rok nepromítnou vyplacené osobní náklady za prosinec 2014 a tržby 

od zdravotních pojišťoven za listopad a prosinec 2014.  

 

V druhém roce podnikání můžeme k 31. 12. 2015 očekávat kladný výsledek 

hospodaření po zdanění ve výši 718 770 Kč (viz příloha č. 6). K 31. 12. 2016 pak 

očekáváme výsledek hospodaření po zdanění 1 043 053 Kč (viz příloha č. 7). Vzhledem ke 

kladnému hospodářskému výsledku v druhém a třetím roce podnikání, budeme v těchto 

letech vytvářet povinný rezervní fond ve výši 22 500 Kč dle ustanovení v § 124 zákona č. 

513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 

Jelikož očekáváme v dalších letech provozu vzhledem k inflaci nárůst jak 

variabilních a fixních nákladů, tak také výnosových položek, nezohledňujeme inflaci ve 

finančních výkazech. 

Při zhodnocení finančních výkazů společnosti můžeme konstatovat, že pro prosperitu 

společnosti je zásadní postupné navyšování produkce, tedy navyšování počtu pacientů a 

tím i ošetřovacích hodin. 
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5.6.1 Finanční analýza podniku 

 

Finanční analýza představuje významnou část finančního řízení podniku. Je úzce 

spojena s finančním účetnictvím, které poskytuje data pro investiční rozhodování 

prostřednictvím finančních výkazů.  

Účelem a smyslem finanční analýzy je provést diagnózu finančního hospodaření 

podniku a podchytit všechny jeho složky. Jedná se například o analýzu rentability, analýzu 

zadluženosti, analýzu likvidity apod. Základním metodickým nástrojem finanční analýzy 

jsou finanční poměrové ukazatele, ukazatel rentability, ukazatel aktivity, ukazatel platební 

schopnosti a další (Valach a kol., 1999). Poměrové ukazatele umožňují srovnat náš podnik 

s konkurenčními podniky (Synek a kol., 2003). 

Dle předpokládaného finančního vývoje podniku níže vypracovávám analýzu 

rentability (výnosnosti) vlastního kapitálu za první tři roky podnikání, která vyjadřuje míru 

zhodnocení vlastních zdrojů vložených do projektu. Rentabilita je stanovena jako poměr 

zisku po zdanění k vlastnímu kapitálu vloženému do projektu (Fotr, 1999). 

 

 1. rok podnikání: - 28130/421870= - 0,07 (- 7 %) 

 2. rok podnikání:  718770/1140640= 0,63  (+ 63 %) 

 3. rok podnikání: 1043053/2183693= 0,48 (+ 48 %) 

 

Vzhledem k postupnému náběhu podnikání dosahujeme v prvním roce podnikání 

záporného ukazatele. S jeho hodnotou, která se blíží nule, můžeme být za dané situace dle 

mého názoru spokojeni. 

V dalších letech jsou vytvořeny předpoklady pro vyplacení zisku společníkovi a 

opatření hmotného majetku, například osobního automobilu a zdravotnické techniky. 

 

5.7 Legislativní plán 

 

Právní forma společnosti 

 

Agentura bude nestátním zdravotnickým zařízením s právní formou společnosti 

s ručením omezeným. Definování této právní formy a kroky nutné k jejímu založení 

uvádím v kapitole 1.2. 
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5.7.1 Legislativní ukotvení 

  

Domácí péče je ustanovena jako forma zdravotní péče poskytovaná ve vlastním 

sociálním prostředí pacienta (Zákon 372/2011). Podmínky pro provozování a financování 

domácí zdravotní péče jsou ukotveny v řadě dalších právních předpisů, které uvádím 

v kapitole 4.1.2 Veškerá legislativní ustavení, která se vztahují k provozování služby 

domácí zdravotní péče, uvádím v příloze č. 3. 

Je naprosto nezbytné, aby se agentura řídila aktuálně platnými právními předpisy a 

sledovala návrhy zákonů, které mohou její fungování výrazně ovlivnit. V současné době je 

zapotřebí sledovat především novelu občanského zákoníku a připravované předpisy 

v rámci reformy Ministerstva zdravotnictví. 

 

5.8 Zhodnocení podnikatelského plánu 

 

Zejména vzhledem ke skutečnosti, že v lokalitě správního obvodu Prahy 8 převyšuje 

v současné době poptávka po službě domácí péče její nabídku, považuji navrhovaný 

podnikatelský plán za uskutečnitelný. Naše agentura by měla zajistit potřebnou komfortní 

zdravotní péči o nemocné osoby a zároveň by přispěla ke snižování výdajů z fondu 

veřejného zdravotního pojištění. 

Prioritou bude důraz na kvalitu služeb a osobní přístup ke klientům. Jako významnou 

konkurenční výhodu spatřuji nabídku domácí péče samoplátcům dle jejich individuální 

potřeby. 

Jelikož bude naše služba závislá především na úhradách zdravotních pojišťoven, 

které se mohou zpožďovat, je vhodné počítat s finanční rezervou v podobě likvidních 

finančních zdrojů.  

Ohrožením by mohlo být omezení podpory segmentu domácí péče ze strany státu, 

které se však neočekává. Za stávajících podmínek se plánovaný projekt jeví jako úspěšný. 

 

5.9 Doporučení 

 

Pro zdárnou činnost agentury a její rozvoj mohu doporučit následující: 

 

 Vytvářet dlouhodobou spolupráci s praktickými lékaři pro dospělé, s praktickými 

lékaři pro děti a dorost a nemocnicemi 
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- navázat spolupráci a udržet si dobré jméno u těchto subjektů nám umožní získat 

stabilní příjem pacientů 

 

 Vytvářet spolupráci se zdravotnickými zařízeními v lokalitě Prahy 8: Dialyzační 

středisko Praha - Bulovka, Léčebna dlouhodobě nemocných PL Bohnice, 

Kardiologie na Bulovce s.r.o. 

- spoluprací s těmito subjekty můžeme podpořit, aby byla většímu počtu pacientů 

nabídnuta léčba v domácím prostředí 

- můžeme se specializovat například na peritoneální dialýzu, která je šetrnější 

k pacientovi a je zde potenciál pro rozšiřování volby této metody 

 

 Udržovat stabilní pracovní tým 

- nízká fluktuace personálu jednak zajistí spokojenost našich klientů a navíc bude 

efektivní z hlediska nákladů na zaškolení a zapracování pracovníků 

 

 Kontinuálně monitorovat a vyhodnocovat kvalitu našich služeb 

- jelikož si zakládáme na poskytování vysoce kvalitní péče, je zapotřebí neustále 

pracovat na zlepšení našich služeb 

- ve střednědobém horizontu (3 let) bude vhodné zavést certifikaci ISO 9001: 2009 

 

 Rozšiřovat povědomí o agentuře 

- je důležité propagovat naše služby distribucí informačních letáků u lékařů a ve 

zdravotnických zařízeních v dané lokalitě, pomocí webových stránek a tisku 

 

 Usilovat o uzavření smluvního vztahu s dalšími zdravotními pojišťovnami 

- během provozu agentury můžeme usilovat o navázání dalších smluvních vztahů a 

zabezpečit tak, aby měli všichni pojištěnci možnost využívat naši službu 

 

 V horizontu dvou let rozšířit působnost agentury v dalších částech Prahy 

- vzhledem k demografickému vývoji a současným trendům je možné, že bude 

poptávka převyšovat nabídku i v dalších pražských lokalitách 

 

 Zvážit nabídku doplňkových služeb 
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- na základě strategické analýzy v průběhu 1. roku provozu vyhodnotíme, zda je 

vhodné zahájit službu odborné rehabilitační péče, která je v dané lokalitě 

v současně době poptávaná 

- v dlouhodobém horizontu budeme zvažovat zřízení terénní sociální služby a to 

pravděpodobně založením obecně prospěšné společnosti, vzhledem k možnosti 

čerpání dotací a grantů  

 

Do budoucna bude zapotřebí pečlivě monitorovat potřeby našich současných i 

potenciálních klientů a dle těchto informací plánovat zaměření a rozsah našich služeb. 

Společnost by se měla pokusit nejen zkvalitňovat své služby, ale také sledovat současné 

trendy v oblasti zdravotních a sociálních služeb.  

Vzorem do budoucna bude snaha o navrácení se k původní koncepci domácí péče, 

která předpokládala bližší propojení zdravotní a sociální péče. V poslední době se již 

ukazuje nový trend, koncepce tzv. domácího špitálu, kdy do domácnosti dochází 

geriatrický tým (lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník). S ohledem na demografické 

prognózy je zřejmé, že tento trend bude stále výraznější. Pokud bychom chtěli takto 

rozvinout naše služby, bylo by vhodné podat grantovou žádost na Magistrát hlavního 

města Prahy, který každoročně vyhlašuje grantová řízení a podporuje rozvoj v tomto 

segmentu. 
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IV. Závěr 

 

Cílem této práce bylo sestavit podnikatelský plán na založení agentury domácí 

zdravotní péče, která by doplnila potřebnou kapacitu v lokalitě správního obvodu Prahy 8. 

V první kapitole teoretické části práce popisuji teoretická východiska, ze kterých při 

zpracování podnikatelského plánu vycházím. Je zde představen koncept strategického 

řízení, včetně jeho a účelu popisu jednotlivých úrovní řízení v organizační struktuře. Dále 

popisuji strukturu strategické analýzy, jejíž vypracování je při plánování podnikatelského 

záměru velice důležité. Věnuji se rovněž charakteristice podnikatelského plánu a 

představuji strukturu, ve které podnikatelský plán zpracovávám. V následující kapitole 

volím pro daný podnikatelský záměr nejvhodnější právní formu podnikání. Na základě 

zvolení právní formy společnosti s ručením omezeným popisuji kroky potřebné pro její 

založení. V další kapitole stručně charakterizuji zdravotnictví v České republice, přičemž 

se zaměřuji především na popis financování zdravotní péče. 

Druhá kapitola teoretické části je věnována představení segmentu domácí péče, 

včetně jeho historie a vývoje v posledních letech. Je důležité připomenout, že segment 

domácí péče je jedním z nejdůležitějších článků dlouhodobé péče a neustále se rozvíjí. 

Praktická část práce se skládá ze tří celků. 

V první části se věnuji popisu výzkumného šetření, které bylo provedeno za účelem 

získat informace o prostoru na trhu a určit možné konkurenční výhody naší agentury. 

V druhé části zpracovávám strategickou analýzu, ve které zjišťuji, zda je současná 

situace pro zahájení našeho podnikání příznivá. Jedná se o zhodnocení obecného a 

oborového okolí, které vytváří podmínky pro poskytování naší služby. Zabývám se také 

vnitřní analýzou plánované společnosti, při níž mapuji silné a slabé stránky společnosti. 

Zároveň vyzdvihuji, jaké příležitosti a hrozby můžeme vzhledem k zaměření našeho 

produktu očekávat. 

Na základě nejdůležitějších výstupů ze strategické analýzy shrnutých ve SWOT 

analýze a z provedeného dotazníkového šetření sestavuji podnikatelský plán na založení 

agentury domácí zdravotní péče. V tomto plánu zvažuji podrobněji fungování společnosti 

v horizontu tří let. V podnikatelském plánu popisuji vznikající společnost a charakterizuji 

její klíčový produkt. Zpracovávám zde marketingový plán, plánuji personální zajištění, 

jmenuji jednotlivé činnosti při plánování projektu a jeho realizaci, vypracovávám finanční 

a legislativní plán. Z kvalifikovaného odhadu počtu klientů následně odhaduji, jakého 

hospodářského výsledku může společnost za daná období dosáhnout. Z výsledků vyplývá, 
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že agentura by měla dosáhnout bodu zvratu v druhém roce podnikání a nadále by se 

neměla potýkat se ztrátou. V poslední části hodnotím podnikatelský záměr a nabízím 

doporučení pro budoucí činnost společnosti. 

Jelikož navrhovaný podnikatelský záměr vychází z reálné potřeby zákazníků, u níž 

očekáváme v průběhu následujících let vzrůstající tendenci, spatřuji projekt jako 

realizovatelný. Zároveň navrhuji řadu podnětů pro další rozvoj společnosti tak, aby 

poskytované služby co nejlépe odpovídaly potřebám našich klientů. 

Po zhodnocení vypracovaného podnikatelského plánu a předchozích analýz 

provedených k tomuto účelu hodnotím cíl práce jako naplněný. 
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