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7.2. Cíle programu a podprogramů  
7.2.1 Cíl 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb  
(Indikátor počet nově realizovaných lůžek)  

národní sítí sociálních služeb  

obytového zařízení sociální péče zaměřené na jinou cílovou skupinu (například 
seniory), která není podporována ze současného programovacího období Operační program 
zaměstnanost a Integrovaný regionální operační program  

ava stávající budovy zařízení v souladu s krajskými 
střednědobými plány rozvoje sociálních služeb  

 

a rekonstrukce při 
zvyšování kapacity  
 
Technicko-ekonomické zdůvodnění cíle  
V souladu s demografickým vývojem ve společnosti se bude měnit věková struktura obyvatelstva a 
lze očekávat v následujících letech zvýšenou poptávku po pobytových sociálních službách. Jak vyplývá 
z údajů Českého statistického úřadu v roce 2020 podíl uspokojených a neuspokojených obyvatel v 
roce 2014 odpovídal cca 5,36% věkové kohorty 65+. S ohledem na tyto údaje chybělo v roce 2014 cca 
21 130 lůžek, což představuje cca 3,11 % obyvatel věkové kohorty 65+. 
 
Nastavení hodnoty ukazatele cíle se opírá o parametr předpokládané výše finančních prostředků na 
vznik nového lůžka 1 580 000 Kč (+15% DPH) s mírou spolufinancování účastníka programu ve výši 25 
% a ekonomickou životností 20 let. Zohledněn je demografický vývoj obyvatelstva věkové kohorty 
65+ a stávající kapacita lůžek.  
MPSV si vytyčilo dosáhnout v roce 2020 ukazatele cíle počtu 605 nových lůžek4, u pobytových 
zařízení typu domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, chráněné bydlení a týdenní stacionáře. Hodnota představuje uspokojení cca 1, 8 % 
obyvatel věkové kohorty 65+.  
Indikátory  
Výstupovým indikátorem je počet nově realizovaných lůžek. 
 

9.4.2 Investiční záměr  
Povinná příloha č. 4 k Žádosti, je předkládána v tištěné a elektronické verz (nosič CD; USB v obecně 
čitelném formátu). Elektronická podoba investičního záměru musí být kompletní a zahrnovat všechny 
části a přílohy obsažené v tištěné verzi.  
Investiční záměr věcně, funkčně a ekonomicky vymezuje a zdůvodňuje plánovanou akci. Pro 
jednotlivé typy akcí je stanovena osnova a obsah investičního záměru, které musí být dodrženy. Je-li 
některý bod z osnovy nerelevantní, bude to uvedeno.  
9.4.2.1 Investiční záměr stavební akce  
a) Zdůvodnění souladu akce s cíli programu  

b) Věcný popis akce jednoznačně postihující předmět a rozsah prováděných prací  



c) Zdůvodnění nezbytnosti akce opírající se o ekonomické a sociální důvody  
 
(například počet podaných žádostí o umístění do zařízení, neuspokojených klientů apod.)  
d) Majetkoprávní vztahy  
 
(doklady prokazující vlastnické právo k pozemku/ke stavbě a to smlouvou, aktuálním výpisem z 
katastru nemovitostí a snímkem katastrální mapy.  
Pokud žadatel o dotaci nemůže doložit uvedené doklady prokazující vlastnické právo k 
pozemku/stavbě, budou doloženy doklady osvědčující jiné právo – smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
V tomto případě musí žadatel doložit nejpozději do vydání Rozhodnutí výpis z katastru nemovitostí, 
kde je uveden jako vlastník)  
e) Porovnání záměru akce s jinou formou alternativního řešení  
 
(porovnání nové výstavby s pronájmem, rekonstrukcí apod.)  
f) Vyhodnocení efektivnosti v rozsahu:  

o vyčíslení nákladů10 na m2 nebo m3 pořizované kapacity v porovnání s průměrnými náklady za dané 
časové období s údaji zveřejňovanými Českým statistickým úřadem nebo s jiným obecně platným 
systémem oceňování stavebních děl a prací (např. ÚRS Praha, a.s.), včetně uvedení zdroje a doložení 
výpočtu  

o vyčíslení nákladů na 1 lůžko/1 klienta  

g) Projektová studie záměru o rozsahu:  

o textová část popisující koncepci prostorového, dispozičního a materiálového řešení  

o výkresová část – situace, základní půdorysy, řezy a pohledy, případně 3D model pro ověření 
vhodnosti navrženého řešení  

o územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na inženýrské sítě, technickou a 
dopravní infrastrukturu a řešení vnějších ploch (bezbariérové užívání)  

o případně předběžné projednání plánované akce s rozhodujícími dotčenými orgány a správci sítí 
Přípravný rozpočet-odhad inv. nákladů 
Další vyvolané fin. potřeby (vybavení  dlouh.  hmotným majetkem) 


