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NÁZEV: 
 

Schválení nákupu počítačů a softwarového vybavení, rozpočtové opatření 

 

ANOTACE: 
Poliklinika Žďár nad Sázavou provádí objednávky na oddělení rehabilitace do papírových 
diářů. Takové objednávání je chaotické a nepřehledné, v dnešní době neobvyklé a 
zastaralé. Z důvodu zefektivnění práce na rehabilitaci potřebujeme nový objednávací 
software a k tomu potřebné počítačové vybavení.  
 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 

Rada města po projednání  

1. Schvaluje nákup počítačů 
2. Schvaluje postup výběrového řízení pro nákup počítačů 
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 
4. Schvaluje nákup softwarového vybavení 
5. Schvaluje postup výběrového řízení pro nákup softwarového vybavení 

 
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Ing. Ilona Komínková 

 

Předkládá: Ing. Ilona Komínková 
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Název materiálu:  

Schválení nákupu počítačů a softwarového vybavení, rozpočtové opatření 
 
Počet stran: 3 
 
Počet příloh: 1 – Rozpočtové opatření č. 1/2019 
 

 
Popis 
. 

1. Nákup počítačů: 

Dle Pravidel zřizovatele předkládáme rozpočtové opatření na nákup počítačů. 
Zakoupení počítačů je nezbytné pro zavedení nového objednávkového systému. 
Jedná se o jeden centrální počítač a 7 počítačů na jednotlivá pracoviště. 
 
2. Postup výběrového řízení 

Výběrové řízení proběhne dle Směrnice k zadávání veřejných zakázek hrazených 
z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků 
organizací jím zřízených a to dle Článku 3, bodu 1 (výzvou k předložení nabídky 
budou obesláni min. 2 uchazeči). 
 
3. Zdroje na pořízení počítačů 

Poliklinika uvolní ze svých zdrojů – tj. z rezervního fondu 200 tis. Kč. V této souvislosti 
předkládáme rozpočtové opatření č. 1/2019 
 
4. Nákup softwarového vybavení: 

Dle Pravidel zřizovatele žádáme o souhlas s nákupem softwarového vybavení ve výši 
maximálně 250.000,-Kč. Software usnadní objednávání pacientů a zejména 
zpřehlední vykazování výkonů pro pojišťovny. 
 
5. Postup výběrového řízení 

Výběrové řízení proběhne dle Směrnice k zadávání veřejných zakázek hrazených 
z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků 
organizací jím zřízených a to dle Článku 3, bodu 2 (výzvou k předložení nabídky 
budou obesláni min. 3 uchazeči). 
 
6. Zdroje na pořízení softwarového vybavení 

Poliklinika uvolní ze svých zdrojů – tj. z investičního fondu 250 tis. Kč. 
 

Rehabilitace na Poliklinice ve Žďáru nad Sázavou nemá žádný elektronický systém 
objednávání a sledování léčby pacientů. Nový systém umožní ruční i automatické časování 
jednotlivých procedur pro pacienty, přesně kopíruje realitu provozu. Sleduje pracovní dobu 
v několika úrovních, na úrovni pracovníka, pracoviště a procedur. 
Umožňuje časování jednotlivých procedur a to v rámci zvoleného období, udržuje 
dokumentace pacienta v jednotném, přehledném celku. Procedury se časují na základě 
pacienta a zároveň na základě skupin procedur. Ke každému pacientovi je možné zadávat 
různé poznámky. SW udělá podrobný rozpis procedur, které je možné pacientovi vytisknout. 



Každá fyzioterapeutka vidí v systému, které procedury má pacienty nastaveny, jaký má 
denní, týdenní či měsíční kalendář a zároveň všechny procedury, které absolvoval. Důležité 
je rovněž vykazování péče zdravotním pojišťovnám. Program vytvoří sestavu pro vyúčtování 
pojišťovnám. 
Přínosy: 
Zvýšení komfortu při objednávání pacientů personálem 
Snížení administrativy spojené s objednáváním 
Zvýšení efektivity fyzioterapeutických pracovišť díky sledování využití pracovní doby 
Zrušení objednávacích diářů na pracovištích 
Možnost sledování stavu objednávek jednotlivých pacientů 
Možnost sledování vytíženosti jednotlivých pracovišť 
Vedení zdravotnické dokumentace 
Vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám 
 
Důsledné sledování pacientů by mělo přinést i lepší vykazování vůči pojišťovnám. Opakující 
se pacienty objednávat na další období, aby se zabránilo neproplacení procedur. 

 
 

Dopad do rozpočtu města 
Bez dopadu do rozpočtu města 
 
 

Geneze případu 

 RM č. 69, usnesení č. 1124/2017/OF ze dne 26.6.2017 –  Pravidla zřizovatele PO 

 RM č. 55, usnesení č. 883/2016/Taj. ze dne 12.12.2016 -  Směrnice o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu 

Návrh řešení 

 Koupit nové počítače a potřebné softwarové vybavení 

 Riziko – v případě neschválení nebude zajištěno přesné sledování léčby 

jednotlivých pacientů v návaznosti na vykazování výkonů dle smluv s pojišťovnami. 

Můžeme tím přijít o část výnosů od pojišťoven, nebude se zvyšovat efektivita práce 

na rehabilitaci  

 

Varianty návrhu usnesení 
Nejsou navrhovány jiné varianty usnesení. Předkládáme pouze variantu v návrhu 
usnesení. 
 
 

Doporučení předkladatele 
Doporučujeme ke schválení z důvodu udržení kvalitních služeb pro lékaře i pacienty 
 
 
 
 

Stanoviska  



Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 
 
Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření 

       

Poř.č. Ukazatel          
řádku   účet Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozpočet opravený  

1 Náklady PO - účtová třída 5 celkem   41165300   41165300  
2 Materiálové náklady celkem  50X 10385000   10385000  
3 Opravy a udržování  511 130700   130700  
4 Cestovné 512 20000   20000  
5 Náklady na reprezentaci 513 15000   15000  
6 Ostatní služby 518 4085000   4085000  
7 Mzdové náklady celkem  521-524 24555000   24555000  

10 Sociální náklady 525-528 790500   790500  
11 Daně a poplatky 53X 160000   160000  
12 Ostatní náklady z činnosti 54X 106100   106100  
13 Odpisy dlouhodobého majetku  551 833000   833000  
14 Náklady z majetku 552-558 50000 200000 250000  
15 Finanční náklady 56x 25000   25000  
16 Daň z příjmů  59X 10000   10000  
17 Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem   41165300   41165300  
18 Výnosy z prodeje vlastních výrob5ů a služeb 601,602 26855000   26855000  
19 Výnosy z pronájmu 603 4899000   4899000  
20 Výnosy z prodaného zboží 604 4500000   4500000  
21 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     0  
22 Čerpání fondů 648 150000 200000 350000  
23 Ostatní výnosy z činnosti 649,644 1316100   1316100  
24 Finanční výnosy 662, 663, 669 500   500  
25 Výnosy z transferů - provozní dotace 672 3444700   3444700  

       
 


