
 

 

ABSTRAKT 

 

Tato práce se věnuje vybudování centra a činnosti v oblasti fyzioterapie a získání dotace 

ze strukturálního fondu Evropské unie a náležitostmi s tím spojené. Prolíná praktickou 

část tvorby žádosti včetně všech částí žádosti samotné s teoretickými otázkami, ke 

kterým je potřeba přihlédnout. 

 

ABSTRACT 

 

This work is devoted to establishing a center and activity in the field of physiotherapy 

and obtaining a grant from European Union structural fund and conditions associated 

with it. Blends the practical part of the application, including all parts of the application 

itself with theoretical issues which need to taken into account. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Strukturální fondy, projekt, dotace, alokace, politika soudržnosti, podnikatelský plán 

 

 

KEY WORDS 

 

Structural fund, project, grant, allocation, cohesion policy, business plan 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

 

GIRGLEOVÁ, K. Vybudování fyzioterapeutického a wellnes centra za podpory dotace 

ze strukturálního fondu EU. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

podnikatelská, 2013. 155 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

Čestně prohlašuji, že předložená bakalářská práce „Vybudování fyzioterapeutického 

a wellnes centra za podpory dotace ze strukturálního fondu EU“ je původní a zpracovala 

jsem ji samostatně, pod odborným vedení vedoucího bakalářské práce. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

V Brně dne 30. 5. 2013 

 

 

 

                                                                                ………………………………………. 

 

 

  

 

 



 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Děkuji za pomoc a cenné rady při psaní bakalářské práce mojí vedoucí práce paní 

Ing. Zdeňce Konečné, Ph.D. 



 

 

OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................. 11 

1 Cíle práce, metody a postupy zpracování ........................................................... 12 

2 Teoretická východiska ........................................................................................ 13 

2.1 Evropská unie ...................................................................................................... 13 

2.1.1 Rozpočet Evropské unie ............................................................................ 14 

2.1.2 Fondy Evropské unie ................................................................................. 15 

2.1.3 Čerpání finančních zdrojů z fondů Evropské unie .................................... 16 

2.1.4 Vymezení území pro alokaci prostředků pomoci politiky soudržnosti ..... 16 

2.1.5 Operační programy (OP) pro období 2007 – 2013 .................................... 17 

2.1.6 Regionální operační programy (ROP) ....................................................... 17 

2.2 Příspěvkové organizace ....................................................................................... 19 

2.2.1 Účetnictví příspěvkových organizací ........................................................ 19 

2.2.2 Rozpočtová skladba ................................................................................... 19 

2.3 Teorie přípravy projektu ..................................................................................... 20 

2.3.1 Obecná příprava projektu strukturálních fondů Evropské unie ................. 20 

2.3.2 Návrh projektu ........................................................................................... 25 

2.4 Fyzioterapie ......................................................................................................... 38 

2.4.1 Činnost fyzioterapie ................................................................................... 38 

2.4.2 Odborná způsobilost k výkonu fyzioterapeuta .......................................... 38 

2.4.3 Získání oprávnění k vykonávání nestátního zdravotnického zařízení ....... 39 

2.4.4 Smlouvy s pojišťovnami ............................................................................ 39 

2.4.5 Smluvně zajištěné výkony s pojišťovnami ................................................ 40 

2.4.6 Hrazení zdravotní péče v odbornosti 902 – fyzioterapie ........................... 40 

2.4.7 Datové zdroje ............................................................................................. 41 

2.4.8 Korekční koeficient KORKO .................................................................... 42 



 

 

2.4.9 Zdravotnická zařízení ambulantní péče ..................................................... 42 

3 Analýza problému ............................................................................................... 44 

3.1 Vymezení problému v regionu a důvod vypracování projektu ........................... 44 

3.2 Aktuální stav čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod .......................... 46 

3.3 Žadatel dotace ..................................................................................................... 47 

3.4 Analýza cílových skupin ..................................................................................... 49 

3.5 Finanční analýza žadatele ................................................................................... 51 

3.5.1 Analýza absolutních ukazatelů .................................................................. 53 

3.6 Matice logických vazeb ...................................................................................... 60 

3.6.1 Projekty zakládající veřejnou podporu ...................................................... 61 

3.6.2 Projekty nezakládající veřejnou podporu .................................................. 62 

3.7 Shrnutí projektu................................................................................................... 62 

3.7.1 Výběr fondu ............................................................................................... 62 

3.7.2 Podmínky fondu ........................................................................................ 63 

3.7.3 Realizace projektu ..................................................................................... 63 

3.7.4 Podporované aktivity ................................................................................. 63 

3.7.5 Příjemci dotace .......................................................................................... 63 

3.7.6 Finanční omezení dotace i projektu ........................................................... 63 

3.7.7 Struktura financování ................................................................................ 63 

3.7.8 Výdaje projektu ......................................................................................... 64 

3.7.9 Podání žádosti ............................................................................................ 66 

3.7.10 Elementární požadavky ............................................................................. 66 

4 Vlastní návrhy řešení .......................................................................................... 67 

4.1 Projekt ................................................................................................................. 67 

4.1.1 Rozpis projektových aktivit ....................................................................... 67 

4.1.2 Odhad výdajů na realizaci projektu ........................................................... 70 



 

 

4.1.3 Financování projektu ................................................................................. 71 

4.1.4 Odhad příjmů zrealizovaného projektu ..................................................... 72 

4.1.5 Odhad výdajů realizovaného projektu ....................................................... 78 

4.1.6 Odhad příjmů a výdajů z produkce............................................................ 80 

4.1.7 Plán finančního toku projektu.................................................................... 81 

4.1.8 Lokalizace projektu ................................................................................... 82 

4.1.9 Rizika a udržitelnost projektu .................................................................... 82 

ZÁVĚR ........................................................................................................................... 85 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ................................................................................ 86 

SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ............................................................. 91 

PŘÍLOHY ....................................................................................................................... 93 

 

 



11 

 

ÚVOD 

Vstup do Evropské unie přinesl České republice jak povinnost odvádět 

příspěvky do rozpočtu EU, tak i právo žádat o dotace. 

Strukturální fondy Evropské unie se snaží zmenšovat rozdíly mezi regiony, 

zvyšovat životní úroveň obyvatel a zkvalitňovat životní prostředí. Prostřednictvím 

těchto fondů Česká republika může čerpat v druhém rozpočtovém období 2007 – 2013 

přibližně 667 miliard korun, které navýší český státní rozpočet přibližně o 133 miliard 

korun a podílí se tak minimálně 15% na způsobilých výdajích. V úhrnu pak budou 

alokovány prostředky přesahující 748 miliard. 

V současné době ekonomického poklesu mohou být finanční prostředky 

dostupné z fondů velmi přínosné pro řadu subjektů. Dotace se tak díky strukturálním 

fondům dostanou do mnoha sektorů včetně zdravotnictví.  

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně je příspěvkovou organizací zřízenou 

za účelem poskytování komplexní zdravotnické péče dle zákona
1
 pojištěncům. 

Vytvoření fyzioterapeutického a wellnes centra by zvýšilo dostupnost rehabilitačních 

služeb pacientům se závažnými zdravotními problémy. S ohledem na nedostačující 

prostředky nemocnice financovaných dle zákona
2
 se díky finanční podpoře 

ze strukturálních fondů umožní zbudování fyzioterapeutického a wellnes centra. 

                                                 
1
 §11 zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů ze dne 30. března 1966. 

2
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně a doplnění některých zákonů (rozpočtová 

pravidla) ze dne 21. července 2000. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem bakalářské práce je shromáždit veškeré potřebné informace a prakticky je 

uchopit k vytvoření žádosti o dotaci ze strukturálního fondu, na jejímž základě budou 

alokovány finanční zdroje do odvětví zdravotnictví. Dále nastínění proplácení nestátní 

zdravotnické péče a stručná charakteristika Evropské Unie a jejich fondů. Celý projekt 

je sepsán v závislosti na výzvu vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

a Národním orgánem pro koordinaci.  

Záměrem je tedy získat patřičné informace související s oborem fyzioterapie 

a podmínkami aktuální výzvy. Následně zpracovat celý projekt včetně žádosti o dotaci, 

jehož součástí je charakteristika podmínek projektu a analýza problému. Předmětem 

projektu je také analýza žadatele a sestavení rozpočtu. 

Praktická část má za cíl vytvoření žádosti v zájmu Nemocnice Milosrdných 

bratří v Brně, včetně analýz, rozpočtu projektu a návrhu jeho financování. Teoretická 

východiska práce byly nápomocny k sepsání praktické části a jejího zhodnocení. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Evropská unie 

Historie Evropské unie 

V druhé polovině 20. století začala Evropa zaostávat v dynamice ekonomického 

vývoje oproti hospodářsky vyspělým zemím jako například USA, Japonsko 

či Jihovýchodní Asie. Proto, i pro rozdrobenost národních ekonomik starého kontinentu, 

začali koncem druhé světové války vyvíjet nejvýznamnější čelní představitelé Evropy 

politické aktivity k hospodářskému sjednocení Evropy. Ve stejném období 

vznikl i Mezinárodní měnový fond (dále jen MMF), kde Československá republika byla 

jedním ze zakládajících členů. Česká republika usilovala o vstup do Evropské unie 

od roku 1996, řádným členem se stala 1. května 2004. Vývoj EU byl ale zdlouhavější. 

Zmíním jen několik bodů této funkcionalistické
3
 integrační cesty. Roku 1952 bylo 

založeno Evropské sdružení uhlí a oceli (dále jen ESUO), kde zakládajícími zeměmi 

byly Německo, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko. O pět let později 

vzniklo Evropské hospodářské společenství (dále EHS) a stejného roku Euroatom. Tyto 

„první vlaštovky vzniku nadnárodních institucí koordinující hospodářskou spolupráci 

v klíčových ekonomických oblastech“
4
 se roku 1967 sjednotily pod názvem Evropské 

společenství (dále ES). Klíčovým bodem EU bylo podepsání Maastrichtské dohody 

roku 1992, deklarující tři pilíře. Smlouva byla podepsána ministry zahraničních věcí 

členských států společenství. V nynější době je EU nesporně velké společenství 

s několika institucemi, podílející se na zodpovědnosti unijního práva.
5
 A jako každá 

instituce potřebuje ke své činnosti finance, což mne přivádí k bodu rozpočtu.  

                                                 
3
 Funkcionalistická integrace - státy se podporují nejdříve ekonomickými vazbami a až následně  dochází 

k úplné politické integraci. 
4
 ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie – stručný přehled, s. 50. 

5
 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Instituce EU [online]. 2010 [cit. 2012-1-09]. Dostupné z: 

http://www.euroskop.cz/76/sekce/instituce-eu/. 

http://www.euroskop.cz/76/sekce/instituce-eu/
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2.1.1 Rozpočet Evropské unie 

Rozpočet EU se liší od národních rozpočtů jednotlivých členských států.
6
 Klade 

si 3 základní cíle. Reformu zemědělské, regionální a strukturální politiky. Tento 

rozpočet je schvalován jako vyrovnaný nikoli na jeden, jako je tomu u státních 

rozpočtů, ale na sedm let. Současný rozpočet je schválen na období 2007 – 2013.
7
 Má 

stránku příjmovou a výdajovou, kde zmíněné výdaje jsou pro nás důležitým bodem. 

O výdajích rozpočtu EU rozhoduje Rada EU a Evropský parlament na základě návrhu 

Evropské komise. Tyto výdaje jsou stanoveny pro období 2007 – 2013 finančním 

rámcem, který určuje závazné limity, jenž nesmí být překročeny. Na základě tohoto 

finančního rámce má EU k dispozici pro období 2007 – 2013 částku 664 316 milionů 

eur v položkách na závazky. Rozpočty pro každý jednotlivý rok musí akceptovat limity 

příslušného finančního rámce. 

Pro rok 2011 se rozpočet EU vyšplhal na necelých 142 miliony Eur, pro 

zmiňovaný rok, což činí pouze 1% HDP
8
 členských států.

9
 Strukturu příjmů ČR 

z rozpočtu EU tvořily v nadpoloviční většině Strukturální a Kohezní fondy. 

V roce 2012 byla čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU od vstupu do Unie 

jednoznačně nejvyšší čistou bilancí. Rozdíl příjmů a odvodů ČR činil 73,8 mld. Kč. 

Největší podíl na pozitivní bilanci roku 2012 mají příjmy ze Strukturálních fondů 

a Fondů soudržnosti ve výši 81,3 mld. Kč. Tvořily více jak 70% příjmů ČR ze 

struktury rozpočtu EU pro rok 2012.
10

 

 

 

 

 

Přijímání rozpočtu je podmíněno zásadami: 

 jednotnosti a správnosti rozpočtu 

 ročního rozpočtu 

                                                 
6
 VILAMOVÁ, Š. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie. 

7
 ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie – stručný přehled. 

8
 Hrubý domácí produkt 

9
 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Rozpočet EU [online]. [cit. 2012-01-09]. Dostupné 

z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/rozpocet_eu.html 
10

 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU [online]. 

[cit.2013-04-04]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_76218. 

html?year=2013 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/rozpocet_eu.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_76218.html?year=2013
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_76218.html?year=2013
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 vyrovnanosti 

 zúčtovací jednotky 

 obecnosti 

 specifikace 

 řádného řízení 

 transparentnosti 

Schvalovací proces je znázorněn v Příloha č. 1: Schvalovací proces. 

 

2.1.2 Fondy Evropské unie 

2.1.2.1 Strukturální fondy 

Strukturální fondy jsou zaměřeny na znevýhodněné nebo chudé regiony (např. 

řídce osídlené oblasti, venkovské a problémové městské oblasti a upadající průmyslové 

oblasti). Strukturální fondy dělíme na Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský 

sociální fond, Kohezní fond, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský 

rybářský fond.  

2.1.2.2 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

„Jeho posláním je vyrovnat regionální disparity v Společenství a podporovat 

stabilní a udržitelný rozvoj. Finanční pomoc je hlavně zaměřena na podporu malých 

a středních podniků, zlepšování infrastruktury, investice do vzdělání, zdraví a rozvoje 

místního potenciálu a investice zaměřené na životní prostředí.“
11

 Konkrétně výstavba 

silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, rozvoj a obnova sportovních areálů, 

rekonstrukce kulturních památek, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování 

zdravotní péče. A právě výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní 

péče je předmětem této práce. Jedná se o infrastrukturní neboli investiční projekty. 

 

 

2.1.2.3 Evropský sociální fond (ESF) 

Napomáhá integraci nezaměstnaných, rychlejšímu zapojení mladých lidí 

do pracovního procesu, stabilizaci a růstu zaměstnanosti, zkvalitnění vzdělávání. Jako 

                                                 
11

 VILAMOVÁ, Š. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie,  s. 16. 
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např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním 

postižením atd. Tento fond podporuje neinfrastrukturní neboli neinvestiční projekty. 

2.1.2.4 Kohezní fond 

Fond soudržnosti oproti strukturálním fondům napomáhá rozvoji chudších států, 

nikoli regionů. „Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční projekty, 

avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. 

třídy, železnice, vodní doprava) a ochranu životního prostředí.“
12

 

2.1.3 Čerpání finančních zdrojů z fondů Evropské unie
13

 

Dotace z fondů EU jsou v současnosti vyčísleny na 748,8 mld. Kč a pro období 

2007 – 2013 rozděleny do tří fondů: 

 Evropského fondu pro regionální rozvoj 395,5 mld. Kč odpovídá 52,8% 

 Evropského sociálního fondu 247,4 mld. Kč odpovídá 33,1% 

 Fondu soudržnosti 105,9 mld. Kč odpovídá 14,1% 

 

Evropská unie financuje maximálně 85% způsobilých výdajů, zbylé prostředky 

jsou čerpány z národních zdrojů. 

2.1.4 Vymezení území pro alokaci prostředků pomoci politiky soudržnosti 

„Rostoucí význam regionální a strukturální politiky a jejich nástrojů si vzhledem 

k posilování redistribuční funkce strukturálních fondů směrem k regionům a rostoucím 

objemům prostředků vyžádal v průběhu vývoje vytvoření zvláštního územního 

členění.“
14

 Evropský statistický úřad Eurostat vytvořil tříúrovňový systém územního 

členění pod názvem NUTS ve spolupráci se statistickými úřady jednotlivých členských 

zemí. „Pro potřeby strukturální a regionální politiky jsou důležité tzv. NUTS II, kterých 

je v České republice celkem 8 a zhruba odpovídají území s 1 miliónem obyvatel a NUTS 

III, kterých je v ČR celkem 14 (kraje).“
15

 

Samotná realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti se provádí 

prostřednictvím tzv. programování. Strukturální fondy přispívají k podpoře rozvojových 

                                                 
12

 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Regionální politika EU [online]. [cit. 2012-01-09]. Dostupné 

z:http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU 
13

ROP JIHOVÝCHOD. Dotace z fondů EU [online]. [cit. 2012-02-08]. Dostupné 

z:http://www.jihovychod.cz/dotace-z-eu/dotace-z-fondu-eu. 
14

 KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu, s. 182. 
15

 VILAMOVÁ, Š. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie, s. 23. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU
http://www.jihovychod.cz/dotace-z-eu/dotace-z-fondu-eu
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programů, které mají svůj vlastní rozpočet, členěný podle priorit a jednotlivých 

opatření. K využití finanční pomoci ze strukturálních fondů byly vytvořeny základní 

programové dokumenty. V případě České republiky byl zpracován nejprve Národní 

rozvojový plán (dále jen NRP). Na základě NRP vznikl Rámec podpory Společenství 

(dále jen RPS) Evropské komise ve spolupráci s ČR. Prostřednictvím schváleného RPS 

předkládá členský stát operační programy.
16

 „Operační program může být financován 

z jednoho nebo více fondů.“
17

 

Tento projekt reaguje na výzvu vydanou Národním orgánem pro koordinaci 

vyhlášenou v Regionálních operačních programech. Výše uvedené vysvětlení poukazuje 

na posloupnost vzniku těchto operačních programů. 

2.1.5 Operační programy (OP) pro období 2007 – 2013 

Můžeme se setkat se dvěma typy operačních programů. Operační programy 

regionální a tematické. Regionální operační programy jsou v souladu s geografickým 

vymezením, zatímco tematické mají charakter určitého sektoru jako třeba vzdělávání, 

podnikání, technická pomoc a podobně. 

2.1.6 Regionální operační programy (ROP) 

Česká republika má 7 ROP zabírající celou rozlohu kromě hlavního města 

Prahy. Z fondů EU je na operační programy cíle konvergence v tomto období vyčleněno 

4,66 mld. Eur. 

 ROP NUTS II Severozápad; 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko; 

 ROP NUTS II Jihovýchod ; 

 ROP NUTS II Severovýchod; 

 ROP NUTS II Střední Morava; 

 ROP NUTS II Jihozápad; 

 ROP NUTS II Střední Čechy. 

                                                 
16

 Tamtéž. 
17

 Tamtéž, s. 30. 



18 

 

2.1.6.1 Tematické operační programy 

V rámci cíle konvergence mají tyto operační programy specifické tematické 

zaměření pro celou Českou republiku s výjimkou města Prahy. Pro těchto 8 operačních 

programů byla vyčleněna částka 21, 23 mld. Eur v daném období. 

 OP Doprava; 

 OP Životní prostředí; 

 OP Podnikání a inovace; 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace; 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost; 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; 

 Integrovaný operační program. 

 OP Technická pomoc 

2.1.6.2 Operační programy Praha 

„Pro Prahu jsou v cíli regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

připraveny 2 operační programy:“
18

 Pro tento kombinovaný operační program je 

vyčleněno 343,3 mil. Eur. 

 OP Praha Konkurenceschopnost 

 OP Praha Adaptabilita 

2.1.6.3 Evropská územní spolupráce (EUS) 

EUS obsahuje operační programy přeshraniční spolupráce, Meziregionální 

spolupráce a Nadnárodní spolupráce. Operační program přeshraniční spolupráce se 

vyskytuje mezi hraničními regiony NUTS III a sousedícím regionem v členském státě. 

Operační program Meziregionální spolupráce, ESPON 2013 a INTERACT II jsou 

určeny pro všechny členy EU. OP Meziregionální spolupráce je určen i pro Norsko 

a Švýcarsko. ČR může vyčerpat z fondů EU pro OP přeshraniční a Nadnárodní 

spolupráce 389 mil Eur, pro OP Meziregionální spolupráce 321,3 mil Eur, pro OP 

ESPON 2013 alokují z fondů 34 mil Eur a pro OP INTERACT II 34 mil Eur. 

 OP Meziregionální spolupráce; 

 OP Nadnárodní spolupráce; 

 ESPON 2013; 

                                                 
18

 Tamtéž, s. 30. 
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 INTERACT II; 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko; 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko; 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko; 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko; 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko; 

 URBACT II. 

2.2 Příspěvkové organizace 

Organizace s vlastní právní subjektivitou, zřizované územně samosprávnými 

celky a organizačními složkami státu z titulu plnění veřejného zájmu nezakládané 

za účelem dosažení zisku. Hlavní činnost organizace je vymezena ve zřizovací listině 

zřizovatelem, nebo v případě zřízení organizace zákonem je vymezena právě jím.
19

 

2.2.1 Účetnictví příspěvkových organizací 

Upravuje Předpis č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
20

, na základě kterých jsou 

příspěvkové organizace zřizovány. Účetnictví se vede ve zjednodušeném nebo plném 

rozsahu, přičemž rozsah volí zřizovatel příspěvkové organizace. Vedení účetnictví se 

řídí stanovami Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění zákona č. 304/2008 Sb. 

stanovující veškeré podmínky pro vybrané účetní jednotky dle odstavce 2 § 1 písm. c).
21

 

Příspěvkové organizace mohou provozovat kromě činnosti hlavní i činnost 

hospodářskou, která hlavní činnost nesmí ovlivňovat, ale musí plnit hlavní úkoly 

organizace. Hospodářská činnost, nesmí být financována z prostředků od zřizovatele, 

ale její zisky se užijí pro hlavní činnost. Způsob účtování činností je shodné, ale musí 

být analyticky rozděleno.  

2.2.2 Rozpočtová skladba 

Příjmovou část rozpočtu příspěvkových organizací tvoří především finanční 

prostředky od zřizovatele, jehož rozpočtová struktura se řídí pravidly Zákona 

                                                 
19

MÁČE MIROSLAV. Finanční analýza obchodních a státních organizací.  
20

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Rozpočet EU [online]. [cit. 2013-04-04]. Dostupné 

z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_pravpred_42073.html 

?year=2010 
21

 Organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_pravpred_42073.html?year=2010
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_pravpred_42073.html?year=2010


20 

 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtová skladba 

upravena Vyhláškou 323/2002 o rozpočtové skladbě třídí příjmy a výdaje, uplatňované 

v rozpočtech organizačních složek státu. Třídění je několik typů. Pro rozčlenění příjmů 

a výdajů z hlediska druhového je potřebné Druhové třídění rozpočtové skladby uvedené 

v příloze Vyhlášky nebo z pohledu odvětví viz Příloha č. 2: Odvětvové třídění rozpočtu. 

2.3 Teorie přípravy projektu 

2.3.1 Obecná příprava projektu strukturálních fondů Evropské unie 

2.3.1.1 Co je to projekt? 

Projekt má dočasný charakter, má pevně daný začátek a konec. Jeho výsledkem 

je vytvoření nějakého produktu nebo služby a je dokončen, jestliže jsou naplněny cíle 

a záměry investorů. Projekty mohou mít různý rozsah, cíle a záměry.
22

 „Projekt bývá 

často definován jako série aktivit, které jsou zaměřené na to, aby byly naplněny jasně 

specifikované cíle do určitého času a v rámci definovaného rozpočtu.
23

 

Každý projekt je vytvořen v rámci některého z existujících operačních 

programů, které mají své specifické cíle a od nich odvozené zaměření jednotlivých 

priorit a oblastí podpory. Pokud má být projekt úspěšný, musí se jeho cíle shodovat 

s cíli odpovídajícího operačního programu.
24

 

2.3.1.2 Typy projektů 

Rozlišujeme dva typy. Projekty investiční, někdy také tvrdé projekty 

a neinvestiční, neboli měkké projekty. Projekty investiční se primárně zaměřují 

na infrastrukturu. Jedná se tedy o nástroj, v mém případě vybudování 

fyzioterapeutického centra, ale nesmíme opomenout výstup, tedy naplnění cíle projektu. 

Tedy rehabilitační služby a zkvalitnění úrovně zdravotní péče v dané oblasti. 

Zatímco neinvestiční projekt má pořizování majetku jen jako vedlejší činnost. 

Naopak činností hlavní je u měkkých projektů realizace činností a poskytování 

sociálních služeb.
25

 

Dále projekty rozdělujeme podle délky řešení na:
26

 

                                                 
22

MAREK, D. a KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie.  
23

Tamtéž, s. 57. 
24

Tamtéž. 
25

Tamtéž. 
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 krátkodobé (do 1 roku); 

 střednědobé (2-4 roky); 

 dlouhodobé (více než 4 roky, u strukturálních fondů 7 let). 

Podle výše finanční podpory: 

 malé (0,5 mil. – 2 mil. Kč); 

velké (2 mil. – 20 mil. Kč). 

2.3.1.3 Projektový cyklus 

Pokud chceme zvýšit svoji šanci na úspěšné vypracování projektu, musíme se 

držet během projektu plánování přesného a strukturovaného programu. Konkrétně jaký 

projekt chceme realizovat, lokalizovat jej, promyslet si financování. Měli bychom zvážit 

i myšlenku jestli budeme s někým spolupracovat, a pakliže ano, zda je odbornost těchto 

členů dostačující. V neposlední fázi bychom se měli spojit s řídícím orgánem daného 

operačního programu a zkonzultovat s ním případné nedostatky. Tento bod vypracování 

projektu nás navede správným směrem. Projektový cyklus je pomůcka, jež definuje 

základní aktivity, které se musí v rámci přípravy a řízení projektu uskutečnit. Aby 

projekt obsahoval všechny potřebné detaily, splňoval širší cíle OP, aby byl relevantní 

vzhledem k záměrům a místním rozvojovým strategiím a přinesl dlouhodobě udržitelné 

výsledky, musí se fáze projektového cyklu doplňovat, ukazovat další směr pokračování 

a samozřejmě se i řídit stejnými principy. 

Projektový cyklus se podle Dana Marka a Tomáše Kantora rozděluje do 6 fází
27

: 

2.3.1.3.1 Identifikace a formulace záměru 

Je důležité spojit počáteční nápad a nastínění záměru s analýzou situace. Brát 

zřetel bychom měli především na specifika problematiky a regionu daného tématu, 

na jehož základě chceme projekt zrealizovat. Aby nás výsledek první fáze poslal do fáze 

druhé, musíme ještě oslovit kompetentní orgán nebo opravdu zjistit, zda je možné 

pro tento projektový záměr čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů. 

                                                                                                                                               
26

VILAMOVÁ, Š. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie.  
27

 MAREK, D. a KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 
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2.3.1.3.2 Příprava projektu a jeho formulace 

Tato fáze je nejobsáhlejší a troufám si tvrdit, že i nejdůležitější, proto je potřeba 

se jí obzvláště věnovat. Přehodnocují se zde cíle a plány a určí se účastníci projektu. 

„Plánovat projekt znamená posoudit jeho rozsah, rozpočet, aktivity, které bude 

obsahovat, rozvrhnout jeho časový harmonogram, personální obsazení, propracovat 

všechny jeho oblasti a promyslet jeho rizika a nástrahy do nejmenších detailů.“
28

 Je 

potřeba si uvědomit, jaké prostředky jsou potřebné k realizaci našeho projektu 

a v porovnání s nimi, jaké prostředky jsou pro nás dostupné. Možností je i rozdělení 

na více dílčích projektů za podmínky udržení navzájem souvisejících aktivit. 

2.3.1.3.3 Posouzení a schválení 

Posuzování, hodnocení a analýza z hlediska formální a věcné přijatelnosti, kde 

jsou podrobeny zkoumání ekonomické, finanční, technické a sociální aspekty a jeho 

dopady na horizontální témata náleží řídícímu orgánu. Horizontálními tématy zde mám 

na mysli oblasti, prolínající se jak tematickými, tak regionálními operačními programy. 

Jejich cílem je vnést do intervencí strukturálních fondů přidanou hodnotu a tím přispět 

ke zkvalitňování projektů. Obě strany, tedy jak tvůrce projektu, tak řídící orgán by měli 

být v kontaktu. Vyměňovat si informace týkající se dostupných či chybějících zdrojů, 

specifických cílů a očekávaných výsledků projektu. 

2.3.1.3.4 Vyjednávání a financování 

V této fázi se vyjednává především financování a rozpočet projektu. Sepisuje se 

smlouva mezi předkladatelem projektu a odpovědným schvalovatelem. Složitost celého 

vyjednávání je závislá od náročnosti projektu. Je-li projekt posouzen kladně a tedy 

schválen k financování, příjemce dotace je povinen dodržet podmínky použití peněžních 

prostředků. V rozhodnutí je uveden účel použití dotace, a proto je nezbytné dodržet 

skladbu a výši schválených nákladů. 

2.3.1.3.5 Implementace a monitoring 

Opravdová realizace projektu probíhá ve fázi monitoringu a implementace. Zda 

se skutečná realizace odvíjí podle původního plánu, určíme monitorováním. Taková 

kontrola probíhá proto, aby upozornila a následně odstranila pomocí opravných 

prostředků problémy s projektem. Není vyloučeno, že se tímto krokem pozmění plán 

                                                 
28

 Tamtéž, s. 63. 



23 

 

projektu, což může v důsledku ovlivnit i rozpočet, právě probíhající aktivity nebo 

časový harmonogram v rámci projektu. 

2.3.1.3.6 Hodnocení 

Jestli byl projekt efektivní a bylo dosaženo stanovených cílů, nám poví 

hodnocení. Nedostatky, případně chyby v projektu nám mohou sloužit i jako námět 

pro nový projekt. Jak již bylo řečeno ve fázi 1 Identifikace záměru, projektový cyklus je 

souvislý. Fáze poskytuje podklady pro další navazující fázi. Pro poslední fázi cyklu to 

ale neplatí. Analyzovat pozitivní a negativní stránky projektu (vytvořit SWOT analýzu) 

můžeme ve všech fázích projektového cyklu. SWOT analýza nám napomůže především 

v počáteční fázi projektové přípravy. Zahrnuje vnitřní a vnější faktory, jež dále dělíme 

z pohledu aspektů, které mohou být buď pozitivní, nebo negativní. Pakliže realizujeme 

tyto doplňující aktivity, můžeme hovořit o tzv. úplném projektovém cyklu.  

2.3.1.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je nástroj pro vyhodnocení fungování projektu. Metoda 

strategického plánování, která může být užitečná především v počáteční fázi projektové 

přípravy a vytváří základ pro vhodnou strategii realizace projektů. Analýza se zabývá 

vnitřními a vnějšími faktory, které se dále dělí na pozitivní a negativní charakter.  

 

SWOT je akronym výrazů:  

 Strengths – silné stránky; 

 Weaknesses – slabé stránky; 

 Opportunities – příležitosti; 

 Treats – rizika (hrozby). 

 

2.3.1.4.1 Vnitřní faktory 

Vnitřní faktory se objevují již v zárodku samotného projektu a v daný okamžik 

skutečně existují. Řadí se sem silné a slabé stránky. Silné stránky nesou pozitivní 

hodnotu a jsou výhodou projektu. Naopak slabé stránky jsou faktory nedostačující 

s negativním charakterem. 
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2.3.1.4.2 Vnější faktory 

Vnější faktory se váží k budoucnosti projektu a projekt na ně musí brát zřetel. 

Příležitosti jsou potenciálem projektu a je jen na žadateli, jak na ně zareaguje. Rizika 

jsou faktorem omezujícím příležitosti. Jejich existence brání rozvoji projektu. 

2.3.1.5 Logický rámcový přístup (LFA proces) 

Jeho finálním výstupem je matice logických vazeb (dále jen logframe). Slouží 

k převodu předběžných plánů do formy detailního, deskriptivního projektu. Využívá se 

k přesnému naplánování využití zdrojů a určení přesných kroků vedoucích k cílům 

projektu. Samotná příprava projektu je podle Dana Marka a Tomáše Kantora rozdělena 

do pěti kroků: 

 Situační analýza – projednává problém či danou situaci, která je v řešení v rámci 

projektové přípravy. Podkladem jsou strategické dokumenty, studie 

proveditelnosti, SWOT analýza; 

 Analýza zúčastněných subjektů – popisuje a identifikuje zájmy osob klíčových 

k dosažení úspěchu projektu; 

 Analýza problému a cíle – zaměřuje se na dílčí problémy, které v součtu tvoří 

klíčový problém. Tyto cíle musí být v souladu s operačními programy. V této 

fázi se vyřadí nebo nahradí veškeré nerealistické nebo nepotřebné cíle; 

 Analýza jednotlivých alternativ – vyhodnocuje a volí nejvhodnější alternativu 

řešení na základě kritérií stanovených zúčastněnými subjekty. Investiční 

projekty používají k analýze jednotlivých alternativ studii proveditelnosti; 

 Plánování jednotlivých aktivit – přichází po určení cílů a alternativ jejich řešení. 

Popisují aktivity k realizaci dílčích cílů. 

2.3.1.6 Matice logických vazeb (logframe) 

Logframe zhodnocuje výsledky LFA procesu. Je to tabulka 

se 4 sloupci a 4 řádky a je uspořádaná podle vertikální a horizontální osy. Vertikální 

logika obsahuje hlavní nebo obecný cíl, myšleno dlouhodobý záměr, specifické cíle, 

jako očekávaný efekt, kterých projekt dosáhne naplněním výstupu. Očekávané výstupy 

čeho má projekt dosáhnout a aktivity projektu, které upřesňují, jakým způsobem 

chceme předpokládaných výsledků dosáhnout. Horizontální část logframu se tvoří tak, 

aby objektivně měřila využité zdroje, dopad na projekt, účinky a nakonec samotné 
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výsledky. Skýtá monitoring a plánování. Aby byla tato analýza měřitelná, musí se 

odlišit měřitelné a neměřitelné prvky. Objektivně měřitelné indikátory jsou ukazatele, 

které by měly být měřitelné, objektivní, ověřitelné a konkrétní. Určují kvalitativní, 

kvantitativní nebo časové hledisko na dané úrovni. Informace nepostradatelné k ověření 

úspěšnosti ve vertikální sféře mohou být statistiky, analýzy, externí monitorovací 

zprávy apod. Poslední významně ovlivňující kategorií projektu jsou vnější faktory - 

předpoklady a rizika. Vyvarováním rizik a naplněním předpokladů vedou k úspěšnému 

naplnění cílů. Struktura matice logických vazeb je vyobrazena v Příloha č. 3. 

2.3.2 Návrh projektu 

Každý projekt je odlišný, přesto, že existují možné obecné zákonitosti, kterými 

se řídí každý projekt, samotná příprava projektu odpovídá na otázky: 

 Co? 

 Proč? 

 S kým? 

 Jak? 

 Za kolik? 

2.3.2.1 Popis projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti 

K čerpání podpory z fondů EU je nutné projekt popsat a vystihnout jeho 

přínosnost a potřebnost. Mezi informace, které by se v popisu neměly opomenout, se 

podle Dana Marka a Tomáše Kantora řadí:  

 cíl, oblast podpory a priorita; 

 název a místo projektu; 

 datum zahájení a ukončení projektu; 

 obsah projektu; 

 finanční částka, o kterou žádáme; 

 cílové skupiny; 

 hlavní cíl(e) projektu a jejich zdůvodnění. 
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2.3.2.1.1 Popis výchozího stavu 

Počáteční stav v dané oblasti, ve které se projekt angažuje, je spojen se záměrem 

projektu. Projekt zaměřený v určité oblasti by měl obsahovat charakteristiku problému, 

cílů, cílových skupin a strategie. 

2.3.2.1.2 Vazba projektu na strategické dokumenty 

Celý projekt musí být v závislosti na potřeby cílových skupin a přitom musí být 

v souladu s programovými dokumenty, určitým operačním plánem a také s ohledem 

na výzvu, na niž daný projekt reaguje. Obecně by projekty měly vystihovat opatření 

a cíle daného operačního programu. Jednotlivé části by měly být tvořeny v souladu 

s dokumenty operačního programu, tedy projekt by se měl před podáním žádosti 

porovnat s danou výzvou. 

2.3.2.1.3 Rozpis projektových aktivit 

Ke splnění vytyčených cílů se musí podniknout několik důležitých kroků. 

Zpravidla se označují jako projektové aktivity a je důležité je vymezit. V potaz se při 

rozpisu projektových aktivit bere náplň jednotlivé aktivity, její metody užívání, časový 

horizont, odpovědnost, realizační tým a technicko-organizační zajištění. Samozřejmě 

musí být aktivity stanoveny s logickou strukturou. Některé aktivity mohou být 

v návaznosti na jiné a je tudíž důležitá chronologie příslušných aktivit. 

2.3.2.1.4 Etapizace a harmonogram projektu 

Projekt je důležité rozdělit na jednotlivé dílčí aktivity, definované z hlediska 

času, personálního a finančního zajištění. Etapy projektu jsou utvářeny právě těmito 

definovanými aktivitami. Etapy mají udány časové i finanční limity, dle jednotlivých 

oblastí podpory rozrůzněné. Milníky projektu směřují k výsledkům jednotlivých cílů 

a tím měří výsledky průběžně, nikoli až na samém konci celého projektu. Doba 

realizace projektu začíná podpisem smlouvy o udělení dotace a končí podáním žádosti 

o provedení závěrečné platby. Při sestavování harmonogramu se musí kalkulovat 

i s dobou nutnou pro administrativní úkony. Harmonogram znázorňuje, kdy jednotlivá 

etapa začíná a kdy přesně končí. Je efektivním nástrojem pro organizaci, řízení 

a kontrolu projektu. V případě nesouladu skutečného stavu s plánovaným nesmí vyústit 

ke změně plánu, nýbrž k uzpůsobení reality, aby se s vytvořeným plánem sjednotila. 
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K vizuálnímu zobrazení plánu projektu se využívá převážně dvou metod. Úsečkové 

grafy (graf Gantt) a síťové grafy (PERT
29

, CPM
30

). 

Graf gannt 

Je jednoduchý graf, jehož horizontální osa znázorňuje čas, tedy etapu projektu  

a vertikální aktivity a popis jednotlivých milníků. Délka aktivit se znázorní pomocí 

barevné úsečky. Z tohoto harmonogramu lze snadno zjistit, jak dalece je projekt 

náročný. 

 

Graf PERT 

Pragmatický způsob odhadování času, který se používá při řízení složitých 

projektů. Informuje o závislostech a konkurenci mezi dílčími položkami plánování 

a jejím hlavním cílem je naplánovat cestu, která s určitými náklady a v plánovaném čase 

dosáhne cílů projektu, a to bez negativních reakcí. 

2.3.2.1.5 Lokalizace projektu 

Místem lokalizace projektu je myšleno samozřejmě fyzické místo, kde je 

příslušná stavba či informační centrum. V tomto případě je místem realizace příslušná 

obec, kde se stavba nachází. Území dopadu je region, jenž má z realizace projektu 

největší užitek. Pokud jsou cílovou skupinou jednotlivci, území dopadu je pak jejich 

bydliště či pracoviště, naopak u podpory organizací je místo dopadu registrované sídlo. 

Projekt tedy může být definován jako umístěný v městském, vesnickém prostředí, nebo 

v ojedinělých případech bez geografického vymezení. Podle vymezení cílových skupin 

se projekty člení na regionální, kde cílové skupiny nepřesáhnou území jednoho kraje 

a na nadregionální, kde jsou cílové skupiny z území nejméně dvou krajů. 

2.3.2.1.6 Realizátor a partneři projektu 

Samotný projekt může realizovat buď konečný příjemce dotace, nebo může 

projekt postoupit odborné firmě, která za klienta provede veškeré úkony. Pojem 

partnerství se může vnímat ze dvou stran. Buď z obecnějšího pohledu, jež pojímá širší 

spektrum sociálních partnerů, rezortů a organizací a využívá se při programování, 

                                                 
29

 Metoda vyhodnocování a kontroly programu 
30

 Metoda kritické cesty 
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monitorování a evaluaci programu. Nebo z užšího pohledu, kdy partnery projektu vnímá 

jako články podílející se na smluvním základě. V tomto případě lze partnerství chápat 

jako vztah mezi dvěma i více subjekty, kteří se přímo podílejí jak na tvorbě zpracování 

projektové žádosti, tak na realizaci projektových aktivit. Pakliže má žadatel o dotaci 

jednoho či více partnerů, musí s každým zvlášť, vytvořit a uvést prohlášení o partnerství 

a to již v žádosti o finanční podporu. Stejně tak v tomto dokumentu musí být přesně 

vymezen podíl na aktivitách projektu. Přesto, že podpora je poskytovaná výhradně 

žadateli, podmínky musí splňovat všichni partneři projektu. Na druhé straně výdaje 

žadatelů vzniklé v souvislosti s projektem a za splnění podmínek dodržení pravidel 

pro uznatelnost výdajů a doložením těchto účetních dokladů se takto vzniklé výdaje 

hradí z finančních prostředků, které žadatel obdržel formou dotace. Důležitým faktem 

zůstává, že v průběhu realizace projektu nesmí příjemce dotace uzavírat žádné smluvní 

vztahy se svými partnery, jejichž předmětem jsou služby nebo dodávky poskytnuté 

za úplatu. Nesmí tedy dojít k nahrazení dodavatelů projektovými partnery. Partneři 

projektu se vybírají buď podle dobrých zkušeností z minulosti, nebo partneři noví 

na základě informací, které je nutné uvést. Kromě obecných údajů jako například 

kontakt, právní forma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo je nutné popsat 

důvod vybrání právě tohoto partnera a to buď z dobrých předešlých zkušeností, nebo 

důležitých faktorů při jejich výběru myšleno důvěryhodnost, spolehlivost, 

profesionalita, kompetentnost a zkušenost v oboru aj. Počet partnerů je odlišný 

od velikosti projektu. Některé projekty nemají partnery žádné, jiné jich mají mnoho. 

Obecně ale platí, že více, než čtyři partneři jednoho projektu snižují jeho efektivnost. 

2.3.2.2 Analýza poptávky, konkurence a marketingové nástroje 

2.3.2.2.1 Definice cílové skupiny 

Cílovou skupinou je myšlen okruh lidí, které projekt ovlivní v pozitivním slova 

smyslu. Projekt cílové skupině napomůže k vyřešení jejich problémů a zlepší tak i jejich 

postavení ve společnosti. Každá výzva operačních programů obsahuje doporučené 

činnosti, s nimiž souvisí i cílové skupiny, jichž se má dotace dotknout. Cílová skupina 

může být jedna, nebo jich může být několik. Důležité ovšem je ji vymezit, věkem, 

pohlavím, ekonomickou situací, povoláním, čímkoli, co ji odlišuje od obecného pojmu 

jako například mládež, veřejnost apod. Obecně jsou cílové skupiny definované 
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na základě podkladů od Českého statistického úřadu, úřadu práce a mnohých dalších, 

možností je ovšem i vlastní průzkum. V projektu je důležitý i popis výběru cílových 

skupin i jejich zaznamenávání v celém průběhu projektu. Tady je dobré se zamyslet nad 

možnými odpůrci projektu, jelikož z pohledu dlouhodobé udržitelnosti projektu je 

podstatné udržet rovnováhu mezi realizátory, potřebami cílových skupin a postoji 

odpůrců projektu. 

2.3.2.2.2 Analýza potřeb 

Smyslem přidělování finančních prostředků z grantového nebo dotačního 

programu je vyřešit problém, který vyhlašovatel považuje za důležitý. Aby žadatel 

uspěl, musí zdůvodnit svůj projekt a prokázat, že je pro společnost důležitý nebo lépe 

nepostradatelný. Nezbytná je podpora okolí, jež se prokazuje dotazováním cílových 

skupin, jejichž potřeby se zamýšlí realizovat. Z těchto důvodů by měla být převážná 

většina dotazovaných cílovou skupinou. Oslovením nezávislého subjektu může být 

pro výzkum velice efektivní. 

2.3.2.2.3 Analýza konkurence 

Analýza konkurence je efektivní prvek průzkumu trhu, na jehož základě se 

subjekt může oddiferencovat  a nabídnout něco inovativního. Důležité je vymezit 

konkurenci, jaké služby nabízí, její strategii, podíl na trhu, silné a slabé stránky 

a na jaké cílové skupiny se zaměřuje.  Pro projekty ekonomicky aktivní i ty neziskové 

platí v projektovém řízení stejná pravidla. Z těchto důvodů je konkurenční 

informovanost důležitá.  

2.3.2.2.4 Aplikace marketingových nástrojů 

Proces výzkumu trhu je spojen s jeho rozvojem. Teoreticky se jedná o seskupení 

metod k řešení problémů trhu. Využitím těchto marketingových metod budou 

zodpovězeny klíčové otázky o produktu. Jaký problém subjekt řeší, v jakém rozsahu, 

po jakou dobu je o projekt zájem a pro koho je určen, jak zajistit informovanost a zvýšit 

výstup.  

Analýza trhu a odhadu poptávky se provádí na základě informací o trhu, 

ve kterém bude projekt provozován. Z ní by mělo vyplynout, jaká je poptávka 

potenciálních zákazníků, jaké mají potřeby, jak dalece je konkurence schopna potřeby 

poptávajících uspokojit. Zjištění výsledků analýzy už nabádá ke zvolení samotné tzv. 
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marketingové strategie. Optimálním uplatněním marketingových nástrojů nalezneme 

tzv. marketingový mix. 

Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor strategických nástrojů napomáhajících žadateli 

uzpůsobit projekt dle přání cílových skupin. Obsahuje 4 nástroje – 4P: 

 Produkt (product) – výrobek či služba projektem nabízená a věci s nimi 

spojené, sortiment, image, design, záruka, obal a další; 

 Cena (price) – rozhodnutí o hodnotě vyjádřené v penězích, za něž bude produkt 

nabízen. Tento bod zahrnuje i platební podmínky, slevy a další; 

 Distribuce (place) – vyjadřuje kde a jakým způsobem se produkt dostane od 

nabízejícího ke spotřebiteli. Obsahuje i logistiku, dopravu, distribuční cesty 

a další; 

 Propagace (promotion) – popisuje, jaký způsob zviditelnění produktu subjekt 

zvolí. Řadí se sem např. podpora prodeje, reklama, semináře a jiné.
 31

 

Marketingový mix ovšem z hlediska kupujícího je vyjádřen obdobně 4 nástroji, 

pojmenovanými 4C: 

 Zákaznická hodnota (Customer Value); 

 Náklady zákazníka (Cost to the Customer); 

 Pohodlí zákazníka (Convenience); 

 Komunikace se zákazníkem (Communication).
32

 

2.3.2.3 Personální zajištění projektu 

2.3.2.3.1 Projektový tým 

Sestavení realizačního týmu je jednou z vůbec nejdůležitějších článků celého 

projektu. Nejsou to právě lidé, kteří naplňují cíle onoho projektu? Každý takový tým 

musí mít jasně vytyčené cíle a dobré vedení. Projektový tým tvoří kvalifikovaní 

specialisté a projektu se věnují ve všech fázích. Projektům financovaných 

ze strukturálních fondů je doporučeno rozdělení působnosti alespoň na finanční a věcné 

řízení projektu. Se sestavováním projektového týmu se pojí tyto pozice: 
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 FORET, Miroslav. Marketingová komunikace.  
32

 Tamtéž. 
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 manažer projektu; 

 potřebný personál pro realizaci projektu; 

 administrativního pracovníka; 

 personalista; 

 dohled nad projektovým personálem.
33

 

Manažerský post je hlavní osobností projektu, řídí tým lidí a zodpovídá 

za průběh a funkci celého projektu. Velikost projektového týmu je odstupňovaný přímo 

úměrně s velikostí projektu, proto mohou být výše uvedené pozice zastávány totožnou 

osobou. 

2.3.2.3.2 Tvorba nových pracovních míst 

Strukturální fondy EU podporují projekty, které produkují pracovní místa. Nově 

vytvořená pracovní místa musí mít čistý nárůst v porovnání s uplynulým rokem a musí 

se zachovat po předepsanou dobu (2 – 5 let). Tyto pracovní pozice musí být obsazeny 

nezaměstnanými nebo osobami s právě rozvázaným pracovním poměrem. Mezi nově 

vzniklá pracovní místa se řadí i nositel podpory, jeho partner nebo jiný zaměstnavatel. 

2.3.2.4 Materiální, technické a administrativní zajištění projektu 

K vytvoření kvalitního projektu je potřeba vyvážit náklady na lidské zdroje 

a na materiální vybavení. U technického zabezpečení je nutné postupovat podle 

investičního plánu. Některé projekty zahrnují rozsáhlé stavební práce, opravy, 

udržování, nákup strojů, zařízení a technologií. Pokud příjemce nedisponuje 

dostatečným kapitálem, smí na některé z těchto výdajů použít finanční prostředky 

dotace. Podmínkou je nezbytnost úprav či nákupu zařízení pro projekt. Poskytovatelé 

dotací však zpřísňují spolupráci s dodavateli v rámci platné legislativy v oblasti 

veřejných zakázek a pravidel pro výběr dodavatelů. V převážné většině případů je nutné 

na post dodavatele zboží či služby vypsat výběrové řízení vyjma služeb za pronájem.  

Administrativní činnost projektu je velice rozsáhlá, skýtá širokou škálu smluv, 

kontrol, zpráv i monitoring. 
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2.3.2.5 Rozpočet projektu 

Každý projekt žádající o dotaci musí obsahovat rozpočet s popisem struktury 

financování. A v každém rozpočtu je nutno uvést: 

 typy vkladů; 

 posloupnost výdajů; 

 zdroje a typy financování.
34

 

 

2.3.2.5.1 Pravidla způsobilosti výdajů 

Způsobilost a nezpůsobilost výdajů v projektu vyjadřuje, zda jsou náklady 

uznatelné nebo neuznatelné. Prakticky to znamená, jestli je možné tyto výdaje uznat, 

tedy uhradit z veřejných prostředků či nikoli. Oproti tomu na neuznatelné náklady není 

možné veřejné prostředky použít, i přesto se tyto náklady musí vykazovat v rozpočtu 

projektu. „Způsobilé výdaje jsou upraveny nařízením Rady (ES) č 1083/2006 

o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu a Fondu soudržnosti a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.“
35

 Obecně můžeme 

tvrdit, že uznatelné výdaje musí být: 

 vynaloženy v souladu s cílem opatření operačního programu; 

 doloženy průkaznými účetními doklady 

 konečným příjemcem prokazatelně zaplaceny (vyjma výdajů s odpisy, 

naturáliemi a režijních nákladů); 

 vynaložené po dobu trvání projektu a uhrazené po datu způsobilosti výdajů. 

Přes veškerá pravidla je stěžejní dokument (v rámci uznatelnosti výdajů) 

příručka pro žadatele jednotlivých operačních programů. 

2.3.2.5.2 Hlavní rozpočtové kapitoly 

Financování z fondů EU umožňuje transfer mezi jednotlivými oblastmi nákladů. 

Prakticky úspory v oblasti jedněch nákladů mohou pohltit zvýšené náklady v jiné 

oblasti a naopak. Rozpočty a jejich struktury se v závislosti na jednotlivých programech 

liší. Nejčastěji jsou projekty financovány z fondů ESF a ERDF. 
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Rozpočet projektů financovaných z Evropského sociálního fondu 

Osobní výdaje 

Zahrnují mzdové výdaje spojené s projektem. Výjimku netvoří ani mzda 

žadatele, partnerů nebo zaměstnanců nezaměstnaných na dohodu o provedení práce. 

 

Pracovní cesty 

Stravné, cestovné, ubytování, vedlejší výdaje jako parkovné, platby za telefon  

a jiné výdaje spojené s pracovní cestou. To vše je uznatelným výdajem projektu, 

pakliže jsou využity pracovníkem prokazatelně zapojeným v projektu. Cestovní náhrady 

v ČR je stanoven dle současného tarifu diet, pro zahraniční osoby pokryjí výdaje 

spojené s ubytováním, stravným a cestovným. 

 

 

Zařízení a vybavení 

Zahrnuje výdaje na zařízení za podmínky nepřesáhnutí 40 000 Kč včetně DPH 

za jednotlivou položku drobného hmotného dlouhodobého majetku a nepřesáhnutí 

60 000 Kč včetně DPH za jednotlivou položku drobného nehmotného dlouhodobého 

majetku. Dále nájemné, platby operativního i finančního leasingu (v jistých, 

specifických případech), výdaje za opravu a udržování (jsou-li schválené v žádosti), 

odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku. V rámci rozpočtu by tyto 

výdaje neměly přesáhnout 25% celkových nákladů projektu. 

 

Místní kancelář – náklady projektu 

Výdaji na kancelář se zamýšlí režijní a administrativní výdaje jako spotřební 

materiál, provoz vozidla, poštovné, nájem kancelářských prostor, platby za energie, 

paliva vodu, úklid apod. Samozřejmě i u těchto výdajů je nutné prokázat jejich přímou 

souvislost s provozem. 

 

Nákup služeb 

Nakoupené služby musí vytvářet novou hodnotu a přispívat k realizaci projektu. 

Do této části rozpočtu spadají poplatky za služby notářům, znalcům, a jiným odborníků, 

pakliže jejich služby souvisejí s činností a jsou pro projekt nezbytné. Výdaje, jež jsou 
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uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace. Na nákup služeb by se měly být vynaložené 

výdaje ve výši nepřesahující 49% celkových nákladů projektu. 

 

Drobné stavební úpravy 

Za uznatelné výdaje lze považovat výdaje nepřesahující 40000 Kč vynaložené 

v celém jednom zdaňovacím období (zpravidla kalendářní rok) za jednotlivou účetní 

položku majetku. 

 

Přímá podpora jednotlivcům – cílovým skupinám 

Projekty zaměřené na vymezené cílové skupiny mohou do svých výdajů 

zahrnout poskytnutí přímé podpory příslušníkům cílové skupiny proplacením jízdného, 

ubytování, stravného, ve výjimečných případech lze za náklady považovat výdaje 

spojené s péčí o dítě nebo jiné závislé osoby, o kterou osoba pečuje. I zde je regulace 

ve výši 20% celkových daňově uznatelných nákladů. 

 

Daň z přidané hodnoty 

Podpora z ESF není předmětem daně z přidané hodnoty a nezahrnuje se do výše 

obratu pro registraci. V případě poskytování služeb bezúplatně si subjekt nesmí 

nárokovat odpočet daně a je nositelem DPH jako svého nákladu, který je považován za 

uznatelný výdaj projektu z ESF. 

 

Rozpočet projektů financovaných z evropského fondu regionálního rozvoje 

Jedná se převážně o investiční projekty, pro které je vymezen pouze hlavní 

rámec rozpočtových investičních kapitol. Jedná-li se v rámci investičních projektů 

a vybudování různých hal, ústavů, staveb a podobně, není dána přesná struktura 

rozpočtu z důvodu neúčelnosti. Dan Marek a Tomáš Kantor uvádějí tuto rámcovou 

strukturu rozpočtu investičních projektů: 

 Pořízení investic (nákup staveb, pozemků, projektové práce, stavební náklady, 

náklady s pořízením technologií, patentů, licencí); 

 Nákupy materiálu a zboží (spotřební materiál, drobný majetek); 

 Nákupy služeb (nájemní, poradenské, právnické, účetní i jiné služby); 

 Osobní výdaje (náklady na lidské zdroje); 
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 Cestovné; 

 DPH a jiné náklady. 

2.3.2.5.3 Zásady zpracování rozpočtu 

Při sestavování rozpočtu je dobré mít na paměti veškeré aktivity projektu 

a pro každou vymezit, co je potřeba k realizaci každé aktivity a v jakém časovém 

horizontu. Rozpočet by měl být sestavován na základě principu adicionality, respektive 

tyto zdroje mají mít doplňkový charakter pro subjekty čerpající zdroje z fondů. Čerpání 

těchto zdrojů je podmíněno dodržováním podmínek dotace a při tvorbě rozpočtu by měl 

daný subjekt brát v úvahu možnou odchylku od skutečnosti a vytvořit si finanční 

rezervu. 

2.3.2.5.4 Časové rozlišení finančních toků 

Veškeré závazky členských států EU vůči Evropské komisi musí být v období 

2005 -2010, na základě summitu EU v Bruselu musí být splněny do konce třetího roku 

po roce přijetí závazku. Od roku 2010 se toto pravidlo vrací zpět k omezení na dobu 

dvou let splnění závazku. Projekty lze dělit na jednoetapové a víceetapové, kdy etapou 

projektu je myšlen funkční celek. U investičních projektů se hovoří jako 

o agregovaných celcích, u neinvestičních je etapou ucelená aktivita. U jednoetapových 

projektů nesmí uznatelné náklady přesáhnout danou hranici a podpora je vyplacena 

po ukončení projektu. Naopak u víceetapových projektů, kdy délka trvání je delší než 

jeden rok a uznatelné náklady přesahují danou hranici, projekt se dělí do několika etap 

a žádat o proplacení výdajů projektu smí maximálně třikrát za rok. Zde jsou žadatelé 

o jednoetapový projekt znevýhodněni. Jejich povinností je prokázat finanční zajištění 

celého projektu. Pro více etapové projekty musí žadatel doložit finanční způsobilost 

první etapy. Náklady pro uznatelnost projektu operačních programů je ode dne podpisu 

smlouvy mezi žadatelem a řídícím či zprostředkujícím orgánem nebo ode dne přijetí 

projektu (prakticky, kdy projekt obdržel registrační číslo). Datum zahájení realizace 

projektu je u investičních projektů den zahájení realizace fyzických prací 

a u neinvestičních den zahájení poskytování služeb. Naopak datum dokončení realizace 

projektu je dnem uzavření všech aktivit projektu. U měkkých projektů dnem ukončení 

sportování služeb financovaných z programu a u tvrdých projektů dne dokončení 

fyzické realizace projektu. Datum udržitelnosti projektu, tedy datum, kdy končí závazek 
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realizátora je den, kdy jsou dokončeny veškeré platby vážící se k projektu. Tímto dnem 

započíná povinnost doložit výstupy projektu ověřitelnými průkazy dosažení cílů 

projektu. Dokladovatelnost spojená s projektem je na jednom místě minimálně 10 let 

od ukončení financování. 

2.3.2.5.5 Křížové financování 

Křížové financování je součástí položky rozpočtu zařízení a vybavení a je 

jakousi výjimkou pravidel pro způsobilost výdajů. Možnost křížového financování 

umožňuje u financování z ESF také výdaje pro investiční projekty financované z ERDF. 

Tento druh výdajů je možné uplatnit pouze u příjemce, který daňově neodepisuje 

majetek, ale zahrne nejvýše celkovou pořizovací cenu majetku nebo část, pokud by se 

tímto překročil limit stanovený výzvou. 

2.3.2.6 Financování projektu 

Finanční řízení projektu je důležité z pohledu celého vývoje a odvíjí se 

od časového harmonogramu, nákladů a platebních podmínek. Prostředky ze kterých je 

projekt financován mohou mít různou podobu. 

2.3.2.6.1 Úvěr 

Pro příspěvkové organizace je primární podmínkou písemný souhlas zřizovatele 

a až následně je oprávněna uzavřít smlouvu o půjčce či úvěru. Úvěrem je pro tyto účely 

myšleno časově omezená výpůjčka peněžních prostředků od banky nebo třetí osoby. 

Při využití bankovní instituce se dokladuje úvěrovou smlouvou a to v nejzazším termínu 

podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. V druhém případě je žadatel povinen vypůjčený 

obnos uložit na depozitní účet, ze kterého ho po schválení dotace může čerpat. Úvěr je 

nejrozšířenější zdroj financování, při jeho využití je ovšem důležité brát zřetel 

na úrokovou míru a míru zadluženosti subjektu.  

 

2.3.2.6.2 Jiné dotace 

Subjekty mohou čerpat dotace z fondů EU, ale také z rozpočtu státu a krajů. Stát 

vyhlašuje prostřednictvím ministerstev programy, jejichž správci dbají na účelovost 

dotace. Stran kraje jsou to krajské úřady vyhlašující dotační programy zacílené 

na oblasti viz kapitola 2.1.6. 
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2.3.2.6.3 Návratná finanční výpomoc 

Návratná finanční výpomoc je pro příspěvkovou organizaci finanční obnos 

od zřizovatele k pokrytí svých potřeb, který je schopna na základě svých činností během 

roku splatit, a to nejpozději do konce března následujícího roku.
36

 Příkladem může být 

návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu, která je upravena Předpisem 218/200 

Sb., Díl 6 §16 odst. 1, poskytuje se z titulu rozhodnutí zřizovatele o úhradě zhoršeného 

hospodářského výsledku. Přidělená výpomoc musí být navrácena do konce 

rozpočtového roku, kdy mělo dojít k uhrazení hospodářského výsledku. 

2.3.2.6.4 Strukturální fondy EU 

Viz kapitola 2.1.2.1. 

2.3.2.6.5 Vlastní zdroje  

Financování projektu vlastními zdroji je posuzován s ohledem na schopnosti 

žadatele generovat nutné zdroje. Z těchto důvodů je vyžadováno pro účely projektu 

doložení daňových přiznání za 2 již uzavřená období, rozvaha a výkaz zisku a ztrát 

s výhledem 5 let.  

2.3.2.6.6 Public private partnership (PPP) 

Projekt může být financován subjektem soukromého sektoru, což bývá obvykle 

výhodnější, než čerpání bankovního úvěru. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru 

sebou nese výhody i nevýhody. Nesporným přínosem je zvýšení kvality a efektivity 

služeb veřejnosti při vynaložení nižších nákladů a možnost dlouhodobých příjmů 

pro soukromý subjekt. 

2.3.2.7 Rizika projektu 

Každý projekt obsahuje možná rizika. Vymezením a porozuměním rizik se 

subjekt vyhne odchylkám od sestaveného plánu projektu. Z toho důvodu je dobré 

vymezení rizik provést na počátku projektové přípravy. 
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 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ze dne 7. července 2000. 
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2.4 Fyzioterapie 

2.4.1 Činnost fyzioterapie 

Činnost fyzioterapeuta se vykonává podle zákona č 455/1991 Sb. § 3 odst. 

2 písm. a) o živnostenském podnikání „Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů 

činnost fyzických osob: lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, nelékařských 

zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotní péče a přírodních léčitelů.“
37

 

Jedná se tedy o Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 

k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

vymezuje obecná ustanovení, základní pojmy, způsobilost k výkonu povolání 

zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, získávání způsobilosti 

zdravotnického pracovníka a vše potřebné pro naši činnost. Konkrétně § 24 Zákona 

č. 96/2004 Sb. odst. 1, Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta. 

2.4.2 Odborná způsobilost k výkonu fyzioterapeuta 

Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta se dle Zákona č.96/2004 

Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní 

péče a o změně některých souvisejících zákonů získává absolvováním studijního oboru 

pro přípravu fyzioterapeutů: 

 akreditovaného zdravotnického magisterského; 

 akreditovaného zdravotnického bakalářského; 

 tříletého studia v oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšších 

zdravotnických školách (počátek studia nejpozději ve školním roce 

2003/2004), nebo 

 střední zdravotnické školy v oboru fyzioterapeut nebo v oboru 

rehabilitační pracovník (počátek studia nejpozději ve školním roce 

1996/1997); 
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 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ze dne 2. října 1991. 
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Do doby získání specializované způsobilosti fyzioterapeut, který získal 

odbornou způsobilost podle písmene d), pracuje ve zdravotnickém zařízení pod 

odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu, z toho prvních 6 měsíců pod jeho přímým vedením. 

Fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost dle písmen a) až c), může 

vykonávat své povolání bez odborného dohledu, pokud prokáže minimálně 1 rok 

výkonu povolání v oboru. 

Za výkon povolání fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, 

diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie. 

2.4.3 Získání oprávnění k vykonávání nestátního zdravotnického zařízení 

Pro získání oprávnění k vykonávání zdravotní péče poskytované nestátním 

zdravotnickým zařízením je potřeba vyplnit několik formulářů, které se odevzdají 

místně příslušnému Krajskému úřadu. V našem případě tedy Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje odboru zdravotnictví. 

 Žádost o vydání souhlasu s personálním a věcným vybavením, s druhem 

a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zdravotnickým zařízením; 

 Vyjádření příslušné profesní komory dle (§ 17 odst. 1 zák. č. 160/1992 Sb.); 

 Návrh na vyhlášení výběrového řízení; 

 Přihláška k výběrovému řízení; 

 Dotazník účastníka výběrového řízení (VŘ) pro fyzickou/právnickou osobu; 

 Žádost o registraci nestátního zdravotnického zařízení (NZZ) fyzické/právnické 

osoby - nelékařská zdravotnická povolání. 

2.4.4 Smlouvy s pojišťovnami 

V dnešní době je zdravotnictví plně hrazeno zdravotními pojišťovnami. 

Jedinými platbami jsou poplatky u lékařů a lékáren a u plateb za nadstandardní služby. 

Fyzioterapie je ve většině případů hrazena zdravotními pojišťovnami, u kterých jsme 

pojištěni. Proto by bylo dobré uzavřít smlouvy s co nejvíce zdravotními pojišťovnami. 

Lidé nejsou zvyklí za služby rehabilitace platit. Plné proplácení těchto služeb je v řešení 

a možná je to otázkou budoucnosti, kdy pojišťovny odmítnou proplácet tyto výkony. 

Nicméně smluvní vztahy s pojišťovnami jsou tím nejdůležitějším, na co hledí pacient, 

který žádá ať poúrazovou nebo ambulantní fyzioterapeutickou péči. Nejen z těchto 
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důvodů by bylo dobré zpracovat předběžnou žádost o uzavření smlouvy ve smluvní 

odbornosti 902 fyzioterapie, jenž je nám příslušná. Tato předběžná smlouva se následně 

odesílá zdravotní pojišťovně. Nejrozšířenější zdravotní pojišťovnou je všeobecná 

zdravotní pojišťovna (dále jen VZP), kterou také oslovím jako první. Je to jakýsi 

mezikrok, před výběrovým řízením. Tato žádost je podstoupena k posouzení Komisí 

pro smluvní vztahy s VZP a v případě uzavření smlouvy je nezbytné k naší žádosti 

doložit: 

 absolvování výběrového řízení; 

 rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru zdravotnictví 

o registraci nestátního zdravotnického zařízení a souhlas s věcným, personálním 

vybavením a druhem a rozsahem činnosti; 

 Smlouvu o vedení účtu uzavřenou s bankovním ústavem (nutnost nového 

podnikatelského účtu); 

 rozhodnutí o přidělení IČO (které nám bude přiděleno ČSSU); 

 Smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům (tato smlouva 

musí být uzavřena s pojišťovnou vykonávající činnost na území ČR); 

 V případě vlastnictví přístrojového vybavení též doložení kupní, nájemní 

smlouvy, doklady o shodě, potvrzení o zajištění servisu; 

 vyplněnou přílohu č. 2 smlouvy (na portále VZP); 

 přesné stanovení ordinačních hodin. 

2.4.5 Smluvně zajištěné výkony s pojišťovnami 

Výkony jsou omezeny smlouvou s každou pojišťovnou, která zdravotnické 

organizaci výkony proplácí. Omezením je potřebné vzdělání a absolvování 

akreditovaných kurzů profesní organizace fyzioterapeutů ČR (UNIFY). Bližší 

informace jsou dostupné ve stanovách UNIFY ČR na: www.unify-cr.cz. 

 

2.4.6 Hrazení zdravotní péče v odbornosti 902 – fyzioterapie 

V rámci každé pojišťovny se smluvně ošetří výkony, jež v dané odbornosti 

zdravotní pojišťovna proplatí. Tyto výkony jsou na základě časové a odborné náročnosti 

vyjádřeny v bodech, které jsou základní veličinou pro výpočet úhrady pojišťovny, 

viz Příloha č. 10: Výkony v odbornosti 902. 

http://www.unify-cr.cz/


41 

 

 

Péče v odbornosti 902 se v roce 2013 hradí následovně:
 38

 

oPO

POPho
PBro

Pr
  

PBro………  celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní 

pojišťovnou uznaných bodů za referenční období 

POPho……… počet unikátních pojištěnců ošetřených poskytovatelem 

v hodnoceném období 

POPro………. počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti 

v referenčním období 

 

 

Hodnota bodu a výše úhrad
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Hodnota jednoho bodu je stanovena ve výši 0,80 Kč. (výjimkou jsou výkony 

přepravy v návštěvní službě hrazeny dle seznamu výkonů s hodnotou 0,90 Kč 

a nevztahuje se k nim ustanovení překročení objemu). Při překročení vypočteného 

objemu je přesahující hodnota ohodnocena ve výši 0,40 Kč. (nevztahuje 

se na poskytovatele 50 a méně pojištěncům v referenčním období
40

). 

 

2.4.7 Datové zdroje 

K-dávka – dávky vykázané péče, které slouží i jako ukazatel, vypočítaný 

z výkazů zdravotní péče zdravotním pojišťovnám. Přesněji jsou v něm uvedeny rodné 

čísla a čísla výkonů pacientů. Tento výkaz je odesílán vždy za jeden kalendářní měsíc. 

F-dávka – faktura pro vykazování zdravotní péče pojišťovnám, převážně 

se podává v elektronické podobě. Zohledňuje výkony poskytnuté pacientům a zároveň 

promítá přesnou finanční hodnotu za již zmiňované výkony. 

Na základě těchto dávek je vypočtena buď paušální platba ve výši jedné 

dvanáctiny 100% objemu úhrady v referenčním období a musí tak učinit minimálně 

po celé příslušné hodnocené období, nebo ve výši zdravotnickým zařízením vykázané 
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 Referenčním obdobím se pro tyto účely zamýšlí rok 2011. 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vyhlaska-c475/2012-sb_7260_3.html
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a pojišťovnou uznané hodnoty za příslušný měsíc. Předběžná platba je subjektu posílána 

od každé smluvně uzavřené pojišťovny vždy jednou měsíčně. Následně spolu zúčtují 

případné pohledávky či závazky a to podle smlouvy, nejpozději však do 120 dnů 

po ukončení hodnocení období za příslušné období.
 41

 

2.4.8 Korekční koeficient KORKO 

V roce 2012 vešel v platnost zákon č. 298/2011 Sb., který ruší časovou regulaci. 

Tento korekční koeficient je roven jedné a odpovídá v průměru deseti hodinám za den. 

Ukazuje objem výkonu poskytovaných služeb. Subjekt poskytující fyzioterapeutickou 

péči provádí obodované výkony, které mají určitý časový limit. V případě jeho 

překročení se krátí hodnota bodu v korunách, proplácený zdravotními pojišťovnami 

za vykázané výkony. Počátkem roku 2012 výkony nad rámec tohoto koeficientu nejsou 

propláceny vůbec. Je to jakási regulace ze strany pojišťoven. 

2.4.9 Zdravotnická zařízení ambulantní péče 

O zdravotnickém zařízení ambulantní péče je smýšleno jako o samostatné 

ordinaci nebo o sdruženém ambulantním zařízení. 

Takto nově vybudované objekty musí být zařízeny dle zvláštních právních 

předpisů bezbariérovým přístupem. Ve stávajících prostorách technicky neřešitelných, 

se o tělesně handicapované zdravotnické zařízení postará návštěvní službou. 

Ambulantní zdravotnické zařízení rozlišuje základní prostory pro poskytování 

fyzioterapie (ordinace, čekárna, WC) a také vedlejší prostory jako komory, sklady apod. 

Přičemž komory mohou být nahrazeny skříněmi a čekárna musí být spojena s ordinací. 

Podrobnější informace jsou dostupné ve Vyhlášce ministerstva zdravotnictví ČR. 

2.4.9.1 Technické a věcné požadavky na vybavení zdravotnických zařízení 

Zdravotnické zařízení musí tvořit provozně uzavřený celek snadno zpřístupněný 

motorovým vozidlům. Parametry přístrojové zdravotnické techniky musí být v souladu 

s Vyhláškou Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 53/1985 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností. Zdravotnický odpad v souladu se zvláštními právními předpisy 

upravuje Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech. 
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„Zdravotnické zařízení musí být umístěno v nebytových prostorech objektů se 

zdravotně nezávadným provozem
42

, vybaveno schválenou přístrojovou zdravotnickou 

technikou“
43

 a likvidace speciálního zdravotnického odpadu musí být v souladu se 

zvláštními předpisy.
44

 

Zdravotnická zařízení musí splňovat požadavky na prostředí staveb a provozní 

charakter zdravotnických zařízení. Tyto požadavky upravují parametry pracoviště 

do největších detailů. Určují výměry ploch jednotlivých místností včetně výšky, 

umístění osvětlení a vzduchotechnického zařízení a parametry mikroklimatických 

podmínek v závislosti na ploše.
45

 

2.4.9.2 Hygiena 

Hygienické předpisy upravuje „Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.
46

 

Zdravotnická zařízení prochází velice přísnými hygienickými kritérii. Je to 

především proto, že zdravotnická zařízení, ať nestátního či státního typu kumulují 

pacienty, u nichž není vyloučena možnost infekčního onemocnění.  

Pozastavení výkonů v této činnosti není jen tak možné. Pakliže dojde 

k onemocnění jediného vykonavatele nebo pozastavení činnosti, musí subjekt požádat 

smluvně zavázané pojišťovny o souhlas se snížením výkonů nebo jeho dočasného 

nevykázání. 
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3 Analýza problému 

3.1  Vymezení problému v regionu a důvod vypracování projektu 

Soubor návrhů Evropské komise z roku 2007 vymezil doposud poslední rámec 

politiky soudržnosti pro období finanční perspektivy 2007-2013. Podstatou nového 

přístupu jsou intervence cílené do nejméně rozvinutých regionů EU. „Použité zdroje 

jsou koncentrovány zejména do regionů s nejnižší úrovní příjmů: očekávaný podíl 

prostředků přidělených do těchto regionů je k roku 2013 až 85%“ 
47

. Tyto zdroje se 

zasluhují o vývoj jednotlivých regionů a podporu aktivní politiky zaměstnanosti.  

Na základě těchto informací jsem se rozhodla zpracovat žádost o dotaci v reakci 

na výzvu v oblasti Regionálních operačních programů NUTS II Jihovýchod.
48

 Hlavním 

cílem této oblasti podpory je zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel. Konkrétně se jedná 

o získání finančních prostředků k vytvoření fyzioterapeutického a wellnes centra v Brně 

Husovicích, kde žije různá věková kategorie obyvatel, z velké části však občané 

středního a staršího věku. Vytvořením centra by došlo ke zkvalitnění života obyvatel, 

zhodnocení majetku nemocnice, ale i ušetření finančních prostředků. V roce 2011 bylo 

v okresu Brno město 378 965 obyvatel, z toho 51 757 dětí v rozmezí 0 - 14 let, 257 397 

v rozmezí 15 – 64 let, a 69 811 ve věku nad 65 let.
49

 

Vytvořením tohoto centra bychom předcházeli jednomu z nejčastějších 

civilizačních onemocnění, a to vertebrogenímu onemocnění. Neřešení tohoto 

onemocnění vede k degenerativním změnám v organismu, následnému prodloužení 

léčby a tím pádem i pracovní neschopnosti. 

Důvodů zpracování žádosti o dotaci k vybudování fyzioterapeutického centra 

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, je hned několik. Převýšení poptávky 

rehabilitačních služeb stran pacientů nemocnice, nedostupnost této služby v místě 
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vybudování. Nákup přístrojového vybavení usnadňující tělesně postiženým obnovit 

některé z fyziologických funkcí.  

Rehabilitace je umístěna do městské části Husovice a je separovaná od budovy 

nemocnice sídlící v Brně na ulici Polní. Projekt tak zhodnotí majetek nemocnice 

v poměru přidělené dotace. Fyzioterapie bude provozována nejen pod záštitou 

Nemocnice Milosrdných bratří, ale i neurologií MUDr. Romana Flašara. Primárním 

bodem je klientela pacientů, jež bude zajištěna stran pacientů nemocnice na základě 

žádanky od neurologů, ortopedů a rehabilitačních lékařů nemocnice. Brzdou celého 

plánu však zůstávají finance, které mohou být dostupné ze zdroje Evropského 

strukturálního fondu, a které mohou být využity na úpravy, vybavení, koupi či přestavbu 

nemocničního centra.  

Nemocnice Milosrdných bratří, si dala za pětiletý cíl na, jak vyplývá z výroční 

zprávy pro rok 2009 „Vytvoření plnohodnotného rehabilitačního centra poskytujícího 

rehabilitaci v oblasti léčebné, pracovní i sociální. Dovybavit vodoléčebný provoz novým 

Hubbardovým tankem a pokračovat ve stavební rekonstrukci oddělení, snažit se získat 

nové prostory pro poskytování individuálních fyzioterapeutických technik.“
50

  

V minulých letech byly finanční prostředky směřovány na rekonstrukce 

a přístrojové vybavení většiny oddělení vyjma rehabilitačního. Proběhla rekonstrukce 

a zateplení, elektroinstalace budovy LDN, výměna požárních zabezpečení budovy 

nemocnice včetně únikových cest. Nemocnice nedisponuje kapitálem, který by byla 

schopna do oprav a zbudování celého centra vložit, jako si dala za cíl. Stávající 

rehabilitace je zastaralá a fyzioterapeuti pečují především o pacienty na lůžkových 

odděleních včetně LDN. Velkou část ambulantních pacientů posílají do pracovišť jiných 

nemocnic či soukromých rehabilitačních center. Vybudování fyzioterapeutického centra 

nemocnice pokryje nejen poptávku pacientů, ale především napomůže ke zlepšení 

zdravotní péče obyvatel města Brna. Pro tělesně postižené by byl obrovským přínosem 

Hubbardův tank, který napomáhá stimulovat nervová zakončení ve vodní lázni.  

Přesto, že se zdá pokrytí rehabilitačních pracovišť úplné, není tomu tak. Prostoje 

shledávám nejen na základě komunikace s Nemocnicí Milosrdných bratří, ale také 
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po konzultaci s MUDr. Romanem Flašarem, především v městské části Brno 

Maloměřice, Husovice a Obřany. 

3.2 Aktuální stav čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod 

Od samotného začátku rozpočtového období do současné doby bylo podáno 

1568 žádostí v součtu za 38,8 mld. Kč. Smlouvy o poskytnutí dotace dosáhla ani ne 

polovina žadatelů, přesně 642 v celkové výši 20,4 mld. Kč (94,6% celkové alokace) 

a ke stejnému datu bylo proplaceno příjemcům 14,1 mld. Kč (65,5% celkové alokace). 

Certifikované výdaje dosáhly 12,5 mld. Kč (58% celkové alokace).
51

 Aktuální stav 

finančních prostředků ROP Jihovýchod a podíl na celkové alokaci je znázorněn grafem, 

který vychází z hodnot uvedených v Příloha č. 11: Aktuální stav čerpání. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, STRUKTURÁLNÍ FONDY
52
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3.3 Žadatel dotace 

Žadatelem o dotaci je nemocnice Milosrdných bratří v Brně, která byla založena 

Janem Křtitelem Leopoldem z Dietrichsteina roku 1747. Během následujících let 

procházela nemocnice rekonstrukcemi a roku 2000 se rozrostla o Léčebnu dlouhodobě 

nemocných (dále jen LDN) Červený kopec. Nemocnice Milosrdných bratří je 

příspěvková organizace zřizovaná Statutárním městem Brnem a v současné době 

disponuje 503 lůžky, z toho 243 patří LDN.  

 

 

Obchodní firma:  Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace 

Sídlo:    Brno - střed, Štýřice, Polní 553/3, PSČ 639 00 

Identifikační číslo:  48512478 

Právní forma:  Příspěvková organizace  

Datum zápisu:  21. 8. 2001 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

 

Nemocnice prošla mnohými rekonstrukcemi a je nezpochybnitelně důležitým 

zdravotnickým zařízením s lůžkovou péčí ve městě Brně. Poskytuje kvalitní služby 

pacientům ambulantním i lůžkovým a svým hospodařením má snahu o neustálý rozvoj 

a modernizaci. Zaměstnává přes 600 pracovníků a je ekonomicky soběstačná. 

3.3.1.1 Popis projektu a zdůvodnění potřebnosti 

Projekt si klade za cíl vybudovat fyzioterapeutické centrum a tuto zdravotní péči 

udělat dostupnější a tím i zkvalitnit život obyvatel města Brna. Vybudováním tohoto 

centra se zvýší kvalita a dostupnost zdravotní péče nejen pro pacienty Nemocnice 

Milosrdných bratří v Brně, ale i pro fyzicky handicapované. 

Realizací tohoto projektu se zbuduje ambulantní fyzioterapeutické centrum 

na pomoc pacientům s vážnými i méně závažnými diagnózami.  

Projekt bude velkým přínosem pro pacienty Nemocnice, kteří mohou 

rehabilitační pracoviště navštěvovat ambulantně a potřebují vysoce odbornou péči. 

Tento projekt je zaměřen na zdravotnickou a preventivní péči, kterou potřebují 

lidé od útlého dětství až do pozdního stáří. 
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3.3.1.2 Zdůvodnění potřebnosti projektu 

V dnešní době trpí 80% lidí chronickými bolestmi zad, bolestí hlavy nebo 

končetin, jak vyplývá z výzkumu ministerstva zdravotnictví ČR.
53

 Některé z těchto 

signálů mohou vést k chronickým stavům.  Ať už se jedná o akutní či chronické 

diagnózy nebo o poúrazové stavy, musí se tyto problémy řešit. Nevyslyšením 

varovných signálů ve formě bolesti nebo omezení hybnosti si mohou lidé ublížit 

a rekonvalescenci si prodloužit nebo dokonce znemožnit. Příslušné pracoviště by 

poskytovalo péči hrazenou zdravotními pojišťovnami, dostupnou pro všechny potřebné. 

Předkládaný projekt se zaměřuje na zavedení a přiblížení zdravotní péče lidem, kteří ji 

potřebují. Šetří tak nejen potenciální zdraví pacientů, ale také finanční prostředky 

nemocnicím, zdravotním pojišťovnám a zaměstnavatelům. Vybudováním tohoto centra 

se prolomí bariéra dostupnosti potřebného vybavení pro nejvíce potřebné a zkvalitní se 

život obyvatel města Brna. 

3.3.1.3 SWOT analýza  

Služby jsou specifické především odborností, kvalitou a zařízením pracoviště. 

Pozitivně ovlivňujících faktorů je hned několik. Je to vybavení Hubbardovým tankem, 

časový fond na každého pacienta, kvalitní péče a vysoký zájem o pacienta. Flexibilní 

provozní doba, kterou využijí lidé pracující v nepřetržitém provozu každý den. Oproti 

jiným zdravotnickým zařízením se pracoviště odlišuje prodlouženou pracovní dobou 

a velkou kapacitou.  

 Silné stránky 

 Snazší dostupnost v místě provozování 

 Lepší časová dostupnost pro klienty 

 Cenová dostupnost u privátních služeb 

 Slabé stránky 

 Závislost projektu na finančních prostředcích z dotace 

 Příležitosti 

 Rozšíření služeb včetně vybavení 

 Zvýšení počtu zaměstnanců 
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 Vzdělávání (absolvování akreditovaných kurzů a odborných seminářů pod 

záštitou UNIFY ČR) 

 Nízká konkurence s ohledem na nabízené služby 

 Hrozby 

 Ztráta smluv s pojišťovnami (díky reformám) 

 Nízké paušály ze stran pojišťoven v počátku  

 Neuzavření smluv ostatních pojišťoven – úbytek klientů 

 

3.4 Analýza cílových skupin 

3.4.1.1 Analýza tělesně postižených osob v ČR 

Zdravotně postižených lidí žije v ČR asi 1 015 548 a tvoří tak 9,87% celkové 

populace. Nadpoloviční většinu tvoří právě tělesně postižení, z nichž je 311 979 žen 

a 238 428 mužů. Fyzicky handicapované osoby znázorňuje graf dle věkového rozmezí. 

  

Graf  2: Tělesně postižené osoby v ČR za rok 2007 

 

Zdroj: Český statistický úřad
54
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Počet tělesně postižených s trvalým bydlištěm v Brně bylo na konci roku 2007 

zhruba 4%. V přepočtu tedy asi 22 016 osob.  

Zakoupení Hubbardova tanku pro fyzioterapeutické centrum by umožnilo 

početné skupině handicapovaných regenerovat a částečně stimulovat nervová 

zakončení, a tím zmírnit již tak velká omezení. 

3.4.1.2 Analýza pacientů nemocnice 

Struktura služeb rehabilitace a míra využití pracoviště 

Rehabilitační oddělení nemocnice je rozděleno na část lůžkovou a ambulantní. 

Počty ošetřených pacientů v závislosti na druhu péče můžeme vidět v tabulce. 

Ambulantní část disponuje 55 lůžky a uvedené počty ošetřených pacientů 

fyzioterapeuty jsou včetně hospitalizovaných. Položka ošetření lékařem vymezuje počet 

pacientů, kteří pro nízkou kapacitu byli ošetřeni, ale následně využili ambulantních 

služeb jiných pracovišť. 

Tabulka 1: Počet pacientů využívajících fyzioterapeutické služby nemocnice 

Typ ošetření/rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ambulantní – fyzioterapeuti 6223 6261 6194 6202 6152 6012 

Hospitalizovaní 412 380 400 429 436 449 

Ošetření lékaři 2294 2412 1903 1994 2223 2298 

Zdroj: Vlastní zpracování, Výroční zpráva NMB, informace nemocnice  

 

V roce 2006 došlo k ošetření 5811 pacientů bez předešlé hospitalizace. 

Neposkytnutí péče nastalo pro nedostačující kapacitu téměř ve 39,5% případů 

ambulance. Rok 2007 prokázal nárůst o 38 pacientů, v poměru čistě ambulantních 

služeb se jedná o navýšení 70 návštěvníků. Pokud ovšem uvážíme ušlá ošetření, 

i pro tento rok se pohybuje okolo 41% oddělení ambulance. Následující rok došlo 

k nepatrnému zlepšení a poměr pouze ošetřených vůči ambulantním pacientům v roce 

2007 klesl na necelých 32,8% v porovnání roku 2008 tedy zhruba o 8 %. V roce 2009 

nemocnice nepojala 1903 zájemců, což odpovídá 34,5% celkově ambulantním 

návštěvníkům a pro další rok se poměr hodnot v daném roce zvýšil o 4,4%. Počet 
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pacientů pouze ošetřených nemocničními lékaři odpovídá 41,5 % výše ambulantně 

ošetřených pacientů nemocnice za rok 2011. 

 

Graf 3: Využití fyzioterapeutických služeb 

Zdroj: Vlastní zpracování, Tabulka 2 

 

Z grafu je patrné, že kapacita ambulantního oddělení fyzioterapie není 

postačující. Poměr pacientů rehabilitace vyjma hospitalizací vůči převyšující poptávce 

rehabilitačních služeb stran nemocných dosahuje v průměru 38,04 % za uvedené 

období. V úhrnu činí počet pacientů převyšující kapacitu ambulantní péče 

v uvažovaném období 13 124, tedy průměrně 2188 pacientů ročně. Zbudování centra 

napomůže k pokrytí těchto prostojů, a podstatně zkrátí dobu objednání, čímž zajistí 

včasnou péči. 

3.5 Finanční analýza žadatele 

Finanční analýza pro municipální firmy je částečně odlišná od analýzy 

obchodních firem z důvodu determinované absence zisku. Z těchto důvodů je například 

hodnocení efektivnosti platné pouze pro uvažovanou doplňkovou činnost, nikoli 

pro hlavní. 

 



52 

 

Ukazatel Autarkie 

Autarkie ukazuje míru soběstačnosti. Udává, v jaké míře pokrývají náklady 

hlavní činnosti dosažené výnosy. Může být hodnocena z hlediska nákladově 

výnosového či příjmově výdajového. Pro výpočet autarkie hlavní činnosti nemocnice 

na základě nákladů a výnosů použijeme tento vzorec: 
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Tabulka 2: Ukazatel autarkie na bázi výnosů a nákladů 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Autarkie na bázi celk. 

výnosů a nákladů 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,34% 100,02% 

Zdroj: Vlastní zpracování, výkazy nemocnice 

 

Na základě výpočtu autarkie bylo zjištěno, že nemocnice dosahuje 

doporučených hodnot větší nebo rovno 100% a je tedy finančně soběstačná v celém 

uvažovaném období.  

 

Ukazatel dluhové služby 

Ukazatel dluhové služby pro účely dotace zohledňuje výkazy zřizovatele 

dostupné v informačním systému ministerstva financí dostupné na webových 

stránkách
55

. Ve výkazu CBA (finanční a ekonomické hodnocení projektu) viz Příloha č. 

9: CBA analýza, můžeme vidět hodnoty pro rok 2010 19,3% a 2011 23,8%, které 

dosahují uspokojivých hodnot. Ukazatel dluhové služby je stanoven v maximální výši 

třiceti procent ministerstvem financí, které případné nedodržení této hranice oznámí 

danému subjektu s doporučením změny opatření. Výstupem analýzy je i zhodnocení 

finančního zdraví žadatele. V našem případě nemocnice splňuje hodnocení B - 82,5% 

v poměru města viz Příloha č. 6: Finanční zdraví, a je způsobilá k žádosti o dotaci 

z ROP Jihovýchod. 

                                                 
55

 Ministerstvo financí České republiky. ÚFIS – zobrazení výkazů [online]. 2013 [cit. 2013-04-20]. 

Dostupné z: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisorg/index.pl. 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufisorg/index.pl
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3.5.1 Analýza absolutních ukazatelů 

3.5.1.1 Horizontální analýza aktiv 

Hodnoty aktiv nemocnice mají progresivní charakter. Skokový nárůst celkových 

aktiv zaznamenala nemocnice v roce 2012, kdy se celková aktiva zvýšila oproti roku 

2011 o 72%. V tomto roce nemocnice pořídila velice nákladné přístrojové vybavení. 

Stálá aktiva vykazují výrazně rostoucí tendenci, přičemž nejmarkantnější je 

nárůst právě v roce 2012 v důsledku pořízení nákladného majetku. Ve stejném roce 

oběžná aktiva vykazují pokles vlivem úhrady pohledávek. V objemu se položka 

pohledávek sníží o 11% v porovnání s rokem 2011. V úplné výši pokles pohledávek činí 

skoro 7 mil. Kč a důvodem je úhrada očekávané dotace a platby zdravotních pojišťoven.  
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Zdroj: Vlastní zpracování, výkazy nemocnice 

 

Dá se říci, že zásoby mají spíše klesající tendenci vyjma roku 2010, kdy se 

zvýšily o 4,5%. 

 

 

3.5.1.2 Horizontální analýza pasiv 

Vlastní zdroje krytí stálých i oběžných aktiv mají ve sledovaném období rostoucí 

tendenci. V roce 2009 byl nárůst pouhé procento, v roce 2010 a 2011 byl nárůst 

od předešlého roku o 12% a 9%.  Největší nárůst byl zaznamenán v roce 2012, kdy 

Graf 4: Vývoj aktiv v mil. Kč 
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vzrostl v poměru roku 2011 o 113,61%. Majetkové fondy vykazují de facto stejný růst 

v roce 2012, zde se souvztažně promítlo navýšení majetkového krytí a zároveň pokles 

pohledávek aktiv. Finanční fondy vyjma zakolísání a poklesu o 34% v roce 2009 

dosahují zvyšujících se hodnot. Hospodářský výsledek je rostoucí do roku 2011, 

následující rok však nastal rapidní pokles o 96%, což bylo způsobeno využitím 

hospodářského výsledku roku 2011 v období roku 2012. I tak dosahoval v roce 2012 

zhruba 400 tis. Kč před zdaněním. Daň činila s přihlédnutím na výsledek předešlého 

roku 327 tis. Kč. Závazky nemocnice se snižují každoročně kromě roku 2009, kdy 

stouply o 7% v závislosti na předešlý rok, a to v důsledku překlenutí účetního období. 

Položka dohadů kolísá v důsledku plánovaných investic a nákladů v příštím období. 
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Graf 5: Vývoj pasiv v mil. Kč 
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3.5.1.3 Vertikální analýza aktiv 

Tabulka 3: Vertikální analýza aktivních rozvahových položek v % 

Zdroj: Vlastní zpracování, výkazy nemocnice 

 

Nejvýznamnější položkou aktiv jsou stálá aktiva, která jsou zejména tvořena 

dlouhodobým hmotným majetkem. Ve sledovaném období je nepatrná změna mezi 

stálými a oběžnými aktivy. Pohledávky k 31. 12. 2008 nebyly žádné. Investiční činnost 

byla vyčíslena v úhrnu na 4 mil. Kč na stavební investice a software. Peněžní 

prostředky roku 2008 byly nastřádány s kalkulací investice roku 2009, která opravdu 

nastala a projevila se 16 milionovou investicí do CT zařízení a jiné přístrojové techniky 

včetně software. 

 

Položka rozvahy 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 100 100 100 100 100 

Stálá aktiva 67,03 65,29 62,29 58,09 76,52 

DNM 2,38 2,28 2,08 2,13 1,21 

Oprávky k DNM -2,11 -2,08 -1,99 -1,85 -1,1 

DHM 129,27 128,09 117,95 110,2 133,48 

Oprávky k DHM -62,51 -63,0 -55,75 -52,39 -57,07 

Oběžná aktiva 32,97 34,71 37,71 41,91 23,48 

Zásoby 1,41 1,3 1,22 1,08 0,59 

Pohledávky 13,78 13,75 8,32 22,03 11,38 

Finanční majetek 16,9 19,56 28,08 18,73 11,46 

Přechodné účty aktivní 0,82 0,11 0,09 0,07 0,05 
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Graf  6: Vývoj aktiv v % 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Tabulka 6 

 

Podíl oběžných aktiv kolísal v období let 2008 až 2012 mezi 23,48% - 41,91%. 

Nejvýznamnější položky podílející se na těchto hodnotách jsou pohledávky a finanční 

majetek. Závazky po splatnosti rapidně klesly. Ve sledovaném období jsou položky 

zásob a přechodných účtů aktivních ve velmi nízkých hodnotách, jak je patrné z grafu. 

3.5.1.4 Vertikální analýza pasiv 

Tabulka 4: Vertikální analýza pasivních rozvahových položek v % 

Zdroj: Vlastní zpracování, výkazy nemocnice 

 

Položka rozvahy 2008 2009 2010 2011 2012 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 

Vlastní zdroje 74,09 69,23 70,15 68,22 84,73 

Majetkové fondy 67,74 65,33 61,46 58,24 75,35 

Finanční fondy 6,35 3,87 8,68 9,43 9,37 

Hospodářský výsledek 0 0 0,01 0,55 0,01 

Cizí zdroje 25,91 30,77 29,85 31,78 15,27 

Krátkodobé závazky 25,42 25,09 29,61 28,9 10,8 

Přechodné účty pasivní 0,49 5,68 0,24 8,88 4,47 
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Do roku 2011 je podíl mezi vlastními a cizími zdroji vyrovnaný. V roce 2012 

se podíl vlastních zdrojů na celkových pasivech zvýšil na 85 %. Cizí zdroje mají 

vyrovnaný charakter jen v závislosti na vlastních zdrojích a v roce 2012 klesla hodnota 

na 15%. Z největší části jsou tvořeny krátkodobými závazky. Hospodářský výsledek je 

kladně vyrovnaný po veškeré hodnocené období, v roce 2011 můžeme pozorovat menší 

nárůst, přibližně o 1,5 mil Kč, z důvodu plánované investice. V tomto roce můžeme 

také pozorovat drobné snížení mzdových nákladů, ovšem souběžně se výnosy za vlastní 

zboží a služby snížily úměrně. 

 

Graf  7: Vývoj pasiv v % 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Tabulka 7 

 

Nejvýraznější položkou vlastních zdrojů jsou majetkové fondy, jejichž hodnota 

se ve sledovaném období pohybuje mezi 58,24% a 75,35% a slouží ke krytí majetku 

nemocnice. U cizích zdrojů se jedná o krátkodobé závazky vůči dodavatelům. Jak je 

z analýzy patrné, nemocnice nevyužila ve sledovaném období k financování svých aktiv 

bankovních ani jiných úvěrů. 

 

3.5.1.5 Struktura výnosů  

Výnosy vzrostly v roce 2008 o 9,5 %, a to pro počáteční navýšení úhrad 

pojišťovnami v přepočtu 30 mil. Kč a 10 mil. Kč činilo vybrání regulačních poplatků. 
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Na výnosech roku 2009 zvýšených o 48,5 mil. Kč měly vliv především navýšení úhrad 

zdravotních pojišťoven a dlouze vyjednávaná dohoda o narovnání s doplatkem 

19,8 mil. Kč. Bilance pohledávek a závazků je vyrovnaná a to v závislosti na již 

zmiňovaných úhradách zdravotních pojišťoven. Navzdory vysokým výdajům se při 

pohledu na postačující zůstatek na bankovním účtu nemocnice posílila platební 

schopnost. V roce 2010 výnosy vzrostly přibližně o 24,8 mil. Kč. A to především 

prodejem vlastních služeb a výrobků nemocnice.  

 

Tabulka 5: Vývoj struktury výnosů v % 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Výnosy celkem 100 100 100 100 100 

Tržby za vlastní 

výkony 

87,42 86 89,65 92,53 94,83 

Provozní dotace 11,77 10,6 9,94 7,19 4,95 

Ostatní výkony 0,81 3,4 0,41 0,28 0,22 

Zdroj: Vlastní zpracování, výkazy nemocnice 

 

3.5.1.6 Struktura nákladů  

Nákladové položky se v roce 2007 zvýšily o 20,7 mil. Kč, což je o 5,8 % oproti 

roku 2006. V závislosti na změně zákoníku práce se zvýšily osobní náklady.  

V roce 2008 náklady vzrostly o 35,6 mil. Kč, tedy o 8,7% zvýšením sazby DPH 

o 14,3 mil Kč, osobních nákladů o 9,3 mil. Kč, opravou budovy o 7,2 mil Kč, spotřebou 

energie o 2,7 mil. Kč. Menší nákladový nárůst oproti roku 2007 měly 

služby (0,5 mil. Kč) a o 0,9 mil. Kč se zvýšily odpisy. Nákladové položky jsou v roce 

2009 markantní, zvýšily se o 48,5 milionů korun, a to v důsledku oprav elektroinstalace 

budovy ve výši 11,3 mil. Kč a osobních nákladů zapříčiněných legislativními změnami 

roku 2009, jejichž dopad se promítne v následujícím roce. Zpřísněním hygienických 

požadavků a žádostí o čerpání z fondů EU vzrostly služby o 4,9%. Ostatní nákladové 

položky, které se zvýšily oproti loňskému roku, měly původ ve spotřebě energie a léčiv. 

Následující rok se celkové náklady zvýšily o 24,8 mil. Kč. Výrazně se zvýšily osobní 

náklady, a to o 10 mil Kč, tedy asi o 4% oproti roku 2009. V roce 2011 nemocnice 

neměla nestandardní výdaje, položku oprav a udržování se podařilo snížit zhruba 
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o 30 %, v tomto důsledku se celkové náklady snížily o 21,8 mil Kč, tedy zhruba o 4,7%. 

Rok 2012 měl opět klesající tendenci stran nákladů, v úhrnu klesly o 4,9%, což činilo 

přibližně 21,6 mil. Kč. V roce 2012 došlo ke zdanění hospodářského výsledku a daňová 

povinnost činila přibližně 327 tis. Kč. 

 

Tabulka 6: Vývoj struktury nákladů v % 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Náklady celkem 100 100 100 100 100 

Osobní náklady 56,58 54,8 54,05 59,24 58,24 

Spotřebované nákupy 28,59 28,4 27,64 27,8 28,36 

Služby 12,25 14,5 14,85 10,46 9,7 

Odpisy 2,24 2,0 2,96 2,12 3,29 

Ostatní 0,34 0,3 0,05 0,38 0,41 

Zdroj: Vlastní zpracování, výkazy nemocnice 
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3.6 Matice logických vazeb 

Matice logických vazeb projektu popisuje dlouhodobý záměr projektu, kterého 

chceme docílit pomocí splnění specifických cílů.  

 

Tabulka 7: Případová studie Matice logických vazeb pro projekt 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Vybudování fyzioterapeutického a wellnes centra 

Zvýšení kvality péče o zdraví 

obyvatel v  Brně 

Zvýšení počtu pacientů 

využívajících 

fyzioterapeutické služby 

Vlastní zdroje – 

výkazy odesílané 

pojišťovnám  

Poskytování kvalitních 

fyzioterapeutických a wellnes 

služeb, péče o tělesně 

postižené, pokrytí 

nepostačující kapacity 

nemocnice 

Stupeň využití vybavení a 

služeb fyzioterapeutického 

centra – jakých počtů 

dosáhne návštěvnost centra 

Výroční zpráva  

Obecní 

dokumentace 

 

Zájem o nabízené 

služby 

Cenová 

dostupnost při 

nehrazení 

zdravotní péče 

pojišťovnami 

Rekonstrukce vnitřních 

prostor budovy a vybavení 

přístroji a zařízením včetně 

Hubbardova tanku 

Technická a provozní 

způsobilost 

fyzioterapeutického centra 

1 tělocvična, 5 místností na 

pracovišti 

Kolaudační 

rozhodnutí 

Vyjádření 

magistrátu města 

Brna 

Smluvní zavázání 

pojišťoven 

Rekonstrukce elektrických 

rozvodů včetně internetového 

připojení a osvětlení 

Rekonstrukce zdiva 

Úprava, podlah, oken a dveří 

Rekonstrukce sociálního 

zařízení 

Zakoupení nábytku a doplňků 

Zakoupení informačních 

technologií 

50m elektroinstalace 

instalace 

výměna skleněných výplní 

zabudování, izolace, a nátěr 

oken 

vytvoření příček pro 

jednotlivé místnosti 

5 umyvadla a  

2 záchody 

8 židlí 

Faktury 

Doklady o 

zaplacení 

z bankovního účtu 

(výpis nebo příkaz 

k úhradě) 

Inventární seznam 

majetku a 

vybavení 

Zajištění 

finančních 

prostředků 
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3.6.1 Projekty zakládající veřejnou podporu 

 

Z pohledu výše dotace je pro projekt důležitým termínem veřejná podpora 

podnikání a správné začlenění projektu po stránce zakládání či nezakládání veřejné 

podpory. Obecně platí již na základě smlouvy ES zákaz podpory podnikání z veřejných 

rozpočtů v případě, že by následkem došlo k ovlivněním obchodu mezi členskými státy. 

Otázka veřejné podpory je stran Regionálního operačního programu Jihovýchod 

naplněna v případě souběžnosti všech podmínek, přičemž pro ROP JV jsou první tři 

podmínky splněny vždy: 

 Jedná se o podporu poskytnutou z veřejných prostředků 

 Udělená podpora přináší výhodu pro daný podnik 

 Podpora je selektivní
56

 

 Podpora ovlivní obchod mezi členskými státy 

Pakliže je projekt ohodnocen titulem veřejná podpora, musí splňovat podmínky 

udělující určitou výjimku pro možnost čerpání dotace. V rámci ROP Jihovýchod se 

především jedná o výjimky Nařízení Komise č. 1628/2006, o vnitrostátní regionální 

podpoře, Smlouvy o fungování EU, č. 107-109, Institutu obecného hospodářského 

zájmu a soukromého investora nebo je tato výjimka notifikována dle čl. 108 Smlouvy 

o fungování EU. Jestliže projekt veřejné podpory splňuje podmínky o veřejné podpoře 

a není vyjmut na základě výše uvedených výjimek, jedná se o zakázanou veřejnou 

podporu a v tomto případě poskytovatel nesmí příjemci podporu přidělit. Pakliže se tak 

stane a Evropská Komise označí projekt za zakázanou veřejnou podporu, příjemce má 

povinnost navrátit poskytovateli podporu včetně úroků. 

Elementární otázkou je cílová skupina a ekonomická konkurence oblasti 

podpory. Zda projekt realizuje podnikatelský subjekt je pro zařazení veřejné podpory 

irelevantní, směrodatná je činnost, která je vykonávána a zda ovlivňuje jiné ekonomické 

subjekty. V tomto případě se o veřejnou podporu jedná vyjma služeb veřejného zájmu. 

                                                 
56

 Zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby. 
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3.6.2 Projekty nezakládající veřejnou podporu 

3.6.2.1 Služby ve veřejném zájmu 

O tyto služby nezakládající veřejnou podporu se jedná při splnění všech 

podmínek: 

 Jedná se o typickou službu zajištěnou odpovědnou veřejnou správou 

(veřejná správa prokazatelně rozhodla o službě jako veřejném zájmu); 

 Službu nelze zajistit za tržních podmínek z důvodu ekonomické 

neziskovosti a v rámci uvažovaného trhu není zajištěna (nenarušuje 

činnosti jiných subjektů ani hospodářskou soutěž); 

 Služba je cílena místnímu obyvatelstvu a nenaruší obchod mezi 

členskými zeměmi EU 

Tyto podmínky musí být žadatelem doloženy nebo prokázány. 

3.6.2.2 Příjemce vykonává služby ve veřejném zájmu 

K výkonu služeb ve veřejném zájmu musí být příjemce stanoven členským 

státem, pakliže: 

 Služba je definovaná členským státem (závazným předpisem, smlouvou 

či jiným aktem vymezujícím povahu, rozsah a trvání závazku); 

 Jde o podnik s průměrným ročním obratem nepřesahující 100 mil. EUR 

v průběhu dvou fiskálních let nebo nemocnice či jiné vymezené subjekty 

3.6.2.3 Položky financování 

Položky zahrnuté do financování jsou veřejné prostředky na provoz, úvěry, 

soukromé dary a jiné. V případě neztotožnění osoby nositele projektu, zároveň jako 

jeho provozovatele, je stran financování důležitý vzájemný vztah mezi subjekty. 

3.7 Shrnutí projektu 

3.7.1 Výběr fondu  

Pro financování vybudování fyzioterapeutického a wellnes centra je optimální 

využít fond NUTS II Jihovýchod, osa 3 - Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. 

Žádost o dotaci je zpracována v závislosti na výzvu vyhlášenou Evropským fondem 

pro regionální rozvoj.  
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3.7.2 Podmínky fondu  

Zvolená výzva k předložení projektů se soustředila na oblast podpory 3.1 Rozvoj 

urbanizačních center. 

3.7.3 Realizace projektu 

Projekt musí být realizován na katastrálním území měst Brno a Jihlava 

a to nejdéle tři roky ode dne podpisu smlouvy. 

3.7.4 Podporované aktivity 

„Technické zhodnocení zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou 

a ambulantní péči, ve smyslu zákona č. 20/1966 v platném znění (zřizovaných 

a zakládaných územně samosprávnými celky) a jejich vybavení informačními 

technologiemi, přístrojovým vybavením včetně souvisejících stavebních úprav (např. 

přístrojová technika radiodiagnostických pracovišť, rehabilitačních zařízení a zařízení 

následné péče, informační systémy aj.)“
57

; 

3.7.5 Příjemci dotace 

Organizace zřizované nebo zakládané statutárními krajskými městy regionu 

soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava) se souhlasem zřizovatele (jen pokud budou svůj 

projekt realizovat na správním území vymezených měst); 

3.7.6 Finanční omezení dotace i projektu 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt jsou 2 mil. Kč. 

 Maximální výše dotace není omezena. 

3.7.7 Struktura financování 

 Maximální výše dotace činí 85% způsobilých výdajů, zbylých 15% způsobilých 

výdajů pokryto vlastními veřejnými zdroji 

 Na způsobilých nákladech oblasti podpory se podílí ČR minimálně 15% oproti 

ERDF, z něho bylo pro tuto oblast podpory alokováno 95,89 mil. Eur. 

                                                 
57

 ROP JIHOVÝCHOD. Výzva k předkládání podpory - Popis financovaných aktivit oblasti podpory 3.1 

[online]. [cit. 2012-02-08]. Dostupné z: http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-

vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-1/3-1-vyzva-k-21-2-2011 

http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-1/3-1-vyzva-k-21-2-2011
http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-1/3-1-vyzva-k-21-2-2011
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3.7.8 Výdaje projektu 

3.7.8.1 Způsobilé výdaje 

Řídí se Metodickým pokynem ke způsobilým výdajům projektu a Metodickou 

příručkou způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů 

a Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013. Pro vybranou oblast podpory 

jsou rámcově způsobilé výdaje rozděleny: 

Hlavní: 

 Výdaje na výkupy pozemků určených k zástavbě. 

 Výdaje na nákup nemovitostí podmiňujících výstavbu. 

 Výdaje na projektovou dokumentaci. 

 Výdaje na inženýrskou činnost (stavební a autorský dozor). 

 Výdaje na stavební a technologické činnosti. 

 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek včetně drobného 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

 Finanční leasing, 

 Výdaje na publicitu v souladu s platnými Pravidly pro publicitu ROP JV 

 

Doplňkové: 

 Lidské zdroje – výdaje na mzdové náklady a povinné pojistné; 

 nákup materiálu; 

 výběrová řízení; 

 nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby; 

 inženýring bez stavebního a autorského dozoru; 

 finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků); 

 licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku (s výjimkou 

software k hardware); 

 náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy; 

 ostatní výše nespecifikované způsobilé doplňkové neinvestiční výdaje, zejména 

charakteru spotřebních služeb; 

Doplňkové výdaje mohou tvořit maximálně jednu desetinu způsobilých výdajů 

projektu. 
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3.7.8.2 Nezpůsobilé výdaje 

Můžeme říci, že nezpůsobilé výdaje projektu jsou většinou výdaje nespadající do 

výdajů způsobilých a v tom případě nemají vliv na základ, z něhož se stanoví výše 

dotace. 

Dle metodické příručky způsobilých výdajů jsou daně obecně výdajem 

nezpůsobilým, výjimku tvoří daň z přidané hodnoty, která je způsobilým výdajem vždy 

u neplátců daně nebo u osob registrovaných k DPH, pakliže nemají nárok na odpočet 

DPH u jistého přijatého plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty. Daň se stává způsobilou v případě, že samo plnění je považováno 

za způsobilé. Nezpůsobilým výdajem projektu je DPH u osob registrovaných, které mají 

nárok na odpočet. 

3.7.8.3 Strategické dokumenty a vazba na projekt 

Projekt koreluje se základními rozvojovými dokumenty: 

 Program rozvoje urbanizačních center regionálního operačního programu 

ROP Jihovýchod 

 

Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických funkcí urbanizačních center jako akcelerátorů 

růstu a rozvoje regionu 

Specifické cíle:  

 zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel regionu 

 zvýšení kvality prostředí pro život ve městech 

 

Popis financovaných aktivit oblasti podpory: technické zhodnocení 

zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou a ambulantní péči, ve smyslu zákona č. 

20/1966 v platném znění (zřizovaných a zakládaných územně samosprávnými celky) 

a jejich vybavení informačními technologiemi, přístrojovým vybavením včetně 

souvisejících stavebních úprav (např. přístrojová technika radiodiagnostických 

pracovišť, rehabilitačních zařízení a zařízení následné péče, informační systémy aj.). 

 

 Legislativa související s fyzioterapeutickou činností 

- Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících 
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s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů; Zákon 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

- Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 207/1992 Sb., o hygienických 

požadavcích na provoz zdravotnických zařízení; 

- Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 53/1985 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností; 

- Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech; 

3.7.8.4 Doporučené dokumenty 

 Monitorovací ukazatele 

 Prováděcí dokument 

 Hodnotící kritéria 

 Metodická příručka způsobilých výdajů 

 Příručka pro žadatele a příjemce 

3.7.9 Podání žádosti 

Žádost se musí podat osobně nejpozději do 31. 12. 2013 na úřad Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod Brno. Projekty z oblasti podpory 3.1 Rozvoj 

urbanizačních center musí být nejprve schváleny v Integrovaném plánu rozvoje města 

(IPRM) zastupitelstvem příslušného města a až následně odeslat k hodnocení. 

3.7.10 Elementární požadavky 

Poskytnutí nevratné přímé dotace je podmíněno splněním formálních náležitostí 

a kritérií přijatelnosti. Pro úspěšnost projektu musí být hodnocen nad hranicí 

stanovenou Výborem Regionální rady, která je momentálně 50 bodů. Kritéria 

hodnocení jsou dostupná na www.jihovychod.cz. 

 

 

http://www.jihovychod.cz/
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4 Vlastní návrhy řešení 

V této části je představen projekt, který detailně odpovídá přiložené žádosti o 

dotaci. Praktická část spojená s přípravou projektu je zaměřena na definování nositele 

projektu, vymezení primární cílové skupiny, stanovení rozpočtu a popisuje praktickou 

tvorbu záměru. 

4.1 Projekt 

Mezi hlavní body projektového záměru spadají informace o žadateli a partnerech 

(včetně jejich odborné způsobilosti), popis, specifikace a plán aktivit. Vyčíslení výdajů 

a stanovení zdroje financování. Zmíním i podmínky podání žádosti a vymezení 

možných rizik. 

4.1.1 Rozpis projektových aktivit 

Cílem je zkvalitnění a rozšíření zdravotnické péče v oblasti fyzioterapie. 

Důležitým bodem je přestavba prostor, které byly doposud užívány jako ambulantní 

ordinace lékařů a vybudování fyzioterapeutického a wellnes centra. Výše uvedeného 

projektu by mělo být docíleno realizací těchto aktivit: 

 

Přestavba prostor nemovitosti k účelům léčby klientů 

Tato aktivita má za cíl vytvoření 5 samostatných místností pro individuální terapii 

a prostor pro tělocvičnu s pomůckami. Zbudování malé čekárny, šaten pro pacienty 

a odděleného sociálního zařízení. Oprava a rozvod elektroinstalace a zabudování 

izolace. 

Budova je ve velmi dobrém stavu. Pro vybudování fyzioterapeutického centra je 

nutná přestavba prvního podlažního patra o celkové výměře 486 m
2
. Nosné stěny 

zůstanou neporušeny. Mezi dvěma místnostmi dojde ke zbourání zděné příčky 

a z těchto prostor vytvořena tělocvična o výměře 52m
2
. Vstupní místnost bude 

rozdělena příčkou mezi dámskými a pánskými šatnami se zabudovanými skříněmi. 

Zbylé prostory zůstanou nezměněny, v každé z místností je dostatečný prostor okolo 

umístěného lůžka. Objekt má v každé z místností umyvadlo, a zaměstnanecké toalety 

jsou oddělené. 
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Primární přístrojové vybavení 

Nejdůležitějším prvkem pro zpřístupnění odborné fyzioterapeutické péče pro 

pohybově handicapované je Hubbardův tank. 

 

Zařízení a vybavení celého objektu 

K vybavení pracoviště patří přístroj poskytující elektroléčebné procedury, lehátka 

pro individuální terapii, rehabilitační pomůcky do tělocvičny (míče, labilní plochy, 

overbally aj.), ale také pracovní stůl, židle, počítač s nainstalovaným programem pro 

registraci pacientů a k následnému posílání kódů pojišťovnám za provedené výkony. 

 

Propagace nabízených služeb  

Propagace bude zajištěna pomocí internetových stránek a také z řad lékařů 

nemocnice v podobě doporučení nebo žádanky. 

4.1.1.1 Etapizace a harmonogram projektu 

Uvedené harmonogramy v projektu udávají, kdy jednotlivé aktivity v jakém 

časovém úseku a s jakými náklady začínají a kdy přesně končí. Pro tento druh projektu 

postačí vytvoření grafu Gannt. 

 

Tabulka 8 Ganntův graf s personálními a finančními zdroji 

Rok 2012 2013 2014 

Aktivity/Etapa (v měsíc.) 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Projektová dokumentace                  

Podání žádosti o dotaci                  

Elektroinstalace                  

Vodoinstalace                  

Izolace                  

Vytvoření/bourání příček                  

Sociální zařízení                  

Okna a dveře                  

Výmalba a nátěry                  

Podlahy                  

Šatny                  

Kolaudace                  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

   

Rok 

ÚVAZEK 

2012 2013 2014 

P
er

so
n

á
ln

í 
n

á
ro

k
y

 

Aktivity/Etapa 

(v měsících) 

Kč/měsíc 10 11 12 1 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Technický dozor 27000 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 

Elektrikář 21000     1,1          

Vodoinstalatér 22000     0,9          

Zedník 17000      0,6  0,6 0,6      

Stavební dělník 14500       0,7 0,8 0,4      

Podlahář 15000           0,4    

Truhlář 20000            0,5   

Malíř-natěrač 17000          0,8     

F
in

a
n

čn
í 

n
á

k
la

d
y

 j
ed

n
o

tl
iv

é 
p

o
lo

žk
y

 

Časové 

zařazení 

10 11 12 1 5 6 7 8 9 10 11 12 2  

Mzdové 

náklady 

(v tis. Kč) 

13,5 10,8 8,1 5,4 45,6 12,9 12,85 24,5 18,7 16,3 8,7 12,7 5,4 195,45 

Projektová 

dokumentace 

95             95 

Zásuvky, 

vypínače, 

kabely 

    15         15 

Umyvadla, 

záchod. mísy 

    12,5         12,5 

Sádrokarton      25 23       48 

Cihly, malta 

zdící 

       21 18     39 

Okna, dveře        56      56 

Linoleum           48   48 

Dřevotříska - 

lamino 

           19  19 

Barva vnitřní          7,3    7,3 

CELKEM 108,5 10,8 8,1 5,4 73,1 37,9 35,85 101,5 36,7 23,6 56,7 31,7 5,4 535,25 
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4.1.2 Odhad výdajů na realizaci projektu 

Kalkulace nákladů vychází z realizace podobného pracoviště v Pohořelicích a po 

konzultaci s MUDr. Romanem Flašarem, neurologem a majitelem osmi pracovišť 

fyzioterapie. Vyčíslené položky zařízení a vybavení byly sestaveny na základě 

zdravotnických katalogů dodavatelských subjektů a po poradě s MUDr. Flašarem. 

Položkový výčet výdajů je uveden v příloze práce jako Způsobilé výdaje hlavní a 

Způsobilé výdaje - doplňkové. 

Způsobilé výdaje 

Tabulka 9: Způsobilé výdaje projektu 

Druh způsobilého výdaje položka v Kč 

Stavební a technologické činnosti 535 250 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 276 861 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 203 245 

Zařízení 41 486 

Mezisoučet Hlavních způsobilých výdajů 2 056 842 

Doplňkové způsobilé výdaje (menší 10%) 42 400 

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE  2 099 242 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nezpůsobilé výdaje 

Tabulka 10: Nezpůsobilé výdaje projektu 

Druh nezpůsobilého výdaje položka v Kč 

DPH v základní sazbě 21% 408 794 

DPH ve snížené sazbě 15% 32 048 

CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 440 841 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nemocnice a další instituce poskytující zdravotní služby či dodání zdravotního 

zboží jsou vymezeny v § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a jsou 

tak osvobozeny od daně bez nároku na odpočet. Z titulu poskytování vedlejších činností 

podléhajících dani jsou povinni nárokované DPH na vstupu krátit koeficientem dle 

§72 odst. 4. 
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Tabulka 11: Celkové projektové výdaje 

Celkové náklady na projekt položka v Kč 

Způsobilé výdaje na projekt 2 099 242 

Nezpůsobilé výdaje na projekt 440 841 

Celkové náklady 2 540 083 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.1.3 Financování projektu 

Nemocnice v tuto chvíli nedisponuje dostatečnými prostředky, které by mohla 

do projektu vložit a v budoucnu se tato situace neočekává. Jedinou možností realizace 

takto nákladného projektu je financování prostřednictvím Fondu EU. Účast příjemce je 

18,85% způsobilých výdajů a 100% výdajů nezpůsobilých pro projekt. Skutečná míra 

podpory činí 81,15% tedy 1 703 606 Kč z nárokovaných 85% dle CBA analýzy 

uvedené v Příloha č. 9: CBA analýza. V úhrnu tento rozdíl činí 80 750 Kč. Zbylá část 

bude zajištěna dle situace nemocnice z vlastních zdrojů, nebo z úvěrového programu 

MUFIS 2. 
58

 

Tabulka 12: Financování projektu  

Financování projektu z dotace a vlastními zdroji v Kč v % 

Dotace (81,15% způsobilých výdajů) 1 703 606 67,07 

Vlastní zdroje (18,85% způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje) 836 477 32,93 

Celkem 2 540 083 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Financování projektu z dotace a bankovního úvěru 

Financování z programu municipálních úvěrů je učeno k zachování financování 

investic a rozvoji infrastruktury obcí. Poskytuje se s nižší úrokovou sazbou 4,5%, 

v maximální výši 40 mil. Kč splatných do 10 let od podpisu smlouvy a s možností 

nesankciované předčasné úhrady. Při kalkulaci uvažujeme 4,5% úrokovou sazbu při 

přijetí úvěru v květnu roku 2013 a dobou splatnosti 3 roky. 

                                                 
58

 ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA A.S. Municipální úvěr v programu 

MUFIS 2[online]. 2013[cit. 2013-04-22]. Dostupné z: http://www.cmzrb.cz/produkty-a-

sluzby/municipalni-uver-v-programu-mufis-2. 

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/municipalni-uver-v-programu-mufis-2
http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/municipalni-uver-v-programu-mufis-2
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Anuita: 
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a

q

n

 

n = počet období v měsících 

q = rozpočítaná úroková míra za časovou jednotku 

a = výše anuitní splátky za měsíc  

Tabulka 13: Úvěr s konstantní anuitou 

Rok 
Objem přijatého 

úvěr v Kč 

Splátka 

úroku v Kč 

Splátka 

jistiny v Kč 

Uhrazeno 

celkem v Kč 

2013 836 477 22 794 176 267 199 061 

2014  24 094 274 498 298 592 

2015  11 483 287 108 298 591 

2016  926 98 604 99 530 

Celkem v Kč 836 477 59 297 836 477 895 774 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 14: Financování projektu z dotace a úvěru 

Financování projektu z dotace a bankovního úvěru v Kč v % 

Dotace (81,15% způsobilých výdajů) 1 703 606 67,07 

Poskytnuté úvěrové krytí (18,85% způsobilých v. + nezpůsobilé v.) 836 477 32,93 

Celkem 2 540 083 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výdaje nad rámec poskytnuté dotace jsou zajištěny úvěrem. Z toho DPH 

se podílí 48,87% na zmiňovaných výdajích. Část uplatňovaného DPH se nemocnici 

vrátí po podání přiznání k DPH, výše je závislá od koeficientu nemocnice pro krácení 

DPH. 

4.1.4 Odhad příjmů zrealizovaného projektu 

Kalkulace příjmů zrealizovaného projektu vychází z analýzy služeb a míry jejich 

využití dle Tabulka 1. 



73 

 

Dále je sestaven v závislosti na 2.4.6 Hrazení zdravotní péče v odbornosti 902 – 

fyzioterapie  s kalkulací průměrného objemu výkonů vzhledem k poměru výkonů 

Nemocnice Milosrdných bratří.  

Tabulka 15: Kalkulace výnosů - smluvní výkony hrazené pojišťovnami 

Kód 

výkonu 
Body 

Čas nositele 

v minutách 
Trvání výkonu 

v minutách 
Body za 

hodinu 
Cena prům. 

za hodinu 
Cena prům. 

za den 

21001 378 45 45 504 403,20 Kč 3 225,60 Kč 

21315 92 15 15 368 294,40 Kč 2 355,20 Kč 

21510 161 15 15 644 515,20 Kč 4 121,60 Kč 

21713 255 30 30 510 408,00 Kč 3 264,00 Kč 

21415 159 15 15 636 508,80 Kč 4 070,40 Kč 

21221 478 45 45 637 509,87 Kč 4 078,93 Kč 

21223 146 15 15 584 467,20 Kč 3 737,60 Kč 

21113 63 7 15 252 201,60 Kč 1 612,80 Kč 

CELKEM 1 732 187 195 533 426,34 Kč 3 410,71 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky je patrná kalkulace průměrných bodů vzhledem k druhu výkonu 

vykázaných jedním fyzioterapeutem za jednu hodinu. Za předpokladu poskytnutí služeb 

v rovnocenném poměru obodovaného výkonu vzhledem k časové náročnosti, činí výše 

bodů připadajících na jednu hodinu 533, v přepočtu asi 426 Kč. Výše bodů 

u jednotlivých výkonů jsou uvedeny v Příloha č. 10: Výkony v odbornosti 902. 

 

Tabulka 16: Kalkulace příjmů z privátních a wellnes služeb 

Výkon 
Cena v 

Kč 
Doba 

výkonu 
Cena průměrně za 

hodinu 

Cena průměrně za 

den 

Kineziotejping 135 10 810,00 Kč 6 480,00 Kč 

Masáž 250 30 500,00 Kč 4 000,00 Kč 

Elektroléčba 50 10 300,00 Kč 2 400,00 Kč 

Laserová 

terapie 
70 10 420,00 Kč 3 360,00 Kč 

Whirlpool 250 30 500,00 Kč 4 000,00 Kč 

CELKEM 755 90 506,00 Kč 4 048,00 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Služby poskytované za smluvní ceny jsou hrazeny spotřebitelem. Průměrná cena 

služeb při maximálním vytížení činí 4 027 Kč za osmihodinovou pracovní dobu. 

Z hlediska výkonů se jedná o velmi podobné služby nabízené klientům s lékařskou 
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žádankou, rozdílné o specifické prvky výkonu. Nehrazené služby jsou položka 

kineziotaping, jež slouží jak sportovcům při zátěži, tak lidem s běžnými bolestmi zad, 

kloubů či při otocích. Položka masáže taktéž není pojišťovnami hrazená (výkon 

č. 21713 Masáž reflexní a vazivová, popřípadě č. 21510 Měkké a mobilizační techniky 

mají podobný charakter). Zbylé položky jsou dostupné i jako hrazené výkony 

odbornosti 902.  

Tabulka 17: Kapacita pracoviště v závislosti na počtu fyzioterapeutů 

Počet

Fyzio

terap

eutů 

Odprac. 

dny v 

roce 

Délka 

prac. 

doby 

v min. 

Prům. 

délka 

trvání 

výkonu 

v min. 

Prům. 

Počet 

výkonů 

Snížení 

výkonů 
Výkony 

Průměrn.

počet 

pacientů 

na 1 den 

Počet 

návštěv 

1 pac. 

Průměrný 

počet 

pacientů na 

1 rok 

1 230 480 30 16 10% 14,40 9,6 7,5 294 

2 460 960 30 32 10% 28,80 19,2 7,5 588 

3 690 1 440 30 48 10% 43,20 28,8 7,5 883 

4 920 1 920 30 64 10% 57,60 38,4 7,5 1 177 

5 1 150 2 400 30 80 10% 72,00 48 7,5 1 472 

6 1 380 2 880 30 96 10% 86,40 57,6 7,5 1 766 

7 1 610 3 360 30 112 10% 100,80 67,2 7,5 2 060 

8 1 840 3 840 30 128 10% 115,20 76,8 7,5 2 355 

9 2 070 4 320 30 144 10% 129,60 86,4 7,5 2 649 

10 2 300 4 800 30 160 10% 144,00 96 7,5 2 944 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V rámci projektu je část fyzioterapie velmi důležitá, proto kalkulované příjmy 

z wellnes služeb jsou prozatím spíše doplňkové s plánem rozšíření o další služby. 

(případné školení zaměstnanců firem apod.) Tento růst bude závislý na financích, 

poptávce, kapacitě, ale také na legislativě usměrňující proplácení fyzioterapeutických 

služeb. Personálně jsou tyto služby zajištěny pracovníkem s masérským 

a kineziologickým kurzem, který vykonává částečně administrativní činnost na 

pracovišti. Z toho důvodu je procento využití nízké s malým nárůstem. 

U všech kalkulací uvažujeme 8,5 hodinovou pracovní dobu zaměstnanců 

s nárokem na 30 minutovou přestávku a využitou čtyřtýdenní dovolenou. Výnosy jsou 

vypočteny dle vzorce úhrad zdravotní péče v odbornosti 902 a obodování výkonů 

legislativně platných k aktuálnímu období roku 2013. Viz Příloha č. 10: Výkony v 

odbornosti 902. 
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Hodnota průměrné délky trvání výkonu byla vypočtena jako aritmetický průměr 

délky trvání hodnot všech smluvně sjednaných výkonů v minutách. Tato hodnota je 

rovna 24,38 a v kalkulaci byla započtena jako 30 minut s ohledem na prostoj výměny 

pacientů. Průměrný počet výkonů je pak zjištěn rozdílem délky pracovní doby 

a průměrnou časovou náročností výkonu. Snížení výkonů o 10% zahrnuje uvažované 

prostoje stran nemoci fyzioterapeutů, ale i nedostavení pacientů v termínu objednání. 

Průměrný počet pacientů na den je ještě ponížen o 50% navýšení délky trvání výkonu, 

a to z důvodu poskytování fyzioterapeutické péče komplexně. (Pacient se léčí sice 

s jedním onemocněním, ale přínosem může být více služeb.) V konečném důsledku 

využije více odborných výkonů. Důležitým faktorem pro výpočet průměrného počtu 

pacientů za rok je počet návštěv jednotlivého pacienta. Lékařské žádanky na rehabilitaci 

se poskytují na 5 nebo 10 jednotek, proto je hodnota umocněna 7,5 jednotek 

na pacienta. 

V závislosti na předchozí kalkulaci využití fyzioterapeutů v poměru pacientů 

usuzujeme, že optimální počet zaměstnaných fyzioterapeutů bude 8. Průměrné prostoje 

nemocnice pokryjí zcela, a v 7,63% mohou být k využití pro ostatní pacienty ať už ty 

handicapované nebo poptávající wellnes služby. 

 

 

 

Tabulka 18: Kalkulace maximálních výkonů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Počet 

Fyziot. 

Maximum 

bodů za den 

Průměrný počet 

prac. dní v roce 

Maximum 

bodů za rok 

Koeficient 

bodu v Kč 
Úhrada v Kč 

1 4 264 250 1 066 000 0,8 852 800 

2 4 264 250 2 132 000 0,8 1 705 600 

3 4 264 250 3 198 000 0,8 2 558 400 

4 4 264 250 4 264 000 0,8 3 411 200 

5 4 264 250 5 330 000 0,8 4 264 000 

6 4 264 250 6 396 000 0,8 5 116 800 

7 4 264 250 7 462 000 0,8 5 969 600 

8 4 264 250 8 528 000 0,8 6 822 400 
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Pakliže vezmeme v úvahu nepostačující kapacitu ambulantní fyzioterapie 

nemocnice, viz  

 

Graf 3: Využití fyzioterapeutických služeb, vytvoření centra pokryje z 94% 

průměrný roční prostoj v počtu 2188 pacientů při pracovišti o 7 fyzioterapeutech. 

 

Tabulka 19: Odhad příjmů za rok 2014 - úhrady zdravotních pojišťoven 

Počet 

fyziot. 

Počet pracovních 

dní v roce 2014 

Počet dnů 

dovolené 

Počet 

odprac. 

dní 

Výkony na 

1 den v Kč 

Ponížené 

výkony na 1 

den v Kč 

Příjmy za 

rok 2014 

Prům

.počet 

pacie

ntů 

1 210 20 190 3 410,71 2 899,10 Kč 550 829 Kč 229 

5 1050 100 950 17053,54 14495,51 Kč 2 754 146 Kč 1148 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2014 bude 261 pracovních dní, z toho 9 státních svátků. Na základě 

Ganntova grafu na straně 68 nahoře, kalkulujeme se zahájením činnosti pracoviště 

k 1. 3. 2014 a 5 fyzioterapeuty. Výkony za rok 2014 snižujeme o 15%, a to v důsledku 

krátkodobého fungování pracoviště a případné nižší návštěvnosti v počátku. Dále pro 

možnost onemocnění zaměstnanců či nevyužití termínu terapie pacientem. Tyto výkony 

odpovídají 40,37% využití kapacity. 

 

Tabulka 20: Odhad příjmů za rok 2015 - úhrady zdravotních pojišťoven 

Počet 

fyziot. 

Počet 

pracovních dní 

v roce 2015 

Počet dnů 

dovolené 

Počet 

odprac. 

dní 

Výkony na 

1 den v Kč 

Ponížené 

výkony na 1 

den 

Výkon za rok 

2015 

Prům.

počet 

pacie

ntů 

1 251 20 231 3 410,71  3 069,64 Kč 709 086 Kč 295 

7 1757 140 1617 23 874,95  21 487,46 Kč 4 963 603 Kč 2069 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Uvažované příjmy v roce 2015 mají více jak dvojnásobný nárůst při navýšení 

stavu fyzioterapeutů z pěti na sedm. Důvodem je zohlednění celého roku 2015 

a ponížení výkonů na 1 den pouze o 10%. Kapacitně tak pracoviště obstará většinu 

ambulantních fyzioterapeutických služeb nad rámec nemocnice. Procentuelní využití 

pracoviště pak činí 72,75%. 
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Tabulka 21: Odhad příjmů za rok 2016 - úhrady zdravotních pojišťoven 

Počet 

fyziot

erape

utů 

Počet 

pracovních 

dní v roce 

2016 

Počet 

dnů 

dovolené 

Počet 

odprac. 

dní 

Výkony 

na 1 den 

Ponížené 

výkony na 1 

den 

Výkon za rok 

2016 

Prům.

počet 

pacie

ntů 

1 253 20 233 3 410,71  3 069,64 Kč 715 225 Kč 298 

8 2024 160 1864 27 285,66  24 557,10 Kč 5 721 803 Kč 2385 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z 261 pracovních dní připadne v roce 2016 státní volno na osm z nich. 

Kalkulace byla sestavena obdobně jako v předešlých letech. Navýšením počtu 

fyzioterapeutů o jednoho, pracoviště splní úlohu ambulantního střediska pro pacienty 

nemocnice a zároveň se naskytne prostor pro realizaci nových služeb. V tomto roce je 

využito pracoviště z 83,86 %. 
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Tabulka 22: Odhad příjmů z Wellnes služeb 

Rok Kapacita Odprac. 

dny/rok 

Pracov

úvazek  

Maxim. možné 

využití kapacity 

Průměrný

výkon/den 

Odhad 

využití 

Příjmy 

v Kč 

2014 250 190 0,25 19,0% 4 048 Kč 11% 111320 

2015 250 231 0,5 46,2% 4 048 Kč 14% 141680 

2016 250 233 0,5 46,6% 4 048 Kč 21% 212520 

2017 250 230 0,5 46,0% 4 048 Kč 28% 283360 

2018 250 230 0,5 46,0% 4 048 Kč 36% 364320 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U vedlejší činnosti uvažujeme spíše pomalou tendenci růstu využití služeb 

z důvodu jejich zpoplatnění.  

 

4.1.5 Odhad výdajů realizovaného projektu 

Z výše uvedených odhadů příjmů kalkulujeme s počtem fyzioterapeutů 

F v období. Od roku 2014 počítáme zaměstnance na hlavní pracovní poměr pro masáže 

a wellnes služby. Vzhledem k doplňkovosti těchto služeb zaměstnanec vykonává 

administrativní práce jako objednání pacientů a podobně. V tabulce je označen 

písmenem R. 

Tabulka 23: Průměrné hrubé mzdy 

ROK 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet úvazků F 5 7 8 8 8 

Hrubá mzda v Kč/měsíc  F 26000 26600 26600 26600 26600 

Celkem hrubá mzda/měsíc F v Kč 130000 182000 208000 208000 208000 

Počet úvazků R 1 1 1 1 1 

Hrubá mzda v Kč/měsíc R 18000 18000 18000 18000 18000 

Celkem hrubá mzda/měsíc R v Kč 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

Hrubé mzdy/měsíc celkem v Kč 148000 200000 226000 226000 226000 

Průměrná hrubá mzda/měsíc v Kč 24 667 25 000 25 112 25 112 25 112 

Zdroj: Vlastní zpracování (F… Fyzioterapeuti, R… Recepční) 
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Jelikož se kalkulace v projektu uvádí do roku 2031, uvažujeme při nadále 

stejných průměrných hrubých mzdách součet patnáctinásobku průměrné hrubé mzdy 

25 112 Kč s průměrnou hrubou mzdou pro rok 2014 a 2015. Podílem 17 let tohoto 

součtu pak dostaneme průměrnou hrubou mzdu ve výši 25 079 Kč za období 2014 

až 2031. 

 

Tabulka 24: Mzdové náklady 

Prům. HM/měs.=25079 Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Průměrná hrubá mzda 

v Kč/rok 250790 300948 300948 300948 300948 

Mzdový výdaj/zam-ce 

(koeficient 1,34) 336058,6 403270,32 403270,32 403270,32 403270,32 

Přepočtený úvazek 6 8 9 9 9 

Mzdové výdaje 

celkem za rok v Kč 2 016352 3226163 3629433 3629433 3629433 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Tabulka 25: Odhad nákladů projektu 

Výdaje v Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Mzdové výdaje celkem v Kč/rok 2 016 352 3 006 163 3 629 433 3 629 433 3 629 433 

Energie (elektrika) 59 000 101 000 120 000 132 000 133 000 

Vodné, stočné 72 000 88000 111 000 112 000 112 300 

Plyn 21 000 32 000 41 000 42 000 42 000 

Údržby a opravy 4 000 4 000 4 000 4 000 25 000 

Pojištění majetku 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 

Aktualizace SW 4 500 4 500 4500 4 500 4 500 

Čistírny, prádelny 12 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Úklid 18 000 24 000 24 000 24 000 24 000 

Provozní výdaje celkem v Kč 201 500 279 500 330 500 344 500 366 800 

Výdaje celkem v Kč 2 217 852 3 505 663 3 959 933 3 973 933 3 996 233 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.1.6 Odhad příjmů a výdajů z produkce 

Na základě výše uvedených kalkulací uvažujeme tyto příjmy z produkce. 

Koeficient výdajů byl stanoven v závislosti na druhu péče. 

 

Tabulka 26: Odhad příjmů a výdajů z produkce 

Produkt 
Kapacit

a/ rok 

Cena/jedno

tku 

Koef. 

výdajů 

2014 

v % 

2015 

v % 

2016 

v % 

2017 

v % 

2018 

v % 

Hrazené 8528000 0,8 Kč 20% 40,37 72,75 83,86 83,86 83,86 

Wellnes 250 4048 Kč 7% 11,00 14,00 21,00 21,20 22,00 

Jednicové výdaje celkem v Kč  558633 1002577 1159129 1159271 1159838 

Příjmy celkem v Kč  2865526 5104976 5933785 5935809 5943905 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.1.7 Plán finančního toku projektu 

Tabulka 27: Finanční cash flow projektu do roku 2018 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výkaz cash flow je důležitým prostředkem hodnocení projektu a je zde zobrazen 

pouze do roku 2018. Celý výkaz je uveden v Příloha č. 9: CBA analýza. V posledním 

řádku tabulky vidíme požadavky na vlastní financování, které je z pohledu finanční 

udržitelnosti projektu velmi důležitá a žadatel je povinen tuto částku zajistit. Vzhledem 

k možnosti nezískání dotace jsou v roce 2012 vlastní požadavky ve výši 154 tisíc, které 

je schopna nemocnice investovat do projektové dokumentace a příjem z úvěru je 

kalkulován až od května 2013, kdy bude žádost schválena a dotace přidělena. V roce 

Částky v Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Investiční výdaje 127400 1924042 5400 0 0 0 0 

Zbytková hodnota investice 0 0 0 0 0 0 0 

Neinvestiční výdaje projektu 26 754 412 953 43 534 0 0 0 0 

Příjmy z realizace projektu 0 0 0 0 0 0 0 

Příjmy z produkce 0 0 2 865 523 5 104 976 5 933 785 5 935 785 5 943 905 

Jednicové výdaje 0 0 558 633 1 002 577 1 159 129 1 159 271 1 159 838 

Mzdové výdaje 0 0 2 016 352 3 226 163 3 629 433 3 629 433 3 629 433 

Ost. Provozní výdaje 0 0 201 500 279 500 330 500 344 500 366 800 

Ost. Provozní příjmy 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace z ROP 0 1 703 606 0 0 0 0 0 

Příjem z úvěrů 0 836 477 0 0 0 0 0 

Splátka úroků 0 22 794 24 094 11 483 926 0 0 

Splátka jistin 0 176 267 274 498 287 108 98 604 0 0 

Daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 0 

Čisté cash flow (projektové) -154 154 -2 336 995 40 104 596 736 814 723 802 605 787 834 

Cash flow pro ROP -154 154 -633 389 40 104 596 736 814 723 802 605 578 894 

Diskontované CF pro 

ROP(5%) 
-154 154 -603 228 36 376 515 483 670 275 628 862 787 834 

Finanční cash flow -154 154 4 027 -258 487 298 145 715 193 802 605 787 834 

Diskontované finanční CF 

(5%) 
-154 154 3 835 -234 456 257 548 588 391 628 862 587 894 

Požadavky na vlastní 

financování 
154 154 0 254 460 0 0 0 0 
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2014 částka 264 tisíc vykazuje hodnotu, kterou by měla nemocnice uhradit z vráceného 

DPH dle kapitoly nezpůsobilé výdaje na projekt. V následujících letech projekt 

vykazuje dostatečné příjmy. 

Efektivnost projektu je hodnocena z položky čistého cash flow, které ovšem 

zahrnuje položku dotace. Proto má jiný charakter, důležitý spíše pro ROP Jihovýchod 

(proto index ROP u ukazatelů). 

Projekt je hodnocen jako nevytvářející veřejnou hodnotu s generací příjmů. 

S tímto předpokladem je dobrým znakem čistá současná hodnota a index rentability 

projektu větší jak 0. Vnitřní míra výnosnosti je 55,43%, a je mnohonásobně větší než 

5% diskontní sazba. Statická doba návratnosti je čtvrtinová oproti době hodnocení 

investice. Při hodnocení investice po dobu 20 let, je dynamická doba návratnosti 5 let. 

Přesto, že je projekt financován i z veřejných zdrojů jeho ziskovost je do budoucna 

velkým přínosem i pro jiná oddělení nemocnice. Proto je výhodné projekt zrealizovat. 

 

4.1.8 Lokalizace projektu 

Obec: Brno Husovice 

Okres: Brno 

Kraj: Jihomoravský  

NUTS II:  ROP Jihovýchod 

Realizace tohoto regionálního projektu zahrnuje technické zhodnocení 

a rekonstrukci budovy v Brně na ulici Rotalova. Lokaci znázorňuje Příloha č. 12: Výřez 

z katastrální mapy přičemž modrý obrazec vyznačuje objekt projektu a skutečný vzhled 

budovy vystihuje Příloha č. 13: Reálná fotografie. 

 

4.1.9 Rizika a udržitelnost projektu 

Vnější faktory mohou mít dopad na samotnou realizaci projektu. Takovým 

rizikem může být končící rozpočtové období, respektive malé zůstatky k alokaci 

finančních prostředků. Nevalné rozpočtové bilance zemí Eurozóny mohou mít 

za následek opatrnost a eliminaci alokovaných prostředků stran EU. 
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Vnitřní faktory jsou spojené především s tvorbou projektu a administrativní 

náročností vypracování. Možným rizikem může být soulad s operačním programem 

a zacílením dané výzvy.  

Rizika projektu, která mohou nastat, jsou v závislosti na míru závažnosti 

a zhodnocení pravděpodobnosti uvedeny níže. Největším rizikem shledáváme bod 

přidělení dotace z ROP. V Příloha č. 14: Rizika projektu a Příloha č. 9: CBA analýza 

jsou zhodnocena veškerá možná rizika projektu.  

 

Tabulka 28: Řízení rizik projektu 

Řízení rizik projektu: Vybudování fyzioterapeutického a wellnes centra 

Během přípravy projektu bylo vymezeno několik možných rizik, jež jsou 

uvedeny v následujícím přehledu. Analýza rizik byla vyhodnocena na základě dvou 

kritérií – pravděpodobnosti výskytu rizika (A) a míry dopadu rizika na projekt (B), pro 

něž byly přiřazeny tyto klasifikace: 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu rizika (A)                 Hodnota   Dopad (B) 

1             Téměř nemožná                                                 1               Téměř neznatelný         

2             Výjimečně možná                                              2               Drobný 

3             Běžně možná                                                      3               Významný 

4             Pravděpodobná                                                   4               Velmi významný 

5             Hraničící s jistotou                                             5                Nepřijatelný 

 

Významnost rizika (C) je dána součinem pravděpodobnosti výskytu rizika a 

dopadu 

(A x B) = C.  

1. Přidělení dotace ROP 

Pravděpodobnost výskytu (A)           3 

Dopad (B)                                         5 

Význam rizika                                 15 

Opatření: 

V případě nezařazení projektu do programu ROP v období do uzavření aktuální 

výzvy musí investor přehodnotit analýzu celého projektu, financování, realizaci projektu. 
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Zdroj: Vlastní zpracování, MAREK, D. a KANTOR, T. Příprava a řízení 

projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2009. 

 

 

Realizace projektu je relativně hodně závislá na poskytnutí dotace, proto je význam rizika 

vážný. 

 

2. Zajištění dostatečných finančních zdrojů v čase 

Pravděpodobnost výskytu (A)             2 

Dopad (B)                                           5 

Význam rizika                                   10 

Opatření: 

Finanční zajištění projektu je z pohledu závažnosti hodnoceno jako nepřijatelné 

z důvodu neuskutečnění v případě nepřidělení dotace. Na druhou stranu riziko nedostatečného 

zajištění je možné jen opravdu výjimečně. 

3. Dostupnost finančních prostředků v čase realizace projektu 

Pravděpodobnost výskytu (A)          1 

Dopad (B)                                         3 

Význam rizika                                  9 

Opatření: 

Zhodnocuje dodržování plánu finančních toků a realizace financování disponibilními 

prostředky projektu.  

 

4. Ztráty z titulu opoždění realizace projektu žadatelem 

Pravděpodobnost výskytu (A)          2 

Dopad (B)                                         3 

Význam rizika                                  6 

Opatření: 

Dodavatel stavebních prací je povinen v rámci smlouvy o dílo dodržovat harmonogram. 

Jejich nedodržení je smluvně zajištěno penalizací nebo odstupem od smlouvy. V harmonogramu 

Gannt je možno vidět časová rezerva, z těchto důvodů je pravděpodobnost výskytu ohodnocena 

jako výjimečně možná. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce popisuje tvorbu a problematiku žádosti o dotaci 

ze strukturálního fondu EU. K výběru daného tématu jsem se rozhodla z důvodu 

nedostupnosti fyzioterapeutických služeb v daném místě a pro možnost získání 

finančních prostředků, díky kterým se umožní zbudování centra nejen pro tělesně 

handicapované, ale i pro ambulantní pacienty a běžné uživatele. Toto centrum bude 

vybaveno nezbytným zařízením usnadňující regeneraci a částečnou obnovu tkání 

u různých typů paréz.  

 

V první části byly popsány teoretické body, důležité k vytvoření žádosti o dotaci 

ze strukturálního fondu EU. Specifika, legislativní opatření a povinnosti v oboru 

fyzioterapie. Teoreticky byly vymezeny prvky, kterým je důležité věnovat pozornost při 

žádosti o dotaci. Tyto prvky mají jisté náležitosti a zásady, které je potřeba podchytit, 

aby byl projekt úspěšný. Zmíněny byly specifika povolání fyzioterapeuta, objasnění 

proplácení zdravotní péče zdravotními pojišťovnami, technické i věcné body pro 

zařízení pracoviště. Teoretická část se stručně věnuje Evropské unii a fondům, 

ze kterých je možno dotace čerpat. Na základě veškerých potřebných informací byl 

zvolen operační program ROP Jihovýchod s primární osou Udržitelný rozvoj měst 

a venkovských sídel jako vhodný pro čerpání dotace. 

 

Dalším bodem bylo zhodnocení a analýza hospodaření a finančního zdraví 

nemocnice včetně kalkulace úhrad zdravotních pojišťoven za provedené výkony.  

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně je z hlediska hospodářského výsledku 

každoročně vyrovnaná a v hodnoceném období dosahuje dobrých výsledků. Zařízené 

zdravotnické pracoviště je ovšem velmi nákladnou položkou, na jejíž realizaci nemá 

prostředky. Z toho důvodu je snaha financovat projekt ze Strukturálního fondu. 

 

Nejdůležitější částí projektu je praktická část, kde byla popsaná tvorba žádosti 

v závislosti na výzvu k předkládání projektu. Praktická část byla průvodcem pro tvorbu 

samotné žádosti. Rozebírá projektovou tvorbu od jeho popisu a lokalizace, přes analýzu, 

marketingový mix, kalkulace až po vyhodnocení možných rizik. Veškeré body byly 

zpracovány tak, aby mohly být použity do skutečné žádosti o dotaci. 
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https://www.euroskop.cz/8877/sekce/rozpocet-eu/


 

Příloha č. 2: Odvětvové třídění rozpočtu 

35     Zdravotnictví 

    351   Ambulantní péče 

      3511 

Všeobecná ambulantní péče 

Činnost ordinace lékaře, sdružené ambulantní zařízení, odborné pracoviště, domácí 
ošetřovací služba. 

      3512 Stomatologická péče 

      3513 

Lékařská služba první pomoci 

Činnost pracovišť lékařské služby první pomoci. Nepatří sem činnosti zdravotnické 
záchranné služby, ty patří na paragraf 3533. 

      3514 Transfúzní služba a tkáňová zařízení 

      3515 
Specializovaná ambulantní zdravotní péče 

Činnost ordinací lékařů-specialistů kromě stomatologů. 

      3516 

Péče v mateřství 

Výdaje zdravotnických zařízení ambulantní péče na péči v mateřství, pokud je lze 
oddělit. 

      3519 Ostatní ambulantní péče 

    352   Ústavní péče 

      3521 

Fakultní nemocnice 

Činnost zdravotnických zařízení ústavní péče, kterými jsou fakultní nemocnice 
zřizované Ministerstvem zdravotnictví. 

      3522 

Ostatní nemocnice 

Činnost zdravotnických zařízení ústavní péče, kterými jsou nemocnice neuvedené 
jinde v pododdílu 352. 

      3523 

Odborné léčebné ústavy 

Činnost zdravotnických zařízení uvedených v § 36 odst. 1, 2 a 5 zákona č. 20/1966 
Sb., o péči o zdraví lidu. Nepatří sem specializovaná pracoviště akutní péče, jako 
jsou například kardiocentrum, traumacentrum, onkologické ústavy a Ústav pro 
matku a dítě, pokud v nich převažuje poskytování akutní péče. Rovněž sem 
nepatří lázeňská péče, ozdravovny, sanatoria a péče v léčebnách dlouhodobě 
nemocných a ve specializovaných zařízeních hospicového typu (hospic). 

      3524 Léčebny dlouhodobě nemocných 

      3525 

Hospice 

Činnost lůžkových zařízení hospicového typu, ve kterých je poskytována paliativní 
a symptomatická péče osobám v terminálním stadiu (§ 22a zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění zákona č. 340/2006 Sb.). 

      3526 

Odborné léčebné ústavy 

Činnost zdravotnických zařízení, která poskytují léčebně preventivní služby pomocí 
přírodních léčivých zdrojů nebo klimatických podmínek, a ozdravoven a sanatorií. 

      3527 

Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče 

Činnosti vysoce specializovaných pracovišť akutní péče, zejména kardiocentra, 
traumacentra a onkologické ústavy. 

      3529 

Ostatní ústavní péče 

Patří sem např. kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti ve věku od jednoho 
do tří let, které jsou zdravotnickými zařízeními (vyhláška č. 242/1991 Sb., o 
soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi). 

    353   Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 

      3531 Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví 

      3532 Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení) 

      3533 Zdravotnická záchranná služba 



 

Činnost záchranné služby (§ 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve 
znění zákonů č. 548/1991 Sb., č. 290/2002 Sb. a č. 28/2008 Sb.). Nepatří sem 
vodní záchranná služba a horská služba. 

      3534 

Doprava ve zdravotnictví 

Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je poskytování paliativní péče, pokud 
je lze oddělit. 

      3539 

Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 

Patří sem např. dětské jesle, které jsou podle vyhlášky č. 242/1991 Sb. 
zdravotnickými zařízeními. 

    354   Zdravotnické programy 

      3541 

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 

Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je prevence před drogami, 
alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami. 

      3542 

Prevence HIV/AIDS 

Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je prevence syndromu získaného 
selhání imunity. 

      3543 

Pomoc zdravotně postiženým 

Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je pomoc zdravotně postiženým a 
chronicky nemocným. 

      3544 Národní program zdravotní 

      3545 

Programy paliativní péče 

Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je poskytování paliativní péče, pokud 
je lze oddělit. 

      3549 
Ostatní speciální zdravotnická péče 

Zejména prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy. 

    356   Správa ve zdravotnictví 

      3561 
Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví 

Činnost Ministerstva zdravotnictví. 

      3562 
Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví 

Činnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv a krajských hygienických stanic. 

      3569 Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená 

    358   Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 

      3581 Organizace výzkumu a střediska vědeckých informací 

      3589 Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 

    359   Ostatní činnost ve zdravotnictví 

      3591 

Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví 

Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím a výdaje na mezinárodní 
semináře a podobné akce za účelem mezinárodní spolupráce. Položka obsahuje i 
činnosti spojené se zdravotní péčí, jež byla poskytnuta českým občanům mimo 
Českou republiku, a se zdravotní péčí poskytovanou zahraničním státním 
příslušníkům v České republice, které jsou hrazeny z veřejných rozpočtů kromě 
veřejného zdravotního pojištění. 

      3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 

      3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 

 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Rozpočtové třídění [online]. 2013 

[cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/stat_rozp_70416.html. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/stat_rozp_70416.html


 

 

Příloha č. 3: Struktura matice logických vazeb 

Popis 
Objektivně měřitelné 

indikátory 
Způsob ověření Rizika a předpoklady 

Obecný cíl Jaký je 

celkový cíl v širším 

smyslu, jehož splnění 

projekt napomůže? 

Formulace cíle musí 

korespondovat se 

zaměřením dané oblasti 

podpory v operačním 

programu. 

Jaké jsou celkové 

klíčové indikátory 

(ukazatele) spojené 

s celkovým cílem? 

Jak indikátory 

(ukazatele) 

změříme? Jaké jsou 

zdroje informací pro 

tyto indikátory? 

 

Bezprostřední 

specifický(é) cíl(e) Jaké 

jsou specifické cíle, jichž 

má projekt dosáhnout? 

Které kvantitativní 

nebo kvalitativní 

indikátory ukazují, 

zda a do jaké míry 

jsou plněny specifické 

cíle projektu? 

Jaké jsou zdroje 

informací, které 

existují nebo které 

mohou být získány? 

Jaké jsou metody, 

požadované 

k získání takovýchto 

informací? 

Jaké jsou faktory a 

podmínky, které nejsou 

pod přímou kontrolou 

v rámci projektu, ale jsou 

nezbytné pro dosažení 

těchto cílů? Jaká rizika 

musíme zvážit? 

Výstupy Jaké jsou 

konkrétní výstupy, o 

kterých předpokládáme, že 

jsou nutné k dosažení 

specifických cílů? 

Jaké jsou indikátory, 

pomocí nichž měříme, 

zda a do jaké míry 

projekt splňuje 

předpokládané 

výsledky a dopady? 

Jaké jsou zdroje 

informací pro tyto 

indikátory? 

Jaké extrémní faktory a 

podmínky musí být 

realizovány, aby bylo 

dosaženo očekávaných 

výstupů a výsledků podle 

plánu? 

Aktivity Jaké jsou klíčové 

aktivity, které musí být 

provedeny, a v jakém 

pořadí musí být provedeny, 

aby bylo dosaženo 

očekávaných výstupů? 

Vstupy Jaké jsou 

zdroje nutné pro 

realizaci aktivit, tj. 

pracovníci, zařízení, 

školení, studie, 

dodávky, provozní 

prostory atd.? 

Jaké jsou zdroje 

informací o postupu 

projektu? 

Jaké předběžné podmínky 

jsou požadovány před 

začátkem projektu? Jaké 

podmínky mimo přímou 

kontrolu v rámci projektu 

musí existovat, aby mohly 

být plánované aktivity 

realizovány? 

Zdroj: MAREK, D. a KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské 

unie. 2009. 

 



 

 

Příloha č. 4: Horizontální analýza položek aktiv 

Položka 

rozvahy 

2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 2012-2011 

tis. Kč v % tis. 

Kč 

v % tis. Kč v % tis. Kč v % tis. Kč v % 

Aktiva celkem 2648,66 1,27 17088 8,09 25019,02 10,96 31046,74 12,26 204680,36 72,01 

Stálá aktiva -1037,59 -0,73 7486 5,29 8730,12 5,54 7391,48 4,69 209018,71 126,60 

DNM 198,04 4,1 178 3,54 -238,44 -51,0 546,32 238,53 -240,96 -31,08 

Oprávky 

k DNM 

-16,49 -0,37 -291 6,54 294,15 6,2 226,06 4,49 134,91 2,56 

DHM 9633,36 3,66 19393 7,11 8968,56 6,04 6845,15 4,35 209262,67 127,34 

Oprávky 

k DHM 

-10852,5 -8,96 -

11796 

-8,94 -2585,66 -1,8 7741,61 5,48 130132,93 87,39 

DFM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 3686,28 5,59 9602 13,8 16288,9 20,57 23655,27 24,77 -4338,35 -0,04 

Zásoby -1071,49 -26,45 -12 -0,4 132,31 4,46 -11,63 -0,38 -212,18 -0,07 

Pohledávky -7846,51 -21,5 2286 7,86 10326,06 32,67 41544,26 195,2 -6953,16 -11,07 

 

Finanční 

majetek 

10857,65 43,77 8957 25,11 26482,65 59,35 17877,36 25,14 2826,99 5,31 

Pr. rozp. 

Hospod. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Přechodné účty 

aktivní 

1561,8 924,47 -1488 -

85,96 

-26,5 -

10,91 

-24,6 -11,37 44,95 23,44 

Zdroj: Vlastní zpracování, výkazy nemocnice 

 



 

Příloha č. 5: Horizontální analýza položek pasiv 

Zdroj: Vlastní zpracování, výkazy nemocnice 

Položka 

rozvahy 

2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 2012-2011 

tis. Kč v % tis. Kč v % tis. Kč v % tis. Kč v % tis. Kč v % 

Pasiva 

celkem 

2648,66 1,27 17088 8,09 25019,02 10,96 31046,74 12,26 204680,36 72,01 

Vlastní 

zdroje 

7329,66 4,92 1561 1,0 19648,35 12,44 16314,58 9,19 220332,79 113,61 

Majetkov

é fondy 

56,74 0,4 6079 4,25 6549,78 4,39 9931,53 6,38 202847,43 122,52 

Finanční 

fondy 

7268,97 54,95 -4530 -33,81 13093,47 147,64 4853,24 22,1 18977,76 70,77 

Hospodá

řský 

výsledek 

3,95 43,69 11 84,62 

 

5,1 21,07 1529,82 522,3 -1492,41 -95,72 

Cizí 

zdroje 

-4681 -7,88 15527 28,39 5370,67 7,65 14732,16 19,49 -15652,43 -17,33 

Krátkodo

bé 

závazky 

-3254,1 -8,9 3608 

 

6,72 -8189,71 -14,3 -11093,43 -14,79 -12281,98 -18,87 

Dohadné 

účty 

pasivní 

-1250,3 -54,61 11919 114,72 -12355,22 -95,35 24620,43 4085,83 

 

-3370,45 -13,36 



 

Příloha č. 6: Finanční zdraví 

 



 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

Příloha č. 7: Způsobilé výdaje hlavní 

NÁZEV 
Počet 
(ks) 

CENA za (ks) 
v Kč 

Cena celkem v 
Kč 

Sazba DPH DPH v Kč 

Stavební a technologické 
činnosti   

535250,00 21% 112402,50 

Hmotný dlouhodobý 
majetek   

1276861,00 21% 268140,81 

Hubbardův tank (butterfly 
Lux 

1,00 590100,00 590100,00 21% 123921,00 

Hydromasážní vana 2,00 183825,00 367650,00 21% 77206,50 

Ultrazvuk Sonopul 690 S 2,00 106825,00 213650,00 15% 32047,50 

BTL 5110 Laser 1,00 49604,00 49604,00 21% 10416,84 

Magnet DINAP 1,00 36190,00 36190,00 21% 7599,90 

Magnet DINAP klin. 
aplikátory 

1,00 19667,00 19667,00 21% 4130,07 

Drobný hmotný dlouhodobý 
majetek   

203245,00 21% 42681,45 

PC 2,00 20000,00 40000,00 21% 8400,00 

Tiskárna 1,00 2362,00 2362,00 21% 496,02 

Magnet 1,00 9529,00 9529,00 21% 2001,09 

Houpací deska THERA-BAND 2,00 1038,00 2076,00 21% 435,96 

Lehátka 5,00 27856,00 139280,00 21% 29248,00 

Rotoped 2,00 4999,00 9998,00 21% 2099,58 

Zařízení 
  

41486,00 21% 8712,06 

Koberec do tělocvičny 1,00 3480,00 3480,00 21% 730,80 

Zrcadlo 1,00 2200,00 2200,00 21% 462,00 

Psací stůl 1,00 2000,00 2000,00 21% 420,00 

Židle 8,00 300,00 2400,00 21% 504,00 

Závěsy 6,00 150,00 900,00 21% 189,00 

Míče 6,00 522,00 3132,00 21% 657,72 

Zavařovací hrnec 1,00 1751,00 1751,00 21% 367,71 

Ločna dřevěná 1,00 589,00 589,00 21% 123,69 

Balanční poduška 3,00 577,00 1731,00 21% 363,51 

Balanční čočka 6,00 211,00 1266,00 21% 265,86 

Soft molitanový míček 5,00 20,00 100,00 21% 21,00 

Theraband 2,00 98,00 196,00 21% 41,16 

Bosu 3,00 4740,00 14220,00 21% 2986,20 

Overball 10,00 64,00 640,00 21% 134,40 

Pytlíky s pískem 5,00 63,00 315,00 21% 66,00 

Prostěradla 12,00 273,00 3276,00 21% 687,00 

Rašelinový polštářek 5,00 350,00 1750,00 21% 367,50 

Polštářky 5,00 70,00 350,00 21% 73,50 

Ručníky froté 10,00 89,00 890,00 21% 186,90 

Ručníky obyčejné 10,00 30,00 300,00 21% 63,00 

CELKEM 
  

2 056 842,00 21% 431936,82 
Zdroj: Vlastní zpracování 



 

 

Příloha č. 8: Způsobilé výdaje - doplňkové 

NÁZEV 
Počet (ks) 
v Kč 

CENA za (ks) 
v Kč 

Cena 
celkem v Kč Sazba DPH DPH v Kč 

Masážní olej (1000ml) 5,00 180,00 900,00 21% 189,00 

Poradenské služby 1,00 15000,00 15000,00 21% 3150,00 

Rozšíření internetových 
stránek 1,00 14000,00 14000,00 21% 2940,00 

Poplatky správní 1,00 6000,00 6000,00 21% 1260,00 

Kineziotapy TEMPTEX 25,00 260,00 6500,00 21% 1365,00 

CELKEM MATERIÁL     42400,00 21% 8 904,00  
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 



 

 
Příloha č. 9: CBA analýza 

 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 



 

Příloha č. 10: Výkony v odbornosti 902 

 



 

 

Zdroj: MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Vyhláška č. 475/2012 Sb., 

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013. 

[online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vyhlaska-

c475/2012-sb_7260_3.html. 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vyhlaska-c475/2012-sb_7260_3.html
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vyhlaska-c475/2012-sb_7260_3.html


 

Zdroj: STRUKTURÁLNÍ FONDY. Měsíční monitorovací zpráva – březen 2013 [online]. 2013 

[cit. 2013-03-06]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/329b8c92-70be-4ef1-

82b3-6f50b53df05d/MMZ_2013_02.pdf. 

 

Příloha č. 11: Aktuální stav čerpání 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/329b8c92-70be-4ef1-82b3-6f50b53df05d/MMZ_2013_02.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/329b8c92-70be-4ef1-82b3-6f50b53df05d/MMZ_2013_02.pdf


 

Příloha č. 12: Výřez z katastrální mapy 

 

Zdroj: KATASTR NEMOVITOSTÍ. Výpis z KN [online]. 2013 [cit. 2013-02-15]. Dostupné 

z:http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx 

 

Příloha č. 13: Reálná fotografie 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx


 

Příloha č. 14: Rizika projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování, MAREK, D. a KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních 

fondů Evropské unie. 2009. 

 Popis rizika projektu 
Úroveň 

rizika 

Činitelé nesoucí a ovlivňující riziko 

Investor 

/Žadatel 
Projektant Zhotovitel 

Orgány 

ČR a EU 

 Technická rizika      

1

1 
Technické řešení projektu 2 X    

2
2 

Dodatečné změny požadavků 2 X    

3
3 

Kvalita prací, dodržování 

norem aj. 
2 X    

4

4 
Splnění termínů ukončení 1 X    

5 Marketingová rizika      
6

5 
Analýza poptávky 1 X    

7

6 
Nedostatečný marketing 1 X    

8

7 
Stanovení ceny služeb 1 X    

9
8 

Vhodná lokalizace 1 X    

1 Legislativní rizika      
1

9 
Reformy zdravotnictví 3    X 

1

10 
Změna zákonů a vyhlášek 2    X 

1

11 
Soulad projektu s ROP 2 X    

1 Finanční rizika      

1
12 

Zajištění dostatečných 

finančních zdrojů investora v 

čase 
2 X    

1

13 
Přidělení dotace 3 X    

1

14 

Ztráty ze zpoždění realizace 

projektu zhotovitelem 
1 X    

1

15 

Zvýšení nákladů během 

realizace etapy projektu 
2 X    

1

16 

Nesplnění podmínek 

udržitelnosti 
1 X    



 

 

 

Příloha č. 15: Výkazy nemocnice 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 


