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Koncese v realizaci – domov pro seniory Humpolec
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Základní charakteristika projektu DS Humpolec

¡ 4 roky přípravy + 25 let provozu
¡ Celková kapacita 203 lůžek, z toho

• 131 v režimu domova pro seniory (DS)

• 72 v režimu domova se zvláštním režimem (DZR)

¡ Očekávané investiční náklady: cca 208 mil. Kč (bez DPH)

• Investiční náklady na lůžko cca 1 mil. Kč

¡ Čisté služebné cca 25 mil. Kč / rok
¡ Vysoutěženo v roce 2016

Parametry projektu

¡ Koncesionář
• Na svoje jméno si zajišťuje financování (úvěr)

• Provozuje na svůj účet

• Vybírá poplatky od uživatelů (jsou jeho příjmem)

• Pobírá služebné od zadavatele (Kraje Vysočina)

• Hradí pachtované za pozemek a budovy Kraji Vysočina

¡ Zadavatel – Kraj Vysočina
• Po zahájení provozu platí koncesionáři předem dohodnuté služebné obsahující 

složku splátky nové investice i dotace provozu

• Inkasuje od koncesionáře pachtovné za propachtování pozemku a budov

Role v  projektu
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Value for Money – DS Humpolec

27%
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Základní charakteristiky připravovaných projektů v Brně

¡ Brownfield bývalé nemocnice – vznik nové kapacity
¡ Komplexní DBFO s 30 lety provozu

¡ Celková kapacita 156 lůžek, z toho
• 30 v režimu domova pro seniory (DS)
• 116 v režimu domova se zvláštním režimem (DZR)
• 10 v režimu odlehčovací péče

¡ Očekávané investiční náklady: cca 190 mil. Kč (bez DPH)
¡ Očekávané čisté služebné cca 40 mil. Kč / rok

¡ Předpoklad otevření soutěže začátek roku 2020

Tomešova (JMK)

¡ Pokračování současného zařízení DZR Nopova – jen mírné navýšení kapacity
¡ Komplexní DBFO s 30 lety provozu

¡ Celková kapacita cca 240 lůžek, z toho
• 225 v režimu domova se zvláštním režimem (DZR)
• Ostatní v režimu odlehčovací péče

¡ Očekávané investiční náklady: cca 369 mil. Kč (bez DPH)
¡ Očekávané čisté služebné cca 74 mil. Kč / rok, tj. jen o 24 mil. Kč více než jsou 

současné provozní dotace zařízení

¡ Předpoklad otevření soutěže začátek roku 2020

Nopova (město 

Brno)
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Value for Money – připravované DZR projekty v Brně

cca 15%
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Prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050

Minimální potřeba do roku 2035 dle APSS ČR
¡55 tis. nových lůžek DS
¡23 tis. nových lůžek DZR

¡Celkem tedy 78 tis. lůžek DS a DZR

¡Průměrné investiční náklady na jedno lůžko 1,5 mil. Kč

¡Investiční potřeba 117 mld Kč!!!
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Zapojení soukromého sektoru

Naše zkušenost
¡Soukromí provozovatelé dokáží být výrazně ekonomicky 

efektivnější (investice i provoz)

¡ Celková výhodnost cca o 20%

Současný stav DS/DZR (2017)

¡Kapacita cca 62 tis. lůžek

¡Pokud aplikuji efektivnost soukromého sektoru, tak dokáži za 
stejné peníze získat a provozovat o cca 12 tis. lůžek navíc
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