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Smlouva o zźnazku veřejné služby
a poskytnutí vyľovnávací platby za plněnízźĺľazku veřejné služby

(dále jen ,'smlouva")

Kaľlovaľský kraj
se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vaľy
zastoupený: Ing. Janem Burešem, členem Rady Kaľlovaľského kraje, nazákladě

usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje: č,. ZK 49102119
ze dne28.02.2019

IČo: 70891168
DIČ: CZ]O89L168
doručovací adľesa: Závodni 353/88, Karlovy Vary _ Dvory, PSČ 360 06, DS: siqbxt2
bankovní spojení: č,.il':

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

a

NEMOS PLUS s.r.o.
se sídlem:
zastoupená:

ICO:
DIČ:
bank. spoj.:
číslo účtu:
datová schĺánka:

Na FlorenciŻ116115, Nově Město, 1l0 00 Praha l
Barborou Vaculíkovou
Václavem Jirků
477 149r3
CZ69900451Ż
Čsog a.s., poboěka Karlovy Vary

cwspvjg

Registrace ve veřejném ľejstříku: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vloŽka I28 389
(dále jen ,,příjemce")
(společně jako,,smluvní stľany")

Clánek I.
Úvodní ustanovení

l. Poskytovatel jako vyšší územní samospľávný celek mázájem na zajištění služeb, jejichž
poskytování je na 'űzemí Karlovarského kĺaje jedinečné' popř. s celokľajskou působností
(dále také,'služba").

2. Příjemce je k datu uzavření této smlouvy na základé rozhodnutí Kľajského úřadu
Karlovarského kľaje' odboru zdravotnictví, čj.: 654lZDlIŻ-4 ze dne Ż7 '06.20lŻ o udělení
oprávnění k poskytováni zdravotních sluŽeb drŽitelem oprávnění k poskytování zdravotních
služeb, které zahrnuje mj' provozování:

- dlouhodobě intenzivní ošetřovatelské péče.

(dále jen,,sluŽba")

3. SluŽba má chaľakter sluŽeb obecného hospodářského zźĄmu ve smyslu Sdělení Komise
Evropského společenství ě. oJ 200IlC 17l04 a ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 20.
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pľosince 2011 o použití čl. 106 odst.2 Smlouvy o fungování Evľopské unie na státní

podpoľu ve foľmě'vyľovnavacĺ platby zazźtvazek':Ť"jl: služby udělené uľčitým podnikům

porrlr.rry* poskytováním sluŽěb obecného hospodářského zájmu (z1LŻlzIlEU)'

4. ZastupitelstvoKarlovaľskéhokľajeusnesenímč. ZK4l5llrŻll8zędne13.|2.Ż018schválilo
službu uvedenou v článku I. bodu 2 smlouvy sluŽbou obecného hospodářského zájmu'

SluŽbou se ľozumí činnosti uvedené v článku Í. uoa.' 2 smlouvy, ľozsah sluŽby je uvedený

v článku II smlouvy a v příloze č' 1 smlouvy'

5. ZastupitelstvoKarlovarskéhokĺajeusnesenímč' ZK lsltzllszedne13.l2'20I8schválilo
vyrovnávací platbu za podmínky, Že vyľovnávaci platba nebude představovat veřejnou

podporu.

6' Poskytovatel je připraven příjemci za podmínek stanovených smlouvou'poskýnout zcela

nebo částeonc vyróvnávací platbu 'a 
poskytování slu-zby, a to v souladu s Rozhodnutím

Komise ze dne io.lz.zoll ďpoužití ot. too'oost. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na

státní podporu ve formě vyľovnávací platby za závazek veřejné sluŽby udělené uľčitým

podnikům pověřeným posťytování služeb obecného hospodářského zájmu(2aw2llEu)'

7 . Podpoľa poskytnutá dle smlouvy byla na zak|aďépříjemcem poskytnutých údajů smluvními

stranami lyhodnocena jako opatření nezak|ádající veřejnou podporu p9dľ čl' l07 odst' 1

Smlouvy o n ngorrenĺ.rrroprte unie (dříve el. 
-sz 

odst. 1 Smlouvy o za|oženi Evropského

společenstvĺ1,íayzvsak příjemce výs1ovně bere navědomí, Žekompetentním oľgánem

ŕpo.o.r'.ní'slučítehosti poitytnuté podporľ se :q9lečným trhem vpřípadě' že by se

jednalo o veřejnou podporu, je tolik-o ťo*i'" @Ś). romise (ES) je opľávněna uloŽit

příjemci poapo.y nu*ácänĺ vôŕejné podpory, spolu s příslušným úrokem' Příjemce podpory

poäpi'"- této smlouvy stvľzuje, Žeby1 s touto skuteěností seznámen'

8. Příjemce podpoľy dle této smlouvy sezavazujevľátit poskýovatelibezzbyečného odkladu

poskytnutou podpo.., věetně úľoků podle Najřízení komisę v případě, že se jeho poskytnuté

údaje nebo pľohiášení v předchozíň odstavci uvedené prokaŽijako nepravdivé, či pokud

Komise (ES) rozhodne podle přímo aplikovatelného právního předpisu buď o vľácení

podpory,prozatímnímnavľácenípodpoľyneboopozastavenípodpory.

čbnek II.
Rozsah poskytování služby

1. Příjemce prohlašuje' Že poskytoval sluŽbů ďe iéto smlouvy, a to následujícím způsobem:

a) Zajistil nepřetrŽitou přítomnost zdľavotnických pracovníků a. jiných odbomých

pracovníkď na odděleńích v rozsahu nezbyném pro poskytování služby při splnění

peľsonálníh o zabezpećení zdľavotních sluŽeb odpovídajícímu ustanovení $ 11 odst' 4

zákona ě. 372lŻOI1 Sb., o zdľavotních službách a podmínkách jejich poskýování,

ve zĺěnípozdějších předpisů a prováděcímu pľávnímu předpisu, tj' vyhlášce č''99l20I2

Sb., o poŽaďaicich na minimáiní peľsonálrni zabezpeěeni zdravotních sluŽeb' ve znění

pozdějšího předpisu a při splnění technického a věcného vybavení zdľavotnického

zařizení,odiovíäajícĺmů 5 1i odst. 6 zźlkonač,.372lŻ0I1 Sb., o zdľavotních sluŽbách a

podmínkácľ'.1.;i.l' po'kytävání, ve znění pozdějších předpisů a prováděcímu právnímu

předpisu, ti. 
"yľ'lĺs.. 

ć,'' 9Żl2OI2 Sb', o požadavcích na minimální technické a věcné

vybávení áravotnických zaÍízení a kontaktních pracovišť domácí péče'

b) poskýoval zdravotní péči spočívající v neodkladné akutní lůŽkové nemocniční péči

zejména obyvatelům 
^Kaľloiarskéio kĺaje na odděleních, u akutní lůŽkové péče

n"pĺ.t'zito, śedm dní v týdnu' dvacet čtyři hodin denně,

c) zajistil si nezbytné činnosti a zdroje včetně zdľavotnických pľostředků' speciálního

zdravotnického materiálu, léčivých přípravků apo d. k zabezpeć'ení sluŽby'
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2. Příjemce prohlašuje, že poskytoval službu v místě pľovozování uděleného v oprávnění
k poskyování zdravotních sluŽeb' SluŽba měla povahu veřejné sluŽby pro spádové űzemi.

Clánek III.
Délka trvání závazku posĘtovat službu

Příjemce poskýoval službu od 01.0l.20l8 do 3l. I2.20I8'

čbnek IV.
Kontľola poskytování služby

1. Poskytovatel je opľávněn pľovést kontľolu, zda přĺjemce poskýoval sluŽbu a zđa ji
poskytoval řádně.

2. Poskytovatel je zejména oprávněn pľovádět pľůzkum mezi pacienty, kteří byli nebo měli
byt příjemcem ošetřeni v rámci poskytování sluŽby.

3. V případě, že poskytovatel zjistí, Že příjemce neposkytoval sluŽbu v ľozsahu čl. II' odst. 1

písmeno a), b) nebo sluŽba nebyla poskytována řádně, oznámí tuto skutečnost neprodleně
příjemci (dále jen ,,oznámení"): oznámení musí obsahovat popis zjištění, způsob a důvod
áištění, návľh opatření k nápravě do budoucna.

4. Příjemce je oprávněn vyjádřit k oznámení své stanovisko: v čem oznámeni zjištění
poskýovatele akceptuje či nikoli, z jakého důvodu zaujímá toto stanovisko, zda
poskytovatelem navrhovaná opatření bude realizovat či navrhuje vlastní, v jaké lhůtě je
bude realizovat, jak a kdy může poskytovatel provést kontrolu. Poskytovatel je povinen
akceptovat vlastní opatření příjemce, pokud povedou k nápľavě vytýkaného stavu'
nedohodnou-li se příjemce a poskytovatel jinak.

člĺnek V.
Výše vyľovnávací platby

l. Vyrovnávací platbou se ľozumí platba zľozpočtu poskytovatele za plnění závazku
poskytovat sluŽbu. Vyľovnávací platba se stanoví jako ľozdíl mezi náklady, které příjemci
vzniknou v souvislosti s plněním závazku poskytovat sluŽbu a kteľé jsou pľokazatelně
uznatelné, a ýnosy, které příjemci vzniknou v souvislosti s plněním závazku poskytovat
sluŽbu, plus přiměřený zisk. Výpoěet vyrovnávací platby je uveden v příloze č. 2 smlouvy
_ komentář 

' vzorec, výše vyľovnávací platby).

2. Poskytovatel poskytne dle této smlouvy vyľovnávací platbu příjemci ve výši 50%
zpožadované částky l3.50l .37l,-- Kě, tedy částku ve qýši 6.750.685,50Kč. Na vyplacenou
vyľovnávací platbu se vztahuje vyičtování a rea|izace kontroly ze strany poskytovatele,
v souladu s touto smlouvou. Zastupitelstvo kľaje můŽe rozhodnout o doplacení
vyrovnávací platby na částku uvedenou v žádosti, po předloŽení vyúčtování ze strany
příjemce.

3. Nákladové položky (včetně vymezenineuznatelných nákladů) jsou specifikovány v pŤiloze
č.2 smlouvy azahmuji:

a) náklady vynaloŽené v souvislosti s poskytováním sluŽby (vyjma neuznatelných
nákladů specifikovaných v příloze č. 2 smlouvy)

b) odpovídající podíl ťlxních nákladů na sluŽbu a na jiné činnosti příjemce,

c) přiměřený zisk, který je definovaný v při|oze č. 2 smlouvy- bod 4,

d) investiční náklady ěi jejich poměľná část, pokud jsou pro poskýování sluŽby nezbyné,
a to do výše odpisů
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4. Výnosové poloŽky (věetně vymezení neuznatelných výnosů) jsou specifikovány v příloze
č.2 smlouvy azahrnuji:

a) výnosy vzniklé v souvislosti s poskytováním sluŽby (vyjma neuznatelných výnosů
specifikovaných v pÍí|oze č. 2 smlouvy), jedná se např. o úhľady od zdľavotních
pojišťoven nebo od pacientů,

b) jakékoliv další dotace nebo podpora poskytovanázveŤejných rozpočtů nebo fondů EU
kľyj ící náklady sluŽby.

5. Příjemce se zavazuje využit vyľovnávací platbu za plnéni závazkll poskýovat sluŽbu
výlučně pľo účely poskytování sluŽby, aniŽby byla dotěena schopnost příjemce dosáhnout
přiměřeného zisku, specifikovaného v příloze č' 2 - bod 4 smlouvy.

6. Konkľétní výši vyrovnávací platby stanoví poskytovatel. Poskytovatel je oprávněn stanovit
vyrovnávací platbu v nulové výši' pokud dle příjemcem předloŽené analýzy specifikované
v bodu 7 článku V smlouvy nevznikne u sluŽby ztrźúa. Poskytovatel je oprávněn
poskytnout platbu maximálně ve výši stanovené Zastupitelstvem Kaľlovaľského kĺaje.
V případě, Že dojde ze strany zastupitelstva kľaje ke změně stanovené ýše vyrovnávací
platby, bude tato změnařešena dodatkem ke smlouvě.

7. Podkladem o stanovení ýše vyrovnávací platby poskytovatelem je ekonomická analýza
nákladů a výnosů jednotlivých oddělení zpracovaĺápříjemcem' která je souěástí přílohy ě.
2 smlouvy. Příjemce odpovídá za to, Že bude vycházet zuč,etni závěrky příjemce za
ptedchazejíci kalendářní rok, plánů hospodaření na kalendářní rok' popř. dalších
dokumentů' které jsou podkladem pľo výpoěet výše vyrovnávací platby.

8. Vyľovnávací platba bude poskytnuta jednorázově, a to do 20 dnů po schválení
v zastupitelstvu kĺaje auzavření smlouvy na účet příjemce uvedený v zélhlraví smlouvy.

9' Příjemce je povinen předloŽit vyričtování vyrovnávací platby nejpozději do 3l.08.2019.

l0. Příslušné náklady a výnosy musí bý pľomítnuty v úěetnictví příjemce, a to nejpozději do
30.06.2019.

1 l. V případě' že příjemce vyrovnávací platbu nevyčerpal, musí nespotřebovanou ěástku vrátit
poskytovateli do 31.08.2019 na úěet poskyovatele uvedený vzáhlaví smlouvy, vaÍ.
symbol 

čtánek VI.
Vedení oddělené evidence

l. Příjemce je povinen vést oddělenou evidenci výnosů a nákladů, která se ýká poskytování
sluŽby (dále jen ,,oddělená evidence"). Účet''í operace související s poskytnutím
vyľovnávací platby musí b;it odděleně identifikovatelné od ostatních úěetních operací
s vyrovnávací 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 vyľovnávací platbou, nákladům a výnosům vykazovaým v rámci roční
účetní závěrky příj emce'

Ż' Náklady a výnosy z oddělené evidence vykazuje příjemce poskýovateli v souladu s účetní
závěrkou příjemce. V rámci nákladů z oddělené evidence vykazuje příjemce poskytovateli
samostatně přiměřený zisk. Náklady vedené v oddělené evidenci vycházejí z cenv souladu
s platnými právními předpisy.

3. Vrámci oddělené evidence pÍLŤazuje příjemce náklady kjednotlivým činnostem vrámci
sluŽby nazákladě principu objektivnosti a pruhlednosti.
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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 zapoćteny nebo přiřazeny více neŽ jedenkľát.

6. Výsledky oddělené evidence zaobdobiod 0l.01.20l8 do 31.l2.Żu,8 (dále jen,,výsledky")
je příjemce vyrovnávací platby povinen nechat ověřit v rámci auditu roční účetni závéíky
nezávislým auditoľem a spolu se zpľávou auditora je předložit poskytovateli v rámci
vytičtování vyrovnávací platby nejpozděj i do 3 l .08.20 1 9.

7. Příjemce předloŽí poskytovateli výľoční zprźtvuza poslední období podle platného zákona
o účetnictví zahrnující i vysledky hospodaření, v termínu do 3l.08.2019.

8. Příjemce je povinen na vyzváni poskytovatele do 30 dnů poskytnout údaje o místě pobytu
pacientů u oddělení, kteľé jsou předmětem financováni, ato zasledované období, a umoźnit
jejich kontľolu.

čhnek VII.
Kontrola vyľovnávací platby

l. Příjemce je povinen umoŽnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení
kontľoly oddělené evidence avyužití vyľovnávací platby, zejména dle platného zákona o
ťrnanční kontľole a zákona o kontrole.

Ż. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeľé účetní záznamy a dokumenty související
s poskytováním služby a prokazující čeľpání peněžních prostředků na poskytování slużby
po dobu 10 let následujících po skoněení kalendářního ľoku, na kteqý byla vyľovnávací
platba poskytnuta.

3. V případě, Že poskytovatel zjistí, žebyla poskýnuta vyrovnávací platba ve výši' která je
v ľozporu s touto smlouvou, tj. zejména v případě poskytnutí vyrovnávací platby např.
v důsledku nesprávně vedené oddělené evidence, jedná se o porušení ľozpoětové kŁně ve
smyslu $ 2Ż zákona č,. 250lŻ000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozděj ších předpi sů.

Clánek YIII.
Důsledky poľušení povinností příjemce

V případě, Že příjemce dle článku V bod 11 smlouvy nevrátí převodem na účet
poskytovatele nevyčeľpanou část vyrovnávací platby' povaŽují se tyto finanční prostředky
za neoprávnéně zadržené ve smyslu ustanovení $ 22 zákona o rozpoětoých pravidlech
územních rozpočtů' Příjemce je v takovém případě povinen pľovést v souladu
s ustanovením $ 22 zźlkona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za
porušení rozpočtové kazně.

JestliŽe příjemce vtermínu do 31.08.2019 neprovede finanční vyúčtování vyľovnávací
platby za rok 2018, tj. neprokáŽe způsobem stanoveným včl. VI. použití finančních
prostředků v souladu s ustanovením čl. II., resp. nesplní povinnost dle čl. VI odst. 8,
považuji se tyto prostředky' resp. jejich část, v rozsahu nepľokŁání, za neoprávněně
pouŽité ve smyslu ustanovení $ 2Ż zákona o rozpoětových pľavidlech územních rozpočtů.
Příjemce je v takovém případě povinen provést v souladu s ustanovením $ 22 ziíkona o
rozpočtových pravidlech odvod za porušení ľozpočtovékázně ľozpoětu poskýovatele.

Veškeľé platby jako důsledky porušení rozpočtové kázně provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na ĺlčet poskytovatele uvedený v zźlhlaví smlouvy,
var. symbol 

1
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čhnek IX.
Další ustanovení

1. Povaha jakýchkoli výhľadnĺch nebo zvláštních práv udělených podniku orgánem
poskytujícím podporu

Tato pľáva nebyla udělována.
2. Popis kompenzaěního mechanizmu a paľametrů pľo výpočet, kontrolu a přezkoumání
vyrovnávací platby

Kompenzace je poskytována na zělkladě uzavŕené smlouvy a usnesení Zastupitelstva
Karlovarského kľaje o vyši vyľovnávací platby jako platba zálohová.

3. opatření kzamezeni a vľácení jakékoli nadměľné vyľovnávací platby
V případě' kdy by v rámci prováděné kontroly Karlovarský kĺaj zjistil, žebylaposkytnuta
nadměrná vyrovnávací platby, vyzve příjemce k vrácení této nadměrné vyrovnávací platby.

čHnek x.
Závérečná ustanovení

1. Příjemce prohlašuje' Že si je vědom:

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

b) důsledků případného porušení rozpočtové kazně podle platných zákonů o rozpoětových
pravidlech.

2. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č,. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů a zákona č' 500/2004 Sb., spľávní řád, ve znéní pozdějších
předpisů a dalšími příslušnými předpisy České republiky a právními předpisy ES.

3. Tato smlouvanabýváplatnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouvanabývźl úěinnosti dnem zveřejnění v ľegistru smluv d|e zákona č,.34012015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteľých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zétkon o registru smluv), vę znění pozdějších předpisti. Smluvní strany se
dohodly, Že uveřejnění smlour,y v registru smluv provede poskytovatel. Kontakt na
doruěení oznámení o vkladu příjemci je uveden v záhlavi smlouvy u příjemce.

5. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, znichž každý má platnost oľiginálu.
Poskýovatel obdrŽí 3 výtisky, příjemce 2 výtisky.

6. Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva Karlovarského kľaje usnesením č.ZK
49 I 021 19 dne 28.02.2019 .

(, zrlĺ
Karlovy V Kaľlovy Vary lclŁulq

Za spľávnmŁ
łfltl ĺv é(,' t'fl'
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PříIohy

l' Rozsah sluŽby, která je předmětem smlouvy o závazku veřejné sluŽby a poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění zźtvazku veřejné sluŽby

2. Komentář, vzorec,výše vyrovnávacíplatby

ľŘÍr,oHł č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby a posĘtnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby mezi KaľlovaľsĘm a NEMOS PLUS s.ľ.o.

Rozsah služby, kteľá je předmětem služby obecného hospodářského zájmu v nemocnici Ostľov pľo
NEMos PLUS s.ľ.o spočívá v:

1. Zajištěni nepřetrŽité přítomnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pľacovníků na níže specifikovaných odděleních, v ľozsahu nezbytném iľo poskyto.ranĺ
sluŽby při splnění peľsonálního zabezpečení zdravotních sluŽeb oäpovĺaá;ĺcĺmu ust. 5 1l
odst. 4 zákona č).37212011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytoriání,
v zněni pozdějších předpisů a prováděcímu právnímu předpisu' tj' vyhláš cę č:.99/2012 Sb.,o požadavcích. na minimální personální zabezpeč,eĺí zdravotních sluŽeb, ve zněni
pozdějšího předpisu a při splnění technického a věcného vybavení zdravotnick éiho zařízení,
odpovídajícímu$ l1odst.6zákonač,.372l20ll Sb.,ozdiavotníchslužbáchapodmínkách
jejich poskytování, ve zněni pozdějších předpisů a prováděcímu právnímu předpisu, tj.
vyhlášce č:. 92l20I2 Sb., o poŽadavcich na minimální technické a věcné uýuu.,"ňĺ
zdravotnick ý ch zařizení a kontaktních pľacovi šť domácí péče.

2. Poskýování zdtavotní péče spočívající v neodkladné akutní lůŽkové nemocniční péči
zejména obyvatelům Karlovaľského kľaje na níŽe specifikovaných odděleních, u at<utnĺ
lůŽkové péče nepřeftžité, sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin dénně.

3. Zajištěni nezbytné ěinnosti a zdroje věetně zdľavotnických pľostředků, speciálního
zdravotnického mateľiálu' léěiv'ých přípravků apod. k zabežpeč'"Ái niž" specifikovaných
oddělení.

7. Poskytování níže specif,rkovaných oddělení v místě provozování uděleného v oprávnění
k poskytování zdravotních sluŽeb.

oddělení, kteľá jsou předmětem služby obecného hospodářského zájmu:
Provozovúní odděIení dlouhodobé íntenzívní ošetřovatelské péče (DI1P) v nemocnici
Ostrov

odůvodnění: Jediné lůŽkové oddělení v kĺaji, ošetřuje celý region, přebíľá pacienty ze všech
nemocnic l<raje 24 hod denně.
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Příloha č. 2 Smlouvy o závazkl veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazky
veřejné služby mezi Karlovaľským kľajem a NEMOS PLUS s.ľ.o.:
Komentář, vzoľec' rrýše wľovnávací platbv (ekonomiclcá ana|ýzz nákladů a rrýnosů pffiemce)

I. Komentář:

Komentář obsahuje popis způsobu ýpočtu výše vyľovnávací ptatby:

1. Vyľovnávací platba Se Stanoví jako rozđíl mezi náklady, kteľé příjemci vzniknou
prokazatelně v souvislosti s poskytováním služby obecného hospodářského zájmu (dále
jen ,,veřejná služba") a které jsou prokazatelně uznatelĺé, a výnosy prokazatelně
vzniklými v souvislosti s poskytováním veřejné sluŽby. Poskytnuté finanční prostředky
Ize použít porlze na úhľadu nákladů souvisejících s poskytováním veřejné sluŽby.

2. Náklady
a) osobní náklady _ budou zahrnuty veškeré osobní náklady (výše osobních nákladů

musí byt přiměřená v rámci ostatních osobních nákladů příjemce, případné rczdily
musí b;it poskýovateli písemně navyžádźní zdůvodněny).

b) ostatní provozní náklady (identifikovatelné, jednoznačně příslušející k dané

činnosti, úěetně evidované, ověřitelné a podloŽené originálními dokumenty, např.

spotřeba mateľiálu a energií, PHM, náklady na opľavy a údrŽbu, cestovné, náklady
na školení, poštovné, tęlekomunikaění sluŽby, pojistné, nájemné. Yždy se musí
jednat o náklady nezbytně nutné),

c) režijní náklady (nákladové položky společné pro více nákladových středisek) -
příjemce musí mít zpracované vnitřní pľavidlo (pokyn, směrnici...) o rozvľhování
ľeŽijních nákladů, které bude při výpočtu aplikováno (konzistentnost úěetních
metod) anavyžádání jej předloŽí poskýovateli

d) správní reŽie (nákladové poloŽky pro celý subjekt) _ příjemce musí mít zpracované
vnitřní pravidlo (pokyn, směrnici...) o rozvľhování spľávní ľeŽie, kteľé bude při
výpočtu aplikováno a na vyžádání jej předloŽí poskýovateli (konzistentnost

účetních metod).

e) Do výše uvedených nákladů ne|zezapočíst neuznatelné náklady, ato z následujících
účtů, úětových skupin: 504 _ prodané zboŽí,513 _ náklady na ľepľezentaci, 53. -

daně a poplatky, 543 - dary,544 - smluvní pokuty a úroky z prodlení, 545 - ostatní
pokuty penále, 546 - odpis pohledávek,549 - manka a škody zprovozní činnosti,
55. - odpisy' rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné poloŽky
v provozní oblasti (vyjma účtu 551), 56. _ finanční náklady, 57._rczewy a opľavné
poloŽky ve finanční oblasti, 59. - daně z příjmů, převodové účty a rezeÍva na daň

z příjmů.

3. Výnosy prokazatelně vzniklé v souvislosti s poskytováním veřejné sluŽby.
a) z činnosti,

b) dotace,

c) granty,

d) ostatní výnosy z činnosti (výnosová poloŽka celého subjektu, která nejde přičlenit
nákladovému středisku) - příjemce musí mit zpracované vnitřní pravidlo o

rozvrhování ostatních výnosů z činnosti (pokyn, směrnici...), kteľé bude aplikováno
a na vy žádání j ej předloŽí poskytovateli.
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e) Do výše uvedených výnosů nelze započ,íst neuznatelné výnosy, ato z následujících
úětů' účtových skupin: 604 _ trŽby za zboži, v rámci účtové skupiny 64. - jiné
pľovozní výnosy: nelze započ,ist vyrovnávací platbu, platby za služby hĺazené
Karlovaľským kĺajem v ľámci uzavřené veřejnospľávní smlouvy o spolupľáci na
zajištění pohotovostních sluŽeb a dalších činností a výnosy ze změny metod, 66.-
finanční výnosy.

Đ Do nfüladů dále nelze uýslovně zahrnout týo náklady, ikdyž by byla prokázána
jejich souvislost s poskyovánímzdravotních sluŽeb, kteľé jsoupředmětem závazku
veřejné sluŽby:
- Náklady narepÍezentaci
- Náklady na právní sluŽby
- Náklady namanažerské poradenství
- Nfülady na poradenské sluŽby
- Náklady na pľopagaci a reklamu
- Náklady na kulturní a sportovní akce
- Náklady na zaměstnanecké benefity
- Sponzorství
- Mimořádné odměny členů představenstva a.s. a jednatelů s.r.o. a jejich povinné

odvody

4. Přiměřený zisk - součástí kalkulace, z vlastních nákladů činnosti: V souladu
s ustanovením člĺĺnku 5 Rozhodnutí Komise (20I2l2llEU) SGEI se do vyľovnávací
platby zahľnuje přiměřený zisk. Přiměřeným ziskem se ľozumí míra návľatnosti kapitálu
s přihlédnutím k úrovni rizika. Míľou návľatnosti kapitálu se rozumí inteľní míra
návratnosti kapitálu' kteľý podnik investoval během doby trváni pověŕení. Za
přiměřenou je povaŽována míra návratnosti kapitálu, kteľá nepřesáhne příslušnou
swapovou sazbu navýšenou o 100 bazických bodůl. V této souvislosti se za příslušnou
swapovou sazbu povaŽuje příslušná míranávratnosti bezrizikové investice. Příslušnou
swapovou sazbou je swapová sazba, jejiždoba splatnosti a měna odpovídají době trvání
a měně pověřovacího aktu.

Finanění prostředky jsou příjemci poskytovány maximálně na období jednoho roku.
Výše přiměřeného zisku se odvíjí od ľoční swapové sazby v korunách. Výše
přiměřeného zisku pro rok 2018 se bude odvíjet od ľoční swapové sazby pro CZKplatné
k 1. l. 2018 navýšené o 100 bazickýchbodů.

Vzorec

a; Úw:PM+oN+oPN+PR+SR
b) VP:ÚVN +PZ_vČ

a; ÚvN _ úplné vlastní náklady
b) PM _ přímý materiál
c) oN - osobní náklady
d) oPN - ostatní provozní náklady

9
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e) PR_provoznirežie
f) SR _ správnl režie
a) VP _ maximální povolená vyľovnávací platba
b) Ú\rN _ úplné vlastní nĺíklady
c) PZ _ přiměřený zisk
d) VČ _ výnosy z činnosti
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III. Výše vyrovnávací platby (ekonomická analýza nákladů a výnosů příjemce)

Nákla<t DIOP
celkern1'- Prowozní náklad t.r. 544 143

celkernl-.1. Materi álowé náklad 5 265 776
lé 2 140 aa3
szÍVl L 644 974
krerz o

o
o
N ostatní

L 479 9L9
1.2. Nernateriálové náklady 6 2a2 366
7,.2.a energie 548 1_63

elektrika L57 527
pára a te Plo o

o
o
N ostatní 390 636

1.2.2-

opravy a udržowání

7L3 573

L.2.3
cestovné

LOg 492
7..2.4 byostatní služ 4 523 025

nájernné r- o25 343
služ kařůI 3 38a AOO

o.co
N ostatní 104 aa2r.2.5. jiné prowozní nákladv 348 114

28 9t 9 5a4
2.1.Vlzdowé náklady 21 943 97o

rnzdowé nákla 20 234 97oo
o oc)N 1 709 000

2.2.Odwody na qocl álnĺ a zdrawotní 6 879 a90
SociálnÍ pojaštění 5 058 743o€ Zdrawotní ištěnĺ L 82t. Ĺ47

klady2.3.Osta ní sociálnÍ 95 724
3. Reřle 478 8963.L.Daně a oo clatkv o3.2. Flnanění nákla 87a A96

o
3.4.Néklady na lékárnu o
4. SprÚwnÍ rgžlc o4.1-.Náklady na řÍdícÍ o rgánv o
4.2.lYáklady na wedenÍ nernocni ce KV o
E- 94plsv 822 S7t
6. Výnory 29 19.r 9aO
6. 1.Vyrownáwací platba oct rněsta o6.2.Dotace o

o
29 Ĺ94 94U^

nos
z rode e služeb

6.5.ostatní

6.3.Gran
6.4-

o
Ro:dÍl nÍkhd0 l wýnoro Ĺ2 9?4 2s6l
Přirněře zisk 527 LLs.
7. Vynovnĺvrcĺ platlra tt 50t t7r.
VynownĆvrcĺ pbtl'. celkern 13 501 :t7t

ll


