
Plán výdajů Výdaje v KČ

Vývoj webu na platformě ASP.NET, databáze MSSQL 25 600 Kč

Pozn.: Odhadovaný rozsah práce na vývoji webu je 128 hodin. Z toho návrh a 

tvorba databáze MSSQL 24 hodin; backend v jazyce C#  s přihlašováním, 

právováním uživatelů; pokročilým dotazováním na kurzy, články a inzeráty; 

řízením přístupu; návštěvnickou, uživatelskou a administrátorskou sekcí 56 

hodin; frontend postavený na grafickém framework UIkit se stránkami pro 

tříditelný výpis článků, inzerátů, lektorů, středisek a kurzů, kalendář kurzů; 

formuláře pro editaci a správu obsahu; rozdělení obsahu do sekce pro 

návštěvníky, uživatele a administraci 40 hodin; testování 8 hodin. Na zakázku 

bude vystavena faktura.

Doména Fyzioterapeuti.cz na rok 265 Kč

Webhosting na Aspify.cz - tarif S na rok 660 Kč

Fotoaparát 16 000 Kč

Pozn.: Určen pro pořizování snímků a natáčení webinářů, které budou součástí 

obsahu webu (instruktážní fotografie a videa, e-learning, fotografie z důležitých 

akcí). Plánován je nákup fotoaparátu značky Canon (Powershot) či Panasonic 

(Lumix). Pokud bude pořizovací cena vyšší, zbytek částky uhradí žadatelka z 

osobních zdrojů.

Cestovní náklady - cestovné + účast na konferenci 2 150 Kč

Pozn.: Plánovaná částka poslouží k cestám do Prahy (5 plánovaných cest 

Olomouc-Praha a zpět), kde budou probíhat setkání za účelem převedení webu 

pod správu žadatelky a konzultace s Mgr. Tomášem Pelcem, který v současnosti 

web vlastní. Žadatelka vlastní INkartu, proto je požadované cestovné nižší, než 

standardně. Dále položka zahrnuje předpokládanou částku na registrační 

poplatek na konferenci, kde bude projekt prezentován fyzioterapeutům. Půjde o 

konferenci Aktuality ve fyzioterapii, anebo Rehabilitační konference ASF ČR, obě 

se budou konat v Olomouci, proto není plánováno žádné cestovné.

Právní služby - 4 konzultace 4 500 Kč

Pozn.: Určeno na konzultace související s převzetím webu do péče a registracemi 

úživatelů a provozem webu - řešení uživatelských podmínek, nakládání s 

citlivými údaji. Na základě průzkumu olomouckého trhu očekáváme sazbu 

právníka za časové a úkonové odměny cca. 1 000-1 500 Kč/hod. 

Celkem 49 175 Kč

Rozpočet neobsahuje žádné osobní náklady.


