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Smlouva o záxazku veřejné služby
a poskytnutí vyľovnávací platby za plnění závazku veřejné služby

(dále jen ,,smlouva")

Karlovarský kraj
se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
zastoupený: Ing. Janem Buľešem, ělenem Rady Karlovarského kľaje, nazákladě

usnesení Zastupitelstva Karlovarského kľaj e : č,. ZK 48l 0Żl 19
ze dne28.02.2019

IČo: 70891168
DIČ: CZ7O89I168
doručovací adľesa: Závodni 353/88, Karlovy Vary - Dvoľy, PSČ 360 06, DS: siqbxt2
bankovní spojení: č^ű.:

datová schľánka: siqbxt2
(dále jen,,poskýovatel")

NEMOS SOKOLOV s.r.o.
se sídlem: , Na Florenci2l1r6l15,Nově Město, l10 00 Praha 1

zastoupená
Václavem Jiľků
247 47 246
c2699004572
Čsog a.s', pobočka Kaľlovy Vary

yfqu2ax

a

IČo:
DIČ:
bank. spoj.:
číslo úětu:
datová schľánka:

Registľace ve veřejném rejstříku: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vloŽka I70 975
(dále jen,,příjemce'í)
(společně jako,,smluvní strany")

Clánek I.
Úvodní ustanovení

1. Poskýovatel jako vyšší územnĺ samospľávný celek má zájem na zajištění sluŽeb, jejichž
poskytování je na 'Űzemí Karlovarského kraje jedinečné, popř. s celokľajskou působností
(dále také ,,služba").

2. Příjemce je k datu uzavření této smlouvy na zákIadé rozhodnutí Krajského úřadu
Kaľlovarskéhokĺaje,odboruzdľavotnictví,ě.j.: I43ŻlZDlI3-6zednelŻ.l2.Ż0l3oudělení
opľávnění k poskytování zdľavotních služeb drŽitelem oprávnění k poskytování
zdľavotních sluŽeb, které zahľnuje mj. pľovozování:

- oddělení soudního lékařství a toxikologické laboratoře
- Oftalmologie

(dále jen 
',sluŽba")

3. SluŽba má chaľakter sluŽeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Sdělení Komise
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Evropského společenství č. oJ 200llc 17l04 a ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 20.
pľosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve foľmě vyrovnávací platby zazźlvazekveřejné služby udělené uľčitým podnikům
pověřeným poskytováním sluŽeb obecného hospodářského záj mu (2012 /2I lEU).

4. ZastupitelstvoKarlovarskéhokľajeusnesenímč.ZK4|6lI2l18zędĺe13.12.2018schválilo
sluŽby uvedené v článku I. bodu 2 smlouvy sluŽbami obecného hospodářského zájmu.
SluŽbou se rozumí činnosti uvedené v ělánku I. bodu 2 smlouvy, ľozsah sluŽby je uvedený
v článku II smlouvy av pŕíIoze č. 1 smlouvy.

5. Zastupitelstvo Kaľlovaľského kľaje usnesením č. ZK416l|Żll8 ze dne |3.12.20l8 schválilo
vyľovnávací platbu za podmínky' Že vyrovnávací platba nebude představovat veřejnou
podporu.

6. Poskýovatel je připraven příjemci za podmínek stanovených smlouvou poskytnout zcela
nebo částečně vyľovnávací platbu za poskytování služby, a to v souladu s Rozhodnutím
Komise ze dne20.12.2011 o pouŽití čl' 106 odst.2 Smlouvy o fungování Evľopské unie na
státní podpont ve foľmě vyrovnávací platby za závazek veřejné sluŽby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytování sluŽeb obecného hospodařského zájmts, (20I2l2IlEU).

7 . Podpora poskýnutá dle smlouvy byla na základě příjemcem poskýnutých údajů smluvními
stranami vyhodnocena jako opatření nezak|ádajicí veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1

Smlouvy o fungování evľopské unie (dříve čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského
společenství), když však příjemce výslovně beľe na vědomí, Že kompetentním orgánem
k posouzení slučitelnosti poskytnuté podpoľy se spoleěným trhem v případě, Že by se
jednalo o veřejnou podporu, je toliko Komise (ES). Komise (ES) je oprávněna uloŽit
příjemci podpory navrácení veřejné podpory, spolu s příslušným úľokem. Příjemce podpory
podpisem této smlouvy stvrzuje, žeby| s touto skutečností seznĺĺmen.

8. Příjemce podpory dle této smlouvy sezavazujevrátit poskytovateli bezzbytečného odkladu
poskytnutou podporu včetně úľoků podle Nařízení komise v případě, že se jeho poskýnuté
údaje nebo prohlášení v předchozím odstavci uveđené prokétžíjako nepravdivé, ěi pokud
Komise (ES) ľozhodne podle přímo aplikovatelného právního předpisu buď o vľácení
podpory, pľozatímním navrácení podpory nebo o pozastavení podpory.

Clánek II.
Rozsah posĘtování služby

l. Příjemce prohlašuje, Že poskytoval sluŽbu dle této smlouvy, a to následujícím způsobem:

a) Zajisti| nepřetrŽitou přítomnost zdravotnických pľacovníků a jiných odborných
pracovníků na odděleních v ľozsahu nezbytném pľo poskytování sluŽby při splnění
peľsonálního zabezpeč,ení zdľavotních sluŽeb odpovídajícímu ustanovení $ 11 ođst. 4
zákona ě. 37212011 Sb., o zdľavotnĺch sluŽbách a podmínkách jejich poskytování,
ve znění pozdějších předpisů a prováděcímu pľávnímu předpisu, tj. vyhláš ce č,. 99l20l2
Sb., o poŽadavcích na minimální peľsoná|ní zabezpeč,eni zdravotních sluŽeb, ve znění
pozdějšího předpisu a při splnění technického a věcného vybavení zdľavotnického
zaÍizení, odpovídajícímu $ 1 1 odst' 6 zákona č,.372/20|1 Sb.' o zdravotních sluŽbách a
podmínkách jejich poskytování,ve znění pozdějších předpisů a pľováděcímu právnímu
předpisu, tj. vyhlášce č). 92l20l2 Sb., o požadavcich na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zaÍízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

b) poskyoval zdravotní péěi spočívajici v neodkladné akutní lůžkové a ambulantní
nemocniční péči zejména obyvatelům Karlovarského kľaje na odděleních, u akutní
lůžkové péče nepřetržitě, sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně,
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c) zajistil si nezbytné činnosti a zdroje včetně zdľavotnických pľostředků, speciálního

zdravotnického materiálu, léčivých přípravků apod. k zabezpečení sluŽby.
2' Příjemce prohlašuje, Že poskytoval sluŽbu v místě provozování uděleného v oprávnění

k poskytování zdravotních sluŽeb. SluŽba měla povahu veřejné sluŽby pľo spádov é uzemí.

Clánek III.
Délka tľvání zńvazku poskytovat službu

Příjemce poskytoval sluŽbu od 0l.0l.2018 dolt.lz.źols.

čhnek IV.
Kontrola posĘtování služby

1. Poskytovatel je opľávněn provádět kontľolu, zda příjemce poskytoval sluŽbu a zda ji
poskytoval řádně.

2. Poskytovatel je zejména opľávněn provádět pruzkum mezi pacienty, kteří byli nebo měli
byt příjemcem ošetřeni v rámci posřytování sluŽby.

3' V případě, že poskytovatel zjistí, Že příjemce neposkytoval sluŽbu v ľozsahu čl. II. odst. 1
písmeno a), b) nebo sluŽba nebyla poskytována řádn8, oznámítuto skutečnost nepľodleně
příjemci (dále jen ,,oznámení"): oznámení musí obsahovat popis áištění, způsob a důvod
zjištění, návrh opatření k nápravě do budoucna.

4' Příjemce je oprávněn vyjádřit k oznámení své stanovisko: v čem oznámení zjištění
poskytovatele akceptuje ěi nikoli, zjakého důvodu zaljímá toto stanovisko, zda
poskýovatelem navrh9"Tá opatření bude realizovat či nurrih,'rj. vlastní, v jaké lhíto je
bude realizovat, jak a kdy můŽe poskytovatel pľovést kontrolu. Poskyb;atěl;e poviněn
akceptovat vlastní opatření příjemce, pokuď povedou k nápravě 

"yt1iLuněľ'đ 
stavu,

nedohodnou-li se příjemce a poskyovatel jinak.

Clánek V.
Výše vyľovnávací ptatby

Vyľovnávací platbou se rozumí platba zrozpoětu poskytovatele za plnění závazkll
poskytovat sluŽbu. Vyrovnávací platba se stanoví jako iozdil mezinźlk|adý, které příjemci
vzniknou vsouvislosti splněním závazku poskytovat sluŽbu a které jsäu prokazatelně
uznatelné, a qýnosy, které příjemci vzniknou v souvislosti s plněním zävarxiposkytovat
sluŽbu, plus přiměřený zisk. Výpočet vyĺovnávací platby je uveden v příloze č. 2 smlouvy_ komentář,vzoÍec, výše vyrovnávací platby.

Poskýovatel poskytne dle této smlouvy vyrovnélvaci platbu příjemci ve výši 50%
zpožadované částky 17.878.343'00Kč, a to ve výši 8.939.17l,ś0 Kč. Na vyplacenou
vyľovnávací platbu se vztahuje výčtování arealizace kontľoly ze strany poskytovatele,
v souladu s touto smlouvou. Zastupitelstvo kľaje může rozhodnout o áoplaceni
vyrovnávací platby na částku uvedenou v Žádosti, po předloŽení vničtováni ze strany
příjemce.

Nákladové poloŽky (věetně vymezenineuznatelných nákladů) jsou specifikovány v příloze
č. 2 smlouvy azabmuji:

a) náklady vynaloŽené v souvislosti s poskýováním sluŽby (vyjma neuznatelných
nákladů speciťrkovaných v pří|oze č. 2 smlouvy)

b) odpovídající podíl f,rxních nákladů na sluŽbu a na jiné činnosti příjemce'
c) přiměřený zisk, kteľý je definovaný v příloze ě. 2 smlouvy- bod 4,
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d) investiění náklady ěi jejich poměmá část, pokud jsou pro poskytování služby nezbytné,
a to do qýše ođpisů.

4. Výnosové položky (věetně vymezení neuznatelných výnosů) jsou specifikovány v příloze
č.2 smlouvy azahmují:

a) výnosy vzniklé v souvislosti s poskýováním sluŽby (vyjma neuznatelných výnosů
specifikovaných v příloze č. 2 smlouvy), jedná se např. o úhĺady od zdľavotních
pojišťoven nebo od pacientů,

b) jakékoliv další dotace nebo podpora poskytovaná zveřejných ľozpočtů nebo fondů EU
kľyj ící náklady sluŽby.

5. Příjemce se zavazuje vylŽít vyrovnávací platbu za plnění zźxazku poskytovat sluŽbu

ýlučně pľo účely poskytování služby, aniŽby byla dotčena schopnost příjemce dosáhnout
přiměřeného zisku, specifikovaného v příloze č. 2 bod 4 smlouvy.

6. Konkrétní výši vyľovnávacíplatby stanoví poskytovatel. Poskytovatelje oprávněn stanovit
vyrovnávací platbu v nulové qýši, pokud dle příjemcem předloŽené analýzy specifikované
v bodu 7 ělĺínku V smlouvy nevznikne u sluŽby ztráta. Poskýovatel je oprávněn
poskytnout platbu maximálně ve qýši stanovené Zastupitelstvem Karlovarského kĺaje.
V případě, Že dojde ze strany zastupitelstva kľaje ke změně stanovené výše vyľovnávací
platby, bude tato změnařešena dodatkem ke smlouvě.

7. Podkladem o stanovení výše vyrovnávací platby poskytovatelem je ekonomická analýza
nákladů a ýnosů jednotlivých oddělení zpracovanápříjemcem' kteľá je součástí přílohy ě'
2 smlouvy. Příjemce odpovídá za to, že bude vycházet zűč,etní závérky příjemce za
předchŁející kalendářní ľok, planů hospodaření na kalendářní rok, popř. dalších
dokumentů, kteľé jsou podkladem pľo výpoěet výše vyrovnávací platby.

8. Vyrovnávací platba bude poskytnuta jednorázově, a to do 20 dnů po schválení
v zastupitelstvu kraje auzavŕeĺi smlouvy na úěet příjemce uvedený v zźů'iavi smlouvy.

9. Příjemce je povinen předloŽit vyúčtování vyrovnávací platby nejpozději do 31.08.2019.

10. Příslušné náklady a výnosy musí bý promítnuty v účetnictví příjemce, a to nejpozději do
30.06.2019.

l l. V případě, že příjemce vyrovnávací platbu nevyčeľpal, musí nespotřebovanou ěástku vrátit
poskytovateli do 31.08.2019 na účet poskytovatele uvedený vzáhlaví smlouvy' var.
symbol 40' 

Čhnek VI.
Vedení oddělené evidence

1. Příjemce je povinen vést oddělenou evidenci ýnosů a nákladů, kteľá se týká poskytování
sluŽby (dále jen 

',oddělená evidence"). Učetní opeľace související s poskýnutím
vyľovnávací platby musí bý odděleně identifikovatelné od ostatních účetních operací
s vyľovnávací platbou nesouvisejících. Příjemce je povinen vést oddělenou evidenci
s vazbou k vyrovnávací platbě formou nákladového střediska. Celková výše výnosů a
nákladů z oddělené evidence musí odpovídat, po zvýšení o ostatní náklady a výnosy
nesouvisející s vyrovnávací platbou, nákladům a výnosům vykazovaným v rámci roční
účetní zćwérky příjemce.

2. Náklady a výnosy z oddělené evidence vykazuje příjemce poskytovateli v souladu s účetní
závěrkou příjemce. V ľámci nákladů z oddělené evidence vykazĄe příjemce poskytovateli
samostatně přiměřený zisk. Náklady vedené v oddělené evidenci vychazeji z cen v souladu
s platnými pľávními předpisy.
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3. Vľámci oddělené evidence pŤiřazuje příjemce náklady kjednotlivým ěinnostem vrámci
sluŽby na základě principu objektivnosti a pruhlednosti.

4. Pořizovací cenu dlouhodobého majetku zahrnuje příjemce do nákladů formou úěetních
odpisů.

5' oddělenou evidenci vede příjemce tak, aby bylo prokazatelné, Že Žádné náklady, výnosy
ani přiměřený zisk nebyly započteny nebo přiřazeny více neŽ jedenkľát.

6. Výsledky oddělené evidence za období od 0l.01.2018 do3l.IŻ.2018 (dále jen,,výsledky..)
je příjemce vyrovnávací platby povinen nechat ověřit v rámci auditu ročni účetní závěíky
nezávislým auditoľem a spolu se zprávou auditora je předloŽit poskytovateli v rámci
vyúčtování vyrovnávací platby nejpozději do 31.08.2019.

7. Příjemce předloŽí poskytovateli výroční zprávuza poslední období podle platného zákona
o účetnictvi zahrnujicí i výsledky hospodaření, v teľmínu do 31.08.2b19.

8. Příjemce je povinen na vyzváni poskytovatele do 30 dnů poskytnout údaje o místě pobytu
pacientů u oddělení, kteľé jsou předmětem financování, ato za sledované óbdobí, a umoźnit
jejich kontrolu.

čHnek VII.
Kontrola vyrovnávací platby

1. Příjemce je povinen umoŽnit poskýovateli nebđ jím pověřeným osobám provedení
kontľoly oddělené evidence a využiti vyľovnávacĺ plátby,'zejméná ďe platnéh o zákona o
finanční kontľole a zákona o kontrole.

2. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré účetní záznamy a dokumenty související
s poskytováním sluŽby a prokazující čeľpání peněŽních prostředků na poskýování služby
po dobu l0 let následujících po skončení kalendářního roku' na který byla vyľovnávačÍ
platba poskytnuta.

3. V případě, Že poskytovatel zjistí, že by|a poskytnuta vyrovnávací platba ve ýši, která je
V rozporu s touto smlouvou' tj. zejména v případě poskytnutí vyrovnávací platby např.
v důsledku nesprávně vedené oddělené evidence, jedná se o porušení ľozpoětové kázně ve
smyslu $ 22 zákona ě.25012000 Sb., o ľozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozděj ších předpisů.

čHnek VIII.
Důsledky porušení povĺnností příjemce

V případě, Že příjemce dle článku V bod 11 smiour.y nevľátí převodem na účet
poskytovatele nevyčeľpanou část vyrovnávací platby, považujíse tytohnanční prostředky
za neoprávněně zadržené ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o ľozpočtových pľavidlecĹ
územních ľozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen p.oué.t v souladu
s ustanovením $ 22 zákona o ľozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za
porušení ľozpočtové kázně.

JestliŽe příjemce vtermínu do 3l.08'2019 nepľovede f,rnanční vyúčtování vyrovnávací
platby za rok 2018, tj. neprokáŽe způsobem stanoveným v čl. VI. pouŽiti finaněních
prostředků v souladu s ustanovením čl. II., resp. nesplní povinnost át" ol. VI odst. 8,
považují se tyto prostředky' ľesp. jejich část' v.o'.áhu neprokázźní, za neoprávněně
pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních ľozpočtů.
Příjemce je v takovém případě povinen pľovést v souladu_s ustanovením $ 22 zźtkona o
ľozpočtových pľavidlech odvod za porušehí ľozpočtov é kázĺě rozpočtu posŘytovatele.
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3. Veškeré platby jako důsledky porušení rozpočtové kázně pľovede příjemce formou

bezhotovostního převodu na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy,
var. symbol

čHnek IX.
Další ustanovení

1. Povahajakýchkoli výhľadních nebo zvláštních práv udělených podniku oľgánem
poskytujícím podporu
Tato pľáva nebyla udělována.

2. Popis kompenzačního mechanizmu a parametru pro výpočet, kontľolu a přezkoumání
vyrovnávací platby
Kompenzace je poskytována na záklaďě uzavřené smlouvy a usnesení Zastupítelstva
Kaľlovarského kĺaje o výši vyľovnávací platby jako platba zálohová.

3. opatřeníkzamezení a vľácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby

V případě, kdy by v rámci prováděné kontroly Karlovaľský kĺaj zjistil, Že byla poskýnuta
nadměmá vyrovnávací platby, vyzve příjemce k vrácení této nadměmé vyľovnávací platby.

Clánek X.
Zá.ľ-érečná ustanovení

l. Příjemce pľohlašuje, Že si je vědom:

a) následků vzniklých uvedením nepľavdivých údajů ve výsledcích nebo v oddělené
evidenci, kteľé by vedly k případnému neoprávněnému čerpání vyľovnávací platby,

b) důsledků případného poľušení rozpoětové kźr'ně podle platných zákonů o rozpočtoqých
pľavidlech.

Ż. Smlouva se řídí příslušnými ustanovenimi zćlkona č,. 89l20I2 Sb., oběanský zákoník, ve
znéni pozdějších předpisů a zźlkona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněĺí pozdějších
předpisů a dalšími příslušnými předpisy České ľepubliky a právními předpisy ES.

3. Tato smlouvanabýváplatnosti dnem podpisu oběma smluvními stľanami.

4. Tato smlouva nabývá úěinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona ć. 34012015

Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteľých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
ľegistru smluv (zákon o registru smluv)' ve znění pozdějších předpisů. Smluvní stľany se
dohodly, Že uveřejnění smlouvy v registru smluv pľovede poskytovatel. Kontakt na
doručení oznámenío vkladu příjemci je uveden v záhlavi smlouvy u příjemce.

5. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, zĺichž každý má platnost originálu.
Poskýovatel obdrží 3 ýtisky, příjemce 2 výtisky.

6. Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva Karlovarského kľaje usnesením
č). ZK 4 9 dne 28.02.2019

kł /Ô/7 Karlovy VKarlov
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Za epĺármmŕ*U[itrg]rt-: 

Podpis:.' " " 



-
Přílohy:

1. Rozsah sluŽby, kteľá je předmětem smlouvy o závazku veřejné sluŽby a poskýnutí
vyrovnávací platby za plnění závazkuveřejné sluŽby

2. Komentář, vzorec, výše vyľovnávací platby
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PŘÍLoHA č. 1 Smloury
závazkuveŕe mezt

o zź'ľazku veřejné služby a poskytn utí-vy-ľovnávací platby za plnění
SoKoLoV s.ľ.o.

Rozsah služby, kteľá je předmětem služby obecného hospodářského zájmu v nemocnicĺSokolov pro NEMos SoKoLoV s.ľ.o. spočívá v:

l' Zajištěni nepřetrŽité přítomnosti, zdravotn|ckých pracovníků a jiných odbomýchpracovníků na niže speciťrkovaných odděleních, u rÄunu nezbytném pro poskytovánísluŽby při splnění peľsonálníh o zábezpeč,ení zdravotních sluŽeb odpovídajícímu ust. $ l lodst' 4 zákona č' 37212011 Sb., o zdravotnĺclr sluzuĺch a'podmínkách jejich poskytování'v zněnípozdějších předpisů a prováděcímu prrívnímu pi"apĺru' tj. vyhlášóe č.9gl2;12 sb.,o požadavcích na minimální peľsonální ,ua"rpćĺ"ní zdravotních sluŽeb , ve zněnípozdějšího předpisu a při splnění iechnickél'o u uo.'r'JĹo vybavení zdľauotnicL ého zařízeni,odpovídajícímu $ l 1 odst' 6 zákona č,.372l2olt st., o zoravotních sluŽbáclra podmínkáchjejich poskytováĺí,.ue 
.znění pozdějších greapĺst-ä päváděcímu právnímu předpisu, tj.vyhlášce ě' 92/2012 Sb', o požaáavcí"h ń -inĺäjlnĺ technicLé u uc.r'e vybavenízdravotnick ý ch zařízení a kontäktních pľacovĺsľ aoÁacĺ peee.

2' Poskytování zďr'avotní péče spoěívající v neodkladné akutní lůŽkové a ambulantnínemocniční péči zejména obyvatelům ru.louu''ĹJĹo kľ 
'aje 

na níŽe specifikovanýchodděleních' u akutní lůŽkové péče nepře tržitě,sedm dní v týdnu' dvacet čtyři hodin denně.3' Zajištění nezbytné činnosti a zdroje včetně zdravotnických prostředků, speciálního

;Íäl]:lť*ého 
materiálu, léčivých přípľavků apod. k)abezpeč,ení nižespecifikovaných

4' Poskytování niže specifikovaných oddělení v místě provozování uděleného v opľávněník poskytování zdľavotních služeb.

a NEMOS

oddělení, kteľá jsou předmětem služby obecného hospodářského zájmu:

1. PRovozovÁľÍ oDDĚLENÍ
V NEMOCNICI SOKOLOV

soUDNÍHo lÉxłŘsrvÍ A ToxIKoLoGIE
odůvodnění: Jediné oddělení vkĘi, ošetřuje celý region. od l .10.2004 má oddělení zrozhodnutí vedení Kaľlovaľského kľaje statut kľajského pľacoviště.

2. PRovozovÁľÍ očľÍHo .DDĚLENÍ v ľnnĺocNlcl soKolov
odůvodnění: Jediné lůžkové oddělení v kraji, ošetřuje celý region včetně řešení akutníchkomplikací a űrazű, přebírápaciený ze všech nemocnic kraje 24hod denně.
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Příloha č. 2 Smlouvy o závazku veřej né služby a poskytnutí vyrovnavacr platby za plnění záxazkyveřejné služby mezi Kaľlovaľskýmkľajem a NBMos soKoLoVs.ľ.o.:
Komentář, vzoľec'

I. Komentář:

ekonomiclcĺ nákladů a

Komentář obsahuje popis způsobu výpočtu výše vyrovnávací platby:

1' Vyľovnávací platba se stanoví jako rozdíl mezi náklady, které příjemci vzniknou prokazatelně
v souvislosti s poskytováním sluŽby obecného hospodářského zájmu (dále jen,,veřejná služba,.)a které jsou prokazatelně uznatelné, a qýnosy pľokazatelno urniLly.ni v souvislosti
s poskytováním veřejné služby. Poskytnuté finanční prostředky lze pouŽít pouze na úhradu
nákladů souvisejících s poskytováním veřejné služby.

2. Náklady
a) osobní náklady _ budou zahmuĘ veškeré osobní náklady (qýše osobních nákladů musí b;ýtpřiměřená v rámci ostatních osobních nákladů příjemce, případné rozdí|y musí býposkytovateli písemně navyŽádání zdůvodněny) _ vyjma nákladů uvedených pod písm' f)b) ostatní provozní náklady (identifikovatelné,jedno'nuJne příslušející k dané ěinnosti, účetně

evidované, ověřitelné a podloŽené originálními dokumený, např. spotřeba materiálu aenergií, PHM, náklady na opľavy a údržbu, cestovné, náklady na školení, poštovné'
telekomunikaění služby, pojistné, nájemné. Vždy se musíjednat o náklady nezbytně nutné),c) reżijní náklady (nákladové položky spoleěné pro více nákladoých středisek) - přijemce
musí mít zpracované vnitřní pľavidlo (pokyn, směrnici...) o rozvrho vźní rcżijních nákladů,
kteľé bude při výpočtu aplikováno (konzistentnost účetních metod) a na vyżádání jej
předloží poskýovateli

d) správní'ľežie (nákladové položky pro celý subjekt) _ příjemce musí mít zptacovanévnitřní
pravidlo (pokyn, směrnici...) o rozvrhování spnávní režie, kteľé bude při výpoětu
aplikováno anavyŽádźlní jej předloŽí poskytovateli (konzistentnost účetních metod).e) Do výše uvedených nákladů nelze započ,íst neuznatelné náklady , a to znásledujících účtů,účtoých skupin: 504 _ prodané zboŽí,5l3 - náklady nareprezentaci, 53. - daně a poplatky,
543 - dary,544 _ smluvní pokuty a úroky zpľodlení,545 _ ostatní pokuý penále,546 -odpis pohledávek, 549 _ manka a škody zprovozní činnosti, ss. - odpisy, Íezerv)ĺ,
komplexní náklady příštích období a opľavné poloŽky v pľovozní oblasti (vyjma účtu 55l),
56' - finanění náklady, 57. _ rezervy a opravné poloŽky ve finanční oblasti, 59. _ danězpŕíjmt, převodové űěty arezervana daň z příjmů.

Đ Do nákladů dálle nelze ýslovně zahrnout t5rto náklady, i kdyžby byla prokázźnajejich
souvislost s poskytováním zdravotních služeb, které jsou předm ctěm )avazku veřejné
služby:

Náklady na repľezentaci
Náklady na právní služby
Náklady na manažeľské poradenství
Náklady na poradenské služby
Náklady na propagaci a reklamu
Náklady na kulturní a spoľtovní akce
Náklady na zaměstnanecké benefity
Sponzorsfví
M.imořádné odměny ělenů představenstva a.s. a jednatelů s.ľ.o. a jejich povinné
odvody
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3. Výnosy pľokazatelně vzniklé v souvislosti s poskytováním veřejné služby



...I

l Termínem bazický bod (z anelického Basis ooínt) se ve finanční oblasti označujejedna setina procenta ( l %: l00 bp). V bazických
bodech se udávaií především úrokové míry a výnosové míry ľůzných finančních nástrojů. Například změna úrokové mĺľy z l 7o p.a. na

a) z ěinnosti,

b) dotace,

c) graný,
d) ostatní výnosy z činnosti (výnosová poloŽka celého subjektu, která nejde přičlenit

nákladovému středisku) - příjemce musí mít zpracované vnitřní pravidlo o ľozvrhování
ostatních qýnosů z činnosti (pokyn, směmici...)' které bude aplikováno a navyżádání jej

předloží poskýovateli.
e) Do výše uvedených qýnosů nelze započíst neuznatelné ýnosy, a to z následujících úětů,

úětoqých skupin: 604 -trżby zazbożí, v ľámci úětové skupiny 64. - jiné provozní výnosy:
ne|ze započ,íst vyrovnávací platbu, platby za s|uŹby hrazęné Karlovarským kĺajem v rámci

uzavřené veřejnospľávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních sluŽeb a dalších

ěinností a ýnosy ze změny metod, 66.- finanční qýnosy.

4. Přiměřený zisk - souěástí kalkulace, z vlastních nákladů ěinnosti: V souladu s ustanovením

ělánku 5 Rozhodnutí Komise (20lŻĺŻl/EU) SGEI se do vyrovnávací platby zahrnuje přiměřený

zisk. Přiměřeným ziskem se rozumí míľa návratnosti kapitálu s přihlédnutím k úľovni rizika.
Mírou návľatnosti kapitálu se rozumí interní míra návratnosti kapitálu' kteý podnik investoval
během doby trvání pověření. Za pŕiměŕenou je povaŽována míra návľatnosti kapitálu, kteľá

nepřesáhne příslušnou Swapovou sazbu naqýšenou o 100 bazických bodůl. V této souvislosti se

za příslušnou Swapovou sazbu povaŽuje příslušná míra návratnosti bezrizikové investice.
Příslušnou Swapovou sazbou je swapová sazba, jejíż doba splatnosti a měna odpovídají době

trvání a měně pověřovacího aktu.

Finanční prostředky jsou příjemci poskytovány maximálně na období jednoho ľoku. Výše
přiměřeného zisku se odvíjí od roční swapové sazby v korunách. Výše přiměřeného zisku pro
rok 20l8 se bude odvíjet od roční swapové sazby pro CZKp|atné k l' 1.2018 navýšené o l00
bazických bodů.

Vzoľec

a) U\fN: PM + ON + OPN + PR + SR
b) VP = ÚVN + PZ _vC

a) ÚrrN _ úplné vlastní náklady
b) PM _ přímý mateľiál
c) oN _ osobní náklady
d) oPN - ostatní provozní náklady
e) PR-provoznireŹie
f) SR_správníreŽie
a) VP _ maximální povolená vyrovnávací platba

b) Úw - úplné vlastní náklady
c) PZ - přiměřený zisk
d) VČ - qýnosy z ěinnosti

|,2 o/o zname,ntL změnu o 20 bD.
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u. Výše vyrovnávací platby (ekonomická ana|ýza nákladů a výnosů příjemce)

Náklad osL ocNt
L. Provozní náklad celkern ,. 664 057 6 22t t39

elkelrn1-. 1_. lvlaterĺálowé nákla 563 4t 7 4 522 121lék 20 CJ7,7 614 ()25
szĺVl 68 a96 478 a6()
krew o o

o
o

ostatní 474 503 3 025 236
7. -2 N|ernateriálo wé náklad 1- L00 640 1_ €'99 01aL.Z.a eŕre te 275 534 586 255elektrika a9 3r-6 190 03a

287 64Et
oEo lo

o sta t rrí
raate 135 192

51 ()26 108 569

7..2-2 a udržovánírao 92 6()6 297 973
L.2.3. cestowné 66 205 7 8297_-2.4 ostatní sltrž 364 77-6 s4a s47ernné 273 304 777 494služ lékařů 27 976 79 586

o=o
sta trr í 63 436 4L 467

1_.2. S- tne vozní nákla 301 579 25A 4L42- lOsobnÍ nákladrr cclkern 7 56,6 676 21 (ra'g 16Í'2-!'-lMzdowé nákladv 5 624 509 L6 265 9a4rnzdorzé nákla s 6zt. 26'4 L3 925 7A4
o
o ooN 3 245 2 34L zo(J2.2-Oclwo na socl Í a zc'ravotnÍI I- 9t_1_ 230 4 734 766

Sociál iští 1_ 4()5 316 3 4AL 446,
ośo Zdravotní išténí 505 91_4 t 253 321

klady2 ná.3.ostatrrĺ soclálnÍ 30 937 aa o103. Režle t54 ('4t_
3-1-.Daně a poplątky o oFinanční náktadv3-2 154 04L 493 02o3.3.Nláklac'y na ope rační sálv o c'3.4.Náklady na lékárnu o o

o o
o ona ve<ĺení ne rnocnice

4.
řídící

4. 2. Nlá kla
4_ 1'. Nákla

o o
L22 SO7 81 5 55(l

.r 3a5 34a t-6 339 642latba o rněsta6
6

rorznáwací
e2. Do o o

o o
o o

4 3€t5 34a 7,6 339 642

5 tzt 93t t2 2r9 826
11a a41 357 743

7- VylovÍtáv.Gí PLtl'.

.Grant
ebde sl

Přirněřen zisk

z
s

klr
s96

6-4 no
6.5.ostatní

s z.ao rr4 ,.2Vlzrovnáwocí p!.tl't CclkcÍn L7 34t
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