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Formulace problému 

 

Pojem domácí zdravotní péče (home care) označuje odbornou zdravotní péči, která je 

poskytovaná pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí prostřednictvím návštěv 

odborného zdravotnického personálu. Hlavním cílem této služby je udržet pacienta ve 

svém přirozeném prostředí a to po takovou dobu, po kterou je to s ohledem na jeho 

zdravotní stav možné. Je obecně známo, že přirozené prostředí napomáhá psychické 

pohodě pacientů a tudíž přispívá ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Ve většině 

případů je domácí zdravotní péče využívána především osobami staršími 65 let s 

chronickým onemocněním. 

Od roku 1990 je domácí péče v České republice nezbytnou součástí systému 

zdravotní i sociální péče. Síť zařízení poskytujících domácí péči se neustále rozrůstá. Počet 

pacientů ošetřených v tomto segmentu se každoročně zvyšuje a dle dat ÚZIS bylo v roce 

2011 pacienty domácí zdravotní péče přes 147 000 pacientů. 

Demografický vývoj České republiky naznačuje, že se bude navyšovat počet osob 

v seniorském věku, zatímco počet ekonomicky aktivních osob bude klesat. Vzhledem ke 

stárnutí populace bude tedy potřeba zajistit dostatečný rozsah jak zdravotní, tak sociální 

péče. Jelikož s přibývajícím počtem osob v seniorském věku stoupají náklady na zdravotní 

péči, je nutné optimalizovat volbu takovéto druhu zařízení, které bude vycházet ze 

zdravotních i sociálních potřeb pacienta.  

Jak je známo, domácí zdravotní péče umožňuje nejen vyhovět přání pacienta setrvat 

v domácím prostředí, ale též šetří finanční prostředky veřejného zdravotního pojištění. 

Průměrné měsíční úhrady zdravotních pojišťoven na lůžka v nemocnicích následné péče či 

v léčebnách dlouhodobě nemocných jsou ve srovnání s průměrnými náklady na měsíční 

domácí zdravotní péči pojištěnce výrazně vyšší.  

Segment domácí zdravotní péče je mi velmi blízký a své praktické zkušenosti ze 

svého zaměstnání v této oblasti dále prohlubuji teoretickými znalostmi z dostupné 

literatury a informačních zdrojů. Tuto formu zdravotní péče považuji do budoucna 

vzhledem ke stárnutí populace, ke spokojenosti jejích pacientů a nižším výdajům ze strany 

zdravotních pojišťoven za stále žádanější. 

Cíl mé diplomové práce bude spočívat ve zpracování podnikatelského plánu 

agentury domácí zdravotní péče, která bude zajišťovat zdravotní (ošetřovatelskou) péči. 

Vedle zajišťovaných zdravotních služeb bude agentura nabízet i doplňkovou péči 

pečovatelského charakteru, která bude napomáhat zlepšení a podpoře pacientova 

celkového zdravotního stavu. Agentura bude sídlit v městské části Praha 8 a bude se 



 

zaměřovat na poskytování svých služeb ve správním obvodu Prahy 8. Budoucí vizí 

společnosti bude rozšíření nabídky svých služeb v dalších částech Prahy a poskytování 

komplexní domácí péče. 

 

Pracovní postup 

 

V teoretické části diplomové práce budu zpracovávat teoretická východiska, 

se kterými budu v rámci práce pracovat. Budu zde charakterizovat segment domácí 

zdravotní péče v České republice, jeho historický vývoj a propojení této služby se 

systémem zdravotnictví. Součástí této části bude popsání veškerých náležitostí nutných 

k zahájení a provozování těchto služeb. Dále se budu zabývat popsáním struktury a 

praktického využití podnikatelského plánu. Popíši zde také jednotlivé části strategické 

analýzy. 

 V praktické části práce budu zpracovávat návrh podnikatelského plánu na založení 

agentury domácí zdravotní péče, která bude orientovat své služby na pacienty na Praze 8. 

V této části budou popsány všechny náležitosti podnikatelského plánu. Vypracuji analýzu 

vnitřního i vnějšího prostředí společnosti a analýzu konkurence. Pro zmapování potřeby 

služeb domácí zdravotní péče využiji kvantitativní metodu, dotazníkové šetření. Toto 

šetření provedu jednak u subjektů předepisující tuto formu zdravotní péče, jednak u 

výhradních plátců domácí zdravotní péče (zdravotních pojišťoven). V případě, že bude 

bohatost dat zjištěných touto metodou nedostatečná, zvolím formu kvalitativní výzkumu.  

Závěrem práce bude shrnutí předpokladů pro úspěšné fungování této agentury a 

doporučení pro její další činnost. 
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Příloha č. 2 

 

Seznam výkonů odbornosti 925 - sestra domácí zdravotní péče 

(Výňatek z Vyhlášky č. 134/1998 Sb., která je od 1. 1. 2013 novelizována Vyhláškou č. 

467/2012 Sb.). 

 

06311 ZAVEDENÍ, UKONČENÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ 

ČINNOST SESTRY V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI 

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, 

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

při převzetí pacienta do lékařem indikované dočasné nebo dlouhodobé ošetřovatelské péče 

v domácnosti. Maximálně 2× na jednoho pacienta za ukončený cyklus soustavné domácí 

zdravotní péče. 

 

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek 

OM: A - pouze ambulantně 

čas výkonu: 60 

body: 178 

 

 

 

ZUM: ne 

ZULP: ne 

 

06313 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - TYP I. 

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, 

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

ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo 

vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní 

péče je určena zejména pro pacienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou 

imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče. 

  

Nositel INDX Čas 

S3 3 60 



 

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek 

OF: 3/1 den 

OM: A - pouze ambulantně 

čas výkonu: 30 

body: 71 

 

 

 

ZUM: ne 

ZULP: ne 

 

06315 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - TYP II. 

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, 

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

ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo 

vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní 

péče je určena zejména pro pacienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou 

imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče. 

 

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek 

OF: 3/1 den 

OM: A - pouze ambulantně 

čas výkonu: 45 

body: 107 

 

 

 

 

ZUM: ne 

ZULP: ne 

 

06317 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - TYP III. 

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, 

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

ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo 

vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní 

Nositel INDX Čas 

S2 2 30 

Nositel INDX Čas 

S2 2 45 



 

péče je určena zejména pro pacienty odkázané plně na ošetřování druhou osobou pro 

imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče, doplněné 

fyzickou náročností poskytované péče. 

 

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek 

OF: 3/1 den 

OM: A - pouze ambulantně 

čas výkonu: 60 

body: 143 

 

 

 

ZUM: ne 

ZULP: ne 

 

06318 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - TYP IV. 

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, 

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

ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo 

vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní 

péče je určena zejména pro pacienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou 

imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče. 

 

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek 

OF: 3/1 den 

OM: A - pouze ambulantně 

čas výkonu: 15 

body: 36 

 

 

 

ZUM: ne 

ZULP: ne 

  

Nositel INDX Čas 

S2 2 60 

Nositel INDX Čas 

S2 2 15 



 

06319 FYZICKÁ ASISTENCE PŘI POSKYTOVÁNÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Dle ordinace registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro 

děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta 

v terminálním stavu, který zhodnotí aktuální fyzickou náročnost ošetřovatelské péče – u 

imobilního pacienta - pověření dalšího člena týmu agentury domácí zdravotní péče 

asistencí při provedení výkonu. 

 

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek 

OF: 3/1 den 

OM: A - pouze ambulantně 

čas výkonu: 30 

body: 43 

 

 

 

ZUM: ne 

ZULP: ne 

 

06321 VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM 

PROSTŘEDÍ 

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady 

výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, 

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

ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo 

vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. 

 

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek 

OF: 1/1 týden 

OM: A - pouze ambulantně 

čas výkonu: 0 

body: 13 

ZUM: ne 

ZULP: ne 

 

 

Nositel INDX Čas 

S1 1 30 



 

06323 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU 

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady 

výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, 

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

ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo 

vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. 

 

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek 

OF: 3/1 den 

OM: A - pouze ambulantně 

čas výkonu: 0 

body: 15 

ZUM: ne 

ZULP: ne 

 

06325 APLIKACE ORDINOVANÉ PARENTERÁLNÍ TERAPIE PRO ZAJIŠTĚNÍ 

HYDRATACE, ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A LÉČBY BOLESTI 

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady 

výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, 

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

která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. 

 

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek 

OF: 3/1 den 

OM: A - pouze ambulantně 

čas výkonu: 0 

body: 21 

ZUM: ne 

ZULP: ne 

 

06327 OŠETŘENÍ STOMIÍ 

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady 

výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, 

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



 

ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo 

vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. 

 

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek 

OF: 3/1 den 

OM: A - pouze ambulantně 

čas výkonu: 0 

body: 23 

ZUM: ne 

ZULP: ne 

 

06329 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ 

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady 

výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, 

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

která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. 

 

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek 

OF: 3/1 den 

OM: A - pouze ambulantně 

čas výkonu: 0 

body: 21 

ZUM: ne 

ZULP: ne 

 

06331 KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ 

PERMANENTNÍCH KATETRŮ 

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady 

výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, 

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

ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo 

vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. 

  



 

 

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek 

OF: 3/1 den 

OM: A - pouze ambulantně 

čas výkonu: 0 

body: 22 

ZUM: ne 

ZULP: ne 

 

06333 APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C, I. M., I. V. UV, 

EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV 

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady 

výkonu. Přístroj je ve vlastnictví poskytovatele výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí 

indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a 

dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v 

terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci 

návštěv na určité období. Léčebná terapie p. o. se vykáže jen v případě, že vzhledem ke 

zdravotnímu stavu pacienta musí být lék vložen do úst a musí být za pomoci pomůcek 

kontrolována dutina ústní, neboť pacient není schopen spolehlivě polknout lék sám. 

 

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek 

OF: 3/1 den 

OM: A - pouze ambulantně 

čas výkonu: 0 

body: 5 

ZUM: ne 

ZULP: ano 

 

06335 NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU 

Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, 

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

která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. 

Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí zdravotní péče, jen materiálové náklady 

výkonu. Maximálně 30krát za 14dní. 

 



 

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek 

OF: 3/1 den 30/1 měsíc 

OM: A - pouze ambulantně 

čas výkonu: 0 

body: 7 

ZUM: ne 

ZULP: ne 

 

06349 SIGNÁLNÍ KÓD - OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA V 

TERMINÁLNÍM STAVU 

Výkon signalizuje zrušení omezení frekvence u výkonů v případě, že se jedná o 

pacienta v terminálním stavu. V takovém případě je omezení frekvence dáno indikací 

ošetřujícího lékaře. 

 

Kategorie: P - hrazen plně 

OF: 1/1 den 

OM: A - pouze ambulantně 

čas výkonu: 0 

body: 0 

ZUM: ano 

ZULP: ne 

  



 

Příloha č. 3 

 

Seznam legislativy vztahující se k segmentu domácí zdravotní péče 

 

- Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR č. 12/2004. 

- Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR č. 5/2012. 

- Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků. 

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

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. 

- Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. 

- Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb. 

- Vyhláška č.306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních 

onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů 

sociální péče. 

- 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. 

- Vyhláška č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a 

regulačních omezení pro rok 2013. 

- Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů. 

- Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a navazujících 

prováděcích vyhláškách. 

- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

  



 

Příloha č. 4 

 

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, 

 

Jmenuji se Jana Brejchová a jsem studentkou 2. ročníku magisterského studia Fakulty 

humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, oboru Řízení a supervize v sociálních a 

zdravotnických organizacích. 

Chci Vás požádat o vyplnění přiloženého dotazníku, který bude podkladem k vypracování 

mé diplomové práce zabývající se poskytováním domácí zdravotní péče na území Prahy 8. 

Dotazník je zcela anonymní. 

 

Děkuji Vám za spolupráci 

Bc. Jana Brejchová 

 

 

1) Kolika svým pacientům jste již přibližně předepsal/a domácí zdravotní péči za rok 

2012? 

 

a) 0 

b) 1-5 

c) 6-10 

d) 11-15 

e) 16-20 

f) více než 20 - uveďte prosím přibližný počet 

 

 

2) Jaká kritéria by měla splňovat agentura domácí zdravotní péče, s níž preferujete 

spolupracovat? Oznámkujte prosím kritéria dle důležitosti 1-5 (jako ve škole). 

1= nejdůležitější, 5= zcela nedůležité 

 

 

a) dostupnost péče 24 hodin denně 

 

b) nabídka doplňkových služeb- služby pro pacienta a jeho domácnost 

 

c) nabídka doplňkových služeb - edukace blízkých osob pacienta 

 

 

 

 

 

 



 

d) nabídka doplňkových služeb- fyzioterapie, masáže 

 

e) nabídka sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006) 

 

f) nabídka fyzioterapeutické péče- dle poukazu na vyšetření/ošetření FT 

 

g) zavedený interní systém kvality a bezpečí 

 

h) certifikát kvality 

 

i) sídlo na území Prahy 8 

 

j) jiná kritéria, uveďte prosím která 

 

 

 

3) Které z výše uvedených kritérií je pro vás nejdůležitější? (Vyberte jednu z možností 

a-j). 

 

 

4) S jakými poskytovateli domácí zdravotní péče jste již navázal/a spolupráci? 

(Zakroužkujte prosím zvolenou odpověď). 

 

 Obvodní ústav sociálně-zdrav. služeb, Domácí péče, Praha 8 

a) neznám b) dosud ne c) výjimečně d) často 

 

 Gerontologické centrum, Domácí péče, Praha 8    

a) neznám b) dosud ne c) výjimečně d) často 

 

 PROSAZ o. s., Domácí zdravotní péče, Praha 5 

a) neznám b) dosud ne c) výjimečně d) často 

 

 Agentura domácí péče LUSI s.r.o., Praha 1 

a) neznám b) dosud ne c) výjimečně d) často 

 

 Home Care Promedica, s.r.o., Praha 4 

a) neznám b) dosud ne c) výjimečně d) často 

 

 Healthcare Assistance and Social Services s.r.o, Praha 10 

a) neznám b) dosud ne c) výjimečně d) často 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ProCare Medical s.r.o., Praha 3 

a) neznám b) dosud ne c) výjimečně d) často 

 

 Home Care Services & Supplies, s.r.o., Praha 6 

a) neznám b) dosud ne c) výjimečně d) často 

 

 KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉČE BERLIČKA, s.r.o., Praha 9 

a) neznám b) dosud ne c) výjimečně d) často 

 

 Centrála domácí zdravotní péče Perla a.s., Praha 6 

a) neznám b) dosud ne c) výjimečně d) často 

 

 Jiný poskytovatel, uveďte prosím jeho název 

a) neznám b) dosud ne c) výjimečně d) často 

 

5) Proč jste zvolil/a právě tuto agenturu? (Vypovídejte o té, se kterou spolupracujete 

nejčastěji.) 

 

 

 

 

 

6) Jak jste se dozvěděl/a o výše uvedených agenturách? 

(Zakroužkujte prosím zvolenou odpověď, je možno uvést více odpovědí). 

 

a) internet 

b) leták 

c) odborný časopis, noviny 

d) měsíčník městské části 

e) pacient či jeho okolí 

f) zdravotnický pracovník- praktický lékař 

g) zdravotnický pracovník z nemocnice 

h) sociální pracovník 

i) jiným způsobem, uveďte prosím jakým  

 

 

7)  Jakým způsobem jste se o agenturách dozvěděl/a nejčastěji? 

           (Vyberte jednu z možností a-i  uvedených výše). 

 

 

 

 

 

 



 

8) Jak jste spokojen/a s činností a spoluprací s agenturou domácí péče v následujících 

oblastech? (Vypovídejte o té, se kterou spolupracujete nejčastěji. Zaškrtněte prosím 

vždy jednu z možností). 

 

a) kvalita zdravotní péče 

 

 spokojen     spíše spokojen     spíše nespokojen     nespokojen 

 

b) časová dostupnost zdravotní péče 

 

 spokojen     spíše spokojen     spíše nespokojen     nespokojen 

 

c) návaznost zdravotní péče- rychlá spolupráce při příjmu pacienta 

 

 spokojen     spíše spokojen     spíše nespokojen     nespokojen 

 

d) profesionalita, odbornost péče 

 

 spokojen     spíše spokojen     spíše nespokojen     nespokojen 

 

e) komunikace s agenturou 

 

 spokojen     spíše spokojen     spíše nespokojen     nespokojen 

 

f) informovanost o průběhu zdravotní péče 

 

 spokojen     spíše spokojen     spíše nespokojen     nespokojen 

 

g) férové jednání 

 

 spokojen     spíše spokojen     spíše nespokojen     nespokojen 

 

9) Co Vám nebo Vašim pacientům ve službách agentur domácí péče chybí? 

(Zakroužkujte prosím zvolenou odpověď, je možno uvést více odpovědí). 

 

a) edukace blízkých osob a rodiny pacienta 

b) fyzioterapie 

c) osobní asistence 

d) pečovatelská služba 

e) půjčování kompenzačních pomůcek 



 

f) nutriční poradenství 

g) nic 

h) něco jiného, vypište prosím 

 

 

10) S jakým nedostatkem/problémem jste se setkal/a Vy nebo Vaši pacienti 

v souvislosti s činností agentury domácí péče? 

 

 

 

 

 

 

 

11)  Jak hodnotíte pokrytí služeb domácí zdravotní péče ve správním obvodu Prahy 8? 

 

a) dostatečné 

b) spíše dostatečné 

c) spíše nedostatečné 

d) nedostatečné 

 

12) Uvítal/a byste vznik nové agentury domácí zdravotní péče na území správního 

obvodu Prahy 8? (Zaškrtněte prosím jednu z možností). 

 

 rozhodně ano        spíše ano        spíše ne      rozhodně ne 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 

 

Cash flow za rok 2014 

 

1. rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Počáteční stav 0 291 540 212 460 155 120 98 820 56 860 29 340 15 510 1 640 1 470 12 400 34 980 

Vklad společníka 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zřizovací náklady 25 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nákup DHM 110 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mzdové náklady 0 41 000 41 000 59 000 65 000 71 000 77 000 83 000 89 000 95 000 101 000 107 000 

Odvody z mezd 0 13 940 13 940 13 940 13 940 13 940 13 940 28 220 30 260 32 300 34 340 36 380 

Cestovné 0 0 0 1 100 1 100 2 200 2 750 2 750 2 750 3 850 4 400 4 950 

Vzdělávání 0 200 200 400 400 600 700 800 800 900 1000 1 100 

Spotřeba materiálu 3 320 4 640 5 960 7 280 8 600 9 920 11 240 12 560 13 880 15 200 16 520 17 840 

Služby 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 

Tržby z prodeje 

služeb 0 0 23 060 44 720 66 380 89 440 111 100 132 760 155 820 177 480 199 140 222 200 

Konečný stav 291 540 212 460 155 120 98 820 56 860 29 340 15 510 1 640 1 470 12 400 34 980 70 610 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 



 

Příloha č. 6 

 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015       

Náklady   Výnosy   

        

Osobní náklady 2 532 600 

Tržby za prodej 

služeb 4 045 980 

        

Spotřeba materiálu 265 560     

        

Ostatní variabilní náklady 108 500     

        

Cestovné 20 350     

        

Služby 231 600     

        

Ostatní provozní náklady 0     

        

Náklady celkem: 3 158 610 Výnosy celkem: 4 045 980 

        

Výsledek hospodaření před 

zdaněním: 887 370     

Daň z příjmů za běžnou činnost 168 600     

Výsledek hospodaření po zdanění: 718 770     

        

Zákonný rezervní fond: 22 500     

Zdroj: Vlastní tvorba 

  



 

 

Příloha č. 7 

 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016       

Náklady   Výnosy   

        

Osobní náklady 2 797 920 

Tržby za prodej 

služeb 4 779 360 

        

Spotřeba materiálu 309 120     

        

Ostatní variabilní náklady 120 000     

        

Cestovné 33 000     

        

Služby 231 600     

        

Ostatní provozní náklady 0     

        

Náklady celkem: 3 491 640 Výnosy celkem: 4 779 360 

        

Výsledek hospodaření před 

zdaněním: 1 287 720     

Daň z příjmů za běžnou činnost 244 667     

Výsledek hospodaření po zdanění: 1 043 053     

  
  

  

Zákonný rezervní fond: 22 500     

Zdroj: Vlastní tvorba 

  



 

Příloha č. 8 

 

Grafické znázornění počtu pacientů domácí péče v krajích  

 

 

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012a: 5 

  



 

Příloha č. 9 

 

Informace o počtu hospitalizovaných a jejich charakteristika 

 

Nejvíce pacientů bývá hospitalizováno v nemocnicích na území Prahy, kde počet 

hospitalizovaných činil v roce 2011 celkově 333 315 osob. Nejvíce pacientů je již tradičně 

hospitalizováno na interních odděleních nemocnic. Nejčastěji se jedná o léčbu pacientů 

s onemocněním oběhové soustavy, nemocemi trávicí soustavy, dýchací soustavy či 

s novotvary. 

Vzhledem k demografii České republiky se dlouhodobě zvyšuje počet 

hospitalizovaných na lůžkách následné péče, což znázorňuje tabulka 7.3. Nejčastěji 

se jedná o léčbu v důsledku nemocí oběhové soustavy, úrazů či nemoci svalové a kosterní 

soustavy. Ve věku 65 let a více bylo na odděleních ošetřovatelské péče více než 82 % 

pacientů. V tabulce 7.3 také vidíme, že na lůžkách následné péče roste počet ošetřovacích 

dnů. Největší nárůst počtu ošetřovacích dnů byl konkrétně zaznamenán u oboru 

dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, geriatrie a dlouhodobé intenzivní péče. 

 

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2013b: 6 

 

Ač dochází v českých nemocnicích obecně ke snižování průměrné ošetřovací doby 

(6,9 dne), u lůžek následné péče dochází k jejímu nárůstu (45,8 dne). V Praze byla v 

celorepublikovém srovnání ošetřovací doba na nemocničních lůžkách následné péče mírně 

nadprůměrná. 

  



 

Příloha č. 10 

 

Grafické znázornění výdajů na zdravotnictví dle zdrojů financování  

 

 

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2012e: 35 

  



 

Příloha č. 11 

 

Analýza stakeholders 

 

Vzhledem k plánovanému založení agentury domácí péče předpokládám následující 

zájmy a očekávání zájmových skupin:  

 

Stát - nese odpovědnost za zajištění zdravotní péče na celém území České republiky. 

Očekává vytvoření takové sítě poskytovatelů zdravotní péče, která by uspokojovala 

zdravotní potřeby obyvatel ve všech lokalitách. Vzhledem k restrukturalizaci lůžkového 

fondu a demografickému vývoji je služba domácí péče podporována jak Ministerstvem 

zdravotnictví, tak rovněž Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Městský úřad - usiluje o spokojenost občanů se zdravotní i sociální péčí a garantuje 

jejich dostupnost na daném území. Městský úřad Prahy 8 hodnotí nabídku domácí péče na 

tomto území vzhledem k poptávce jako nedostatečnou. Ze své pozice není schopen navýšit 

kapacitu poskytovatelů domácí péče. Očekává rozvoj poskytování domácí péče, který 

závisí plně na podpoře ze strany zdravotních pojišťoven.  

Klienti - očekávají zlepšení svého zdravotního stavu či jeho stabilizaci díky 

erudovanosti, profesionalitě a osobnímu přístupu zdravotnických pracovníků. Usilují o 

dostupnou a kvalitní zdravotní péči v domácím prostředí, kterou naše agentura může 

zajistit. V případě samoplátců vyžadují odpovídající cenu služby. 

Zdravotní pojišťovny - očekávají kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro své 

pojištěnce za co nejnižší možnou úhradu. Usilují o efektivní vynakládání finančních 

prostředků na zdravotní péči a nemají zájem na zvyšování svých výdajů. Prostřednictvím 

svých smluvních zařízení se snaží zajistit optimální síť poskytovatelů zdravotní péče. 

Vzhledem k nedostatečnému pokrytí služby v dané lokalitě jsou některé zdravotní 

pojišťovny již přístupné k navázání smluvního vztahu s agenturou. 

Praktičtí lékaři - usilují o co nejúčinnější a nejrychlejší léčbu svého pacienta. Od 

agentur domácí péče očekávají poskytování odborné, kvalitní a časově dostupné péče, 

která povede k dosažení předepsaného cíle v daném období, řádnou informovanost a 

korektní jednání. Ze strany zdravotních pojišťoven jsou limitováni regulačními opatřeními 

za vyžádanou péči či určité zdravotní výkony. Pakliže dojde k navázání smluvního vztahu 

mezi agenturou a zdravotní pojišťovnou, na základě výsledků výzkumného šetření (viz 

kapitola 3.4) usuzujeme, že lékaři budou nakloněni spolupráci s novou agenturou. 



 

Zdravotnická zařízení (nemocnice, ldn) - mají zájem na vzájemné spolupráci, díky 

které mohou některé pacienty přemístit do domácí péče a uvolnit tak kapacitu svých lůžek. 

Vlastník agentury - má zájem na bezproblémovém provozu podniku, dobrém 

hospodaření (tvorbě zisku), rozvoji společnosti a očekává výhradní právo na řízení 

společnosti. Usiluje o rostoucí poptávku po službách agentury a spokojenost pacientů. Má 

zájem na dodržování korektních vztahů se zdravotními pojišťovnami a praktickými lékaři. 

Zaměstnanci agentury - očekávají adekvátní finanční ohodnocení, uspokojení 

z vykonané práce, uznání za svou práci, příznivé pracovní prostředí, ochotu zaměstnavatele 

vyhovět potřebám zaměstnance, nabídku pracovních benefitů, možnost dalšího vzdělávání 

a rozvoje. Mají zájem na dodržování pracovních podmínek a odvádění dobrých výsledků. 

Dodavatelé - mají zájem prodat co největší množství daného zboží a udržovat 

dlouhodobé korektní vztahy. Očekávají zajištění odbytu zboží, včasnou úhradu faktur a 

plnění smluvních podmínek. 

Konkurenti - mají zájem zvyšovat či alespoň udržovat svoji pozici na trhu a vytvářet 

co nejvyšší zisk. Není v jejich zájmu spolupracovat s jinými agenturami, pokud pro ně ze 

vzájemné spolupráce nevyplývá prospěch. Společným cílem všech agentur je 

prostřednictvím jednání o Úhradové vyhlášce s Ministerstvem zdravotnictví navýšit úhradu 

výkonů domácí zdravotní péče. 

  



 

Příloha č. 12 

 

Struktura fixních nákladů v 1. roce podnikání 

 

Fixní náklady měsíčně v Kč za rok v Kč 

Mzdové náklady - hrubé mzdy  492 000 

Manažer domácí péče 20 000 240 000 

Vrchní sestra 21 000 252 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění  167 280 

Manažer domácí péče 6 800 81 600 

Vrchní sestra 7 140 85 680 

Služby  231 600 

Pronájem kanceláře- včetně energie a služeb 7 500 90 000 

Úklidová služba 400 4 800 

Telefonní poplatky a internet 2 900 34 800 

Poštovní služby 500 6 000 

Údržba softwaru 500 6 000 

Účetní - externí pracovník 5 000 60 000 

Právní poradenství 1 000 12 000 

Propagační materiál (letáky, vizitky) a inzerce 1 500 18 000 

Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby  24 000 

Šanony, desky, papíry, psací potřeby, obálky ad. 2 000 24 000 

Zřizovací náklady  25 800 

Marketingové náklady - inzerce  4 200 

Nákup softwaru  10 000 

Tvorba webových stránek  5 000 

Poplatek za zápis do obchodního rejstříku  6 000 

Poplatek za výpis z trestního rejstříku - 2x  200 

Úřední ověření listin  400 

Nákup drobného hmotného majetku  87 400 

Počítačová sestava - 2x  30 000 

Tiskárna  10 000 

Síťové datové uložiště  10 000 



 

Mobilní telefon - 2x  3 000 

Pevná linka (přístroj) - 2x  600 

Uzamykatelná skříň na léčiva  6 000 

Uzamykatelná kartotéka pro zdrav. dokumentaci  5 000 

Kancelářský stůl - 2x  12 000 

Kancelářské křeslo - 2x  3 000 

Konferenční židle - 2x  1 000 

Skříň - 4x  6 000 

Hodiny  500 

Odpadkový koš - 2x  300 

Zdroj: Vlastní tvorba  



 

Příloha č. 13 

 

Struktura zdravotnických potřeb 

 

Zdravotnické potřeby 1 kus (v Kč) 10 kusů (v Kč) 

Tonometr 1 000 10 000 

Fonendoskop 500 5 000 

Teploměr 64 640 

Glukometr 600 6 000 

Zdravotnické nůžky 40 400 

Pinzeta 30 300 

Box pro přepravu biologického materiálu 30 300 

Celkem 2 264 22 640 

Zdroj: Vlastní tvorba 


