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Karlovarský kraj
se sídlem:
zastoupený:

lČo:
DIČ:
doľučovací adresa:
bank. spoj.:

Závodní 353/88, 360 06 Kaĺlovy Vaľy
Ing. Janem Buľešem, ělenem Rady Karlovarského kraje na záktadě
usnesení Zastupitelstva Kaľlovarského kľaje ě ZK 50lO2/19 ze
dne28.02.2019
70891 168
c270891168
Zá1lolyi 353/88, Kqlgyyvary _ Dvory, PSČ 360 06, DS: siqbxt2
č:.il. : 

(dále j en,,poskytovatel")

na straně jedné (dále také jen,,Kľaj,.)

Nemocnĺce Maľiánsk é Lázně s.r.o.'
se sídlem: U Nemocnice 9113, Úšovice, 353 01 Mariánské Láznězastoupená: JUDr. Václavem Smělíkem, jednatelem

Petľou Komínkovou, j ednatelkoulČo: 24.14L246 ąL3 i6 
"oą' 

. ,DIČ: CZ2637670g - \/ /'

bank. spoj.: Komerění banka, a.s. u -}/l^.'
číslo účtu: 
Registrace ve veřejném ľejstříku: vedená u Kľajského soudu v Plzni' oddíl C, vložka 16415

na stľaně druhé (dále jen ,'Nemocnice,.)

uzavřely níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

SML O UVU
o poskytování zđravotních služeb jako služeb obecného

hospodářského zájmuspolečností Nemocnice Maľiánské Lázně
s.ľ.o. pľovozující nemocnici MaľiánskéLázně (dále také

,rSmlouvarr)

Pľeambule

Usnesením Zastupitelstva Kaľlovarského kľaje č. ZK 5OlO2lI9 ze dne28.O2.2OI9 Kľaj vymezil
zdravot'ni sluŽby poskytované Nemocnicí jako sluŽby obecného hospodĺířsk ého'zájnu
av souladu s Rozhodnutím Komise 2O12/2llEIJ ze đne 20. prosince zoit opouŽití čl. 106
odst' 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podpoľu ve formě r,yrovnávací platby
zazávazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným posŕytovaním sluŽeb
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rl

obecného hospodářského zájmupověřil Nemocnici poskytováním těchto sluŽęb pro příslušnéúzemí, jakožlo závazkem veřejné služby. V9ýeny .''áľ'ou pr.sně vymezi t svávzźljemnélpráva apovinnosti zuvedeného'aktu Kĺaje vyplývající uzaviraji smĺuvní .t*y t,rto smlouvu
o poskytovźni zdravotních sluŽeb Nemocnice Maľiánské Lázně s.r.o. jako ,luz"t obecnéhohospodářského zźtjmu.

I.
Předmět smlouw

Předmětem této Smlouvy je pověření Nemocnice poskytováním zdravotních služeb jako sluŽebobecného hospodářského zájmuna dobu twźnítéio Smlouvy a pro uzemidále specif,rkované.

Nemocnice se touto Smlouvou zavazuje po dobu jejího trvání a za podmínek dále v tétoSmlouvě stanovených poskytovat níže.p.óifikoua.,eLdravotní služby jako služby obecnéhohospodářského zájmu, přičemž Kĺaj se naproti tomu zavazu;. porłytovat Nemocnici naposkýovĺíní těchto sluŽeb vyrovnávací platbu za závazekveřejné 
'luzuy 'ptisob.m 

níže v tétoSmlouvě dohodnutým.

il.
VYmezení zdľavotních služeb iako služeb obecného hosnodářského záimu

Pro účely této Smlouvy Se Za služby obecného hospodářsk ého zájmu považujítyto v usneseníZastupitelstva Karlovarského kľaje uvedeném v präambuli této Smlo;vy ,y^"r"né zdravotnísluŽby:

I Zdravotníslužby poskytované v rámci lékařské pohotovostní služby - obor všeobecnépľaktické lékařstvív nemocnici MaľiánskéLáziérna adľese UNemocnĺ ce9t/3,Úš";ń,
353 01 Maľiánské Lázné,
Zdravotní služby posĘtované v ľámci lékařské pohotovostní služby - oboľ chiľuľgiev nemocnici Maľiánské Lázněo na adľese U Nemocnice 91/3, Úso"i"", 35J;i MariánskéLázně,

2

BliŽší specifikace výše uvedenýchzdravotních sluŽeb je obsaŽena v příloze č. 1 této Smlouvy.

ilr.
Doba trvání smlouw

Tato Smlouva se uzavítá nadobu uľčitou, a to na dobu do 31. prosince 2020

IV
hu

Nemocnice se touto smlouvou zavazujeposkytovat služby vymezenév článku II. této Smlouvy(dále jen ,,SluŽby") vprostoľách objeĹtu nemocnice vMarianských Lázních na adrese UNemocnice 91/3' Úšovice,353 01 MariánskéLázně,lČo:zas 76]Ig,ato pro uzemíKarlovarského
9.uj',"lľénapakpľo území správních obvodůtěchto obcí s rozšířenoupůsobností: MariánskéLázně a Tachov.
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v.

1. Výše vyrovnávací platby za závazek veřejné sluŽby (dále jen ,,Vyľovnávací platbď') je
omezena rozsahem nezbytným pro úhľadu nákladů vynaložených v souvislosti s plněním
zźxazki veřejné služby, přičemž musí bý zohledněny příslušné příjmy a přiměřený výnos
z vlastního kapitálu zaplněnítěchto závazkű.

2. Výše Vyľovnávaci platby za zźtvazek veřejné služby dle této Smlouvy bude pľo každý
kalendářní rok trvání této Smlouvy stanovena dle přílohy č:. 2 této Smlouvy ä ale nĺzé
uvedených zásad. Podrobný návod k výpočtu výše Vyľovnávací platby dále upľavuje
metodický pokyn Kaľlovarského kľaje k výpočtu výše vyrovnávacíplatby za poskytování
zdľavotních služeb jako služeb obecného hospodařského zźĄmu uľčený prď nemocnice
poskytující zdravotni služby na uzemi Karlovaľského kľaje, schválený Zastupitelstvem
Kaľlovaľského kraje dne28.2.2019, kteľý je pro Nemocnici závazný (dále jen,,Metodický
pokyn") a tvoří přílohu č. 3 Smlouvy'

3. Při stanovení výše Vyrovnávací platby dle odst. 2 tohoto článku se zohledňují nezbytné
náklady vynaložené Nemocnicí v souvislosti s poskýováním SluŽeb. Náklady připisované
Službám mohou zal'rnovat naklady vynaložené v souvislosti s poskytovánim- Služeb,
odpovídající podíl z fixních nákladů společných pro SluŽby a přiměřený zisk, vše dle
přílohy č. 2 Smlouvy a Metodického pokynu. Naproti tomu zde nelze zoh|ednit takové
náklady, jako jsou manka, škody, smluvní či zĺĺkonné sankce apod. _ viz Metodický pokyn.

4. Při stanovení výše Vyrovnávací platby dle odst. 2 tohoto článku se zohledň".;i prĺ.;my
(qýnosy) z poskytování Služeb dle přílohy č,.2 adle Metodického pokynu.

5. Pro účely této Smlouvy se přiměřeným ziskem rozumímíľa návľatnosti vlastního kapitálu,
přičemŽ jeho výše je stanovena v příloze č:. Ż této Smlouvy.

6. Vyľovnávací platba se neposkýuje na náklady spojené s jinými činnostmi Nemocnice, než
je poskytovríní SluŽeb.

7. Nemocnice musí příslušné náklady a výnosy, které jsou předmětem SOHZ, promitnout
v účetnictví Nemocnice nejpozději do 30.06. následujícího kalendářního roku;

vr.
Splatnost Vyľovnávací platbv

1. Nemocnice je povinna vždy nejpozději do 30. října kalendářního roku předcházejícímu
kalendářnímu roku, zakterý bude Vyrovnávacíplatba dle této Smlouvy rľäjem Nernocnici
poskytovĺĺna, zptacovat předběžnou kalkulaci výše Vyrovnávací platby pro následujĺcí
kalendářní ľok způsobem stanoveným v příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen ,,PředběŽná
kalkulace") a takto zpľacovanou PředběŽnou kalkulaci v uvedene lnritc pŕedloŽit odboľu
zdravotnictví Kľajského úřadu Karlovarského kľaje (dále jen odboľ zdravotnictví). Vzoľové
znění Předběžné kalkulace je součástí Metodického pokynu. V případě roku 2019 bude
akceptován termín pro předložení Předběžné kalkulace nemocnicí do 6.2: příslušného
kalendářního roku, na kteľý buđe poskytovánaVyľovnávací platba.

2. Nebude-li Předběžná kalkulace Nemocnicí zptacována v souladu s touto Smlouvou, je
odboľ zdravotnictví oprávněn Předběžnou kalkulaci vrátit Nemocnici k opravě. Nemocnióeje vtakovém případě povinna nejpozději do 7 dnů PředběŽnou ka]kulaci vsouladu
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s poŽadavky odboru zdravotnictví opravit a takto opľavenou Předběžnou kalkulaci v této
lhůtě předložit odboľu zdravotnictví. Stejným způsobem bude postupováno i ,, pĺpaáe,
buđe-li i po opravě provedené dle předchozivěty tohoto odstavce PředběŽná kalkuláce stále
vykazovat nedostatky.

3. 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
opľavena' bude Předběžná kalkulace odborem zdľavotnictví akceptována a předloŽena
kpľojednání Zastupitelstvu Kaľlovarského kľaje' kteľé na zák\adě iéto kalkuláce schválí
přeđběžnou výši Vyrovnávací platby pro příslušný kalendářní rok. o rozhodnutí
Zastupitelstva Karlovarského kĺaje bude Nemocnice písemně vyľozuměna.

4. Smluvní strany se dohodly, že termín vyplacení Předběžné a případně i Výsledné výše
Vyľovnávací platby ze strany Kľaje bude vždy upraven přímo usnesením Zastupitelstva
Karlovaľského kraje, které se bude vztahovat ke schválení PředběŽné resp. Výsleđné výše
Vyrovnávací platby.

5. Nęmocnice je povinna vždy nejpozději do 40 dnů po dni ověření účetní závěľky za
předchozí kalendářní ľok auđitoÍęm zpracovat výslednou kalkulaci výše Vyrovnávací
platby pro uplynulý kalendĺĺřní ľok způsobem stanoveným v příloze č,.2této smlouvy (dále
jen,'Výsledná kalkulace") a takto zpracovanou Výslednou kalkulaci v uvedené lhůtě 40 dnů
předloŽit odboľu zdravotnictví. Vzoľové znéníVýsledné kalkulace je součástí Metodického
pokynu. Společně s Výslednou kalkulací předloŽí ve shodném termínu Nemocnice odboru
zdravotnictví zprávu nezávislého auditoľa k vyúčtování SOHZ ze kteń bude zřejmé, že
Nemocnice vedla oddělenou analytickou účetní evidenci nákladů a výnosů vztahujících se
k SOHZ v souladu stouto Smlouvou, že při rozvrhování režií postupovala v souladu se
svými vnitřními pľavidly, kteľé byly v souladu s Metodickým pokynem a přílohou č. 2
předloŽeny odboru zdľavotnictví, a že sestavila Výslednou kalkulaci řádně a zudajtt
vedených v oddělené evidenci nákladů a výnosů ýkajících se poskytované veřejné sluŽby
pođle jednotlivých odděleních.

6. Nebude-li Výsledná kalkulace Nemocnicí zpracována v souladu s touto Smlouvou, je
odboľ zdravotnictví oprávněn Výslednou kalkulaci vrátit Nemocnici k opravě. Nemocnice
je vtakovém případě povinna nejpozději do 15 dnů Výslednou kalkulaci vsouladu
s poŽadavky odboľu zdravotnictví opravit a takto opravenou Výslednou kalkulaci v této
lhůtě předloŽit Kľaji. Shodně bude postupováno i v případě, bude-li i po opravě pľovedené
dle předchozí véty tohoto odstavce Výsledná kalkulace stále vykazovat nedostatky.

7. Pokud nebude ze strany odboru zđravotnictví postupováno dle odst. 6 tohoto č|ánku,
případně bude-li Výsledná kalkulace postupem dle odst. 6 tohoto ělánku Nemocnicí řádně
opľavena' bude Výsledná kalkulace odborem zdravotnictví akceptována a předloŽena
k projednání Zastupitelstvu Karlovarského kĺaje, které na záklađě této kalkulace schválí
výslednou výši Vyľovnávac,íplatby. o rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kľaje bude
Nemocnice písemně vyrozuměna.

8. V případě, že bude souhľn záloh na Vyrovnávací platbu poskýnutých Kľajem Nemocnici
dle odst. 4 tohoto článku vyšší než výsledná výše Vyrovnávaciplatby schválená Kľajem na
základě Výsledné kalkulace dlę odst. 7 tohoto ělánku, bude takto vzniklý rczdíl
představovat nadměmou Vyrovnávaci platbu, kteľou je Nemocnice povinna vľátit na účet
Kĺaje uvedený v záhlavi této Smlouvy nejpozději do 60 dnů po dni schválení výsledné výše
Vyrovnávací platby na základě Výsledné kalkulace za pŤedchozí kalenđářní ľok
v Zastupitelstvu Karlovaľského kraj e.
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9. V případě, Že bude souhĺn záloh na Vyrovnávací platbu poskytnutých Kĺajem Nemocnici
dle odst. 4 tohoto článku nižší neŽ výše Vyľovnávaci platby vyplývající z Výsledné
kalkulace schválené Krajem dle odst. 7 tohoto článku, rozhodne Zastupitelstvo
Kaľlovaľského kraje o doplacení vzniklého rozdílu na účet Nemocnice uvedený v záh|aví
této Smlouvy s ohledem na odst. 13 tohoto článku. Tato platba bude Nemocnici poskytnuta
nejpozději do 60 dnů po dni schválení výsledné výše Vyrovnávací platby na základě
Výsledné kalkulace za předchozí kalenđářní ľok v Zastupitelstvu Karlovarského kľaje.

10. V případě,že v pruběhu kalendářního roku dojde k podstatným neočekávanýmzměnám ve
výdajích (nákladech) či příjmech (výnosech) spojených s poskytováním Služeb, se kterymi
nebylo počítáno při sestavování PředběŽné kalkulace výše Vyrovnávací platby, a které mají
podstatný vliv na ekonomickou situaci Nemocnice, je Nemocnice povinna zpracovat a
předložit Kĺaji mimořádnou pruběžnou kalkulaci výše Vyrovnávací platby (dále jen

',Mimořádná 
kalkulace'o).Na základě této Mimořádné kalkulace můŽe býZastupitelstvem

Karlovarského kraje schválena zména předběŽné výše Vyrovnátvací platby a odpovídající
sníŽení či zr,"ýšení záloh na Vyľovnávací platbu, případně poskytnutí mimořádných záloh
na Vyľovnávací platbu. Ve vztahu ke zpracování, předkládáni, kontrole a případným
opľavám Mimořádné kalkulace a ve vztahu ke schvalovánízměny výše Vyrovĺávaciplatby
se pouŽijí přiměřeně předchozí ustanovení tohoto článku této Smlouvy týkající se
PředběŽné kalkulace.

11.Vpřípadě předčasného ukončení této Smlouvy je Nemocnice povinna nejpozději do
jednoho měsíce ode dne předčasného ukončení této Smlouvy zpracovat Výslednou
kalkulaci výše Vyrovnávací platby za období od 1. ledna kalendářního roku, v němŽ
k předčasnému ukončení této smlouvy dojde, do dne předčasného ukončení této Smlouvy,
a v uvedené lhůtě takto zpracovanou Výslednou kalkulaci předloŽit Kraji. Ve vztahu ke
zpracování, předkládání, kontrole a případným opľaváĺn takovéto kalkulace a ve vztahu ke
schvalování výsledné výše Vyľovnávací platby za výše uvedené období se použijí
přiměřeně předchozí ustanovení tohoto článku této Smlouvy týkajicí se Výsledné kalkulace.

I2.Ikaj je oprávněn pozastavit placení ztioh na Vyrovnávací platbu, jakož i případných
doplatků Vyrovnávací platby v případě, Že Nemocnice nebude poskýovat SluŽby v souladu
s touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, ato až do doby' kdy dojde ze
stľany Nemocnice k odstranění veškeľých zjištěných nedostatků.

13. v závĺslostĺ na aktuální ekonomické sĺtuaci Kľajeo popř. na základě ľozhodnutí
Zastupĺtelstva Karlovarského kľaje je Kľaj oprávněn jednostranně posunout
splatnost záI'oh na Vyľovnávací platbu, jakož i případných doplatků Vyrovnávací
platby' případně Vyľovnávacĺ platbu či zálohy na ni jednostranně snížĺt, případně
Vyľovnávací platbu či zálohy na ni Nemocnĺcĺ vůbec neposkytnout. o opatřeních dle
předchozí věty tohoto odstavce je Kľaj povinen Nemocnici bez zbytečného odkladu
písemně informovat.

14. Nemocnice bere na vědomí, že výše Vyľovnávací platby, jakoži výše zálohna ni, musí bý
v každém jednotlivém případě schválena Zastupitelstvem Karlovarského kľaje a Že tedy pro
případ neschválení jejich výše Zastupitelstvem Karlovarského kraje nebudou týo platby
Kľajem Nemocnici poskytnuty, respektive budou poskytnuty pouze ve schválené výši.
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vII.
Kontľola výše Vvľovnávací platbv

1. Nemocnice je povinna umoŽnit Kľaji nebo jím urěenému subjektu kdykoliv na vyžád,áni
Kľaje provedení kontľoly veškeľých dat, účetních dokladů a dalších dokumentů potřebných
pľo posouzení správnosti výpočtu Vyľovnávací platby v rámci PředběŽné kalkulace'
Výsledné kalkulace či v rámci Mimořádné kalkulace. Při těchto kontľolách je Nemocnice
povinna poskynout Kĺaji veškerou nezbytnou součinnost.

2. Iftaj je dále oprávněn provést srovnání, zda náklady na poskýování Služeb Nemocnicí
vykázané v rámci Předběžné kalkulace' Výsledné kalkulace či v rámci Mimořádné
kalkulace odpovídají nákladům obvykle łynakládaným na poskýování shodných služeb
subjekty sľovnatelnými s Nemocnicí.

3' Dospěje-li Kraj na záklađě srovnání nákladů provedeného dleodst. 2 tohoto ělánku
kzávěru, že náklady vyktnané Nemocnicí v ľámci Přędběžné kalkulace' Výsledné
kalkulace či v rrĺmci Mimořádné kalkulace převyšují náklady obvykle vynakládané na
poskytování shodných sluŽeb subjekty srovnatelnými s Nemocnicí, je opľávněn
Vyrovnávací platbu za příslušný kalendářní rok způsobem odpovídajícím zjištěnému
rczđílu sníŽit. Bude-li Vyrovnávací platba v době zjištění ľozdĺlu dle přeđchozí věty tohoto
odstavce jiŽ Nemocnici vyplacena, bude takto zjištěný rozdil představovat nadměmou
Vyrovnávací platbu, kteľou je Nemocnice povinna vrátit na účet Kĺaje uvedený v záhlaví
této Smlouvy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, v němž bude k vrácení této nadměrné
Vyľovnávací platby Kraj em vyzv ána.

4. IQaj je ľovněŽ oprávněn pruběŽně porovnávat, zđa výše přiměřeného zisku stanovená
v příloze č.2 této smlouvy odpovídá průměľné míře návľatnosti vlastního kapitálu platné
ve zdľavotnictví, přičemŽ dospěje-li kzávěru, že výše přiměřeného zisku stanovená
v příloze č,. 2 této smlouvy tuto míru překĺačuje, je oprávněn Vyrovnávací platbu za
příslušný kalendářní ľok způsobem odpovídajicim zjištěnému rozdílu snižit. Bude-li
Vyrovnávací platba v době zjištění rozdílu dle předchozi věty tohoto odstavce již
Nemocnici vyplacena, bude takto zjištěný rozdíI představovat nadměrnou Vyrovnávací
platbu' kterou je Nemocnice povinna vrátit na účet Kĺaje uvedený v záhlaví této smlouvy
nejpozději do jednoho měsíce ode dne, v němž bude k vrácení této nadměľné Vyrovnávací
platby Kĺajem vyzvána,

5. Pro případ, Že nastane některá ze situací předpokládaných v odst. 3 či v odst. 4 tohoto
článku, se smluvní stľany zavazuji uzavřít dodatek k této Smlouvě, jímŽ odpovídajícím
způsobem aktualizují ukazatele pro výpočet Vyrovnávací platby tak, aby byl vznik
j akýchkoliv nadměrných Vyrovn áv acich plateb do budoucna vyloučen.

6. Nemocnice je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne doľučení výzvy Kĺaje wttit
naričet Kraje uvedený v záhlavitéto Smlouvy rovněŽ vyplacenou Vyrovnávací platbu' kteľá
byla ve skutečnosti Nemocnicí pouŽita za jiným účelem, než je úhľada nákladů, kteľé
mohou být ve smyslu článku V. odst. 3 této Smlouvy zohledněny při stanovení výše
Vyrovnávací platby, ato vždy v rozsahu, v jakém byla Vyrovnávací platba takto nespľávně
Nemocnicí pouŽita.
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VIII.
Další povinnosti Nemocnice

Nemocnice je nad ľámec ostatních svých povinností vyplývajících ztéto Smlouvy zejména
povinna:

a) používat pľostředky z vyplacených Vyrovnávacích plateb ýlučně na úhľadu nákladů,
které mohou byt ve smyslu článku V. odst. 3 této Smlouvy zohledněny při stanovení
výše Vyrov náv ací platby;

b) poskytovat SluŽby nanáležité odbomé úrovni (tzn. podle pľavidel vědy a uznźtvaných
medicínských postupů, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti)
a v souladu s veškerými obecně závaznými právními předpisy;

c) zajistit dostatečné personální, věcné a technické vybavení nezbyné pro poskytování
SluŽeb v souladu s právními předpisy. U peľsonálního zabezpečení zajistit nepřetrŽitou
přítomnost minimálně 1 lékaře způsobilého k samostatnému výkonu povolání lékaře dle
zákona č,. 9512004 Sb., o podmínkách získźlváni a uzntĺvání odboľné způsobilosti a
specializované způsobilosti k výkonu zdľavotnického povolování lékaře, zubního
lékďe a farmaceuta, ve znéni pozdějších předpisů a I zdravotnického pľacovníka
způsobilého alespoň k qýkonu povolání všeobecné sestra bez dohledu dle zákona č.
9612004 Sb.' o podmínkách získávĺání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdtavotni
péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

d) zajistit, aby po celou dobu tľvání této Smlouvy byla Nemocnice ve smyslu příslušných
právních předpisů řádně oprávněna poskýovat veškeľé Služby v souladu s touto
Smlouvou;

e) v ľámci lékďské pohotovostní služby v oboru chirurgie zajistit moŽnost vyšetření
pacientů na skiagraťrckém a ultrazvukovém pľacovišti ataké dostupnost laboľatorního
vyšetření na laboratorním pľacovišti během ordinačních hodin. Skiagrafické a
ultrazvukové pracoviště musí b;it umístěno ve stejném zdravotnickém zařízeni (areálu)
jako chirurgická ambulance. Laboratomí pracoviště nemusí byt umístěno ve stejném
zdravotnickémzatizení (areálu) jako chiruľgická ambulance, ale musí bfi umístěno tak,
aby bylo možné bez zbytečného prodlení pľovést nezbytná laboratoľní vyšetření.

Đ v rámci lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecné pľaktické lékařství za1istit
dostupnost laboľatorního vyšetření během oľdinačních hodin. Laboratorní pracoviště
nemusí bý umístěno ve stejném zdľavotnickém zaÍizení (areálu) jako LPS v oboru
všeobęcné praktické lékařství, ale musí b;it umístěno tak, aby bylo možné bez
zbytečného prodlení pľovést nezbytná laboľatorní vyšetření.

g) vykazovat příjmy (výnosy) avýđaje (náklady) spojené s poskytováním Služeb na straně
jedné a sjinými ěinnostmiNemocnice na straně dľuhé ve svém účetnictví odděleně a
zfuoveň vŽdy uvést, podle jakých měřítek byly jednotlivé příjmy (výnosy) a výdaje
(náklady) Nemocnicí zaŤazeny do té či oné skupiny _ viz příloha ć,. 2 a Metodický
pokyn;

h) vést účetnictví v souladu s příslušnými pľávními předpisy, tedy zejména tak, aby bylo
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a aby zaručovalo trvalost účetních
zź"znamt1

i) uchovávat veškeré účetní doklady prokazujicí spľávnost výpočtu výše Vyrovnávaci
platby po dobu deseti let od konce kalendářního roku' zakterý byla Vyrovĺávacíplatba
Kľaj em Nemocnici poskýnuta;

j) postupovat při poskytování Služeb, jakož i v rámci své veškeré další čiĺrnosti, s péčí
řádného hospodáře, to je zejména nezvyšovat náklady na svoji činnost nad míru
obvyklou a nesnižovat bezdůvodně výnosy ze své činnosti. V tomto směru je
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Nemocnice především povinna při nákupu zdravotnického materiáIu, zaÍízęní jakož
i dalšího zboží a služeb dbát důsledně na to, aby náklady s tím spojené byly při
zachováni nezbytné kvality pořizovaného zboží a služeb minimalizovány,
a postupovat v souladu s obecně zénaznými právními předpisy o zadáváni veřejných
zakázek v rozsahu těmito pľávními předpisy vyžadovaném;

k) na vyžáďání lGaje proktzat, že jakékoliv náklady na činnost Nemocnice byly
vynaloŽeny účelně ažetyto odpovídají obvyklé tržní ceně zbožíěi sluŽeb srovnatelných
sę zbožim či sluŽbami, kteľé byly za tyto naklady NemocnicipoÍizeny;

1) bez předchoziho písemného souhlasu Kľaje neposkytovat Služby či některou znich
prostřednictvím třetího subj ektu;

m) nepřevéstžáďnáptźxaani povinnosti z této Smlouvy najiný subjekt bez souhlasu Kraje.

IX.
Kontľola plnění povinností Nemocnice

1. Kĺaj má právo kontľolovat plnění povinností Nemocnice při poskytování SluŽeb sjednaných
v této Smlouvě nebo vyplývajících z příslušných právních předpisů, a to sám
pľostřednictvim zaměstnanců zařazených v Kľajském úřadu Karlovarského kĺaje nebo
pľostřednictvím pověřeného subjektu. Pověří-li Ikaj pľováděním kontroly jiný subjekt, má
tento subjekt všechna právaKľaje uvedená v tomto článku aNemocnice má vůči němu týéŽ
povinnosti, jako vůči Kĺaji, nebude-li Kĺajem určeno jinak.

2. Zailč,elem provádění kontroly má Kľaj právo přístupu do všech pľostoľ' v nichž Nemocnice
pľovozuje své ěinnosti, pokud to nevylučujiprávní předpisy.

3. Nemocnice je povinna poskýnout Kľaji součinnost při provádění všech kontrol azejména
poskytnout Kĺaji originály veškeľých nezbytných dokladů, elektronicky i v papíľové
pođobě.

4. Nęmocnice je povinna poskytnout navýzvu Kĺaje dle jeho požadavku ústní nebo písemné
vysvětlení k dotazům Kľaje.

5. Další práva Kraje týkající se kontroly výše Vyrovntyacíplatby jsou sjednána v článku VII.
této Smlouvy.

xI.
Předčasné ukončení smlouw

Tato Smlouva můŽe bý před uplynutím doby jejího trvání této Smlouvy sjednané v článku III.
této smlouvy ukončena:

1. písemnou dohodou smluvních stľan;

2. písemnou výpovědí ze strany Kĺaje v případě, Že:

a) Nemocnice podstatným způsobem nebo opakovaně poruší kteľoukoliv z povinností
vyplývajících jí z této Smlouvy či obecně zćtvaznýchpľávních předpisů;

b) Nemocnice pozbude oprávnění k poskytování SluŽeb nebo některé znich;
c) nastane situace předpokládaná v ustanovení ělánku XII. odst' 3 věta poslední této

Smlouvy;
d) Nemocnice neuzavře s Kĺajem dodatek k této Smlouvě ve smyslu ělánku VII. odst. 5

této Smlouvy,
přiěemž výpovědní lhůta činí jeden měsíc a poćitá se od prvého dne kalendářního měsícę
následujícího po doľučení výpovědi Nemocnici;
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3. písemnou qýpovědí ze strany Kĺaje bezudánídůvodu doručenouNemocnici nejpozději dva

měsíce před koncem kalendářního roku, přičemŽ v případě této výpovědi skončí tato

Smlouva dnem 31' prosince kalendářního roku, v němž byla výpověď Nemocnici doručena.

XII.
Důsledkv poľušení povĺnností Nemocnice

1. V případě, Že Nemocnice dle článku VI. bod 8 Smlouvy nevrátí převodem na účet Kľaje
nadměrnou Vyrovnávací platbu, povaŽují se týo finanční pľostředky za neoprávněně

zadtžené ve smyslu ustanovení s 22 zákona ě. Ż5012000 Sb',
o rozpočtových pľavidlech územních ľozpočtů' ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,zźlkoĺo rozpočtových pľavidlech územních rozpočtů"). Nemocnice je v takovém případě
povinna provést v souladu s ustanovením s 22 zákoĺa o rozpočtoqfch pľavidlech

územních rozpočtů odvod za porušení ľozpočtovékázně.

Ż. Jestliže Nemocnice poruší povinnosti uvedené v článku VI. bodě 5 Smlouvy' tedy

nepředloží Výslednou kalkulaci a zprávu ověřenou auditoľem ve stanoveném termínu
ďnebo jestliže Nemocnice neprovede finanční vyúčtování Vyľovnávací platby v souladu

s touto Smlouvou nebo neprokáŽe způsobem stanoveným použití finančních prostředků

v sou|adu s přílohou ć. 2 a Metodickým pokynem, povaŽují se poskytnuté finanční
prostředky' resp. jejich část' v rozsahu ĺeprokázáni za neoprávněně použité ve smyslu
ustanovení $ 2Ż zákona o ľozpočtových pravidlech územních ľozpočtů. Nemocnice je

v takovém případě povinna provést v souladu s ustanovením $ 22 zákona o rozpoětových
praviđlech územních rozpočtů odvod za poľušení ľozpočtovékttzně rozpočtu Kľaje.

3. V případě, žeKľaj zjistí, žebylaposkytnuta Vyrovnávací platba ve výši' která je v ľozpoľu
s touto Smlouvou i včetně jejích příloh a Metodického pokynu, tj. zejméĺa v případě
poskytnutí Vyľovnávací platby např. v důsledku nesprávně vedené oddělené evidence,

neoprávněné zařazených nákladů aj., jedná se o porušení ľozpočtovékázně ve smyslu $ 22

ztlkona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

4. Veškeľé platby jako důsledky poľušení rozpočtové kázně pľovede Nemocnice formou
bezhotovostního převodu na účet Kľaje uvedený v zćthlavi Smlouvy.

5. V případě opakovaného porušení povinnosti můŽe Kĺaj Smlouvu vypovědět dle čl. XI.
odst. 2a Smlouvy.

xIII.
Závérečné ustanovení

1. Vzhledem k tomu, že Nemocnice provozovala Službu jiŽ od 1.I.2019, souhlasí Kľaj s tím'
Že Nemocnice pouŽije Vyrovnávací platbu, za podminek stanovených touto Smlouvou,
přílohou ó.2 a Metodickým pokynem inazabezpečení SluŽby již od 01'01.2019.

Ż. Tato Smlouvanabýváplatnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

3. Tato Smlouva může bý měněna a doplňována pouze nazákladě dohody smluvních stran, a

to formou písemných změn či dodatků.

4. Stane-li se po uzavření této Smlouvy vdůsledku přijetí nového zákona,jiného obecně
závazného právního předpisu nebo jiné nonny či předpisu, vztahujíciho se k této smlouvě
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založeným právním vztahům, plnění jakéhokoliv závazku ztéto Smlouvy vyplývajícího -zakázaným, zavazují se smluvní stľany ve vzájemné součinnosti neprodle ně zahájit jednánío uzavření dodatku k této Smlouvě, kteým bude tato Smlouvá s takovým předpisem
uvedena do souladu. Nedojde-li k uzavření takového dodatku k této Smlouvě do jednoho
měsíce ode dne, v němž se Kraj o skutečnosti odůvodňující jeho uzavŤení dlozví,bude Kľajopľávněn tuto Smloułu vypovědět způsobem sjednaným v článku XI. odst. ZtétoSmlouvy.

5' Nemocnice bere podpisem této Smlouvy na vědomí, že Kľaj je jak oao uzemní samosprávný
celek povinen poskyovat informace dle zákona č,. IO6/i9gô su., o svobodném přístupu
k informacím, ve zněnípozdějších předpisů.

6' Nemocnice bere dále podpisem této Smlouvy na vědomí, že poskytování peněžníchpľostředků Nemocnici ze strany Kĺaje dle této Smlouvy poďéhä finanční kontrole vesmyslu zákona č,.320/200I Sb., o finanční kontrole ve veřejńé spľávě a o změně některých
zákonů (zákon o f,lnanční kontrole), ve zněnipozdějších pi.apisri, a že se tudížnakaždé
případné neopľávněné použití nebo zadržení_peněžních'prostřeaĹt rľa;e poskýnutých
Nemocnici dle této smlouvy vztahuje ustanovení $ 22 záiona o .o'počt""ú"n pravidlech
územních ľozpoětů.

7' Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, znichždva obdľží Kľaj a jeden
Nemocnice.

8' Tato Smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stranajako takovou ji týo stvľzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

j LoĄV

1. Specifikace zdľavotních služebjako služe
2. Způsob qýpočtu výše Vyrovnávacíplatby
3. Metodický pokyn

hl- , l?. V

b obecného hospodářského zájmu

e /s ś-lal7

varského kĺaje
otnictví

Nemocnice sĺ1ariánská Lázně s.r.o.
U Nemocnice 97l3, 353 01 Mar. Lázně

jed ncťel

tel,:354 474236, tux,:354 474235
lČo| 2697 6'l 09, DlČlcz 2637 67 09

aqäN
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Příloha ě. 1 Smlouvy o posk}tování zdravotních služeb Nemocnicí Maľirínské LŁně s.ľ.o.., jako sluŽęb obecného
hospodářského zájmu

Specifikace zdravotních služeb
jako služeb obecného hospodářského zájmu

1 Zdravotní služby poskytované v ľámci lékařské pohotovostní
služby - oboľ všeobecné pľaktické lékařství

Lékařská pohotovostní služba v Nemocnici Maľiánské Ltzně (dále jen "LPS'') je ambulantní

péče poskýovaná pacientům v případech náhlé změny zdľavotního stavu nebo zhoršení

pruběhu onemocnění' ke ktęrému došlo mimo pravidelnou ordinační dobu poskýovatele

lékařské péče. V případě vyskýu infekčních onemocnění zajišťuje i základni protiepidemická

opatření v nezbytném ľozsahu.

Poskytována je v nęmocnici Maľiánské Lázně.

Pľovozování LPS - obor všeobecné pľaktické lókařství

Všední dny: 16:00 _ 2l:00
Víkendy a svátky: 9:00 _ 21:00

2 Zdravotní služby poskytované v ľámci lékařské pohotovostní
služby - chiruľgie

LPS v oboľu chiľurgie poskytuje ambulantní péči pro všechna akutní i chľonická onemocnění

chirurgické povahy, zajišťuje pľvotní ošetření uraztl,včetně otevřených ran a zlomenin, převazy

ran a řešeníjejich hojení. Pľovádí se kontroly pooperačních stavů, realizují plánované dľobné

ambulantní qýkony.

Poskytována je v nemocnici Maľiánské Lázné.

Provozování LPS - oboľ chiľuľgie

Všední dny: 15:30 _ 21 :00
Víkendy a svátky: 7:00 _ 2I:00
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Příloha č. 2 Smlouvy o poskýování zdravotních sluŽeb Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o.' jako sluŽęb obecného
hospodářského zájmu

Způsob výpočtu výše Vyľovnávací platby

Předběžná kalkulace dle článku VI' odst. 1 smlouvy, Výsledná kalkulace dle článku VI. odst. 8

a odst. 15 smlouvy a Mimořádná kalkulace dle ělánku VI. odst. 14 smlouvy bude sestavována
dle níže uvedeného kalkulačního vzorce a v souladu s Metodickým pokynem schváleným
Zastupitelstvem Karlovarského kĺaje dne 28.02.20|9, kteľý obsahuje i vzorové zněníkalkulací.

1. Kalkulační vzoľec:

VP=UVN+PZ-VS-RP

VP - Vyrovnávací platba pľo příslušný kalenđářní rok
Úvľ _ úplné vlastní náklady za příslušný kalendářní rok
PZ _ přiměřený zisk za příslušný kalendářní ľok
VS _ výnosy ze Služeb za příslušný kalendářní rok
RP - ľegulační poplatky LPS vybrané v příslušném kalendářním roce

2. Definice položek kalkulačního vzoľce:

Úplné vlastní náklady

Uplné vlastní náklady jsou náklady, kteľé Lzepři stanovení výše Vyrovnávací platby zohlednit
ve smyslu článku V. odst. 3 smlouvy a které zahmují tyto poloŽky: spotřeba mateľiálu' osobní
náklady' ostatní služby, spotřeba energie, opravy a udržovźlní, cestovné, odpisy, prodaný
majetek a ostatní naklady. V rámci kalkulace budou ke každé jednotlivé Službě piltazeny
vęškeľé náklady vynaložené výhľađně v souvislosti s poskýováním této SluŽby a ďźt|e na tuto
SluŽbu připadající podi| z ostatních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních sluŽeb'
které se vztahují k dané Službě (sou předmětem SOHZ), ale u nichž není možné jednoznačně
stanovit jejich výši připadajici na tu kteľou SluŽbu. V případě těchto nákladů musí mít
nemocnice zpracován interní pokyn (metodiku) k rozúčtovźwźní (přiřazování) těchto nákladů,
ze kterého jednoznačně vyplyne jak a na ztlkladě jakých paľametru jsou tyto náklady
ĺozućtovávány. Nemocnice poskýne odboru zdľavotnictví do 30 dnů po uzavření smlouvy na
SOHZ tęnto inteľní pokyn a bude odbor zdravotnictvi prokazatelně seznamovat sjeho
aktualizacemi. Stejný postup platí i pro výnosy. Detaily k uznatelnosti úplných vlastních
nákladů jsou uvedeny v Metodickém pokynu Kaľlovarského kĺaje k výpočtu výše vyrovnávaci
platby za poskytováni zdtavotních sluŽeb jako sluŽeb obecného hospodářského zájmu, který je
pro nemocnici MaľiánskéLázně závazný (dále jen metodika).

I
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Příloha č. 2 Smlouvy o poskyovánĺ zdľavotních služeb Nemocnici Marianské Lźuné s.r.o., jako sluŽeb obecného
hospodářského zájmu

Položka spotřeba materiálu zahrnuje zęjména náklady na Spotřebu biologického materiálu,
spotřebu léčivých přípravků, spotřebu kĺve a kľevních výľobků, speciální zdľavotnický mateľiál
(dále jer' ,,SZM"), spotřebu pohonných hmot' potraviny, všeobecný materiál
a náhľadní díly, drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000,- Kč, pľádlo a ooPP, knihy,
učebnice, pomůcky pro v;fuku, hľačky a palivo, a dále spotřebu ostatních neskladovatelných
dodávek.

Polofüa osobní náklady zaI-rnuje mzdové nfülady' zźkonné sociální pojištění (tj. zákorné
sociální pojištění placené Nemocnicí azźtkomé zđravotnípojištění placené Nemocnicí), ostatní
sociální pojištění, zźů<onrÉ sociální náklady a ostatní sociální náklady, vyjma nákladů na
mimořádné odměny členů představenstva a jednatelů a náklady na zákonné sociální azdtavotni
pojištění spojené s těmito mimořádnými odměnami).

Položka ostatní služby zahrnuje náklady na sluŽby spojů, stočné, dopravné (přeprava osob
i materiálu prováděná dodavatelsky), nájemné (vyjma nájemného Za nemovitý majetek
Karlovarského kĺaje), úklid (dodavatelsky), pranĺ práđla (dodavate1sky), svoz a likvidaci
odpadu, nehmotný majetek do 60.000,- Kč a ostatní sluŽby vyjma nákladů za manažerské
poradenství, nákladů za porađenské a obdobné služby, nákladů za pĺttvni služby, nákladů na
reklamu a pľopagaci, náklađů na kulturní, spoľtovní akce, nákladů na zaměstnanecké benefity'

PoloŽka spotřeba eneľgie zahmuje náklady
a teplo a plyn.

elektrickou energii, vodu, páľuna

Položka opravy a udržování zahmuje naklady na stavební údrŽbu a údrŽbu přístrojů
azaÍizení avozide|.

PoloŽka cestovné zahrnuje náklady na cestovné zaměstnanců a cestovné pacientů (např. dárci
kĺve nebo jiné zákonné náhľady cestovného pacientům)' a to pouze tuzemské. Nelze uplatňovat
zahraniěĺi cestovné.

Položka odpisy, pľodaný majetek zahrnuje odpisy đlouhodobého nehmotného majetku
a odpisy dlouhodobého hmotného majetku, zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku a đálę pľodaný materiál.

Položka ostatní náklady zahrnlfiepouze ostatní provozní náklady. Náklady na smluvní pokuty
a úroky z pľodlení, ostatní pokuty a penále, úroky' kursové ztráty, dary, manka
a škody nelze v rámci kalkulace zohlednit. Nepřiřaditelné naklađy související s poskýováním
zdravotních sluŽeb je nutno rozpoč,itat dle pokynů uvedených v bodě 2b) metodiky' nelze je
uvádět do ostatních nákladů. Tyto náklady se uvádí ve sloupci ostatní zdravotni _ viz
metodika.

Do nákladů nebudou zahmuty takové náklady nemocnice, kteľé s poskytováním zdravotních
služeb nesouvisejí. Stejný postup platí pro výnosy.
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Příloha č. 2 Smlouvy o poskýování zdravotních sluŽeb Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o., jako služęb obecného
hospodářského zájmu

Přiměřený zisk

Pľo účely kalkulace výše Vyľovnávací platby odpovídá výše přiměřeného zisku ve smyslu
článku V. odst. 5 Smlouvy pruměrné roční mezibankovní úľokové sazbě PRIB9R za příslušný
kalendĺířní ľok navýšené o 100 bazických bodů.

Výnosy ze Služeb

Výnosy ze SluŽeb jsou veškeľé výnosy Nemocnice z poskytování SluŽeb, které musí byt při
stanovení výše Vyľovnávací platby zohledněny ve smyslu ělánku V. odst. 4 smlóuvy,
azahmujitržby zavlastní ýkony azazboži,aktivace' ostatní výnosy, tržby zpľodeje majetku,
rcZeĺvy a opravné poloŽky a příspěvky a dotace na pÍovoz (vyjma Vyrovnávácí platby).
V rámci kalkulace budou ke každé jednotlivé Službě přiřazeny-veškeié ýnosy piynoúóĺ
výhĺadně z poskytovźní této SluŽby a dále na tuto Službu přip adajĺcĺ podil zośtatnich vynosů'
které se vztahují k dané SluŽbě, ale u nichŽ není moŽné jednóznáčně stanovit jejĺcĹ vysi
připadající na tu kteľou SluŽbu. V případě výnosů, kteľé se vztahujik poskytov ání zđravotních
služeb' ale nelze je přímo přiřadit ke konkľétní službě musí mít ň"mó"nice zpracován intemí
pokyn (metodiku) k rozúčtovávání (přiÍazovtní) těchto výnosů' ze kteréiro jednoznačně
vyplyne, jak a na záklaďě jakých paľametľů jsou týo výnosy ľozuětovávány. Nemocnice
poskytne ođboru zdľavotnictví do 30 dnů uzavření smlouvy na SOHZ tento intemí pokyn a
bude odboľ zđravotnictviprokazatelně seznamovat s jeho aktual izacemi. Detaily jsou urr"á.ny
v metodice

Regulační poplatky

Regulační poplatky jsou poplatky povinně vybírané Nemocnicí v souvislosti s poskýováním
lékařské pohotovostní sluŽby nebo pohotovostní služby v oboľu zllbní lékďství, jaĹ stanoví
ustanovení$ 16a zákona č,. 4811997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
někteľých souvisejících zákonů' ve znění pozdějších předpisů.

3. Metodika:

Podrobný návod k výpočtu výše Vyrovnávací platby včetně vzoľového znění kalkulací
obsahuje Metodický pokyn Kaľlovarského kraje k výpočtu výše vyrovnávaci platby za
poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářskéńo zájmu uičený pro
nemocnici Mariánské lázně, který je pro tento subjekt závazný.
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Příloha ě' 3 Smlouvy o poskýování zdľavotních s|uŽeb Nemocnici Mariánské Lźuné s'r.o., jako služeb obecného
hospodářského zájmu

Metodický pokyn Karlovarského kraje

k výpočtu výše vyrovnávací platby za poskytování zdravotnĺch
služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu

určený pro Nemocnici Mariánské Lázně se sídlem U Nemocnice
9í/3, Úšovice, 353 0í Mariánské Lázně

(dále jen metodika)

Učinnost od 1 .1.2019

Obsah
l. obecná ustanovenĺ.........'...'..

ll. Postup výpočtu..'.

lll. Závěrečná ustanovení............

15

16

22

I. Obecná ustanovení

1. Tento metodický pokyn upravuje způsob výpočtu výše vyrovnávacĺ platby za
poskýování zdravotních sluŽeb jako sluŽeb obecného hospodářského zĄmu (dále
také jen ,,soHZ") a obsahuje podrobný návod k sestavovánĺ kalkulací výše
vyrovnávací platby.

2. Z pohledu relevantních předpisů Evropské unie, předpisů právnĺho řádu České
republiky se poskýovánívyrovnávacích plateb zazávazek veřejné sluŽby jevĺjako
nejvhodnější způsob kompenzování ztrát nemocnic, a to postupem podle
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Příloha č' 3 Sm|ouvy o poskytování zdravotních sluŽeb Nemocnici Mariánské Ltnně s'ľ.o., jako služeb obecnéhohospodĺířského zájmu

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 zájmu, 2o12t21t1u (dále jen ,,Rozhodnutí
Komise"), neboť při poskytování vyrovnávací platby dle Rozhodnutí Komise je tato
platba povaŽována za podporu slučitelnou se spoleěným trhem a je proto
vyloučena zoznamovací povinnosti zakotvené v článku 108 odst. 3 Smlouvy
o fungovánĺ Evropské unie. Ve smystu Rozhodnutí Komise mají přitom členské
státy rozsáhlou míru volnosti při vymezení sluŽeb, které mohou být povaŽ ovány za
sluŽby obecného hospodářského zájmu, nevyjímaje sluŽby poskytované Ve
zdravotnických zařízeních, jeŽ tedy také mohou jako takové být vymezeny' Česká
republika způsobem standardnĺm v členských státech Evropské unie kvalifikuje
zdravotnĺ sluŽby jako sluŽby obecného hospodářského zájmu a poskytování
zdravotní péče jako veřejnou sluŽbu.

S ohledem na výše uvedené pověříZastupitelstvo Karlovarského kraje Nemocnici
Mariánské Lázně se sídlem U Nemocnice g1l3, Úšovice, 353 o1 Mariánské Lázně,
jako poskytovatele zdravotních sluŽeb s působností na území Karlovarského
kraje (dále jen ,,poskytovatel nebo ,,poskytovatel zdravotních sluŽeb,,),
poskytováním zdravotních sluŽeb jako sluŽeb obecného hospodářského zď1mu
(dále také ,,SluŽba) a zároveň schválí uzavření smluv o poskytování zdravotních
sluŽeb jako sluŽeb obecného hospodářského zájmu - SoHz (dále jen ,,smlouva,,)
s tímto poskytovatelem' Tento metodický pokyn vychází z kalkulačního vzorce
obsaŽeného v příloze č,' 2 smlouvy.

Pokud je mezi vymezenými zdravotními sluŽbami, kteými kraj pověřil
poskytovatele zdravotních sluŽeb sluŽbou obecného hospodářského zĄmu i

lékařská, zubní či lékárenská pohotovostní sluŽba je poskytovatel obdrŽenou
vyrovnávací platbu povinen prioritně pouŽít na zabezpečení těchto sluŽeb dle
místnía časové dostupnosti, tak jak je uvedeno v příloze č. 'l smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků formou soHZ.

II. Postup výpočtu
1. Příloha č. 2 smlouvy obsahuje způsob výpočtu výše vyrovnávací platby (kalkulační

Vzorec a definici poloŽek kalkulačního vzorce). Vzorové znění předběŽné,
výsledné i mimořádné kalkulace je přílohou č. 1 tohoto metodického pokynu'

2. Náklady:

V rámci soHZ lze poskytovatelem zdravotních sluŽeb uplatnĺt pouze náklady
vynaloŽené výhradně v souvĺstosti s poskytováním zdravotních sluŽeb, které jsou
předmětem soHZ'
V rámci sestavení kalkulace (příloha č. 1) budou:

4
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Příloha č. 3 Smlouvy o poskytování zdľavotních sluŽeb Nemocnici Maĺirínské Lźuně s.r.o., jako sluŽeb obecného
hospodařského zájmu

a) k jednotlivé SluŽbě (oddělení, pohotovostní sluŽbě) přiřazeny veškeré náklady
VynaloŽené výhradně v souvislosti s poskytováním této SluŽby za respektování
bodu 5 metodiky.

b) ostatní náklady, které souvisí s poskýovánĺm zdravotních sluŽeb, které jsou
předmětem soHZ, ale nelze je přímo přiřadit ke SluŽbě (oddělenĺ'
pohotovosti). V případě těchto nákladů, které se vztahujĺ k poskytování
zdravotních sluŽeb soHZ, ale nelze je přímo přiřadit ke konkrétní sluŽbě
(oddělení, pohotovosti) musí mít poskytovatel zdravotních sluŽeb zpracován
interní pokyn (metodiku) k rozúčtovávání (přiřazování) těchto nákladů na
jednotlivá oddělení, ze kterého jednoznačně vyplyne, jak a na základě jakých
parametrů jsou tyto náklady přiřazovány k jednotlivým oddělením. Poskytovatel
zdravotních sluŽeb poskytne odboru zdravotnictví neprodleně do 30 dnů po
uzavřenĺ smlouvy na SOHZ tento interní pokyn a bude odbor zdravotnictví
prokazatelně seznamovat s jeho aktualizacemi' Stejný postup platí i pro
výnosy.

3. Úplné vlastní náklady zahrnují poloŽky: spotřeba materiálu (účet 501 a 503);
osobní náklady (účtová skupina 52. s výjimkou účtů 522,523; ostatní sluŽby (účet
518); spotřeba energie (účet 502); opravy a udrŽování (účet 511); cestovné (účet
512); odpĺsy, prodaný majetek (účet 541,542 a 551); ostatní náklady (účet 548
s výjimkou účtu, na kteý se účtují náklady na změnu metody, a účtová skupina
58.) s respektováním bodu 5 metodiky.

Úplné vlastní náklady se tedy rovnají celkovým nákladům společnosti
svyloučením účtů: 504, 513, 522 a 523, 53., 543,544,545, 546, náklady na
změnu metody na účtu 548, 549, 55' (zahrne se pouze 551), 56., 57',59
s vyloučením nákladů uvedených v bodě 5 metodiky.

4. Do nákladů nebudou zahrnuty takové náklady poskytovatele zdravotnĺch slużeb,
které s poskytováním zdravotnĺch sluŽeb, které nejsou předmětem soHz
nesouvisejí. Stejný postup platí pro výnosy.

5. Do nákladů dále nelze výslovně zahrnout tyto náklady, i kdyŽ by byla prokázána
jejich souvislost s poskytovánĺm zdravotních sluŽeb, které jsou předmětem SOHZ:

- Náklady na reprezentaci
- Náklady na právní sluŽby
- Náklady na manaŽerské poradenstvĺ
- Náklady na poradenské sluŽby
- Náklady na propagaci a reklamu
- Náklady na kulturnĺ a sportovní akce
- Náklađy na zaměstnanecké benefity
- Sponzorství
- Mimořádné odměny členů představenstva a.s. a jednatelů s'r.o. a jejich

povinné odvody
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Příloha č. 3 Smlouvy o poskytování zdravotních služeb Nemocnici Mariánské Lázně s.r'o', jako služeb obecného
hospodĺířského zájmu

Účet, účtová
skupina

Započítá se Započteno Vyloučeno

501

Spotřeba materiálu

ano vse

502

Spotřeba energie

ano vse

503

Spotřeba ost.
neskladovatelných
dodávek

ano vse

504

Prodané zboží

ne

511

opľavy a udržování

ano vše

512

Cestovné

ano vse

513

Náklady na reprezentaci

ne

5í8
ostatnĺ služby

ano vše kromě nákladů za
manažerské poradenství,
nákladů za poradenské a
obdobné služby, nákIadů
za právní služby, reklama
a propagace, nákladů na
kulturní, sportovní akce,

nákladů na
zaměstnanecké benefiĘ,

náklady za manaŽerské
poradenství, náklady za
poradenské a obdobné

služby, náklady za pÍávnÍ
služby, reklama a

propagace, náklady na
kulturní, sportovní akce,

nákladů na zaměstnanecké
benefity,

521

Mzdové náklady

ano

522,523
Přĺjmy spoleěníků
obchodnĺ korporace ze
závislé činnosti,
odměny členům orgánů
obchodnĺch korporacĺ

ano Vše kromě odměn
jednatelů s.r.o. ěi odměn
ělenů představenstva a.s.

(odměnou myšlena
mimořádná odměna

nikoliv mzda)

odměny jednate!ů s.r.o. či
odměny čIenů

představenstva a.s.

(odměnou myš!ena
m|mořádná odměna nikoliv

mzda)

524 ano Vše kromě zákonného
soc. a zdravotního

zákonné soc. a zdravotní
pojištění z odměn
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Příloha č. 3 Smlouvy o posk}łování zdravotních služeb Nemocnici Maľiríĺrské Lźzně s.ľ.o., jako služeb obecného
hospodařského zájmu

Zákonné sociální a
zdravotnĺ pojištěnĺ

pojištěnĺ z odměn
jednatelů s.ľ.o. ča odměn
členů představenstva a.s.

jednatelů s.r.o. či odměn
členů představenstva a.s.

525

ostatní sociálnĺ
pojištění

ano vse

527

Zákonné sociálnĺ
náklady

ano vse

528

ostatní sociální náklady

ano vse

53.

Daně a poplatky

ne

541

Zůstatková cena
prodaného
dlouhodobého majetku

ano vse

542

Prodaný materiál

ano vse

543

Dary

ne

544

Smluvní pokuty a úroky z
prodlení

ne

545

ostatnÍ pokuty a penále

ne

546

odpis pohledávek

ne

548

ostatní provoznĺ
náklady

ano vše kromě účtu nákladů
na změnu metody

náklady na změnu metody

549

Mankaaškodyzprovozní
činnosti

ne

551

Odpisy

ano vse
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55' vyjma účtu 551

Odpisy, rezervy,
komplexní náklady
přĺštích obdobÍ a opravné
poloŽky v provozní oblasti

ne

56.

Finanční náklady

ne

57

Rezervy a opravné
poloŽky ve finanční oblasti

ne

58.

Změna stavu zásob
vlastní ěinností a
aktivace

ano vse

59

Daně z příjmŮ' převodové
účty a rezerva na daň z
příjmů

ne

F
Příloha č. 3 Smlouvy o poskýování zdľavotních sluŽęb Nemocnici Mariánské Lźuně s.r.o., jako sluŽeb obecného
hospodařského zájmu

6. Výnosy

Výnosy ze sluŽeb zahrnují účtové skupiny 60' a 64. s vyloučením účtu 604
a dále účtů, na které se účtují, VyrovnáVací platby za so{z, platby (regulační
poplatky) za lékařskou pohotovostní sluŽbu -LPS, a Výnosy ze změny metody.

Účet, účtová
skupina

Zapoěítá se Započteno Vyloučeno

601

Trtby za vlastní výrobky

ano vse

602

Tĺžby z prodeje slużeb

ano vše

604

Tržby za zboží

ne

64.

Jiné provoznĺ výnosy

ano vše kromě vyrovnávacích
plateb za SOHZ,

regulačních poplatků za
LPS, a výnosů ze změny

metody

vyrovnávací platby za
soHz' regulační poplatky

LPS, výnosy ze změny
metody
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66.

Finanční výnosy

ne

7. V případě, Že budou opravy nákladů či výnosů minulých let významné a jako
takové budou účtovány V záVěrce rozvahově, nikoliv výsledkově, je nutno tuto
skutečnost v kalkulaci zohlednit a připojit zdůvodnění'

8. Společná ustanovení pro náklady a Výnosy středisek ,,lékárna", stravovací
středisko (kuchyně), sterilizace, sociální lůŽka, investiční náklady, ubytovna,
parkovné:

Lékárna:
- veřejná lékárna se do nákladů ani do výnosů nezapočítává.
- náklady a výnosy lékárny lze uplatnit v rámci SOHZ pouze pro ústavnĺ lékárnu,

ta se uvede do sloupce ostatnízdravotnív příloze č. 1 - dle bodu 2b) metodiky,

Stravovací středisko (kuchyně) :

- náklady, které smĺ být uplatněny v rámci SOHZ, jsou pouze náklady na stravu
pacientů a zaměstnanců poskýovatele zdravotních sluŽeb u oddělení, které
jsou předmětem SOHZ. Nelze zahrnout náklady na stravu pacientů jiných
oddělení neŽ SOHZ, cizích osob a klientů sociálních lůŽek. Pokud náklady na
stravu zaměstnanců a pacientů nelze přiřadit ke konkrétnímu oddělení, budou
uvedeny ve sloupci ,,ostatní zdravotní" dle bodu 2b metodiky.

Sterilizace:
- náklady střediska sterilizace v rozsahu pro potřeby oddělení (pohotovostĺ),

které jsou předmětem SOHZ - uvedou se do sloupce ostatní zdravotní
(příloha č. 1)dle bodu 2b) metodiky.

Sociální lůžka:
- náklady i výnosy středisek týkající se Sociálních lůŽek nelze uplatňovat v rámci

SOHZ.
Kantýna, bufet:

Náklady a výnosy střediska kantýna, bufet atp. nelze uplatňovat v rámci soHZ'
lnvestiční náklady:
- náklady spojené s investicemi nelze uplatňovat v rámci soHz.
Parkovné:
- náklady a výnosy spojené s parkovným v areálu poskytovatele zdravotnĺch

sluŽeb se do soHZ nezahrnují.
Ubýovna pro zaměstnance:
Výnosy z činnosti ubytovny (ubytovaciho zařízení poskýovatele zdravotních
sluŽeb) se nezahrnují do SOHZ.
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Výše přiměřeného zisku pro Účely kalkulace výše vyrovnáVací platby odpovídá
průměrné ročnímezibankovní úrokové sazbě PRlBoR za příslušný kalendářnírok,
navýšené o 100 bazických bodů'

10. Všechna střediska v kalkulaci poskytovatele zdravotních sluŽeb se rozdělí do 2
skupin: 1) zdravotní střediska uvedená Ve smlouvě jako zdravotní sluŽby S6HZ,
2) nezdravotní střediska nutná k provozování zdravotních středisek, která jsou
předmětem soHZ (sloupec ostatnízdravotní v příloze č' 1).

1ĺ. Sloupec,,ostatní zdravotní" - přílohy č. 1 zahrne náklady a výnosy související
s poskytováním zdravotních sluŽeb, které jsou předmětem soHZ, které nelze
jednoznačně přiřadit na jednotlivá oddělenĺ (viz bod 2b metodiky), a to ve výši,
která připadá na odděĺení (pohotovostní sluŽby), která jsou předmětem SoHZ' Do
úplných vlastních nákladů budou tyto náklady zapoćítány.V případě výnosů budou
započítány do celkových výnosů.

í2. Tabulka pro výpočet kalkulace včetně poznámek a vysvětlivek (vzorové znění
kalkulací) je přílohou č. 1 k tomuto metodickému pokynu. Kalkulace vč. vyúčtování
budou obsahovat název poskytovatele zdravotních sluŽeb, kteý je Vypracoval,
lČo a podpis statutárního zástupce a osoby odpovědn é za zpracování'

III. Zá.ľ,éľečnáustanovení

1' Tento metodický pokyn je závazný pro nemocnici Mariánské Lázně se sídlem U
Nemocnice 91/3' Úšovice' 353 o1 Mariánské Lázně, kterou Karlovarský kraj
pověřil poskytováním SOHZ a se kterou byla uzavřena smlouva.

2' Tento metodický pokyn nabývá účínnosti dne 1 .1'2o1g.
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Vzor ředběŽné mimořádné a edné kalkulace

A

pro rok celkem

E

ostatní
zdĺavotní

4 spotřeba
materiálu

součet úÖtů 501
a 503 C4+D4+E4=84

5 osobní
náklady

od skupiny 52.
odečíst úćty 522
a 523

C5+D5+E5=B5

6 ostatní sluŽby Úeet sĺa C6+D6+E6=B6
7 spotřeba
eneroie úÖet 502 C7+D7+E7=87
I opravy
a udrŽování účet 5'ĺ 1 C8+D8+E8=88

9 cestovné účet 512 C9+09+E9=89
10 odpisy,
prodanÝ maietek

součet účtů 54'1 ,

542 a 551 C10+D10+E'10=B10

1 1 ostatní
náklady

od součtu účtu
548 a skupiny 58.
odečíst účet 548
(náklady na
změnu metody)

Náklady ze
středisek
nutných
k pĺovozování
SluŽeb, které
jsou
předmětem
SOHZ, které
neĺze přímo
přiřadit
k jednotlivým
oddělením
(pohotovostem)
+ ústavní
lékárna
+ kuchyně
pacienti a
zaměstnanci
oddělenĺ,které
jsou
předmětem
SOHZ
+ sterilizace.
Tyto nák|ady
budou
uplatněné
pouze ve lnýši
jejich
rozúčtování
k jednotlivým
oddělenĺm
resp.
pohotovostním
sluŽbám, které
jsou
předmětem
SOHZ dle bodu
2 b metodiky.

c1 1+D1 1 +E1 'ĺ=B1 'ĺ

14 Výnosy ze
sluŽeb

od souüu skupin
60. a 64. odečíst
účty 604)' 648
(platby za
soHz)' ô48
(reguĺační
poplatky)
a 648 (výnosy ze
změny metody)

výnosy
stbdisek
nutných
k provozování
SluŽeb, které
jsou
předmětem
SOHZ, které
nelze přímo
piiřadĺt
k.iednotlivým
oddělením
(pohotovostnĺm
slużbám) +
+ výnosy
Ústavnĺ lékárny
+ výnosy
kuchyně

81 4až F 1 4 = C 1 4+Đ 1 4 +E',l 4
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a) Do kalkulace nebudou přidávány žádné nové řádky' Hodnoty Se Vyplňují dle finančnĺho
plánu poskytovatele zdravotních sluŽeb v přĺpadě předběŽné kalkulace,
dle upraveného finančnĺho plánu v přĺpadě mimořádné kalkulace čidle výkazu zisku a
ztráty v přĺpadě výsledné kalkulace.

b) Nepřiřaditelné náklady související s poskýováním zdravotních sluŽeb (oddělení resp.
pohotovostních sluŽeb) je nutno rozpočítat dle pokynů uvedených v bodě 2b)
metodiky, nelze je zapsat do řádku ostatní náklady. Tyto náklady se uvádí ve sloupci
ostatní zdravotní.

c) Řaoer Výnosy ze sluŽeb ve sloupci ostatnĺ zdravotní zahrnuje součet přiřazeného
poměru výnosů ústavní lékárny, výnosů kuchyně zaměstnanci oddělenĺ, které je
předmětem soZH (v případě, Že software poskytovatele zdravotních sluŽeb
neumoŽňuje rozpočĺtat tyto výnosy přímo do oddělení), výnosů sterilizace, a poměr
výnosů středisek určených dle bodu 2b metodiky nutných k provozování oddělenĺ,
které jsou předmětem SOHZ.
Řaoer Regulační poplatky zahrnuje Regulační poplatky lékařské pohotovostnĺ sluŽby

zaměstnanci
oddělenĺ SOHZ
+ sterilizace.
Tyto výnosy
budou
uplatněné
pouze ve výši
jejich
rozÚčtovánĺ na
oddělení ľesp.
pohotovośnĺ
sluŽby' které
jsou
předmětem
SOHS (viz bod
2b metodikv)'

815=C15+D15+E'1515 Rąulační
poplatky LPS
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