
łĹĄRĘoVARsiff KRAJ( rajský úřad
u. zdiavotnicfuĺ

č. smlouvy Kk ,LIíE 120/7

Kaľlovarský kľaj
sídlo: !{y9!nĺ)s3l88' 360 06 Karlovy Vary - Dvory

70891 168
c27089n68zastoupený: Ing. Janem Burešem, členem Rady Kaľlovarského kľaje,
v souladu s usnesením Rady Karlovaľského kĺaje:
ě. RK 703106119 ze dne 03.06.2019

bankovní spoj ení: č,.tl.:

(dále také j en,,lcraj")

Kaľlovaľská kľajská nemocnice a.s.sídlo: Bezručova 1190119,360 01 Karlovy VaryIČo: 263 65 804DIČ: CZ26365804zastoupená: I1g. Jltko9samákovou, předseđkyní představenstva a

bankovníspojení
śVeřejný rejstřík: 1205

(dále také j en )'nemocnicď') 
-

(společně j ako,,smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

SMLOUVU
o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného

hospodářského zájmu společností Kaľlovaľská kľajská nemocnice
a.s.' pľovozující nemocnici Kaľlovy vaľy a Cheb (dáte také

,rsmlouva6ó)

Pľeambule

Usnesením Zastupitelstva Karlovaľského kĘe č. ZK2IOl06ll9 ze dne 24.06.20l9 kľaj vymezil
zdravotní služby poskýované nemocnicí jako služby obecného hospodářskéio'zájmu
avsoulađu sRozhodnutím Komise 2012l2llBU ze ďne 20. prosince zoil opouŽití čl.106
odst' 2 Smlouvy o fungování Evľopské unie na státní podpoi., .ĺr. foľmě vyľovnávací platby
zazávazek veřejné služby udělené uľčitým podnikům pověřeným poskytováním sluŽeb
obecného hospodářského zájmu pověřil nemocnici poskytovĺíním těchtđ sluźeb pro příslušné
űzemí,jakoŽto zźxazkem veřejné sluŽby. Vedeny snahou přesně vymezit svá vzájémĺiprźlva a
povinnosti zuvedeného aktu kľaje vyplývajíci uzavírají smíuvní strany tuto smlouvu
o poskytováĺi zdtavotních služeb Kaľlovaľskou krajskor, ,rě1nocrricí a.s. jako služeb obecného
hospodářského zájmu.
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I.
Předmět smlouw

Přędmětem smlouvy je stanove''í podmí''ek pro poskyování zdravotĺi služby jako služby

obecného hospodářsk ěbo zájmu, stanovení způsobu výpočtu vyrovnávací platby a její kontroly.

Nemocnice se sm1ouvou zavazuje za podmínęk dále vtéto smlouvě stanovených poskytovat

zdravotní službu, kterou Zastupiielstvo kľaje svým usnesením pro stanovené období vymezilo

jako službu obecného hospoáářského zájmu a kĺaj se naproti tomu zavazuje poskýnout

nemocnici na poskytováni této služby vyľovnávací platbu způsobem níže v smlouvě

dohodnutým. 
il.

wmezení zdravotních služeb iako služeb obecného hospodářského záimu pľo rok 2019

Pro účely této smlouvy se za sluŽby obecného hospodářského zájmu považují týo v usnesení

Zastupitólstva kľaje uvedeném v preambuli smlouvy vymezené zdravotní služby:

1. ZdtavotnísluŽby poskytované v ľámci interního oddělení nemocnice Kaľlovy Vaľy

2' ZdravotĺisluŽby poskyované v ľámci infekčního ođdělení nemocnice Kaľlovy Vary

3. Zdravotnislužby poskytované v rámci plicního oddělení nemocnice Karlovy Vaľy

4. Zđravotnis1uŽby poskytované v rámci kožního oddělení nemocnice Kaľlovy Vaľy

5. Zđravotni'lr'ŕuy póskytované vľámci anesteziologicko-ľesuscitačního oddělení

nemocnice Cheb

Bližší specifikace výše uvedených zdľavotních služeb je obsažena v příloze č. 1 smlouvy'

ilr.
Doba smlourry

Smlouva se uzavírána dobu uľčitou, a to na dobu do 31. pľosince 2019

ilI.
Ú""*í. pro kteľé bude služba obecného hgspodářsl.ĺého záimu neĘocniĘí Doskvtovrĺna

Nemocnicesetouto-smlou.,ouzu.,u'..'ppo.kyouatslužbyvymezenévčlánkuII.sm1ouvy
(dále jen ,,služby..) v prostorách objektů nemocnice Karlovy Vaľy a nemocnice Cheb (viz

.p..iĺt u." v ěl. il smlouvy), a to pro űzemi Karlovaľského kĺaje, zejména pak pro űzemí

spľávních obvodů těchto obcí s ľozšířęnou působností: Cheb' Aš, Mariánské Lázné, Kaľlovy

Vaľy a ostľov.

Iv.
Způsob vÝnočtu vÝše wrovnávací platbv

1.Výševyľovnávacípl"y(dá1ejen,,vyľovnávacíplatbď.)je
ornęZenarozsahęm nezbytným pľo úhĺadu nákladů vynaloŽených vsouvislosti splněním

zźxazkuveřejné s1uŽby, priE.'nź musí být zohledněny příslušné příjmy a přiměřený výnos

z vlastního kapitálu zaplněnitohoto závazku'

2. Výše vyľovnávaci platby za závazęk veřejné sluŽby bude pľo příslušné období stanovena

dle přílohy č. 2 smlouvy a ďIe niŽe uvedených zásad. Podľobný návod k výpočtu qýše

uyľwrrárrac í p1atby dále upľavuje metodický pokyn Karlovarského kľaje k výpočtu výše

vyľovnávacĺ ilattý ,u porĹytováni zdravotní služby jako služby obecného hospodařského

,á1^r, určený pro 
''.''-"nice 

poskytující zdľavotní sluŽbu na űzemi Kaľlovarského kľaje,
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schválený Zastupitelstvem Karlovaľského kľaje dne 25.04.2019 ě. usnesení ZK lŻ2/O4l19,
kteý je pro nemocĺici závazný (dále jen ,,metodický pokyn") a tvoří přílohu č. 3 smlouvy.

3. Při stanovení výpočtu vyľovnávací platby dle odst. 2 tohoto článku se zohledňujinezbytné
náklady vynaložené nemocnicí v souvislosti s poskýováním sluŽby. Náklady připisované
službě mohou zahľnovat nfülady vynaložené v souvislosti s poskytováním služby,
odpovídající podíl z fixních nákladů společných pľo službu a přiměřený zisk, vše viz
příloha č. 2 a 3 smlouvy. Naproti tomu zde nelze zohlednit takové náklady, jako jsou
manka, škody, smluvní či zĺĺkonné sankce apod. _ viz metodický pokyn.

4. Při stanovení výpoětu vyrovnávací platby dle odst. 2 tohoto článku se zohledňují příjmy
(vynosy) z poskytování služby dle přílohy č,.Ż a metodického pokynu dle přílohy č. 3
smlouvy.

5. Pro účely smlouvy se přiměřeným ziskem rozumí míra ĺávratnosti vlastního kapitálu,
přiěemž jeho výše je stanovena v příloze ö. 2 smlouvy.

6. Vyrovnávací platba se neposkyuje na náklady spojené s jinými činnostmi nemocnice, které
nesouvisí s poskytovaním sluŽby.

7. Smluvní stľany se dohodly, Že pokud kraj poskýne nemocnici vyrovnávací platbu pro
všechna zttátová oddělení, tzn. uhradí celou zttátu nemocnice, je nemocnice povinnapoužít
veškeré zisky plynoucí nemocnici z jiných činností mimo rozsah sluŽby, na které byla
poskýnuta vyrovnávací platba za období, které je předmětem vyrovnávací platby, na
financování služby.

8. Nemocnice musí příslušné náklady a výnosy' které jsou předmětem sluŽby obecného
hospodářského zájmu, promítnout v účetnictví nemocnice nejpozději do 30.06.
následuj ícího kalendářního ľoku.

v.

1'Nemocnicejepovinna'uo,ndářníhorokupředchénejicímu
kalendářnímu roku' na kteqý bude žádat kraj o vyľovnávací platbu dle smlouvy zpracovat
předběžnou kalkulaci qýše vyrovnźtvaci platby pro následující kalendářní ľok způsobem
stanoveným v příloze č. 2 smlouvy a dle metodického pokynu (đále jen ,,předběžná
kalkulace"), a to pľo všechna ztrátovä oddělení, která nemocnice provozuje a takto
Zpracovanou předběŽnou kalkulaci v uvedené lhůtě předloŽit odboru zdravotnictví
Kľajského úřadu Kaľlovaľského kĺaje (dále jen ,,odboľ zdravotnictvi'o). Yzoľové znění
předběŽné kalkulace je součástí metodického pokynu. V případě ľoku 2OI9 bude
akceptován termín pro předložení předběžné kalkulace nemo cnici za všechna ztrátová
oddělení do 05.05.20 1 9.

2. Nębude-li předběžná kalkulace nemocnicí zptacovźna v souladu se smlouvou' je odbor
zdravotnictví oprávněn předběŽnou kalkulaci vrátit nemocnici k opľavě. Nemocnice je
vtakovém případě povinna nejpozději do 7 dnů předběžnou kalkulaci vsouladu
s požadavky odboru zdľavotnictví opravit a takto opľavenou předběŽnou kalkulaci v této
lhůtě předloŽit odboru zdravotnictví. Stejným způsobem bude postupováno i v případě,
bude-li i po opľavě pľovedené dle předchozivěty tohoto ođstavce předběŽná kalkulacąstále
vykazovat nedostatky.

3. Pokud nebuđe ze strany odboru zdravotnictví postupováno dle odst. 2 tohoto čliĺnku,
případně bude-li předběžná kalkulace postupem dle odst. 2 tohoto článku nemocnicí řádně
opravena' buđe předběžná kalkulace odboľem zdľavotnictví předloženakpľojednlání vedení
kĺaje a následně rađy kĺaje, která navľhne na zźlkladě priorit a finanční situace kľaje, pro
jaká ztrátová oddělení bude následující kalendářní ľok poskytována vyrovnávací platba
formou služby obecného hospodářského zájmu.
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4' Zastupitelstv9 kľaje na základ'ě.doporučen í radykľaje' vyme zí zdtavotní služby poskýovanénemocnicí jako sluŽby obecného'l'".p"äär'LJł'ľ'žai^r,p;";;i;;;cnici 
poskytovánímtěchto sluŽěb pľo p'íď"ilJämĺ jakožto ,ałär*"^ ,eřejné .lułuy, ,.ľ,válí pro vybtanáodděIení předběŽnóu vysi v|ľovĺ*i31 !l.*v p." prĺ.i";ä*ffii a schválí smlouvu o

poskytování služby obeóneho hospodářsŕ enoźffina příslušne 
"Ĺá"üĺ 

(dále jen o,smlouva;'JľľJHH#Jł ávací p'atif''' ö;;h"d#,i zastupitelstva kľaje bude nemocnice5' 
il:ľ""'ľ:l"f"ä#i:;u:í11,""'jo"zději do 40 dnů po dni ověření účetní závěrky za
pro up1yn u lý kal endá*' ."t'äilff:ľ"Ix|:i:fľľ ipľľ!:';; ľľil ,"11;o;;r'
"výsledná kalkulace") pro zdtivotní služby, Lt..j_iyty přđ;il ri.ounáuucí platby odkľąie' a takto zpľacovanou výslednou Laŕuu.;';;.äá;lilää"ä;o 

or.o,orit odboľuzdľavotnictví' Vżoľov é zněnít*"9'ę tJŕJ*":e soueastĺ metodicĹeio pokynu. Společněs výslednou kalkulací předloŽí íe shodném 
';-'ń;.'",no.ni.. oauo.u za.avotnictví zptáwunezávislého auditoľa Ĺ vyúčtování služby 
"b;;;h; no.pooal.LeĹä 

-.íi^r,ze 
které budezřejmé' Že nemocnice vedla oaacl.,ro,i 

";"'il'ä" ń;r;;tdäíqnákladů a výnosůvztahujících se k službám obecného ł'"'p"áäľrtjĹo 
'a;.nu u .ouiuou's touto smlouvou asmlouvou o poskytnutĺ vy'o'ił'ací platby, ;;oii.ä'Ľ9Yá:í ľeŽií postupovala v souladuse svými vnitřními pľaviđly, kteľé byiy 

" 
J""l"o'" . ň.etodickým ňĹń; a přílohou č.2, aŽe sestavila výsledńou ulĹulä"i ľaá.,o 

^ 
;;;^jů;;"'ňh;;;äilľ:videnci 

nákladů avýnosů týkajícíchse poskytovano vereJne.fu'bí;;ie jednotlivých odděleních.6' Nebude-li výsledná kalkulace nemocnicí zpracována v souladu s touto smlouvou asmlouvou o poskynutĺ vyľwnavací- platby, l;;-d-b*,zdra.votnictví oprávněn výslednoukalkulaci vrátit nemocnici k opávc., Ń.*"Ĺ;ť; iJ"u tułouem případě iorrĺn ru nejpozdějido 15 kalendářních dnů 
"y'l"ä""" kalkulaci vrJĺáo"'..pozađavky ojbo- zdľavotnictvíopľavit a takt

ľľmľä'3ľäťť*;;ľł:".":*il::ľ,T'ĺTľ;:ĺťÍitr j,ľ"ľŤff ťj
7' Pokud nebude_ze stľany odboru zdravotnictví postupováno dle odst.6 tohoto článku'případně bude-li výsledná łłłulu'" postupem dle odsj. 6 tohoto ei"*" nemocnicí řádněopľavena' bude výsledná kalkulace odbór 

"^ ,arůrtnictví 
_ 
akceptována a před loženakprojednání Zast.pite'"uu L'uj', které 

";;;k'^ĚLro łu,Lu,".. .žn*'jiĺ výslednou výšivyľovnávací platby' o rozhodnutí z"'r'pii"Ĺiiu 
* 
łr4. Ň; -ääo"r,,.e 

písemněvyrozuměna.
8' V případě' že bud3-1alo'-ha 

ry vYrovruívací platbu poskytnutá kĘem nemocnici dle odst. 4tohoto článku vyšší neŽ "y'i'iJ-"ĺľ Y'i"uij,ä"iil",u, ,.l'ual"nJ ńuiem na záktaděvýsledné kalkulace ale oáJ J_lonoto dlánku, uual tułro vznlklý rozdílpředstavovatnadměmou vyrovnávacĺ platuu, Lä::: j" "..-ľľ.lovinna;á,iů"-;ät kľaje uvedenýv záhlaví smlou

^ľťTi::Jffi ť1;t';řľľ;Ťľ,Ji;"J:äIääľ';ľ"ff*"11'ł":|ľfl ,.ľf":iäiľ''äĺ
9' Vpřípadě' Že bude 

'arcl'"ana vyrovnávací'platbu poskytnutá krajem nemocnici dle odst.4tohoto článku nižšÍ nežws. 
"yi"* ávaci piatbr ríĺiłr:r:í z výsledne rulňlu"" schválenékľajem dle odst' s tonáio oiá"t", muze ,o'noal'áu i zast pit-l.*^ mä:" o doplacenívzniklého rozdíluna účet n'*o'ni'ä uvedený , ,iniáłi rmlouvy 

" o"štrrä tÍ vyrovnávacíplatby sohledem na odst' 12 tohoto článku. ľ"i" uäiĹ"líd;i-"'ääi''", poskytnutanejpozději do 60 dnů po a'i 
"n'aiJ'li'j"o"ä'"uruu. ur.o vnávacínl.iuy na základěvýsledné kalkulace za předcho ,ĺ l<aleniáĺn' 

'äi. "ä,u|it.lrtuu łru;.'
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10. V případě, že v pruběhu kalendářního roku dojde k podstatným neočekávaným zménámvę
qýdajích (nákladech) či příjmech (výnosech) spojených s poskytováním sluŽby, se kterými
nebylo počítáno při sestavování předběŽné kalkulace výše vyrovnávací platby a kteľé mají
podstatný vliv na ekonomickou situaci nemocnice, může nemocnice zpracovat a předložit
kľaji mimořádnou průběžnou kalkulaci výše vyrovnávací platby (dále jen ,,mimořádná
kalkulace"). Na základě této mimořádné kalkulace můŽe být Zastupitelstvem kľaje
schválena zména předběžné výše vyľovnávací platby a odpovíđající sníŽení či zvýšení
zá,Ioh na vyrovnźxací platbu, případně poskytnutí mimořádných záloh na vyrovnávací
platbu. Ve vztahu ke zpracování' předkládźni, kontrole a případným opravám mimořádné
kalkulace a ve vztahu ke schvalováni zmény výše vyrovnźnaci platby se použijí přiměřeně
předchozí ustanovení tohoto článku smlouvy týkající se předběŽné kalkulace.

11'Iftaj je oprávněn pozastavit placení záIoh na vyrovnźxaci 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 zźĺvazĺými
právními předpisy, ato až do doby, kdy dojde ze strany nemocnice k odstranění veškerých
Zj ištěných nedostatků.

12. V závislosti na aktuální ekonomické situaci kľaje, popř' na základě rozhodnutí
Zastupitelstva kraje je kĺaj oprávněn jednostľanně posunout splatnost záIoh na vyrovnávací
platbu, jakož i případných doplatků vyrovnávací platby, případně vyľovnávací platbu či
zźllohy na ni jednostľanně sníŽit' případně vyrovnávací platbu ěi zálohy na ni nemocnici
vůbec neposkytnout. o opatřeních dle předchozí věty tohoto odstavce je kľaj povinen
nemocnici bez zbytečného odkladu písemně infoľmovat.

l3. Nemocnice bere na vědomí, že výše vyľovnávací platby, jakož i výše záloh na ni, musí byt
v každém jednotlivém případě schválena Zastupitelstvem kĺaje a že tedy pro případ
neschválení jejich výše Zastupitelstvem kľaje nebudou tyto platby kľajem nemocnici
poskýnuty, respektive budou poskytnuty pouze ve schválené výši.

vI.
VÝše wrovnávací platbv

1. Výše předběžné vyrovnápací platby pro Kaľlovarskou krajskou nęmocnici na ľok 2019 byla
Zastupitelstvem Kaľlovarského kraje dne 24.6.2019 usnesením č). ZK210106119 stanovena ve výši:
7l.290.695 Kě (slovy sedmdesátjedenmilion-dvěstědevadesáttisíc-šestsetdevadesátpět-koľun
ěeských). Z toho pľo nemocnici Karlovy Vary ve výši 44.446.786 Kě (slovy ětyřicetěýřimilionů-
čtyřistaětyřicetšesttisíc-sedmsetosmdesátšest_korunčeských) a pľo nemocnici Cheb ve vyši
2'6.843.909,-- Kč (slovy dvacetšestmilionů_osmsetčĘřicettřitisíc-devětsetdevět-koľuněeských).
Čĺstty mezijednotliými nemocnicemi ne|ze při vyuětování vůči Kaľlovarskému kraji zapoéiíávat-

2. Předběžná kalkulace na rok 20l9 všech ztrátoých oddělení nemocnice, kteľá obsahuje i oddělení,
které jsou předmětem služby obecného hospodářského zźljmu dle smlouvy, je uvedena
v příloze č. 4 smlouvy.

VII.
Kontľola vÝše wľovnávací platbv

l. Nemocnice je povinna umoŽnit kľaji nebo jím určenému subjektu kdykoliv na vyžádání
kľaje pľovedení kontroly veškerých dat, účetních dokladů a dalších dokumentů potřebných
pro posouzení spľávnosti výpočtu vyrovnávací platby v ľámci předběžné kalkulace,
výsledné kalkulace či v ľámci mimořádné kalkulace. Při těchto kontrolách je nemocnice
povinna poskytnout kľaji veškeľou nezbytnou souěinnost.

2. Kĺaj je dále oprávněn provést srovnání, zda náklađy na poskýování služby nemocnicí
vykázané v riímci předběžné kalkulace, výsledné kalkulace či v rámci mimořádné kalkulace
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odpovídají nákladům obvykle vynakládaným na poskytovaní shodných služeb subjekty
sľovnatelnými s nemocnicí.

3. Dospěje-li kľaj na základě srovnání nákladů pľovedeného dleodst. 2 tohoto článku
kzávěru, že náklady vykázané nemocnicí v rámci nové předběŽné kalkulace, výsledné
kalkulace či v ľámci 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 rozdílu sníŽit.
Bude-li vyrovnávací platba v době zjištění ľozdílu dle předchozi véty tohoto odstavce již
nemocnici vyplacena, bude takto zjištěný rozđí| představovat nađměľnou vyrovnávací
platbu, kterou je nemocnice povinna wátit na účet kľaje uvedený v záhlaví smlouvy o
poskytnutí vyrovnávací platby nejpozđěji do jednoho měsíce ode dne, v němŽ bude
k vľácení této nadměmé vyrovnávací platby kľajem vyzvtna.

4. Kľaj je ľovněž opľávněn pruběžně porovnávat, zda qýše přiměřęného zisku stanovená
v příloze č. 2 smlouvy odpovídá pruměrné míře návratnosti vlastního kapitálu platné ve
zdravotnictví, přičemž dospěje-li kzávěru, že výše přiměřeného zisku stanovęná vpříloze
č. 2 smlouvy tuto míru překľačuje, je opľávněn vyľovnávací platbu za příslušný kalendářní
ľok způsobem odpovídajícím zjištěnému rczdilu snížit. Bude-li vyľovnávací platba v době
zjištění rozdílu dle předchozí věty tohoto odstavce již nemocnici vyplacena, bude takto
zjištěný rozďíl představovat nadměmou vyľovnávací platbu, kteľou je nemocnice povinna
vrátit na účet kraje uvedený v záhlaví smlouvy o poskýnutí vyrovnávací platby 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 vodst. 4 tohoto
článku' Se smluvní strany zavazuji uzavřít dodatek k smlouvě, jímž odpovídajícím
způsobem aktualizují ukazatele pro výpočet vyrovnávací platby tak' aby byl vznik
jakýchkoliv nadměrných vyrovnávacích plateb do budoucna vyloučen.

6. Nemocnice je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne doľučení výzvy kĺaje vrátit na
ričet kľaje uvedený v záh|aví smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby rovněž vyplacenou
vyľovnávací platbu, kteľá byla ve skutečnosti nemocnicí použita za jiným účelem' než je
úhľada nákladů, které mohou byt ve smyslu přílohy 2 a 3 smlouvy zohledněny při stanovení
výše vyľovĺávaci platby, a to vžđy vrozsahu, vjakém byla vyrovnávaci platba takto
nesprávně nemocnicí pouŽita.

vIII.
Další povinnosti nemocnice

Nemocnice je nad ľámec ostatních svých povinností vyplývajících zesmlouvy zejména
povinna:

a) používat pľostředky zvyplacených vyrovnávacich plateb výlučně na úhľadu nákladů,
kteľé mohou b;it ve smyslu článku IV. odst. 3 smlouvy zohledněny při stanovení výše
vyľovnávací platby;

b) poskýovat službu na náleŽité odbomé úrovni (tzn. podle pravidel vědy a uznávaných
medicínských postupů, s ohleđem na konkĺétní podmínky a objektivní moŽnosti)
a v souladu s veškerými obecně závaznými pľávními předpisy;

c) zajistit dostatečné personální, věcné a technické vybavení nezbytné pro poskytování
služby v souladu s právními předpisy;

d) zajistit, aby po celou dobu trvání smlouvy o poskytnutí vyrovnźxací platby byla
nemocnice ve smyslu příslušných pľávních předpisů řádně oprávněna poskytovat
veškeré sluŽby v souladu s touto smlouvou;

e) vykazovat příjmy (výnosy) a výdaje (náklady) spojené s poskyováním služby na stľaně
jedné a sjinými činnostmi nemocnice na stľaně druhé ve svém účetnictví odděleně a
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zároveřl vždy uvést, podle jakých měřítek byly jednotlivé příjmy (výnosy) a výdaje
(náklady) nemocnicí zaÍazeny do té či oné skupiny _ viz příloha č,. 2 a metodický
pokyn;

Đ vést účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy, tedy zejména tak' aby bylo
správné, úplné, pľůkazné, srozumitelné, přehledné a aby zaruěovalo trvalost účetních
zźznama;

g) uchovávat veškeré účetní doklady pľokazující správnost výpočtu výše vyrovnávaci
platby po dobu deseti let od konce kalendářního roku, zaktetý byla vyrovnávací platba
kĺaj em nemocnici poskýnuta;

h) postupovat při poskytování služby, jakož i v ľámci své veškeľé další ěinnosti, s péčí
řáđného hospodáře, to je 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 zdľavotnického materiźtlu, zaÍizení, jakož
i dalšího zboži a sluŽeb dbát důsledně na to, aby náklady s tím spojené byly při
zachování nezbytné kvality pořizovaného zboži a sluŽeb minimalizovány,
a postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy o zadávání veřejných
zakźzekv ľozsahu těmito právními předpisy vyžadovaném;

Đ navyžádání kľaje ptokázat, že jakékoliv náklady na činnost nemocnice byly vynaloženy
účelně a že tyto odpovídají obvyklé tľžní ceně zboží či služeb sľovnatelných se zbožím
či službami, které by|y zatyto nĺíklady nemocnicipořizeny;

j) bez předchozího písemného souhlasu kĺaje neposkytovat službu pľostřednictvím třetího
subjektu;

k) nepřevéstžádnápráva ani povinnosti ze smlouvy na jiný subjekt bez souhlasu kľaje.

Ix.
Kontľola plnění povinností nemocnĺce

1. Kľaj má právo kontľolovat plnění povinností nemocnice při poskýování služby sjednané
v smlouvě o poskytování sluŽby obecného hospodářského zájmu nebo vyplývajících
z příslušných právních předpisů, a to sám prostřednictvím zaměstnanc'i zařazených v
Kľajském úřadu kĺaje nebo prostřednictvím pověřeného subjektu. Pověří-li kľaj prováděním
kontroly jiný subjekt, má tento subjekt všechna práva kľaje uvedená v tomto článku a
nemocnice má vůči němu tytéŽ povinnosti jako vůči kľaji, nebude-li kĺajem určeno jinak'

Ż. Za űč,e|em provádění kontroly má kĺaj právo přístupu do všech prostor, v nichŽ nemocnice
provozuj e své činnosti, pokud to nevylučuj í právni předpisy.

3. Nemocnice je povinna poskytnout kľaji součinnost při provádění všech kontrol a zejména
poskytnout kľaji originály veškerých nezbytných dokladů, elektľonicky i v papírové
podobě.

4. Nemocnice je povinna poskytnout na výzvu kĺaje dle jeho požadavku ústní nebo písemné
vysvětlení k dotazům kĺaje.

5. Další pľáva kraje týkající se kontroly výše vyrovnávaci platby jsou sjednána v článku VII.
smlouvy.

x.
Předčasné ukončení smlouw

Smlouva můŽe bý před uplynutím doby jejího trváni sjednané v článku III. smlouvy ukončena:

1. písemnou dohodou smluvních stľan;

2. písemnou výpověđí ze strany kľaje v případě, že:
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a) nemocnice podstatným způsobem nebo opakovaně poruší kteroukoliv z povinností
vyplývajících ji ze smlouvy či obecně závaznýchpľávních předpisů;

b) nemocnice pozbude oprávnění k poskytovaní sluŽby;
c) nemocnice neuzavře s kľajem dodatek k smlouvě o poskytování sluŽby obecného

hospodářského zájmu ve smyslu článku VII. odst. 5 smlouvy,
přičemž výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počítá se od prvého dne kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi nemocnici;

3. písemnou výpovědí ze stľany kľaje bez udání důvodu doručenou nemocnici nejpozději dva
měsíce před koncem kalendářního roku, přičemž vpřípadě této výpovědi skončí tato
smlouva dnem 31. prosince kalendářního roku, v němŽ byla výpověď nemocnici doručena.

xI.
Důsledky poľušení povinností nemocnice

1. Vpřípadě, Že nemocnice dle článku V.bod 8 smlouvy nevrátí převodem na účet Kraje
nađměľnou vyrovnávací platbu, považují se tyto finanční prostředky za neoprávněně
zadržęné ve smyslu ustanovení 5 22 zákona č. 25012000 Sb.,
o ľozpočtových pravidlech územních ľozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o rozpočtoqých pravidlech územních ľozpočtů"). Nemocnice je v takovém případě
povinna provést v souladu s ustanovením s 22 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtovékázně.

2. JestliŽe nemocnice poruší povinnosti uvedené v článku V. bodě 5 smlouvy, tedy nepředloŽí
výslednou kalkulaci a zptávu ověřenou auditorem ve stanoveném termínu ďnebo jestliže
nemocnice nepľovede ťrnanční vnlčtování vyrovnávací platby v souladu s touto smlouvou
nebo neprokiáže způsobem stanoveným pouŽití finančních pľostředků v souladu s pfflohou
č. 2 a metodickým pokynem, povab$í se poskytnuté finanční prostředky' resp. jejich část,
v ĺozsahu neprokázáni za neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22 zźlkona o
rozpočtových pravidlech územních ľozpočtů. Nemocnice je v takovém případě povinna
provést v souladu s ustanovením $ 22 zákona o ľozpočtových pľavidlech územních
ľozpočtů odvod za porušení ľozpočtovékázně rozpočtu kľaje.

3. V případě, že kraj zjlsti, že byla poskýnuta vyrovnávaci platba ve výši, která je v rozporu
s touto smlouvou i včetně jejích příloh a metodického pokynu, tj. zejméĺa v případě
poskytnutí vyrovnávací platby, např. v důsledku nespľávně vedené oddělené evidence,
neopľávněně zatazených nakladů aj., jedná se o porušení rozpočtovékttz;ĺé ve smyslu $ 22
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů'

4. Veškeľé platby jako důsledky poľušení ľozpočtové kázné, provede nemocnice formou
bezhotovostního převodu na účet kĺaje uvedený v záhlavi smlouvy o poskýnutí
vyľovnávací platby.

xII.
Závěľečné ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním
v registru smluv. Kontakt nemocnice pro doručení oznámení: Jfvepy2

2. Smlouva může b;it měněna a doplňována pouze na základě dohody smluvních stran, a to
formou písemných změnči dodatků'

3. Stane-li se po uzavření této smlouvy vdůsledku přijetí nového zákona,jiného obecně
závazného pľávního předpisu nebo jiné normy či předpisu, vztahujiciho se k této smlouvou
založeným právním vztahům, plnění jakéhokoliv zźlvazku ze smlouvy vyplývajícího
zakázaným, zavazuji se smluvní strany ve vzájemné součinnosti nepľodleně zahájitjednání
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o uzavřeni dodatku k smlouvě, kterým bude smlouva s takovým předpisem uvedena do
souladu. Nedojde-li k uzavření takového dodatku k smlouvě do jednoho měsíce ode dne'
v němž se kľaj o skutečnosti odůvodňující jeho uzavřeni dozvi, bude kľaj oprávněn tuto

smlouvu vypovědět způsobem sjednaným v článku X. odst. 2 smlouvy.
4. Nemocnice beľe podpisem smlouvy na vědomí, že Waj je jakožto űzemní samosprávný

celek povinen poskytovat informace dle zćkona č,. 10611999 Sb., o svobodném přístupu
k infoľmacím, ve zĺění pozdějších předpisů.

5. Nemocnice bere dále podpisem smlouvy na vědomí, Že poskytování peněžních pľostředků
nemocnici ze strany laaje dle smlouvy podléhá finanění kontrole ve smyslu zákona
č,.32012001 Sb.' o finanční kontrole ve veřejné spľávě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), vę znění pozdějších předpisů a že se tudíŽ na kaŽđé případné
neopľávněné použití nebo zadtŽení peněžních prostředků kľaje poskytnutých nemocnici dle
smlouvy vztahuje ustanovení $ Ż2 zź.kona o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů.

6. V případě poskýnutí vyrovnávací platby nemocnici v roce 2019 mohou b;it uplatněny
v ľámci výpočtu vyrovnávací platby náklady a výnosy dle metodiky, kteľé byly vynaloženy
od 01.01 .2019. Nemocnice uzavřením této smlouvy souhlasí s tím, že pokud bude Žádat o

vyplacení vyľovnávací platby již za ľok 2019, bude se řídit při stanovení i vyúčtování
vyrovnávací platby přílohou č:.2 a3 smlouvy.

7. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž dva obdrží kľaj a jeden
nemocnice.

8. Tato smlouva byla uzavÍena na základé pravé a svobodné vůle obou smluvních stľan

ajako takovou ji tyto stvľzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:
1' Specifikace zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu

Karlovarská kľajská nemocnice a.s.' provozujicí nemocnici Kaľlovy Yary a nemocnici
Cheb

2. Způsob výpoětu výše vyrovĺávací platby

3. Metodický pokyn Kaľlovaľského kľaje k výpočtu výše vyrovnávací platby za
poskýováni zdravotĺich služeb jako služeb obecného hospodařského zájmu určený pro
nemo cni c e po skytuj ící zdr av otní s luŽby na i;zemi kraje

4. PředběŽná kalkulace _ Kaľlovarská kľajská nemocnice a.s.- ľok 19

v Knľ!e$.'l:,. V.ły*h' a,," .l,J.'hJ! .
y z/q

Ing. Jitka představenstva lovaľského kľaje
Karlovarsk lce a.s

Mgr. David místopředseda představenstva
emocnice a.s

Kaľlovarskń ĺcmocnice
lČ:263 65

a.s.

nenocnice v !brtch' 804

Bemrčova I 190/19. 3ó0 Karlorry vary

225 lll . fax:353 115 178

Za správnost /

Tel.r 354
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Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování zdravotních služeb Karlovarskou kľajskou nemocnicí a.s. jako služeb
obecného hospodářského zájmu

Specifikace zdľavotních služeb
jako služeb obecného hospodářského zájma Kaľlovarská
kľajská nemocnĺce a.s., provozující nemocnici Karlovy

Vary a nemocnici Cheb

I Zdtavotní služby poskytované v rámci inteľního oddělení nemocnice Karlovy Vary (dále
také jen,,INT")..

2 Zdravotni služby poskytované v rámci infekěního oddělení nemocnice Kaľlovy Vary
(dále také jen,,INF")

3 Zďravotní služby poskytované v rámci plicního oddělení nemocnice Karlovy Vary (dále
také jen,,TRN")

4 Zđľavotni služby poskytované v rámci kožního oddělení nemonice Karlovy Vary (dále jen
,,KoŽ)...... ._......................

5 Zdravotní služby poskýované v rámci oddělení anesteziologicko-ľesuscitačního nemocnice
Cheb (dále jen,,ARo") ...............

1 Zdravotní služby poskytované v rámci inteľního oddělení
Kaľlovy Vaľy (dále také jen ooINT")
Inteľní oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou intemích choľob, a to v nepřetržitém provozu.
Zahmuje šiľoké spektrum vyšetřovacích a léčebných metod, při chľonických formách
onemocnění, zajišťuje dispenzarizaci ve specializovaných ambulancích (odbomých poľadnách).
Podle potřeby jednotlivych oddělení vykonává koĺui|iámí činnost na ostatních odděleních
nemocnice.

oddělení provádí diagnostiku a léčbu:

o kardiovaskulárních chorob, včetně urgentních stavů,

e gastroenterologických chorob, včetně endoskopie hoľní a dolní etáže GIT a ERCP,
o chorob dýchacího ústrojí vyžadujících intenzivní péči, včetně neinvazivní ventilační

podpory anebo spojených se zźnažnou komoľbiditou, především oběhovou,

r maligních pľocesů' věetně paliativní péče,

o krevních chorob,

o intoxikací,

o nefrologických onemocnění, zvláště spojených s akutním selháváním ledvin či s
vleklými a pokročilými stavy, směřujícímikdialyzaění náhĺadě funkce ledvin.
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Příjmová ambulance interního oddělení zajištĘe akutní ošetření případně příjem nemocných na
luŽko v nepřetržitém pľovozu.

Interní ambulance je součástí oddělení centrálního příjmu, její provoz je zajištěn nepŕetržitě (24
hod. denně). Ambulance slouŽí k poskytování interní péče pacietrtům přichazejícím bez
doporučení, nebo s doporučením pľaktického lékďe či specialistý, pro pacieńty pŕivižené vozy
zácbranné služby a đále ke konziliárnímu internímu vyšetření pľo ambulantní i ńospitalizované
pacienty, k provádění předoperačního vyšetření apod. Pacienti jsou zde vyšetřeni, jô doporučen
další postup péče, a to jak v ľámci další ambulantní péče, tak hospitalizace na standardním,
intenzivním lůžku.

Součástí oddělení jsou vysoce specializované ambulance diabetologie, hematologie a
gastroenterologie. oddělení gastroenteľologie je schopno jako jediné v kĺaji zajistit akutní
ošetření krvácení z gastrointestinálního traktu azajistitpľovedení akutního ERCP.
V roce 2018 byla zavędená nová metodika a zahájeno provádění endosonografie.

2 Zdravotní služby poskytované v ľámci infekčního oddělení
Kaľlovy Vaľy (dále také jen ,,INF.,)
Infekční oddělení zajišĘe ambulantní a lůŽkovou péči pro pacienty ze všech tří okľesů
Karlovaľského kľaje.

Lůfüová část oddělení zajišt'uje vyšetření, izolaci a léčbu při podezření na infekční chorobu
včetně tropických nákaz, diferenciální diagnostiku jaterních a zažívacich onemocnění.
Hospitalizováni a léčeni jsou zde dětští i dospělí pacienti pro choroby zaživaciho traktu a jatet a
pľo vzdušné a ostatní infekce.

od roku 1997 se na oddělení provádí protivirová léčba chĺonických hepatitid B a C. V roce
2018 došlo k ľozšíření centra pro léěbu hepatitid o moŽnost přímo působících antivirotik na
hepatitidu C.

Infekční oddělení karlovaľské nemocnice poskyuje také sluŽby Centľa cestovní medicíny,
které sę zabyvá pľevencí, diagnostikou a léčením zdľavotních problémů spojených's
cestováním do všech částí světa.

3 Zdravotní služby poskytované v ľámci plicního oddělení
Kaľlovy Vaľy (dáte také jen ,,TRNś.)
TRN se zabývá diagnostikou a léčbou nemocí dýchacích cest a plic. Jde především o zánétlivá
onemocnění dýchacího ústľojí, chľonickou obstrukční plicní nemoc' astma bľonchiale,
intersticiální plicní pľoces' nádoľová onemocnění, tuberkulózu a onemocnění pleury a
mediastina.

LůŽková ěást plicního oddělení disponuje 20 |tĚky. Souěástí je jeden izolaění box pľo pacienty
suspektní z TBC. Ročně je zhruba diagnostikováno 20 pozitivních jedinců, kte}ĺ jsou pote
odeslĺíní do léčebny pro tuberkulőzuv Janově.

TRN zajišt'uje péči o pacienty z celého Kaľlovaľského kĺaje, Nedílnou součástí je práce
kalmetizační sestry, která provádí diagnostické tuberkulínové testy v ambulanci i na lůžkoqŕch
odděleních naší nemocnice. Dále pľovádí tuberkulínové testy ł očkování pľoti TBć u
rizikových novoľozenců na doporučení dětského lékaře.
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Ve spolupráci se Zácl'rarrlou službou Karlovarského kľaje zajišťujemę také převozovou službu
pro patologické novorozence. Naší spádovou oblastí jsou porodnice v Sokolově a Chebu.
Zajišt'ujeme převozy novoľozenců jak na naše oddělení' tak i na jiná specia|izovaná pracoviště
v Praze, Plzni či Mostě.

Součástí oddělení jsou příjmové ambulance a čtyři odborné ambulance - nefľologická,
diabetologická, pľo rizikové novoľozence a gastľoenteľologická.

4 Zďravotní službYfoskytované v ľámci kožního oddělení Kaľlovy
Vaľy (dále jen 

''KOZ)oddělení, jako jediné lůŽkové oddělení v kĺaji, zabezpečuje péči o pacienty s kožními a
pohlavními chorobami pľo Karlovaľský kĺaj a přilehlé okolí. Ambulantní část sestává ze dvou
ambulanci, zákľokového sálku a místnosti pro celotělovou a lokální fototerapii.

oddělení pokľývá také j e đnotl ivé subspe cializace :

. Dětská dęrmatologie.

. Dermatologická aleľgologie a imunologie.

. Dermatologická fotobiologie.

. Dermatologická mykologie.

. Dermatologická onkologie.

. Dermatologická angiologie.

. Deľmatologická chirurgie a korektivní dermatologie.

. Andrologie.

. Pľofesionální dermatőzy jsou řešeny ve spolupráci s Pľim. MUDr. Němcovou -

nemocnice Sokolov.
. Dermatologická histopatologie je řešena ve spolupráci s patologickým oddělením
nemocnice K.Vary a dermatohistopatologickou laboratořĺ Doc. MUDľ. L. Pocka - Praha.

oddělení poskytuje především péči o koŽní nádory v rámci celého kľaje včetně opeľativy (ve
spolupráci s chiruľgií a MUDr. Martinem Šmídlem - operace sentinelové uzliny), dálę o Íěžké
případy psoľiazy, atopické deľmatitidy, genodeľmatozy, chĺonické kožní defekty atd.
Specializovanou částí je kompletní péče o pohlavní choľoby.

5 Zdravotní služby poskytované v ľámci anesteziologicko
ľesuscitačního oddělení Cheb (dále jen ooARo")

Anesteziologicko - ľesuscitační oddělení v chebské nemocnice bylo za|oženo v říjnu I97L
Součástí oddělení je lůŽková stanice, anesteziologický úsek a anestęziologická ambulance pro
předoperační vyšetření.

Na luŽkové stanice je 5 lůŽek' kteľá jsou vybavena pľo poskytování intenzivní péěe.

Anesteziologický úsek oddělení zajišťuje plánované i akutní anestezie na operačních sálech i
ambulancích. Anesteziologická pľacoviště jsou vybavena moderní přístrojovou technikou pro
poskýování celkové i regionální anestezie.

Anesteziologická ambulance pro anesteziologické předoperaění vyšetření je určena vyšetření
pacientů před planovanými operačními výkony.
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Příloha č. 2 Smlouvy o poskytovánÍ zdravotnich sluŽeb Karlovarskou kĺajskou nemocnicí a.s. jako služeb
obecného hospodářskéh o zájmu

Způsob výpočtu výše vyľovnávací platby

Předběžná kalkulace dle článku V. odst. 1 smlouvy, výsledná kalkulace dle článku V. odst. 5

smlouvy a mimořádná kalkulace dle članku V. odst. 10 smlouvy bude sestavoviĺna dle niže
uvedeného kalkulačního vzotcę a v souladu s metodickým pokynem schváleným
Zastupitelstvem kľaje đnę 25.04.2019.,č,. usnesením ZK l2Żl04/19'' který obsahuje i vzoľové
zněĺí kalkulací.

1. Kalkulační vzoľec:

VP=Úvlĺ+PZ-vS_RP

VP _ Vyrovnávaci platba pro příslušný kalendářní rok
Uvl\{ _ úplné vlastní náklady za příslušný kalendářní rok
PZ _ přiměřený zisk za příslušný kalendářní ľok
VS _ qinosy ze sluŽeb za příslušný kalendářní rok
RP _ ľegulační poplatky vybľané v přĺslušném kalendářním roce

2. Definĺce položek kalkulačního Yzoľce:

Úplné vlastní náklady

Uplné vlastní náklady jsou náklady, které lze při stanovení ýše vyrovnávací platby zohlednit
ve smyslu článku V. odst. 1 smlouvy a které zahrnují tyto položky: spotřeba materiálu, osobní
náklady, ostatní služby, spotřeba eneľgie, opravy a uďržovźní, cestovné, odpisy, prodaný
majetek a ostatní náklady. V ľámci kalkulace budou ke každé jednotlivé sluŽbě přiřazeny
veškeré nfülady vynaložené výhľadně v souvislosti s poskýováním této služby a dále na tuto
sluŽbu připadající podil z ostatních nákladů souvisejících s poskytováním služby, kteľé se
vztahují k dané službě, ale u nichž není možné jednoznačně stanovit jejich vyši připadající na
tu kteľou službu. V případě těchto nákladů musí mít nemocnice zpracován inteľní pokyn
(metodiku) k ľozúčtovavélní (pÍiÍazování) těchto nákladů, ze kterého jednoznačně vyplyne, jak
a na ztlkladě jakých parametrů jsou týo náklady roztlčtovávány. Nemocnice poskyne odboru
zdravotnictví do 30 dnů po uzavření smlouvy o poskýnutí vyrovnávací platby tento interní
pokyn a bude odbor zdravotnictví pľokazatelně seznamovat sjeho aktualizacemi. Stejný
postup platí i pro výnosy. Detaily k uznatelnosti úplných vlastních nákladů jsou uvedeny v
metodickém pokynu (viz příloha č. 3).

Do úplných vlastních nákladů nelze zahmovat náklady, kteľé byly a jsou Kaľlovarskému kĺaji
vyúčtovány v rámci tzv. správy aűďržby nemovitého majetku Kaľlovaľského kľaje.
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Položka spotřeba mateľiálu zahrnuje zejména náklady na spotřebu biologického materiálu,
spotřebu léčivých přípravků, spotřebu krve a kľevních výrobků' speciální zdravotnický mateľiál
(dále je.' ,,SZM"), spotřebu pohonných hmot, potraviny, všeobecný materiál
a náhľadní díly, drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000,- Kč, pľádlo a ooPP, knihy'
učebnice, pomůcky pľo výuku, palivo, a dále spotřebu ostatních neskladovatelných dodávek.

Položka osobní náklady zahmuje mzdové náklady' zákoĺlné sociální pojištění (tj. zákonné
sociální pojištění placené Nemocnicí a zákoĺlné zdtavotĺí pojištění placené Nemocnicí), ostatní
sociální pojištění, zákonné sociální nĺíklady a ostatní sociální náklady, vyjma nákladů na
mimořádné odměny členů představenstva a jednatelů a náklady nazákołtné 

'ociál''í 
azdtavotnÍ

pojištění spojené s těmito mimořádnými odměnami).

PoloŽka ostatní služby zahľnuje náklady na služby spojů, stočné, dopravné (přepľava osob
i mateľiálu prováděná dodavatelsky), nájemné (vyjma nájemného 'u ne*órriiý majetek
Kaľlovarského kĺaje)' úklid (dodavatelsky), praní prádla (dodavatelsky), svoz a likvidaci
odpadu, nehmotný majetek do 60.000,- Kč a ostatní služby vyjma nákladů za manažerské
poradenství, nákladů za poradenské a obdobné sluŽby, nákladů za ptávní služby, nákladů na
reklamu a propagaci, nákladů na kulturní, sportovní akce, nákladů na zaměstnanecké benef,rty.

Položka spotřeba eneľgie zahrnuje náklady na
a teplo a plyn.

elektľickou eneľgii, vodu' páľu

Položka opľavy a udržování zahmuje náklady na stavební údržbu a úđržbu přístrojů
a zařízeni a vozidel.

Polofüa cestovné zahmlje nfülady na cestovné zaměstnanců a cestovné pacientů (např. dáľci
kĺve nebo jiné zákonrlé náhrady cestovného pacientům)' a to pouze tuzemské. Nelze uplatňovat
zah aničnícestovné.

PoloŽka odpisy, pľodaný majetek zahrnuje odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
a odpisy dlouhodobého hmotného majetku, zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku a dźie prodaný mateńáL

PoloŽka ostatní náklady zahmuje pouze ostatní provozní náklady. Nráklady na smluvní pokuty
a úľoky z prodlení, ostatní pokuty a penále, úľoky' kuľsové ztrźiy, dary, manka
a škody nelze v rámci kalkulace zohlednit. Nepřiřaditelné náklady související s poskytováním
zdravotních sluŽeb je nutno ľozpočítat dle pokynů uvedených v bodě 2b) metodického pokynu,
nelze je uvádět do ostatních nákladů. Tyto náklady se uvádí ve sloupci ostatní zdravotní _ viz
metodický pokyn.

Do nákladů nebudou zahmuty takové náklady nemocnice, kteľé s poskytováním zdľavotních
sluŽeb nesouvisejí. Stejný postup platí pľo výnosy.

Přiměřený zisk

Pľo účely kalkulace výše Vyrovĺávaci platby odpovídá výše přiměřeného zisku ve smyslu
ělánku V. odst. 5 smlouvy pruměľné roční mezibankovní úľokové sazbě PRIBoR za příslusny
kalendářní rok navýšené o 100 bazickýchbodů.
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Výnosy ze služeb
Výnosy ze služeb jsou veškeré výnosy nemocnice z poskýování sluŽeb, kteľé musí bý při
stanovení výše vyrovnávací platby zohledněny ve smyslu članku IV. odst. 3 smlouvy,
aza\lrnujitržby zavlastní qýkony azazboží, aktivace, ostatní qinosy, tržby zprodeje majetku'
rezeÍvy a opľavné položky a příspěvky a dotace na pľovoz (vyjma vyrovnávací platby).
V rámci kalkulace budou ke každé jednotlivé službě piiÍazeny veškeré ýnosy plynoucí
výhľadně z poskytováni této služby a đále na tuto službu připadající podil z ostatních výnosů,
kteľé 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 zdľavotních
služeb, ale ĺelzę je přímo přiřadit ke konkĺétní službě musí mít nemocnice zpracovźn interní
pokyn (metodiku) k ľozúčtovávání (přiřazování) těchto qýnosů, ze kterého jednoznačně
vyplyne, jak a na zźkladě jakých paľametľů jsou týo výnosy ľozúčtovávány. Nemocnice
poskytne odboru zdľavotnictví do 30 dnů po uzavření smlouvy o poskytnutí vyľovnávací platby
tento interní pokyn a bude odbor zdravotnictví prokazatelně seznamovat s jeho aktualizacemi.
Detaily jsou uvedeny v metodickém pokynu.

Regulační poplatky
Regulační poplatky jsou poplatky povinně vybíľané nemocnicí v souvislosti s poskýováním
lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní sluŽby v oboru zubní lékařství, jak stanoví
ustanovení$ 16a ztkonač,.48ll997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Metodika

Podrobný návođ k výpočtu výše vyľovnávací platby věetně vzoľového zĺěni kalkulací
obsahuje metodický pokyn (viz příloha č. 3 smlouvy), kteľý je pľo nemocnlci závazný.
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zdravotních služeb Kaľlovarskou kajskou nemocnicí a.s. jako sluŽeb

Metodický pokyn Karlovarského kraje
k výpočtu výše vyrovnávací platb y zaposkytován i zdravotních sluŽeb'jako sluŽeb

obecného hospodářského zď1mu
urěený pro nemocnice poskytuj ící zdravotní

služby na uzemí Karlovarsł-ého kĘe

Schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 25.0 4'2o1g cusnesent ZK tZ2/04/19.

Pokud nemocnice bude žádato Vyrovn ávací ptatbu i pro rok 2019, jepovinna se řídit tímto metodickým pokyń"' oi 1.1.2o1g.
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l. obecná ustanovení
1' Tento metodický pokyn upravuje způsob výpočtu výše vyrovnávací platby za

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

2' Z pohledu relevantních předpisů Evropské unie, předpisů právnĺho řádu České
republiky se poskytování vyrovnávacích plateb za závazek veřejné sluŽby jeví jako
nejvhodnější způsob kompenzovánĺ ztrát nemocnic, a to postupem podle
rozhodnutí Komise ze dne 20' prosin ce 2011 o použitĺ článku 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za
závazek veřejné sluŽby udělené určitým podnikům pověřeným poskýováním
sluŽeb obecného hospodářského zájmu, 2012121lEU (dále jen ,,Rozhodnutí
Komise"), neboť při poskytování vyrovnávací platby dle Rozhodnutí Komise je tato
platba povaŽována za podporu sluěitelnou se společným trhem a je proto
vyloučena zoznamovacĺ povinnosti zakotvené v článku 108 odst. 3 Smlouvy
o fungování Evropské unie' Ve smyslu Rozhodnutĺ Komise mají přitom členské
státy rozsáhlou mĺru volnosti při vymezení služeb, které mohou být povaŽovány za
sluŽby obecného hospodářského zájmu, nevyjĺmaje sluŽby poskytované Ve
zdravotnických zařizeních, jeŽ tedy také mohou jako takové být vymezeny. Česká
republika způsobem standardním v členských státech Evropské unie kvalifikuje
zdravotní sluŽby jako sluŽby obecného hospodářského zájmu a poskytování
zdravotní péče jako veřejnou sluŽbu.

3. S ohledem na výše uvedené pověří Zastupitelstvo Karlovarského kraje nemocnice
poskytující na území Karlovarského krĄe zdravotní péči (dále jen ,,nemocnice"),
poskýováním zdravotních sluŽeb jako sluŽeb obecného hospodářského zĄmu a
zároveň schválí uzavření smluv o poskytování zdravotních sluŽeb jako sluŽeb
obecného hospodářského zájmu - SOHZ (dále jen ,,smlouva o poskytnutí
vyrovnávací platby") se všemi těmito nemocnicemi. Tento metodický pokyn
vycházÍ z kalkulačního vzorce obsaŽeného v příloze č. 2 smlouvy.

4. Pokud je mezi vymezenými zdravotními sluŽbami, kteými kraj pověřil nemocnici či
jiný subjekt jako sluŽbu obecného hospodářského zĄmu i lékařská, zubní či
lékárenská pohotovostní sluŽba je příjemce vyrovnávací platby obdrŽenou
vyrovnávacĺ platbu povinen prioritně pouŽĺt na zabezpečení těchto sluŽeb dle
místní a časové dostupnosti, tak jak je uvedeno v příloze č. 2 smlouvy o poskýnutĺ
vyrovnávací platby'

Il. Postup výpočtu
1. Příloha č' 2 smlouvy obsahuje způsob výpočtu výše vyrovnávací platby

(kalkulační vzorec a definici poloŽek kalkulačního vzorce). Vzorové znění
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předběŽné, výsledné i mimořádné kalkulace je přílohou tohoto metodického
pokynu.

Náklady:

V rámci soHZ ]ze nemocnicí uplatnĺt pouze náklady vynaloŽené výhradně
v souvislosti s poskytováním zdravotních sluŽeb definovaných jako soHZ.
V rámci sestavení kalkulace (příloha) budou:

a) k jednotlivé sluŽbě (oddělení, středisku) přiřazeny veškeré náklady vynaloŽené
výhradně v souvislosti s poskytováním této sluŽby s respektováním bodu 5
metodického pokynu a zároveň

b) ostatní náklady, které souvisí s poskytováním zdravotních sluŽeb, které jsou
předmětem soHZ, ale nelze je přímo přiřadit ke sluŽbě (oddělení, středisku).
V případě těchto nákladů, které se vztahujĺ k poskytování zdravotních stuŽeb,
které jsou předmětem SOHZ, ale nelze je přímo přiřadit ke konkrétní SluŽbě
(oddělení, středisku), musí mít nemocnice zpracován interní pokyn (metodiku)
k rozÚčtovávání (přiřazovánĺ) těchto nákladů na jednotlivá odděle ní, ze kterého
jednoznačně vyplyne, jak a na základě jakých parametrů jsou tyto náklady
přiřazovány k jednotlivým oddělením. Nemocnice poskytne odboru
zdravotnictví do 30 dnů po uzavření smlouvy na SOHZ tento interní pokyn a
bude odbor zdravotnictví prokazatelně seznamovat s jeho aktualizacemi.
Stejný postup platí ĺpro výnosy.

Úplné vlastní náklady zahrnují poloŽky: spotřeba materiálu (účet 501 a
503); osobní náklady (účtová skupina 52. s výjĺmkou účtť) 522,523; ostatní sluŽby
(účet 518); spotřeba energie (účet 502); opravy a udrŽování (účet 511); cestovné
(Účet 512); odpisy, 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 metodického pokynu.

Úplné vlastní náklady Se tedy rovnají celkovým nákladům společnosti
s vyloučením 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 metodického pokynu.

Do nákladů nebudou zahrnuty takové náklady nemocnice, které
s poskytováním zdravotních sluŽeb nesouvisejí nebo nesouvisejí s poskytováním
zdravotních sluŽeb, které jsou předmětem soHZ. Stejný postup platí pro výnosy.

Do nákladů dále nelze výslovně zahrnout následující náklady, ĺ kdyŽ by
byla prokázána jejich souvĺslost s poskytováním zdravotních sluŽeb, které jsou
předmětem SOHZ:

Náklady na reprezentaci
Náklady na právní sluŽby
Náklady na manaŽerské poradenství
Náklady na poradenské sluŽby

3.

4.

5.
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Náklady na propagaci a reklamu
Náklady na kulturnĺ a sportovní akce
Náklady na zaměstnanecké benefity
Sponzorství
Mimořádné odměny členů představenstva a.s. a jednatelů s.r.o. a jejich povinné
odvody

Účet,
skupina

účtová Započítá se Započteno Vyloučeno

501

Spotřeba materiálu

ano vse

502

Spotřeba energie

ano vse

503

Spotřeba
neskladovatelných
dodávek

ost.

ano vse

504

Prodané zboŽí

ne

51í
opravy a udržování

ano vse

512

cestovné

ano vse

513

Náklady na reprezentaci

ne

518

ostatní služby

ano vše kromě nákladů za
manažerské poradenství,
nákladů za poradenské a
obdobné sluŽby, nákladů
za právni s!užby, reklama
a propagace, nákladů na
kulturní, sportovní akce,

nákladů na
zaměstnanecké benefiý,

náklady za manaierské
poradenství' nákIady za
poradenské a obdobné

služby, náklady za pĺávní
sluŽby, reklama a

propagace, náklady na
kulturní, sportovní akce,

nákladů na zaměstnanecké
benefity,

521

Mzdové náklady

ano
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522,523
Přijmy společnĺků
obchodní korporace ze
závislé ěinnosti,
odměny členům orgánů
obchodnĺch korporací

ano Vše kromě odměn
jednatelů s.r.o. čl odměn
členů představenstva a.s.

(odměnou myšlena
mimořádná odměna

nikoliv mzda)

odměny jednatelů s'r.o. či
odměny členů

představenstva a.s.

(odměnou myšlena
mimořádná odměna niko!iv

mzda)

524

Zákonné sociální
zdravotní pojištěnĺ

a

ano Vše kromě zákonného
soc. a zdravotního
pojištění z odměn

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

zákonné soc. a zdravotní
pojištění z odměn

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

525

ostatní
pojištění

sociální

ano vse

527

Zákonné
náklady

sociální

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
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548

ostatní
náklady

provoznĺ

ano vše kromě účtu nákladů
na změnu metody

náklady na změnu metody

549

Mankaaškodyzprovozní
ěinnosti

ne

55í
Odpisy

ano vse

55. vyjma účtu 551

odpisy' ÍezeNy,
komplexní náklady
příštích období a opravné
poloŽky v provozní oblasti

ne

56.

Finanční náklady

ne

57

Rezervy a opravné
po|oŽky ve finanční oblasti

ne

58

Změna stavu zásob
vlastní činností a
aktivace

ano vse

59

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

ne

6 Výnosy

Výnosy ze sluŽeb zahrnují účtové skupiny 60. a 64. s Vyĺoučením účtu 604
a dále úětů, na které se účtují, VyrovnáVací platby za soHz, platby (regulační
poplatky) za lékařskou pohotovostní sluŽbu - LPs a Výnosy ze změny metody.

Účet,
skupina

účtová Započítá se Započteno Vyloučeno

60í
Trźby za vlastní výrobky

ano vse

602 ano vse
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Tĺžby z prodeje služeb

604

Trżby za zboži

ne

64.

Jiné provoznĺ výnosy

ano vše kromě vyrovnávacích
plateb za SOHZ,

reguIačních poplatků za
LPS, a výnosů ze změny

metody

vyrovnávací platby za
soHz' regulační poplatky

LPS' výnosy ze změny
metody

66.

Finanění výnosy

ne

F

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 ústavní lékárnu,

ta se uvede do sloupce ostatnĺ zdravotní v příloze - dle bodu 2b) metodického
pokynu,

Stravovacĺ středisko (kuchyně)
- náklady, které smĺ být uplatněny V rámci soHZ, jsou pouze náklady na stravu

pacientů a zaměStnanců nemocnice u oddělení, které jsou předmětem SOHZ'
Nelze zahrnout náklady na Stravu cizích osob a klientů sociálnĺch lůŽek a
náklady na stravu pacientů a zaměstnanců oddělení, které nejsou předmětem
SOHZ. Pokud náklady na stravu zaměstnanců a pacientů nelze přiřadit ke
konkrétnĺmu oddělenĺ, budou uvedeny ve sloupci ,,ostatnízdravotní" dle bodu
2b metodického pokynu.

Sterilizace:
- náklady střediska sterilizace - uvedou se do sloupce ostatní zdravotní (příloha)

dle bodu 2b) metodického pokynu.
Socĺální lůŽka:

- náklady i výnosy středisek týkající se sociálnĺch 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:
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- náklady a výnosy spojené s parkovným v areálu nemocnice se do soHZ

nezahrnují.
Ubytovna pro zaměstnance:
Výnosy z činnosti ubytovny (ubytovaciho zařizení nemocnice) se nezahrnují do
SOHZ.

9. Výše přiměřeného zisku pro Účely kalkulace výše vyrovnávacĺ platby
odpovídá průměrné roění mezibankovní úrokové sazbě PRlBoR za příslušný
kalendářnĺ rok, navýšené o 100 bazických bodů.

10. Všechna střediska vkalkulaci nemocnice se rozdělí do 2 skupin: 1)
zdravotnĺ střediska uvedená Ve smlouvě jako zdravotní sluŽby, které jsou
předmětem SOHZ 2) nezdravotní střediska nutná k provozování zdravotních
středisek (sloupec ostatní zdravotní v příloze).

'l1. Sloupec ,,ostatní zdravotní" - přílohy zahrne náklady a výnosy související
s poskýováním zdravotních sluŽeb, které jsou předmětem SOHZ, které ale nelze
jednoznačně přiřadit k těmto jednotlivým oddělením. Tyto budou přiřazeny (viz bod
2b metodického pokynu)' a to ve výši, která připadá na oddělenĺ, která jsou
předmětem soHZ. Do úplných vlastních nákladů budou tyto 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 pokynu. Kalkulace vě.
vyúčtování budou obsahovat název nemocnice, která je vypracovala, lČo a
podpis statutárního zástupce a osoby odpovědné za zpracovánĺ'

III.

1.

Závěreěná ustanovení
Tento metodický pokyn je závazný pro všechny nemocnice, které Karlovarský kraj
pověřil poskýováním SoHZ a se kteými byla uzavřena smlouva.

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dne . .....'2019.2
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A

pro rok:

B

celkem

4 spotřeba
materiálu

souÖet úÖtů 501
a 503 C4+D4=84

5 osobní náklady
od skupiny 52.
odečíst Účty 522
a 523

C5+D5=85

6 ostatnĺ sluŽby Úeet sĺa C6+D6=86
7 spotřeba energie účet 502 C7+D7=87
I opravy
a udrŽování účet 51'l C8+D8=BB

9 cestovné účet 512 C9+D9=89
10 odpisy' prodaný
maietek

součet účtů 541,
542 a 551 C10+D10=B10

1'ĺ ostatní náklady

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

C1 1+D11=B1 1

14 Výnosy ze
sluŽeb

od souäu skupin
60' a 64. odečĺst
účty 604)| ô48
(plaĘza
soHz),648
(ęgulaěnĺ
poplatky)
a 648 (výnosy ze
změny melody)

15 Rąulačnĺ
poplaĘ LPS
(vypĺnĺ se pouze,
je-lipňedmětem
soHz
pohotovostnĺ
sluäa)

Příloha metodického pokynu: předběŽná, výsledná, mimořádná kalkulace -vzor

Strana 24 (celkem 25)



''ĺ

Pozn: ostatní zdravotní = zde budou vyplněny náklady a výnosy ze středisek nutných
k provozování oddělení uvedeného v části l sloupce, které je předmětem soHZ,
přičemŽ tyto náklady a výnosy nelze přímo přiřadit k tomuto oddělenĺ. Dále se zde
uvedenou náklady a výnosy ústavní lékárny + kuchyně pacienti a zaměstnanci u
oddělení, které je předmětem SOHZ (pokud nelze zapsat do sloupce část !) +

sterilizace. Tyto náklady a výnosy budou uplatněné pouze ve výši jejich rozúčtovánĺ
k oddělení viz část l, které je předmětem SOHZ , a to dle bodu 2b) metodického
pokynu.

a) Do kalkulace nebudou přidávány Žádné nové řádky' Hodnoty se vyplňují dle
fĺnančního plánu nemocnice v případě předběŽné kalkulace, dle upraveného
finančního plánu v případě mĺmořádné kalkulace či dle výkazu zisku a ztráty v případě
výsledné kalkulace'

b) Nepřiřaditelné náklady související s poskytováním služeb je nutno rozpočítat dle
pokynů uvedených v bodě 2b) metodického pokynu, nelze je zapsat do řádku ostatní
náklady' Týo náklady se uvádí ve sloupci ostatní zdravotní pro kaŽdé oddělení, které
je předmětem SOHZ, zvlášť.

c) Řaoer Regulačnĺ poplatky zahrnuje Regulační poplatky lékařské pohotovostní sluŽby'
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l spotfuba materiálu

' 
osobnĺ nákladv

5 ostatní službv
7 spot eba enerEie

8 ooraw a udržovánĺ
9 cestovné
10 odpisv, prodan maietek
11 ostatní nákladv
12 Úplné vlastnínákladv
13 P imě en\i zisk
14 V'inosy se služeb
15 Rerulační poolatkv LPs

za ostatní
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