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aľlovaľsky kraj

sídlo:

Závodní 353/88, 360 06 Kaľlovy Vary - Dvoľy

DIČ:

c27089t168

lČo:

70891 168

zastoupený:

bankovní spojení:

Ing. Janem Burešem, členem Rady Kaľlovaĺskéhokraje,
v solrladu s usnesením Rady Karlovarského kĺaje:
ě.'lK2't2l06ll?a dąę t!. 6,,.2019

č:.ű.

(đáletaké jen,,lcraj")
a

NEMOS SOKOLOV s.r.o.

sídlem:
zastoupená:
se

IČo:
DIČ:

Na Florenci2116115, Nové Město, 110 00 Pľaha 1
Barborou Vaculíkovou
Václavem Jirků
247 47 246
CZ699OO4572
Čsog a.s., pobočka Karlovy Vaľy

bankovní spojení:
číslo
Registrace ve veřejném rejstříku: C 170975 vedená u Městského soudu v Praze
na stľaně druhé (dále jen,,Nemocniceo')

účtu:

uzavÍely nížeuvedeného dne' měsíce a roku tuto:

SMLOUVU

o poskytování zďravotních služeb jako služeb obecného

hospodářského zájmu společnostíNEMOS soKol-,ov s.ľ.o.'
pľovozujícínemocnici v Sokolově (dále také ,rsmlouvaó6)
Preambule
Usnesením Zastupitelstva Karlovaľského kľaje č. ZK212106119 ze dĺe 24.6.2019 kĺaj vymezil
zdravotní služby poskytované nemocnicí jako služby obecného hospodářského zájmu
avsouladu sRozhodnutím Komise 20I2l2IlEU ze dĺe 20' prosince 2011 opoužitíčl. 106
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve foľmě vyľovnávací platby
zazávazek veřejné služby udělené uľčitýmpodnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospođářskéhozáljmu pověřil nemocnici poskytováním těchto služeb pro příslušné
'ízemi,jakožto zźxazkęmveřejné služby. Vedeny snahoupřesně vymezitsvávzájemnáprávaa
povinnosti z uvedeného aktu kraje vyplývající uzavírají smluvní stľany tuto smlouvu
o poskytování zdravotních sluŽeb společností NEMoS SoKoLoV s.r'o. jako sluŽeb obecného
hospodařského zájmu.

L
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I

Předmět smlouw
Předmětem smlouvy je stanovení podmínek pľo poskytovĺínízdravotni služby jako služby
obecného hospodářského zájmu, stanovení způsobu qýpočtu vyrovnávací platby a její kontľoly.
Nemocnice se smlouvou zavazuje za podmínek dále v této smlouvě stanovených poskýovat
zdravotni sluŽbu, kterou Zastupitelstvo kľaje svým usnesením pľo stanovené období vymezilo
jako službu obecného hospodářského zájmu a kĺaj se napľoti tomu zavazuje poskýnout
nemocnici na poskytování této sluŽby vyrovnávací platbu způsobem niže v smlouvě
dohodnutým.

il.

Vvmezení zdľavotních služeb iako služeb obecného hospodářského záimu nľo rok 2019
Pro účelytéto Smlouvy se za služby obecného hospodářského zźljmu povahljí Đrto v usnesení
Zastupitelstva Karlovarského kľaje uvedeném v preambuli této Smlouvy vymezené zdrayotni
sluŽby:
1. Zdravotní služby posĘtované v rámci očníhooddělení v nemocnici v Sokolově, na
adľese Slovenská 545' 356 01 Sokolov
2, Zdravotni služby poskytované v ľámci oddělení soudního lékařství a toxĺkologĺe
v nemocnici v Sokolově, na adľese Slovenská 545,356 01 Sokolov
BliŽšíspecifikace výše uvedených zdravotních služeb je obsaŽena v příloze č. 1 této Smlouvy.

ilI.

Doba trvání smlouw
Smlouva se uzavirá na dobu určitou, a to na dobu do 31. pľosinc e 2019.

ilI.

Území. pľo které bude služba obecného hospodářského záimu nemocnicí poskvtována
Nemocnice se touto smlouvou zavazuje poskytovat sluŽby vymezené v článku II. smlouvy
(dále jen ,,sluŽby") v prostoľách objektů nemocnice Kaľlovy Vaľy a nemocnice Cheb (viz
specifikace v čl. il smlouvy), a to pľo izemí Karlovarského kľaje, zejména pak pro uzemí
spľávních obvodů těchto obcí s rozšířenou působností: Sokolov a Kĺaslice.
IV.
Znůsob vÝnoětu výše wrovnávací platbv
1. Výše vyrovnávací platby za závazęk veřejné služby (dále jen,'vyľovnávací platba") je
omezena rozsahęm nezbytným pro úhľadunákladů vynaložených v souvislosti s plněním
zźwazku veřejné služby, přičemŽ musí byt zohledněny příslušnépříjmy a přiměřený výnos
z vlastního kapitálu zaplněnítohoto závazku.

2.

Výše vyľovnávací platby za zźxazek veřejné služby bude pro příslušnéobdobí stanovena
dle přílohy č. 2 smlouvy a dle níŽe uvedených zćłsad. Podľobný návod k výpočtu výše
vyrovnávací platby dále upravuje metodický pokyn Karlovaľskéhokľaje k výpočtu výše
vyrovnávací platby za poskytovźnízdravotní službyjako služby obecného hospodařského
zájmu, uľčenýpro nemocnice poskytujici zdravotní sluŽbu natľrcmí Karlovarského kľaje,
schválený Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 25.04.2019 č. usnesení ZK 122lo4ll9,
kteý je pro nemocnici zźxazný (dále jen,,metodický pokyn") a tvoří přílohu č. 3 smlouvy.

3.

Při stanovení výpočtu vyrovnávací platby dle odst. 2 tohoto článku se zohledňujínezbytné
náklady vynaložené nemocnicí v souvislosti s poskytováním sluŽby. Náklady připisované
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sluŽbě mohou zahmovat náklady vynaloŽené v souvislosti s poskýováním služby,
odpovídajícípodíl z fixních nákladů spoleěných pro sluŽbu a přiměřený zisk, vše viz
příloha č,. 2 a 3 smlouvy. Napľoti tomu zde nelze zohlednit takové náklady' jako jsou

4.
5.
6.

7.

8.

manka, škody, smluvní či ziíkonnésankce apod. _ viz metodický pokyn.
Při stanovení qýpočtu vyrovnávací platby dle odst. 2 tohoto článku se zohledňují příjmy
(výnosy) z poskytování sluŽby dle přílohy č.2 a metodického pokynu dle přílohy č. 3
smlouvy.
Pro účelysmlouvy se přiměřeným ziskem rozumí míľanávľatnosti vlastního kapitálu,
přičemž jeho ýše je stanovena v příloze č. 2 smlouvy.
Vyrovnávací platba se neposkytuje na nfülady spojené s jinými činnostmi nemocnice, kteľé
nesouvisí s poskytovĺáním služby.
Smluvní strany se dohodly, že pokud kľaj poskytne nemocnici vyrovnávací platbu pro
všechna ztrátováoddělení, tzn. uhľadí celou ztrátunemocnice, je nemocnice povinnapoužit
veškeľézisky plynoucí nemocnici zjiných činnostímimo ľozsah služby, na které byla
poskýnuta vyrovnávací platba za období, které je předmětem vyľovnávací platby, na
financoviĺní služby.
Nemocnice musí příslušnénáklady a výnosy, kteľéjsou předmětem služby obecného
hospodrĺřského zájmll, promítnout v úěetnictvínemocnice nejpozději do 30.06.
následuj ícíhokalendářního ľoku.

v.

1.

2.

3.

4.

Splatnost wrovnávací platby
Nemocnice je povinna vŽdy nejpozději do 30. října kalendářního roku předcházejícímu
kalendářnímu roku, na kteý budę žádat kľaj o vyrovnávací platbu dle smlouvy zpracovat
předběŽnou kalkulaci výše vyrovnźtvaci platby pľo následující kalendářní ľok způsobem
stanoveným v příloze č. 2 smlouvy a dle metodického pokynu (dále jen ,,předběžná
kalkulace"), a to pľo všechna ztrátová oddělení, která nemocnice provozuje a takto
Zpracovanou předběžnou kalkulaci v uvedené lhůtě předložit odboru zdravotnictví
Kĺajskéhoúřadu Kaľlovaľskéhokraje (dále jen ,,odbor zdľavotnictví"). Yzorové zněni
předběŽné kalkulace je souěástí metodického pokynu. V případě roku 2019 bude
akceptován teľmín pro předložení předběŽné kalkulace nemocnicí za všechna ztrtttovtl
oddělení do 05.05.201 9.
Nebude-li předběžná kalkulace nemocnicí zpracována v souladu se smlouvou, je odbor
zdravotnictví oprávněn předběžnou kalkulaci vrátít nemocnici k opravě. Nemocnice je
vtakovém případě povinna nejpozději do 7 dnů předběžnou kalkulaci vsouladu
spoŽadavky odboru zđľavotnictví
opravit a takto opravenou předběŽnou kalkulaci vtéto
lhůtě předloŽit odboru zdľavotnictví. Stejným způsobem bude postupováno i v případě,
bude-li i po opravě pľovedené dle předchozívěty tohoto odstavce předběžná kalkulace stále
vykazovat nedostatĘ.
Pokud nebude ze strany odboru zdravotnictví postupováno dle odst. 2 tohoto článku,
případně bude-li předběžná kalkulace postupem dle odst. 2 tohoto článku nemocnicí řádně
opľavęna' bude předběžná kalkulace ođboľemzdravotnictví předložęnakpľojednání vedení
kľaje a následně rady kľaje, která navľhne na základě priorit a finančnísituace kĺaje, pro
jaká ztrźúováoddělení bude následující kalendářní rok poskytována vyrovnávací platba
foľmou služby obecného hospodářského zájmu.
Zastupitelstvo kĺaje nazźů<Iadědoporučení ľady kĺaje vymezí zdravotĺi služby poskýované
nemocnicí jako sluŽby obecného hospodařského zźljmu, pověří nemocnici poskytováním
těchto služeb pro příslušnéűzemí jakožIo závazkem veřejné služby' schválí pľo vybľaná
oddělęní předběŽnou výši vyľovnávaci platby pro příslušnéobdobí a schválí smlouvu o
poskytování služby obecného hospodářského zájmu na příslušnéobdobí (dále jen ,,smlouva
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ľ

o poskytnutí vyrovnávací platby"). o rozhodnutí Zastupitelstva kraje
bude
písemně vyrozuměna.
5' Nemocnice je povinna vŽdy nejpozději do 40 dnů po dni ověření

6'

nemocnice

účetnízávěrky za
předchozí kalendářní rok auditoľem Zpracovat výslednou
kalkulaci výše vyľov nélvacíplatby
pľo uplynulý kalendářní ľok způsobem' stanoveným v příloze
č. 2 smlouvy (dále jen
,,ýsledná kalkulace") pro zdravotní sluŽby, které byly pŕedmet.m uy.ou návací platby
od
kľaje, a takto zptacovanou výslednou kalkulaci v uíedelré
lhůtě a0 ánů předloŽit odboru
zdľavotnictví' Vzorové znění výsledné_ kalkulace je součástí
metodického pokynu. Společně
s ýslednou kalkulací předloží ve shodném termínu
nemocnice odboru zdravotnictví zpľávu
nezávislého auditora k vyričtovánísluŽby obecného hospodářskjio
,i1^, ze které bude
zřejmé, že nemocnice vedla oddělenou analytickou
účetníevidenci nákladů a výnosů
vztahujícíchse kslužbám obecného hospodáŕského zajmuvsouladu
stouto smlouvou a
smlouvou o poskýnutí vyrovnávací platby, že při rozvihován
i ĺežiípostupovalav souladu
se svými vnitřními pravidly, kteľébyly v souladu s
metodickým pokynem a příloh ou ě' 2, a
Že sestavila výslednou kalkulaci řádně a zűdajtl vedených
v oddělené evidenci nákladů a
výnosů týkajícíchse poskytované veřejné službý podle jódnotlivych
ooáelenĺch.

Nebude-li výsledná kalkulace nemocnicí zpracována v souladu

s touto smlouvou a
smlouvou o poskytnutí vyľovnávací platby, je odbor zdravotnictví
oprávněn výslednou
kalkulaci vrź.ŕitnemocnici k opľavě. Ńemolnice je vtakovém případě
povinna nejpozději
do 15 kalendářních dnů výslednou kalkulaci vsóuladu
zdravotnictví
opľavit a takto opľavenou výslednou kalkulaci v této llrůte
'pozuáuuĘáđuo*
preal oŁit luuir. Shodně bude
postupováno i v případě, bude-li i po opľavě provedené
dle predcho i{rĺtv tohoto odstavce
výsledná kalkulace stále vykazovat nedóstatký.

'

Pokud nebude ze strany odboru zdľavotnictví postupováno
dle odst. 6 tohoto člĺínku,
pffpadně bude-li výsledná kalkulace postupem die
odst. 6 tohoto článku nemocnicí řádně
opravena' bude výsledná kalkulace odbórcm zdravotnictví
akceptována a předl ožena
kpľojednání Zastupitelstvu kľaje, které na základě této kalkulu..
,.huálĺ výslednou výši
vyľovnávací platby. o rozhodnutí Zastupitelstva kľaje
bude nęńcnice písemně
vyľozuměna.
8' V případě, že bude záloha na vyrovnávací platbu poskytnutá kľajem nemocnici
dle odst. 4
tohoto článku vyššíneŽ výsledná výše vyiovnaväcí platby
schíálená kľajem na zź,.1ladě
výsledné kalkulace dle odst. 5 tohoto 8lánk,'r' budá
takto vznikJý rozdíl představovat
nadměrnou vyrovnávací platbu, kterou je nemoónice povinn
a vréúitnaúčetkľaje uvedený
v záhlaví smlouvy o poskytnutí vyľovnávací'platby nejpozději
do 60 dnů po dni schválení
výsledné výše vyľovnávaci platby na základÉ výsíednäk;lkii";;
žäňi"ä.ľ,"zí kalendtŘni
rok v zastupitelstvu kľaje.
9' V případě, Že bude záloha na vyrovnávací platbu poskytnutá kľajem nemocnici
dle odst. 4
tohoto článku niŽší_nežvýše vyrovnávacÍplutby výplyvající
z výsledné kalkulace schválené
kľajem dle odst' 5 tohoto článku, muži
Zastupitelstvo kľaje o doplacení
vzniklého ľozdíluna účetnemocnice uvedený'o'l'oa'náut
v záh]aví smlouvy o poskýnutí vyrovnávací
platby sohledem na odst. 12 tohoto č]dl Tato platba
uuae'n"-o.ni"i poskytnuta
nejpozději do 60 dnů po dni schválení
lrýš" uyro vnávací
-- platby na základě
výsledné kalkulace za předchozíkalend,ářnĺ'qýsledné
ľot v zastupitelsíuu k u.1.. -_'
10' V případě, že v pruběhu kalendářníh9 roku'
dojde k poästatným neočekáv aným změnám ve
výdajích (nríkladech) či příjmech (výnose9lr) spojený"t
, poitytováním sluŽby, se kterými
nebylo poěítĺínopři sestavování předběŽné ĹaŘuiu"á
uýs" vyrovnávací platby a které mají
podstatný vliv na ekonomickou sifuaci nemocnice,
rn,iŽ. nemocnice
předložit
kĺaji mimořádnou pruběŽnou kalkulaci výše vyráin*urĺ platby zpracovata
(dále jen ,,mimořádná
kalkulace")' Na základě této mimořádné kalĹdace
můŽe bý Zastupitelstvem kľaje
7
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schválena změna předběžné výše vyrovntxací platby a ođpovídající
sníženíěi zvýšení
záIoh na vyľovnávací platbu, případně poskytnutí mimořádných zźioh na vyľovnávací
platbu. Ve vztahu ke zpracování' předkládání, kontrole a případným opravám mimořádné
kalkulace a ve vztahu ke schvalovźni zmény výše vyrovnávaci platby se použijípřiměřeně
předchozí ustanovení tohoto ělanku smlouvy týkajicí se předběŽné kalkulace.
11.Kĺaj je oprávněn pozastavit placení zźtloh na vyrovnávaci platbu, jakož i případných
doplatků vyrovnávací platby v případě, Že nemocnice nebude poskytovat sluŽbu v souladu
s touto smlouvou, smlouvou o poskytnutí vyrovnávací platby či obecně závaznými
pľávními předpisy, ato až do doby, kdy dojde ze stľany nemocnice k odstranění veškerých
zj

ištěných nedo statků.

lz.v závislosti na aktuální ekonomické situaci kľaje, popř. na

základé ľozhodnutí
Zastupitelstva kľaje je kľaj opľávněn jednostľanně posunout splatnost záIoh na vyrovnávací
platbu, jakož i případných doplatků vyrovnávací platby, případně vyrovnávací platbu či
záIohy na ni jednostranně snížit,případně vyrovnávací platbu či záIohy na ni nemocnici
vůbęc neposkytnout. o opatřeních dle předchozi věty tohoto odstavce je kľaj povinen
nemocnici bez zbytečnéhoodkladu písemně informovat.
13. Nemocnice beľe na vědomí, Že výše vyrovnávací platby, jakož i výše záIoh na ni, musí bfi
v každémjednotlivém případě schválena Zastupitelstvem kľaje a že tedy pro případ
neschválení jejich výše Zastupitelstvem kĺaje nebudou tyto platby kľajem nemocnici
poskýnuty, respektive budou poskýnuty pouze ve schválęné výši.

vI.

1.

2.

VÝše wľovnávací platby
Výše předběŽné vyľovnávací platby pro NEMOS SoKoLoV s.r.o. na ľok 2019 bylra
Zastupitelstvem Karlovarského kľaje dne 24.6.2019 usnesením č,. ZK212l06lI9 stanovena
ve výši: 25.067.652 Kč (slovy dvacetpětmi1ionů-šedesátsedmtisíc-šestsetpadesátdvakoľun-českých)
PředběŽná kalkulace na rok 2019 všech ztréúovýchoddělení nemocnice, kteľá obsahuje i
oddělení, které jsou předmětem služby obecného hospodĺářského zájmu dle smlouvy, je
uvędena
v příloze č. 4 smlouvy.

vn.

Kontrola vÝše wľovnávací platbv
1. Nemocnice je povinna umożlit kľaji nebo jím určenémusubjektu kdykoliv na vyžáđźlní
kĺaje provedení kontľoly veškerých dat, účetníchdokladů a dalšíchdokumentů potřebných
pro posouzení spľávnosti výpočtu vyrovnávací platby v rámci předběžné kalkulace'
výsledné kalkulace či v rámci mimořádné kalkulace. Při těchto kontrolách je nemocnice
povinna poskýnout kľaji veškeľou nezbytnou součinnost.
2. Kľaj je dále oprávněn provést srovnĺíní,zda näklaďy na poskytování služby nemocnicí

3.

vyktzané v rámci předběŽné kalkulace, výsledné kalkulace či v ľámci mimořádné kalkulace
odpovídají nákladům obvykle vynakládaným na poskytování shodných sluŽeb subjekty
srovnatelnými s nemocnicí.
Dospěje-li kľaj na zźů<Laděsrovnání nákladů provedeného dle odst. 2 tohoto článku
kzávéru, že nźk|ady vykźnanénemocnicí vrámci nové předběžné kalkulace, výsledné
kalkulace či v rámci mimořádné kalkulace převyšují náklady obvykle vynakládané na
poskytování shodných sluŽeb subjekty sľovnatelnými s nemocnicí, je oprávněn vyrovnávací
platbu za příslušnýkalendářní ľok způsobem odpovídajícímzjištěnémurozdílu snížit.
Bude-li vyrovnávací platba v době zjištění rczđiludle předchozi věty tohoto odstavce jiŽ
nemocnici vyplacena, bude takto zjištěný rozdíl představovat nadměrnou vyrovnávaci
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platbu, kteľou je nemocnice povinna vrátit na účetkľaje
uvedený v záhlaví smlouvy o
poskýnutí vyrovnávací platby nejpozději do jednoho měsíce od"
dr'", v němž bude
k vľácení této nadměľné vyľovnávaciplatbý krajan vyzvźna.
4' Kľaj je rovněž oprávněn pruběŽně poľovnávát, zdá výše přiměřeného zisku stanovená
v pffloze č' 2 smlouvy odpovídá pruměrné míře návratnosti
vlastního kapitálu platné ve
zdľavotnictví, přičemŽ dospěje-li kzźlvěru, že vyše přiměřeného
zisku stanovená vpříloze
č' 2 smlouvy tut9 míru překľačuje, je opľávněn vyrovnávací platbu
za pĺstusny kalendářní
rok způsobem odpovídajícímzjištěnému rozdílu snížit.Bude-li
vyľovnávací platba v době
zjištění ľozdílu dle. předchozí věty tohoto odstavce jiŽ nemocniói
vy|lacena, bude takto
zjištěný rozdil představovat nadměrnou vyľovnávací platbu, kteľou
povinna
.;á
vľátit na účetkĘe uvedený v záhlaví''ľl9""y o posŕytnutívyľovnávací
".*o""ice
platby n"jpo'ae1
do jednoho měsíce ode dne' v němŽ bude k vľácení' této nadměľné
vyľovn ávací platby
kĺajem vyzvźna.
5' Pľo případ, Že nastane někteľá ze situací předpokládaných v odst. 3 či v odst. 4 tohoto
článku, se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k smlouvě, jí^ž
odpovídajícím
způsobem aktualizují ukazatele pro výpočet vyrovnávaci platby
tak, aby byl vznik
j akýchkoliv nadměrných vyrovn
áv acichplateb do budoucna vyioučur.
6' Nemocnice je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne äoľučenívýzwkľaje vrátit na
úěet kĺaje uvedený v zźůllavísmlouvy o poskýnutí vyrovnávací
platby rovněž vyplacenou
vyrovnávací platbu, která byla ve skutečnosti nemocnicí pouŽita za jinym
účeleń,než je
úhľada nákladů, kteľémohou bý ve smyslu přílohy 2 a 3 smlouvy
při stanovení
výše vyrovnávací platby' a to vždy vľoziahu, vjakém byla vyľovnávací
'oľ'i.jn!ny platba
takto
nesprávně nemocnicí použita.

VIII.
Nemocnice
povlnna:

je nad

ľámec

o.,u,ffi

Ęvajicich ze smlouvy zejména

a) používatprostředky zvyplacenÝch vyrovnźtvacíchplateb vylučně na úhľadu
nákladů,

b)

c)

které mohou byt ve smyslu článku IV. odst. 3 smlouvy zohledněny
při stanovení výše
vyrovnávací platby;
poskytovat sluŽbu na náůežitéodborné úrovni (tzn. podle pravidel
vědy a uznávaných
medicínských postupů, s ohledem na konkľétní
a
ou;eŕiivnĺ
iodmĺń<y
moznostf
Ja v souladu s veškerými obecně závaznýmiprávnímipředpisy;
zajistit dostatečnépersonální, věcné a technicko vy'bavón ĺ'nezbytne
pro poskytování
služby v souladu s právními předpisy;

d) zajistit, aby po celou dobu trvtĺni smlouvy o poskýnutí vyrovn ávací
platby byla
nemocnice ve smyslu příslušných právních préapĺstřádně
oprávněna poskytovat

e)

Đ

veškeréslužby v souladu s touto smlouvou;
vykazovat pr-ĺjm.ľ (výnosy) a výdaje.(náklady) spojené s poskytovĺíním
služby na straně
jedné a sjinými činnostmi nemocnice nu
áruhé u" .ue* úěetnictvíodděleně a
zároveň vždy uvést, podle jaký9h měřítek'iiuně
byly jednotlivé příjmy 1uý'o.y) a výdaje
nemocnicí zařazeny do té ěi oné .ŕupi"y _ viz_prĺoňu'ĺ.z a
metodický
poKyn;
vést účetnictvív souladu s příslušnýmipľávními předpisy,
tedy zejména tak, aby bylo
správné, úplné,průkazné'srozumitelné' přehledné a abi
trvalost účetních

$iłľo')
zź.znam:ů;

g) uchovávat veškeréúčetnídoklady_

'u*iouálo

p-rokazujicí spľávnost výpočtu výše vyro vnávaci
platby po dobu deseti let od konce kłendtířního.đku,zakteý
byla vyrovnáv ací platba
kľajem nemocnici poskýnuta;
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h) postupovat při poskytování sluŽby, jakož i

j)

v rámci své veškerédalšíčinnosti, s péčí
zejména nezvyšovat náklady na svoji činnost nad míru
obvyklou a nesnižovat bezdůvodně výnosy ze své činnosti. V tomto směru je
nemocnice především povinna při nákupu zdravotnického materiálu, zaŤizení, jakoŽ
i dalšího zbožía sluŽeb dbát důsledně na to, aby naklađys tím spojené byly při
zachovźni nezbytné kvality pořizovaného zboži a služeb minimalizovźlny,
a postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy o zadźlváníveřejných
zakźnek v rozsahu těmito pľávními předpisy vyžadovaném;
navyžádání kľaje prokázat, že jakékoliv naklady na činnost nemocnice byly vynaložeĺy
úěelně ažetýo odpovídají obvyklé tržníceně zboži či služeb srovnatelných se zbožím
ěi službami, které byly zatýo náklady nemocnicípotizeny;
bez předchoziho písemnéhosouhlasu kĺaje neposkytovat službu prostřednictvím třetího

k)

subjektu;
nepřevést žádná,práva ani povinnosti ze smlouvy na jiný subjekt bez souhlasu kľaje.

řádného hospodaře, to

i)

je

IX.
Kontrola plnění povinností nemocnice
1. Kľaj má právo kontľolovat plnění povinností nemocnice při poskytování sluŽby sjednané
v smlouvě o poskýování služby obecného hospodrářského zźlmu nebo vyplývajících
zpříslušných pľávních předpisů, a to sám prostřednictvím zaměstnanců, zaŤazeĺýchv

2.
3.

4.
5.

Kľajském úřadu kľaje nebo prostřednictvím pověřeného subjektu. Pověří-li kľaj prováděním
kontľoly jiný subjekt' má tento subjekt všechna prtxa kľaje uvedená v tomto článku a
nemocnice má vůčiněmu týéŽ povinnosti jako vůčikľaji, nebude-li kľajem určeno jinak.
Za ilč,elem pľovádění kontroly má kľaj právo přístupu do všech prostoľ, v nichž nemocnice
provozuje své činnosti' pokud to nevylučujíprávní předpisy.
Nemocnice je povinna poskytnout kľaji součinnost při provádění všech kontrol a zejména
poskytnout kľaji oľiginály veškerých nezbyných dokladů, elektľonicky i v papírové
podobě.
Nemocnice je povinna poskýnout na výzvll kĺaje dle jeho požadavku ústnínebo písemné
vysvětlení k dotazům kľaje.
Dalšípráva kĺaje týkajícíse kontroly výše vyľovnávací platby jsou sjednána v članku VII'
smlouvy.

x.

Předěasné ukončenísmlouw
Smlouva můžebyt před uplynutím doby jejího trvání sjednané v článku III. smlouvy ukončena:

1.

písemnou dohodou smluvních stľan;

2.

písemnou vypovědí ze strany kľaje v pŕipađé,že:

a)

nemocnice podstatným způsobem nebo opakovaně porušíkteroukoliv z povinností
vyplývajícíchji ze smlouvy ěi obecně závazných právních předpisů;
b) nemocnice pozbude oprávnění k poskytování služby;
c) nemocnice neuzavře s kĺajem dodatek k smlouvě o poskýování sluŽby obecného
hospodářského zájmu ve smyslu ělánku VII. odst. 5 smlouvy,
přičemŽ výpovědní lhůta činíjeden měsíc a poćítá se od prvého dne kalendářního měsíce
násleđujícíhopo doručeníqýpovědi nemocnici;

Strana 7 (celkem 26)

3'

písemnou výpovědí ze strany kľaje bez udání důvodu doručenou nemocnici
nejpozději dva
měsíce před koncem kalendářního roku, přičemžvpřípadě této výpovědi skončí
tato
smlouva dnem 3l. prosince kalendářního ľoku, v němž bylä výpoveď nemocnici
doručena'

XI.

1.

2.

3.

4'

Ęůsledkv poľušenípovinností nemocnice
Vpřípadě, že nemocnice dle člĺínkuv.uoa s smlouvy rre,vłĺtĺpřevodem na účetKľaje
nadměrnou vyrovnávací platbu, považujíse tyto finančníp.o.tř"dky za neopľávněně
zadtženéve smyslu ustanovęní s 22 zákoia č. 25O]2O0:O Sb.,
o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jeí
,,zákon o rozpočtových pľavidlech územníchľozpočtů").Nelnocnice je v takovém pĺpäao
povinna provést v souladu s ustanovęním 5 22 zźlkona o ,o'pootor.y.h praviđlech
územníchrozpoětů odvod za porušení ľozpočtovékázně.
JestliŽe nemocnice porušípovinnosti uvedené v článku V. bodě 5 smlouvy, tedy nepředloží
výslednou kalkulaci a zprávu ověřenou auditorem ve stanoveném tęrmínu ďnebďjestliže
nemocnice neprovede finančnívyúčtovĺĺní
vyrovnávací platby v souladu s touto smlouvou
nebo nepľokáŽe způsobem stanoveným použitífinančníchpľóstředků v souladu přílohou
s
č'. 2 a metodickým pokynem, povaŻĄí se poskytnuté finan8ní prostředky'
ręsp' jejich část'
v rozsahu nepľoktŁání za neoprávněně použitéve smyslu ustanovení 22
žźrknu o
s
rozpočtových pravidlech územníchľozpočtů.Nemocnice je v takovém případě povinna
pľovéstv souladu s ustanovením $ 22 zákona o rozpočtových pravidlech úźemních
rozpočtůodvod za porušení ľozpočtovékénné
rozpočtu kľaje.

V případě, že kraj zjistí, že byla poskýnuta vyrovnávací platba ve výši, kteľá je v rozporu
s touto smlouvou i věetně jejích příloh a metodického pokynu, ij. ze1ména
v přĺpadě
poskytnutí vyľovnávací platby' např. v důsleđkunesprávně vedeně odáělené
neoprávněně zařazených nákladů aj., jedná se o porušení rozpoětovékázněve
"uid..r".'
smyslu
$ 2ź
zákona o rozpočtových pravidlech územníchrozpoětů.

Veškeľéplatby jako důsledky porušeníľozpočtovékźrzně provede nemocnice foľmou
bezhotovostního převodu na účetkľaje uvedený v zźlhlavi smlouvy o poskytnutí
vyľovnávací platby.

XII.

Závěľečnéustanovení
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnostiuveřejněním
v registru smluv. Kontakt nemocnice pro doručeni oznámení: yĘu2ax.
2. Smlouva můŽe byt měněna a doplňována pouze na zźtkladéäoĹody smluvních stran, a to
formou písemných změnči dodatků.
3. Stane-li se po uzavÍenítéto smlouvy v důsledku přijetí nového zákona, jiného obecně
závazného právního předpisu nebo jiné nonny či předpisu vztahujicího se
k teto smlouvou
,
založeným právním vztahům, plnění jakéhokoliv závazku zé smlouvy vyplývajícího
zakázaným, zavazují se smluvní strany ve vzájemné souěinnosti neprodleic ruiaiijednání
o uzavření dodatku k smlouvě, kterým bude smlouva s takovým předpisem uvedena do
souladu. Nedojde-li k uzavření takového dodatku k smlouvě aá
;eĺnonäměsíce ode dne,
vněmŽ se kraj o skutečnosti odůvodňujícíjeho uzavření dozví, bude kĺaj oprávněn
tutó
smlouvu vypovědět způsobem sjednaným v ělánku X. odst. 2 smlouvy.
4' Nemocnice bere podpisem smlouvy na vědomí, že l<ĺaj je jakožto uzemnl samosprávný
celek povinen poskytovat informace dle zákona ĺ. losligďg Sb., o svobodném pfo'tupí
k infoľmacím, ve znění pozdějšíchpředpisů.

1'
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5.

6.

7.
8.

Nemocnice bere dále podpisem smlouvy na vědomí, Že poskytování peněŽních pľostředků
nemocnici ze stľany kľaje dle smlouvy podléhá finančníkontrole ve smyslu zźlkona
č,.32012001 Sb., o finančníkontľole ve veřejné spľávě a o změně někteľých zfüonů (zźlkon
o finančníkontľole), ve znění pozdějších předpisů a že se tudiž na každépřípadné
neopľávněné použiti nebo zadtžení peněžníchpľostředků kľaje poskytnutých nemocnici dle
smlouvy vztahuje ustanovení $ 22 zákona o rozpočtových pľavidlech územníchrozpoětů.
V případě poskytnutí vyľovnávací platby nemocnici v ľoce 2019 mohou byt ,'plat
'ěny
v ľámci výpočtu vyrovnávací platby náklady a výnosy dle metodiky, které byly vynaloženy
od 01.01.2019. Nemocnice uzavřením této smlouvy souhlasí s tím, že pokud bude žádat o
vyplacení vyrovnávací platby již za rok 2Ol9, bude se řídit při stanovení i vyúčtování
vyrovnávací platby přílohou č,.2 a3 smlouvy.
Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž dva obdržíkľaj a jeden
nemocnice.
Tato smlouva byla uzavřena na základé pravé a svobodné vůle obou smluvních stran
ajako takovou ji tyto stvľzují svými vlastnoruěními podpisy.

Přílohy:
1. Specifikace zdravotních sluŽeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
S oKoLoV s. r. o. provo zujícínemocnici S okolov.

- NEMQS

2. Způsob výpočtu výše vyrovnávacíplatby
3. Metodický pokyn Kaľlovarského kľaje kvýpočtu výše vyľovnávací platby

za
poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodĺířskéhozájmu uľěený pro
nemocnice poskyľuj ícízdravotní služby na uzemí Karlovaľského kĺaj e

4.

V

Předběžná kalkulace

?n

dne

Barboľa

NEMOS SOKOLOV

- NEMOS SoKoLoV

Ąa.ł

s.ľ.o. _

b

T

J
s.ľ.o.

Václa

za spránosü

šp

Podpis:........

t9
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aľského kraje

F
s.r'o', jako služeb
Příloha č. 1 Smlouvy o poskytovánĺ zdľavotních služeb společností NEMoS SoKoLoV
obecného hospodářského zájmu (dále jen ,,Smlouva")

Specifikace zdľavotníchslužeb
jako služeb obecného hospodářského zájmuv ľoce 2019
Ńnvĺos soKo1,ov S.ľ.o.9 pľovozujícínemocnici Sokolov
1. Zdravotní stužby poskytované v ľámci očníhooddělení (dáte
také jen ,,OCN")

oddělení
očníoddě1ení je akľeditovanépľacoviště. Na oddělení je k dispozici 10 luŽek. oční
V ambulantní části
disponuje z velt<;imi operačnimi sály a jedním zákĺokovým sálkem'
oľtoptická (výcvik
oddělení fungují specialiizované poľadny - glauko*9"Ł dětská, refrakění,

sítnice,
proti šilhání a tupozľakosti), sítnicorrá, ĺaseľová/YAG, FAG-fluoľescenčníangiogľafie
kraj. oddělení
uveální. Zajišt'uje 24hodinovou pohotovostní službu pro cetý Kaľlovarský
je jedĺnečnýmlůžkovymoddělením v Karlovaľském kraji.

laserovou
očníklinika NEMOS ĺabizi sqým klientům operace šedéhozáka\u nejmodernější

laserem. Tato laserová
techno1ogií a odstranění téměř všech dioptrických vad excimerovým
opeľace ľefľakčních
technololie obsahuje femtosekundoý lasôr pro opeľace šedéhoztkďlu,
vad na rohou""' kľátkozrakosti, dalekozľakosti' astigmatizmu'

i

plastické opeľace očníchvjček, implantace
_implantace
Tým lékařůoění kliniky NEMOS dále provádí
multifokálních a tľifokálních nitroočních
speciálních fakických niirooěních ěoček,
čoěek nebo tľansplantace ľohovek.

očníoddělení Nemocnice Sokolov je zaÍizením kĺajskéhotypu

a poskytuje služby pacientům

z

pľakticky veškeréspektrum
celého Karlovarského kĺaje a okolí. Na očnímoddělení se provádí
pacienti po
op.ru.ĺ v oboľu oftalmol,ogie. Na lůŽkovémočnímoddělení jsou hospita|izováni
operačníchzákłocich,urazechoka a s těŽkými očnímionemocněními'
téměř
Nejčastějšímtypem chirurgického výkonu je operace šedéhozákalu' prováděná
ňetodou ťakoemulsifikace, nyní na nejmodernějším přístľoji

uýhrua"É nejńôdeľnější
''

Ôonstellation''

j

ediném v Kaľlovarském kľaji'

Na oddělení se provádí refrakčnízakľoký s implantací ěoček multifokálních, bifokálních'
a
akomodaěních a fakických na korekci kĺátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatizmu
pľesbyopie.
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oddělení se specializuje na veškeľá onemocnění sítnice. Na pracovišti jsou prováděny operace
sítnice, tj. zadního segmentu oka - tzv. vitľektomie - především u pacientů se ztxažným
onemocněním sítnice, sklivce ataké po úľazech.Dále opeľace zeleného zákaIu - jak metodou
klasickou (trabekulektomie' basální iridektomie), tak i nejnovějšímimetodami (hluboké
sklerektomie,
viskokanalostomie,
viskokanaloplastiky).

od ledna 2016 ođdělenízískalo statut Aplikačníhosítnicovéhocentra. Toto centrum pečuje o
nemocné s chorobami sítnice a makuly. Léčbaspočíváv nitroočníaplikaci biologické léčby
tj.Anti VEGF léěby do intravitľeálního prostoru v případě poškození sítnice diabetem
(diabetický makuláľní edém), poškozenízraku těŽkou k'rátkozrakostí, poškození cévníchokluzí
(uzávěrů) a vlhké foľmy makulární degenerace. Z dalších operací sę zde provádí transplantace
rohovek' jak perfoľujícíkeratoplastiky, tak nejmodernější techniky lameláľní keratoplastiky.
Probíhá spolupľáce s mezináľodní ľohovkovou bankou v Praze a Bľně. Již tradičně se oddělení
věnuje opeľacímšilhání, a to jak u dětí, tak u dospělých pacientů a to metodou zajištěné
tenotomie. Dále se zde pľovádí i plastické opęľace víčeka okolí oka.

V roce 20IŻ byl na oění oddělení nemocnice Sokolov zakoupen unikátní laserový
přístroj Supľascan fiľmy Quantel. Jedná se o pľvnípřístroj tohoto typu v ČeskéRepublice.
Vedle standardní laserové léčbysítnicových onemocnění nabizi především možnost tzv.
mikľopulsní podpľahové laserfotokoagulace.

2. Zdravotní služby poskytované v ľámci oddělení soudního
lékařstvía toxikologie (dále také jen ,,OSL,T")

oddělení v současnédobě zajišt'uje ěinnost pro celý Karlovarský kľaj (byvalé okľesy Sokolov,
Cheb a Karlovy Vary). od 1. I0.2004 má odděleni z rozflodnutí vedení Kaľlovarského kľaje
statut kľaj ského pľacoviště.

Za posledních 9 let bylo v toxikologické laboratoři provedeno 18 7Ż2 vyšetření na alkohol a
12 096 toxikologických vyšetření. od založeni oddělení bylo do konce roku 2013 provedeno
cca 7 000 pitev. Za dobu trvání pracoviště bylo mimo jiné pľovedeno 59 pitev obětí násilných
trestných ěinů - vražd.

oddělení soudního lékařství v Nemocnici Sokolov bylo otevřeno I.4.1994. Toxikologická
laboratoř je v pľovozu jiŽ od roku I99I.

a. čĺnnostsekčníčástĺ

o
o
o
o
o
o
o
r

provádění zdľavotníchpitev, a to povinně v souladu se Zfüonem č).3721201I sb.
soudní pitvy pro potřeby tľestního ŕizeni
pitvy exhumovaných osob
posuzovźní a součinnost při identifikaci kostemích nálezů
konziliámí činnost pro klinické lékďe
pro potřeby pČR ohled ání zemŤelých na místě nálezuv rámci Kaľlovaľského kĺaje
znalecká činnost lékařů
oddělení spolupracuje na pľogramech vyhlašovaných MZ ČR, MV ČR a Úřadem
o vlády v souvislosti s pľoblematikou dľogových závislostí

b.

Činnosttoxikologické laboľatoře
o analýzY nezbytné pro diagnostiku zdravotního stavu pacientű z klinických pľacovišť
zdravotnických zaŕizenív rámci Karlovarského kľaje
C aĺalýzY pľo potřebu kompletace náleziu zemřelých
. analýzy v scuvislosti se zneužívánímnávykových látek pro potřeby Policie ČR
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.

látek pro pľávnické a fuzické osoby
afialýzy v Souvislosti se zĺeuŽívźnimnávykových
jako samoplátce

Spektrum vyšetření prováděných v toxikologické laboratoři
o ztĺchýa identiÍikace léčiva drog metodou chľomatografie na tenké vľstvěa enzymatickou
o průkaz a stanovęní hladiny alkoholu metodou plynové chĺomatograťre

o
o
o
.
o
.

metodou

pľůkźLza stanovení těkavých látek metodou plynové chľomatografie

plynové chľomatograťte s
zächý, identifikace a kvantifikace léěiv á dľog metodou

hmotností detekcí

s hmotnostní
pľůkaza stanovení etĘlenglykolu metodou plynové chĺomatograÍie
detekcí
gentamicin, caľbamazepin'
monitorování hladin lékův séru: digoxin, theophyllin,
phenýoin, phenobaĺbital, kyselina valproová' paracetamol
d"'i,,áty, cannabinoidy' cocain a jeho
oľientační zácbyt dľog v moči: amphetami''Ńe
metabolity, beĺzodiazepinové deriváty, opiáty
(louze u zemřelých)
Stanovení stupně nasycäní hemoglobinu đxidemuhelnatým
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Příloha č. 2 Smlouvy o poskýování zdľavotních služeb společnostíNEMOS SoKoLoV s.r.o. jako služeb
obecného hospodářského zájmu

Způsob výpočtu výše vyľovnávací platby
Předběžná kalkulace dle článku V. odst. l smlouvy, výsledná kalkulace dle ělánku V. odst. 5
smlouvy a mimořádná kalkulace dle článku V. odst. 10 smlouvy bude sestavována dle níže
uvedeného kalkulaěního vzotcę
v souladu s metodickým pokynem schváleným
Zastupitelstvem kĺaje dne 25.04.2019.'č^ usnesením ZK l22lo4li9., kteqý obsahuje i vzoľové
znéníkalkulací.

a

1. Kalkulačnívzoľec:

VP=Úvľ +PZ-vs_RP
VP - Vyľovnávací platba pľo příslušný kalendářní rok
tIvN _ úplnévlastní náklady za příslušný kalendářní rok
PZ _ piiměřený zisk za přĺslušný kalendářní rok
VS _ qinosy ze služeb za příslušný kalendářní rok
RP _ regulaění poplatky vybrané v příslušnémkalendĺĺřnímroce

2. Definĺce noložek

lkulačníhovzorce:

Uplné vlastní náklady
Uplné vlastní naklady jsou náklady, které lzepři stanovení výše vyľovnźĺvacíplatby zohlednit
ve smyslu člĺĺnkuV. odst. 1 smlouvy a které zahmují tyto položky: spotřeba materiálu, osobní
niáklady, ostatní služby, spotřeba energie, opravy a udrŽování, cestovné, odpisy, prodaný
majetek a ostatní náklady. V ľámci kalkulace budou ke každéjednotlivé sluŽbě pťlÍazeny
veškeré náklady vynaložené výhĺadně v souvislosti s poskýováním této služby a dále na tuto
službu připadající podil z ostatních nákladů souvisejících s poskytováním služby, které se
vztahují k dané službě, ale u nichž nęní možnéjednoznačně stanovit jejich výši připadajici na
tu kterou službu. V případě těchto nákladů musí mít nemocnice zpracován inteľnípokyn
(metodiku) k rozúčtováván (přiřazovaní) těchto nfüladů' ze kterého jeđnoznačněvyplyne, jak
a na zźl<Ladě jaĘch paľametľůjsou týo náklady rozilčtovávány. Nemocnice poskyne odboru
zdravotnictví do 30 dnů po uzavření smlouvy o poskytnutí vyľovnávací platby tento interní
pokyn a bude odbor zdravotĺictvi prokazatelně seznamovat sjeho aktualizacemi. Stejný
postup platí i pro qýnosy. Detaily k uznatelnosti úplných vlastních nfüladů jsou uvedeny v
metodickém pokynu (viz příloha č. 3).
Do riplných vlastních nákladů ĺelze zahmovat niĺklady, které byly a jsou Kaľlovarskémukľaji
vytiětovány v ľĺĺmcitzv. správy aűdržby nemovitého majetku Karlovaľského laaje.
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Polofüa spotřeba materiálu zahmuje zejména náklady
na spotřebu biologického materiálu,
uľJ u kĺevníchr"ýrobků'
materiál
(dále jen ,,SZM")'.
'p."ĺanirJ.ärrotnický
pohonných l'-"i, potraviny'
všeobecný
_spotřebu
materiál
a náhľadní díly, drobný dlouhodobý hmotný majetek
aó ło.ooo,- ťúp.aáiá a ooPP, knihy,
učebnice' pomricky pľo výuku, palivo, a dźúěrpoiř.bu
osiatních neskladóvatelných dodávek.
spotřebu léčivýchpřípravků, spotřebu

PoloŽka osobní náklady zahrnuje mzdové náklady,
zákoĺlnésociální pojištění (tj. zákonné
sociální pojištění placené Nemocnicí azźlkonnérdr;;ot"iiojištění
placent Ńemocnĺcĺ), ostatní
sociální pojištění, zźlkonnésociální náklady a ostatní
,i.ĺĺlrrĺ
''y:-u nákladů na
*kludy'
mimořádné odměny členůpředstavenstva a jědnatelů
a náklady nazál<omésociální azdravotní
pojištění spojené s těmito mimořádnými odměnami).

Položka ostatní služby zahrnuje náklady.na služby spojů,
stočné,dopľavné (přeprava osob
i materiálu prováděná cĺ9davatďsky),. na3emne ĺi'y:-á nájemnjho
)u ,r".ouitý majetek
Karlovarského kľaje), úklid (dodaváieh!Ď,
(dodavatelsky)' svoz a likvidaci
ľ'u"i
iriálu
odpadu, nehmotný majetek do 60.000,- Kč ostatní
sluŽby vyjma nákladů za manažercké
poľadenství, nákladů za poradenské a obdobné
služby,
nŁlual.i za právní sluŽby, nákladů na
'
reklamu a propagaci, nákladů na kulturní, spoľtovní
uL..'n,ĺuuaůna zaměstnanecké beneťrty.

Položka spotřeba
a teplo a

plyn.

energĺe

zahľnuje náklady

na

elektrickou energii, vodu, páru

PoloŽka opravy a udržování zahrnuje náklady na
stavební údržbua údrŽbu přístrojů
zatízeni avozidel.

a

PoloŽka cestovné zahľnuje nĺíkladyna cestovné zaměstnanců
a cestovné pacientů (např. dárci
krve nebo jiné zákonrlé náhrady cestovného pacientům),
a to pouze tuzemské. Nelze uplatňovat
zahraniční cestovné'

Položka odpisy, p1odaný majetek zahľnuje odpisy
dlouhodobého nehmotného majetku
a odpisy dlouhodobého hmotného majetku,
cenu prodaného dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku a dálepiodaný 'ůsiatkouo.,
mateľiál.
Položka ostatní náklady zahrnuje pouze ostatní provozní
nĺíklady.Náklady na smluvní pokuty
a úľokyz pľodlení, ostatní pokuty a penále, úľoky'kursové ztráty,
dary, manka
a škody nelze v riĺmci kalkulace zohlednit. Nepřiřaditelné
nrĺklady souvisejícísposkytováním
zdtavotních služeb je nutno rozpočítatdle pokynů
uvedených v bodě zt; metoaĺckého pokynu,
nelze je uvádět do ostatních nfüladů. Tyto náklady
s. uuádí ve sloupci ostatní zdravotní_ viz
metodický pokyn.

Do nákladů nebudo_u zahmuty takové náklady nemocnice,
které s poskytov áním zdravotních
sluŽeb nesouvisejí. Stejný postup platí pľo výnósy.

Přiměřený zisk
Pro účelykalkulace výše Vyrovnávací
ľ-latby odpovídá výše přiměřeného zisku ve smyslu
článku V' odst' 5 smlouvy pruměľné ľoonĺmezibańkovní
úľokovesazběpnlgon za příslušný
kalendĺířníľok navýšenéo 100 bazickýchbodů.
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Výnosy ze služeb
Výnosy ze služeb jsou veškeľévýnosy nemocnice z poskytování služeb, kteľémusí b;it při
stanovení výše vyrovnávací platby zohledněny ve smyslu článku IV. odst. 3 smlouvy,
azahrnujítržbyzavlastní výkony azazboží,aktivace, ostatní rnýnosy, tržby zprodeje majetku,
rezeľyy a opľavnépoložky a příspěvky a dotace na provoz (vyjma vyľovnávací platby).
V rámci kalkulace budou ke každéjednotlivé službě přiřazeny veškeré qýnosy plynoucí
výhľadně z poskytování této služby a dále na tuto sluŽbu připadající podíl z ostatních výnosů,
které se vztahují k dané sluŽbě, ale u nichž není moŽné jednoznačně stanovit jejich výši
připadající na tu kterou službu. V případě výnosů, které se vztahuji k poskytování zdravotnich
sluŽeb, ale neIze je přímo přiřadit ke konkĺétníslužbě musí mít nemocnice zpracován inteľní
pokyn (metodiku) k rozúětovtwání (přiřazování) těchto výnosů, ze kterého jednoznačně
vyplyne, jak a na zékladě jakých parametrů jsou tyto výnosy rozúčtovávány. Nemocnice
poskýne odboru zdľavotnictví do 30 dnů po uzavření smlouvy o poskýnutí vyrovnávací platby
tento interní pokyn a bude odbor zdravotnictví prokazatelně sęznamovat s jeho aktualizacemi.
Detaily jsou uvedeny v metodickém pokynu.

Regulačnípoplatky

Regulačnípoplatky jsou poplatky povinně vybíľanénemocnicí v souvislosti s poskytováním
lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubni lékařství' jak stanoví
ustanovení$ 16a zźkona č. 48lI997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů.

3. Metodika
Podľobný návod

k

výpočtu výše vyrovntxací platby včetně vzoľového zněni kalkulací

obsahuje metodický pokyn (viz příloha č. 3 smlouvy), který je pro nemocnici závazný.
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ľJ:'.""xijĹir:äji.1äJ'łi:y""'"'zdravotních služeb společností NEMoS soKoLoV

s.ľ.o.' jako služeb

Metodický pokyn Karlovarského kĘe
k výpo9tu výše vyľovnávací plat by
poskytován í zdravotních služebjako za
sluz"o
obecného hospodářského zäjmu
určený pro nemocnice poskytujícízdravotní
služby na územíKarlovaisłeno ŕ.aie

Schválen Zastupitetstvem Karlovarského
kraje dne
usnesenÍ zK 122lO4/Ig.

25.0

4.2o1g

ě,.

Pokud nemocnice bude Žádato Vyrovn
ávací
povinna se řídit tímto metodickým'pokýń"ńoin|a-tbu i pro rok2O19, je
1.1.2o1g.
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7
obecná ustanovení
1

Tento metodický pokyn upravuje způsob výpočtu výše vyrovnávací platby za

poskytování zdravotnĺch sluŽeb jako sluŽeb obecného hospodářského zájmu (dále
také jen ,,soHZ") a obsahuje podrobný návod k sestavování kalkulací výše
vyrovnávací platby.
2

Z pohledu

relevantních předpĺsůEvropské unie, předpisů právního řádu České
republiky se poskytovánĺ vyrovnávacích plateb za závazek veřejné sluŽby jeví jako

nejvhodnější způsob kompenzování ztrát nemocnic, a to postupem podle
rozhodnutí Komise ze dne 20. prosin ce 2011 o pouŽití článku 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za
závazek veřejné sluŽby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním
sluŽeb obecného hospodářského zď1mu, 2o12ĺ21tEU (dále jen ,,Rozhodnutí
Komise"), neboť při poskytování vyrovnávací platby dle Rozhodnutí Komise je tato
platba povaŽována za podporu slučitelnou Se společným trhem a je proto
vyloučena zoznamovací povinnosti zakotvené v článku 108 odst. 3 Smlouvy
o fungování Evropské unie. Ve smyslu Rozhodnutí Komise mají přitom členské

státy rozsáhlou míru volnosti při vymezení sluŽeb, které mohou být povaŽovány za
služby obecného hospodářského zď1mu, nevyjímaje sluŽby poskytované Ve
zdravotnických zařizeních, jeŽ tedy také mohou jako takové b1it vymezeny' Česká
republika způsobem standardním v členských státech Evropské unie kvalifikuje
zdravotní sluŽby jako sluŽby obecného hospodářského zĄmu a poskytování
zdravotní péčejako veřejnou sluŽbu.
3

4

S ohledem na výše uvedené pověří Zastupitelstvo Karlovarského kraje nemocnice
poskytujĺcína územíKarlovarského kraje zdravotní péči(dále jen
,,nemocnice,,),
poskytováním zdravotních sluŽeb jako sluŽeb obecného hospodářského zĄmu
a
zároveň schválí uzavření smluv o poskytování zdravotních s]uŽeb jako sluŽeb
obecného hospodářského zĄmu - soHZ (dále jen ,,smlouva o poskytnutí
vyrovnávací platby") se všemi těmito nemocnicemi. Tento metodický pokyn
vycházi z kalkulačníhovzorce obsaŽeného v příloze č.2 smlouvy'
Pokud je mezi vymezenými zdravotními sluŽbamĺ, kteými kraj pověřil nemocnici či
jiný subjekt jako sluŽbu obecného hospodářského zĄmu i lékařská,
zubní či
lékárenská pohotovostní sluŽba je příjemce vyrovnávací platby obdrŽenou
vyrovnávací platbu povinen priorítně pouŽít na zabezpečenítěchto sluŽeb dle
místnía časovédostupnosti, tak jak je uvedeno v přítoze č. 2 smlouvy o poskytnutí
vyrovnávací platby.

Postup výpočtu
1

Přĺloha č. 2 smlouvy obsahuje způsob výpočtu výše vyrovnávací platby
(kalkulaění vzorec a definici položek katkulačníhovzorce). Vzorové znění
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předběŽné, výsledné i mimořádné kalkulace

pokynu.
2

je

přílohou tohoto metodického

Náklady:

V rámci

soHZ |ze nemocnicí uplatnit pouze

náklady vynaloŽené výhradně
soHZ.

v souvislosti s poskytováním zdravotních slużeb
definovanýclr jako
V rámci sestavení katkutace (příloha) budou:

a) k jednotlivé sluŽbě (oddělení, středisku) přiřazeny
veškerénáklady vynaložené
výhradně v souvislosti s poskytováním této sluŽby
s respektovánĺm bodu 5
metodického pokynu a zároveň
b) ostatní náklady, které souvisí s poskytov áním
zdravotních sluŽeb, které jsou
předmětem SoHZ, ale nelze je přímo přiřadit
ke sluŽbě (oddělenĺ, středisku)'

V případě těchto nákladů, které se vztahují k poskytování
zdravotnĺch stużeb,
které jsou předmětem soHz, ate nelze je přímo přĺřadit
ke konkrétníSluŽbě
(oddělení, středísku), musí mít nemocnice zpracován
interní pokyn (metodiku)

k rozúčtovávání(přiřazování) těchto náktadů na jednotlivá
odděle ní, zekterého
jednoznačně vyplyne, jak a na základě jakýcń
parametrů jsou tyto náklady

přiřazovány

jednotlivým oddělením. Nemocnice poskytne
odboru
zdravotnictví do 30 dnů po uzavření smlouvy na
SoHZ tento ińternĺ pokyn a
bude odbor zdravotnictví prokazatelně seznamovat s jeho
aktualizacemĺ.
k

Stejný postup platí ipro výnosy.
3

Úplné vtastní náklady zahrnují poloŽky: spotřeba materiálu
(účet501 a
503); osobní náklady (Účtová skupina 52. s výjimkou
Účtt) 522,523; ostatní sluŽby
(účet518); spotřeba energie (účet502); opouy
a udrŽování (účet511); cestovné
(účet512); odpisy, prodaný majetek (účet541,542a
551); ostatní náklady (účet
548 s výjimkou účtu,na kteý se účtujínáklady na změnu
metody, a Účtová
skupina 58.) s respektováním metodického pokynu.

Úplné vlastní náklady

se tedy

rovnají celkovým nákladům společnosti
523, 53., 543, 544, 545,546, náktady na
změnu metody na účtu548, 549, 55. (zahrne se pouze
551), 56., 57',59
s vyloučením účtů:5o4, 513, 522

a

s vyloučením nákladů uvedených v bodě 5 metodického
pokynu.
4.

Do nákladů nebudou

zahrnuty takové náklady nemocnice, které
s poskytováním zdravotních sluŽeb nesouvisejí nebo
nesouvisejí s poskytováním
zdravotních sluŽeb, které jsou předmětem soľłz.
Stejný postup platí pro výnosy.
5.
Do nákladů dále netze výstovně zahrnout následující
náklady, i kdyŽ by
byla prokázána jejich souvislost s poskytováním zdravotních
sluŽeb, které jsou
předmětem SOHZ:
Náklady
Náklady
Náklady
Náklady

na reprezentaci
na právní sluŽby
na manaŽerské poradenství
na poradenské sluŽby
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Náklady na propagaci a reklamu
Náklady na kulturní a sportovnĺ akce
Náklady na zaměstnanecké benefity
Sponzorství
Mimořádné odměny členůpředstavenstva a's. a jednatelů s.r.o. a jejich povinné
odvody

Účet,
skupina

účtová Započításe

50í

Započteno

Vyloučeno

ano

vse

ano

vse

ano

vse

Spotřeba materiálu

502
Spotřeba energie

503
Spotřeba
neskladovatelných
dodávek

ost.

504

ne

Prodané zboŽí

5ĺí

ano

vse

ano

vse

opravy a udržování

512
Cestovné

513

ne

Náklady na reprezentaci

5í8

ano

ostatnĺ služby

521

vše kromě nákladů za
manažersképoľadenství,
nákladů za poradenské a
obdobné služby, nákladů
za právní služby, reklama
a propagace, nákladů na
kulturnĺ, sportovní akce,
nákladů na
zaměstnanecké benefity,

ano

Mzdové náklady
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náklady za manažerské
poradenství, náklady za
poradenské a obdobné
služby, náklady za právní
služby, reklama a
propagace, náklady na
kulturní, sportovní akce,
nákladů na zaměstnanecké
benefity,

522,523

Přĺjmy

ano
spoleěníků

obchodní korporace ze

závislé

činnosti,
odměny ělenům orgánů
obchodních korporací

524

ano

Zákonné sociální
zdravotní pojištění

a

525
ostatní

pojištění

odměny jednate!ů s.r.o. či
odměny členů
představenstva a.s.

(odměnou myšlena
mimořádná odměna
nikoliv mzda)

(odměnou myšlena
mimořádná odměna nikoliv
mzda)

Vše kromě zákonného
soc. a zdravotnĺho

zákonné soc. a zdravotní
pojlštění z odměn
jednatelů s.r.o. či odměn
čIenůpředstavenstva a.s.

pojištění z odměn
jednatelů s.r.o. či odměn
členůpředstavenstva a.s.
ano

vse

ano

vse

ano

vse

sociální

527
Zákonné
náklady

Vše kromě odměn
jednatelů s.r.o. či odměn
ělenů představensfua a.s.

sociální

528
ostatní sociálnĺ náklady

53.

ne

Daně a poplatky

541

Zůstatková

ano

vše

ano

vse

cena

prodaného
dlouhodobého majetku

542
Prodaný mateľĺál

543

ne

Dary

544

ne

Smluvnĺ pokuty a úroky z
prodlení

545

ne

ostatní pokuty a penále

546

ne

odpis pohledávek
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548

ano

ostatní

provozní

náklady

549

vše kromě účtunákladri
na změnu metody

náklady na změnu metody

ne

Mankaaškodyzprovozní
činnosti

55í

ano

vše

Odpisy

55' vyjma účtu551

ne

Odpisy,
rezervy,
komplexní náklady

příŠtíchobdobí a opravné
poloŽky v provozní oblasti

56.

ne

Finančnínákĺady

57

ne

Rezervy a

opravné

polożky ve finančníoblasti

58.

ano

vše

Změna stavu zásob

vlastnĺ činnostía

aktivace

59

ne

Daně z příjmů,převodové

účtya rezerva na daň z

příjmů

6.

Výnosy

Výnosy ze sluŽeb zahrnují úětovéskupiny 60' a
64' s VytoučenímÚčtu 604
a dále úětů, na které se účtují,VyrovnáVací platby za
poplatky) za lékařskou pohotovostní sluŽbu
Učet,
skupina

Účtová

601

Započítá se

Započteno

soHz, platby (regutační
a Výnosy ze zmiěny metody.
Vyloučeno

ano

vse

ano

vše

Tržby za vlastní výrobky

602

LPs
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r
z

604

ne

Tržby za zbożí

64.
Jiné provoznĺ Výnosy

66.

ano

vše kromě vyrovnávacích
plateb za SOHZ,
regulačníchpoplatků
za
LPS, a výnosů zezměny
metody

platby

za
- -vyrovnávací
a9!:'
regulačnípoptatky

LPS, výnosy ze změny
metody

ne

Finančnívýnosy

7

V případě, Že budou opravy
nákladů čĺvýnosů minulých

'.1ĺ:"Tľ:J,""'# ä, ::Ľ:iľj
8.

řĺ*uĘnľfi #o

l i

v výs

l

edko

let významné a
vě, j e n u t n o t u to

Společná ustanovení pro
náklalv a výnosy středisek
(kuchyně), sterilizaäe,
socialnĺ lr]iła,'investiční,,lékárna", stravovací
náklady, ubytovna,
;ľ:-ffi
Lékárna:
veřejná lékárna se do nákladů
ani do výnosů nezapočítává.
náklady a výnosy lékárný
Ĺä
7riňäi'i-iĺĺi.pouze pro Ústavnĺ
'ostatnizoravotní
'i''"ňit
do sloupce
lékárnu,
pľĺ"."
dle
bodu
2b) metodického
lffi'::"de
"
Stravovací středisko (kuchyně)

-

-

ĺľ# ii}ĽY^ l.' .! p H Z, s o u p o u ze n á k a d y n a s t ra v u
N e lze . á ňn o u t'
"ľ ;:
á k ; áý;
náklady na stravu p'đánił i,1'i: !Ĺ[ ;iiff : -TH;J ::: ffiě,;;:l {äÍ'ä
ä'zamestnan.,iäjel"ní,'
soHz' Pokud
které
zame.tnáncoäpacientů ne1säu předmětem
Tí!';ŕ;;;ř*'
nelze přiřadit
!iT:::li:ľđi';j"-lĹildä'u"o"ný uääl"rp.i,,ostatní zdravotní,, ke
; : : : Í ľd ľ::""#

ci

i

j

l

-

l

-.
Sterilizace:
."

JHFľx I,'ľ:Ĺ:f

dle bodu

u vedo u

ľ!í:ffi

se do

slo

u

pce ostatn í zd ravotn
í (p říloh a)

i výnosy středisek týkající
se sociálních lůŽek nelze
uplatňovat v rámci
Kantýna, bufet:

3ä'!Ty

ľ,'il:ĺ#;:lĹ'Jr:''diska
'"r,äiläiy

kantýna, bufet atp. nelze
uplatňovat v rámci soHZ.

spojené s investicemi nelze
uplatňovat v rámci
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soHz'

-

9'

a výnosy spojené s parkovným v areálu nemocnice se do SoHZ
nezahrnují.
Ubytovna pro zaměstnance:
Výnosy z činnosti ubytovny (ubytovacího zaŕízenínemocnice)
se nezahrnují do
SOHZ.
náklady

Výše přĺměřeného zisku pro úěely kalkulace výše vyrovnávací platby
odpovídá průměrnéročnímezibankovní úrokovésazbě
PRlBoR za příslušný
kalendářní rok, nauýšené o 1O0 bazických bodů.

ĺ0'

Všechna střediska v kalkulaci nemocnice se rozdělĺ do 2
skupin: 1)
zdravotní střediska uvedená Ve smtouvě jako zdravotní
sluŽby, které jsou
předmětem soHZ 2) nezdravotní střediska
nutná provozování

středisek (sloupec ostatní zdravotní v příloze).

k

zdravotních

11'

Sloupec ,,ostatní zdravotní" přílohy zahrne náklady a výnosy
související
s poskytováním zdravotních stuŽeb, které jsou předmětem
soHZ, které ale nelze
jednoznaěně přiřadit k těmto jednotlir,ným
oddělením. Tyto budou přiřazeny (viz bod
2b metodického pokynu), a to ve výši, která připadá na oddělení,
která jsou
předmětem SoHZ. Do úplných vlastních nákladů
budou týo náklady započítány.
V případě výnosů budou započítány do celkových výnosů.
12'
Tabulka pro výpočet kalkulace včetně poznámek a vysvětlivek
(vzorové
znění kalkulací) je přílohou k tomuto metodickému poryńu.
Kalkulace vě.
vyúčtováníbudou obsahovat název nemocnice, která
1e vypracovala, lČo a
podpis statutárního zástupce a osoby odpovědn
é za zpracování.

ilt.
1.

2

Závěrečná ustanovení
Tento metodický pokyn je závazný pro všechny nemocnice,
které Karlovarský kraj
pověřil poskytováním SOHZ a se kteými
byla uzavřena smlouva.
Tento metodický pokyn nab:ývá účinnostiane !..'.!:.zolg.
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Příloha metodického pokynu: předběŽná,
výsledná, mimořádná kalkutace

-

vzor

A
pro rok

celkem

4 spotřeba
materiálu

součet účtů501

a 503

5 osobní náklady

a 523

6 ostatní sluŽby
7 spotřeba energie

I

opravy

9 cestovné
ptsy prodaný

'

11 ostatní náklady

C5+P$=95

5í8
účet502

C6+D6=B6

í

C7+Qf=37

účF-t512
součet

C8+D8=B8

Účet 51

aud

í0

C4+DĄ=34

skupiny 52

odečístljčty 522

54
542 a 551
od součtu úětu
548 a skupiny Sg.
odečístúčet548
(náklady na

C9+D9=89
C10+D10=B10

C11+D11=911

změnu

1

ĺs nąulacĺlĺ-

lnollatky LpS

(vyplnÍ se pouze,

je'lipbdmětem

soHz

pohotovostní

sluŽba)

i

l
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1
Pozn: ostatní zdravotní = zde budou vyplněny náklady a výnosy ze
středisek nutných
k provozování oddělení uvedeného v ěásti l sloupce,
které je předmětem soHZ
přičemŽ tyto náklady a výnosy nelze přímo přiřadit k tomuto
oddělení. Dále se zde
uvedenou náklady a výnosy ústavnílékárny + kuchyně pacienti a zaměstnanci
u
oddělení, které je předmětem soHZ (pokud nelze zapsat do sloupce
+
ěást |)
sterilizace' Tyto náklady a výnosy budou uplatněné pouze ve výši jejich rozúčtování
k oddělení viz část l, které je předmětem SOHZ a to
dle bodu 2b) metodického
,
pokynu.

a) Do kalkulace nebudou přidávány žádnénové řádky. Hodnoty se vyplňují
dle
fĺnančníhoplánu nemocnice v případě předběŽné kalkulace, dle upraveného
finančníhoplánu v případě mimořádné kalkulace či dle výkazu zisku a ztráty případě
v

výsledné kalkulace.
b) Nepřiřaditelné náklady souvísejícís poskytováním služeb je nutno rozpočítat
dle
pokynů uvedených v bodě 2b) metodického pokynu, nelze je
zapsat do řádku ostatní
náklady. Tyto náklady se uvádí ve sloupci ostatní zdravotní pro kaŽdé
oddělení, které
je předmětem SOHZ, zvlášť.
c) Řaoet Regulačnípoplatky zahrnuje Regulačnípoplatky lékařské pohotovostní sluŽby.
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P íloha č. 4 Smlouvy

o poskytování zdravotních služeb společnostíNEMOS

pŘppgĚŽNÁ raĺ-ruLACE _ NEMoS SoKoLoV

Sokolov
Celkem
Pro rok:
2019

4spotfuba materiálu

čÁsÍ0

lł{d.d łvno6ť

plĺmwěĺslltoĺĺám
oddlb!ĺ, łt.'étc
pb&nltamSO|Z

s.r.o.. jako služeb obecného hospodĺĺského zájmu

- RoK 2019

Pedlatĺie

ARO

Nemocnice:

S.r.o.

SoKoLoV

čÁsr ľ)
oś.tnĺrdÍrctnĺ

ĺĺ4drdyovmĺľ

paĺno tĺYtĺslĺtclnÍ.

odděleíl lđela,|r
pLdmłtlm 5oĺz

ołrĺ-rč

Neurolosle

čÁsĺl}

čÁsŤl}

čÁs il}

(h.lÍldmaíĺ

ľĺlrrdllvÝłory

ptĺnowđ.llth}éff
oďdllonĺ lĺlrta t8
pardmčtamsoHz

čÁsr[)
ođel'rJ

'dľmtn'

ĺtrrdvłvnoł

plímo wčĺcltclnć n.
oddal.nÍ, kr.Íć lr

pl

čÁsĺĺl

ośärnlrd'mtnÍ

dm t.mSOHz

čÁsrĺl
]i|áld.dyrv noÉv

p'Ímoy' tJlltln ng
oddllonl.bs]á|Ü
tt dnrlt msoHt

336r232L

t77088/5

304 686

7267 592

rrsz446

s 099 64s

669 383

6320672

526 301

436 595

L262L5

t361232L

5

osobní nákladv

L456Lr792

37 830 965

8 887 280

25 819 136

61r4824

285r468L

687? 6Ż0

L879954Ą

4465r28

6779 L39

rs83 475

t456tL792

6

ostatní služby

7 557 969

427 559

2694322

196 160

1 548 562

180 835

1 346 353

78777

797 682

84 611

203 168

7SS7gfp

7

spotfuba enersie

3 699 91s

0

623 630

0

93s 009

2m 161

0

ffi202

0

300 912

3 699 915

8

ooraw

1 916 068

55 013

317 893

357 826

11 360

459299

s6 s83

Ż45cr4

s9270

115 159

1

9

cestovné

333277

t56629

19 435

L9 662

14 095

11 863

15 188

L3126

ro263

69 316

3707

33327/

4214352

83r'.292

1

785 70s

57 567

298378

70798

288782

535 562

260748

14707

67 8L3

42L4352

1

268463

L3592

78r765

0

716 531

377 866

0

78c/'6

3 2!t6 263

X0

a

udržování

916 068

odpisy, prodan

maietek
11

Ż38662

1

ostatní nákladv

3236263
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