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Název:
Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2017 a návrh Smlouvy
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o zajištění závazku veřejné služby pro město Děčín a spádové obce
od 01.01.2017 do 31.03.2017 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627,
zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem a
rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby pro město Děčín a spádové obce od 01.01.2017 do
31.03.2017 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou Ing.
Petrem Fialou, generálním ředitelem.

Stanovisko RM:
Rada doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby pro
město Děčín a spádové obce od 01.01.2017 do 31.03.2017 mezi statutárním městem Děčín a Krajskou
zdravotní, a. s., IČO 25488627, zastoupenou Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem.

Cena:

500 000,00

Návrh postupu:

RM doporučuje rozhodnout o uzavření Smlouvy

Důvodová zpráva:
Orgánům města je předložena smlouva o zabezpečení LPS na období od 01.01.2017 do 31.03.2017 s tím, že
pokud dojde ke schválení rozpočtu města, bude LPS hrazeno v tomto období z rozpočtu statutárního města
Děčín.
Město podporuje zajištění provozu 2 ordinací LPS, jednu pro děti a dorost a jednu pro dospělé. Služba je
zajišťována na adrese U Nemocnice 1, budova „O“, areál nemocnice, Děčín 2. Každoročně tuto službu
zajišťuje Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
Dle sdělení z Krajského úřadu Ústeckého kraje finanční prostředky k zajištění LPS budou orgány kraje
projednávat na svých zasedáních v závěru tohoto roku. Dle výše přidělené roční dotace bude následně
uzavřena Smlouva o poskytnuté dotaci Ústeckého kraje se statutárním městem Děčín.
Z tohoto důvodu bude Smlouva o zabezpečení LPS mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a.s.
uzavřena prozatím na období od 01.01.2017 do 31.03.2017.
Smlouva na období od 01.04.2017 do 31.12.2017 bude předložena orgánům města až po schválení a
podepsání Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení LPS mezi statutárním městem Děčín a
Ústeckým krajem. Dle předběžného ústního jednání s KÚÚK je předpoklad plnění neinvestiční dotace na rok
2017 ve stejné výši jako v roce 2016 (1 937 800 Kč).
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Smlouva o zajištění
závazku veřejné služby
uzavřená podle ust. 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele :
Číslo poskytovatele :
Smluvní strany
Objednatel:
Město
se sídlem
:
zastoupený
:
IČ
:
DIČ
:
Bankovní spojení :
Číslo účtu
:
Zástupce pro
věcná jednání:
jméno/funkce
telefon, fax
:
e-mail
:
a

Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4
Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou
00261238
CZ 00261238
Česká spořitelna a.s.
19-921402389/0800
Ing. Renáta Grešíková
vedoucí odboru OSV
412 593 241
renata.gresikova@mmdecin.cz

Poskytovatel:
zastoupený
:
IČ
:
se sídlem
:
Bankovní spojení :
Číslo účtu
:
Místo provozování:
Zástupce pro
věcná jednání:
telefon, mobil. tel.:
e-mail
:

Krajská zdravotní a.s., poskytovatel zdravotních služeb
Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem
25488627
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

U Nemocnice 605/1, 405 99, Děčín 2

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby

Článek I.
Účel a předmět smlouvy
1. Účelem smlouvy je zajistit službu obecného hospodářského významu poskytnutím
zdravotní pohotovostní péče jako veřejné služby spočívající v poskytování lékařské
pohotovostní služby (dále jen LPS) včetně zabezpečení prohlídky těla zemřelého
pro spádové území obce s rozšířenou působností Děčín, v období od 1. 1. 2017 do 31. 3.
2017, v souladu s ustanovením, § 110 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).
2. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zajištění
závazku veřejné služby v podobě zabezpečení LPS.
3. Objednatel na základě usnesení č. ZM ………….. ze dne ………… objednává u
poskytovatele zajištění LPS a poskytovatel se zavazuje zabezpečit v souladu s podmínkami
stanovenými touto smlouvou organizaci a provoz (poskytování zdravotní péče) ordinace
LPS v oboru všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost, v rozsahu
stanoveném v článku II. této smlouvy.

Článek II.
Povinnosti poskytovatele
Poskytovatel je povinen:
1) Zabezpečit provoz (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS včetně zabezpečení
prohlídky těla zemřelého v rozsahu:
a) v pracovních dnech v délce 3 hodiny tak, aby provoz ordinace LPS pokryl časový úsek
od 18:00 do 20:00 hod.,
b) ve dnech pracovního klidu v délce 9 hodin tak, aby provoz ordinace LPS pokryl časový
úsek od 10:00 do 17:00 hod..
2) Zabezpečit po ukončení provozu ordinace LPS prohlídku těla zemřelého a vyplnění
příslušné části Listu o prohlídce zemřelého lékařem takto:
a) ve dnech pondělí až čtvrtek v časovém období, které začíná koncem provozní doby
příslušné ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
b) ve dnech pátek a sobota v časovém období, které začíná koncem provozní doby
příslušné ordinace LPS a končí začátkem provozu ordinace LPS následujícího dne,
c) v neděli v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace
LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
d) ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a po nich následuje
pracovní den, v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné
ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
e) ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud po nich následuje den pracovního klidu, v časovém
období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace a končí začátkem
provozu ordinace LPS následujícího dne,
včetně zajištění dopravy lékaře na místo výkonu ohledání zemřelé osoby a zpět.
3) K zajištění prohlídky těla zemřelého dle §83 a násl. Zákona slouží telefonní číslo 155
(hlavní dispečink záchranné služby), které bude dostupné v době provozu ordinace LPS
dle odst. 1 a v době po ukončení provozu ordinace LPS dle odst. 2. Toto číslo oznámí
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objednatel na jednotné evropské číslo tísňového volání 112, kde se oznamuje úmrtí osoby
v případě, kdy není znám poskytovatel nebo lékař uvedený v §84 odst. 2 písm. a) Zákona.
4) Zabezpečit, aby účetnictví týkající se zajišťování LPS, bylo v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a bylo vedeno odděleně.
5) Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací
závazku veřejné služby dle této smlouvy, že aktivita nebo služba byla objednána
statutárním městem Děčín a financována Ústeckým krajem a statutárním městem Děčín.
6) Umožnit pověřeným pracovníkům objednatele provádět kontrolu věcného plnění, tj.
čerpání vyrovnávací platby a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence,
kontrolu přítomnosti zdravotnického personálu v ordinační době, apod..
7) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, pracovníky
objednatele o všech změnách, týkajících se identifikace poskytovatele nebo způsobu
organizace a zabezpečení LPS.
8) Předkládat pravidelný měsíční výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS - návštěvnost a
výkaz o nákladech při zabezpečení provozu ordinace LPS, prostřednictvím formulářů,
které jsou jako přílohy č. 2 a č. 3 nedílnou součástí této smlouvy.
9) Informovat objednatele o přijetí peněžních prostředků nebo darů poskytnutých
poskytovateli třetími osobami v souvislosti se zabezpečením LPS. Přijaté peněžní
prostředky nebo dary zohlednit při výpočtu vyrovnávací platby a při zpracovávání
pravidelného měsíčního vyúčtování ve výkazu o nákladech při zabezpečení a provozu
ordinace LPS.
10) Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním
orgánem objednatele, které mohou vést i k vyloučení poskytnutí a vrácení jakékoli
nadměrné vyrovnávací platby.

Článek III.
Povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen:
1) Uhradit poskytovateli za zabezpečení provozu (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS
vyrovnávací platbu za celé smluvní období od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017. Plán nákladů
a výnosů provozu ordinace LPS na uvedené období je jako příloha č. 1 nedílnou součástí
této smlouvy.
2) Poskytnout poskytovateli za provedení jednoho každého ohledání zemřelé osoby v době
po ukončení provozu ordinace LPS a vyplnění ohledacího listu, dle odst. 2 článku II. této
smlouvy, odměnu ve výši 500 Kč.
3) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, poskytovatele
o všech změnách, týkajících se identifikace objednatele nebo způsobu organizace a
zabezpečení LPS.

Článek IV.
Platební podmínky
1) Vyrovnávací platba se vypočítá podle vzorce: VP = HV + OP, kde VP znamená výši
vyrovnávací platby, HV je hospodářský výsledek zjištěný jako rozdíl mezi náklady
vynaloženými při poskytování služby LPS a příjmem ze služby LPS, OP je přiměřenou
odměnou Poskytovateli, kterou je max. 10% z vynaložených nákladů. Vyrovnávací platba
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nesmí přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí všech nebo části nákladů k plnění
závazku veřejné služby se zohledněním příslušných příjmů a přiměřeného zisku.
2) Poskytovatel bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této
smlouvy je myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne
20. 12. 2011 o použití čl. 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
číslo 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3. (dále jen „Rozhodnutí EU“).
3) Vyrovnávací platba dle odst. 1) článku III. a odměna dle odst. 2) článku III. této smlouvy
bude uhrazena vždy měsíčně na základě faktur vystavených a doručených poskytovatelem
objednateli.
4) Faktura bude vystavena měsíčně v termínu do 20. dne následujícího měsíce po měsíci,
ve kterém došlo k realizaci LPS.
5) Přílohou faktury bude výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS a výkaz o nákladech
na zabezpečení a provoz ordinace LPS, dle odst. 8) článku II. této smlouvy.
6) Přílohy faktury zašle poskytovatel také v elektronické podobě na adresu:
bohumila.havelkova@mmdecin.cz
7) Faktury budou splatné do 15-ti dnů od doručení objednateli a budou mít náležitosti
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8) V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je
objednatel oprávněn ji vrátit poskytovateli na doplnění nebo přepracování, aniž by byl
v prodlení s její úhradou. Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová
lhůta splatnosti.
9) Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě
peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
10) Na uhrazenou vyrovnávací platbu se vztahují příslušná ustanovení zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dále pak ustanovení zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, kdy se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití
peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Ústeckého kraje v souvislosti s plněním
závazků vyplývajících z této smlouvy, zejména v následujících případech:
a) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS
v rozsahu ordinačních hodin stanovených touto smlouvou,
b) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS
v odbornosti stanovené odst. 3 článku I.,
c) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul veškeré platby
získané od zdravotních pojišťoven za ošetřování pacientů v rámci LPS,
d) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul jakékoliv ostatní
finanční příjmy získané v souvislosti s provozem ordinace LPS,
e) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel zahrnul do nákladů položky, které
nesouvisí s provozem ordinace LPS a jejich uplatnění do nákladů je v rozporu se
zněním této smlouvy.
11) V případě, že poskytovatel nezabezpečí provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1)
článku II. této smlouvy, bude vyrovnávací platba uhrazena pouze za skutečnou dobu
provozu LPS. Objednatel je dále oprávněn za každý den porušení povinností uvedených
v odst. 1) článku II požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové
výše měsíční vyrovnávací platby za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovatel
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nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy.
Smluvní pokuta nebude požadována v případě porušení odst. 1) článku II. z důvodu
spočívající ve vyšší moci.
12) V případě dodatečného kontrolního zjištění objednatele v tom, že poskytovatel
nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy a
přitom mu byla za dané období objednatelem uhrazena řádná faktura s příslušnou
vyrovnávací platbou, může objednatel snížit vyrovnávací platbu v dalším vyúčtování a to
ve výši odpovídající neoprávněně vyúčtované částce. Objednatel je dále oprávněn za
každý den porušení povinností uvedených v odst. 1) článku II požadovat na poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše měsíční vyrovnávací platby za kalendářní
měsíc, ve kterém poskytovatel nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle
odst. 1) článku II. této smlouvy. Obdobně bude postupováno v případě, že poskytovatel
uvedl nepravdivé údaje pro výpočet čistých nákladů, uvedené v příloze č. 1.
13) Zdravotní výkony provedené v rámci provozu ordinace LPS (vč. ohledání zemřelé osoby)
vykáže poskytovatel LPS příslušným zdravotním pojišťovnám. Takto získané příjmy
od zdravotních pojišťoven a příjmy získané jako regulační poplatky od pacientů
ošetřených v ordinacích LPS zaznamená v účetních výkazech jako příjmovou položku
provozu LPS.
14) Za uznatelné provozní náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené
především na odměny zdravotnického personálu, na energie, nájemné v místě obvyklé,
nezbytné materiální vybavení a ostatní přímé náklady vzniklé v souvislosti se
zabezpečením provozování ordinace LPS, případně pouze poměrná část těchto nákladů,
pokud tyto náklady vznikly v důsledku společné realizace činností stanovených touto
smlouvou a jiných činností, které poskytovatel také vykonává. Za neuznatelné náklady
jsou považovány finanční prostředky vynaložené zejména na pořízení dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku (nákup přístrojů, zařízení, software, hardware atd.).
15) Poskytovatelem zpracovaný plán nákladů a výnosů provozu ordinace LPS na uvedené
období, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, lze měnit pouze formou
písemného dodatku ke smlouvě a důvodem pro jeho přepracování mohou být především
zásadní systémové změny ovlivňující organizaci a zabezpečení LPS (např. změna
legislativních norem v předmětné oblasti, úprava plateb zdravotních pojišťoven za
dotčený druh zdravotní péče aj.).
16) Ostatní obecné podmínky provozování LPS, které nejsou specifikovány v této smlouvě,
jsou upraveny ve Způsobu zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1.
1. 2017, která je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy.

Článek V.
Zrušení smlouvy
Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
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Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1.2017 do 31. 3. 2017. Tuto smlouvu lze
měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a číslovaných
dodatků.
2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho publikace dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv. Publikaci provede objednatel.
3) Smlouva zaniká se zánikem jedné ze smluvních stran.
4) Poskytovatel souhlasí se zveřejněním svého jména, popř. obchodní firmy, identifikačního
čísla, adresy a účelu poskytnutí vyrovnávací platby.
5) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkami uvedenými v § 170 správního řádu.
6) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
a) příloha č. 1 – „Plánované náklady a výnosy provozu ordinace LPS“
b) příloha č. 2 – „Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost“,
c) příloha č. 3 – „Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS“,
d) příloha č. 4 – „Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém
kraji od 1. 1. 2017“.
7) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel
a poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení.
Za objednatele:
Děčín, dne …………………..

…………………………………..…
Mgr. Marie Blažková
primátorka města

Za poskytovatele:
Ústí n. L. dne ……………….

……………………………………….
Ing. Petr Fiala
generální ředitel
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Příloha č. 1a):
Plánované náklady a výnosy provozu ordinace LPS
odbornost ordinace LPS

Všeobecný praktický lékař

poskytovatel zdravotních služeb
(název, sídlo)

Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z.
U Nemocnice 1, 405 02 Děčín II - Nové Město

Nákladová/Výnosová položka

Předpokládané čerpání vyrovnávací platby
z rozpočtu objednatele na zajištění LPS
v období od 1. 1. do 31. 3. 2017 (v Kč)

1. Náklady celkem
1.1. Mzdové náklady
1.2. Provozní náklady
1.3. Platby za služby
2. Odměna poskytovateli
(max. 10% z celkových nákladů)
3. Výnosy
3.1. Platby zdravotních pojišťoven
3.2. Ostatní výnosy (vč. regulačních
poplatků)
Celková výše vyrovnávací platby
z rozpočtu objednatele

v

374 810
327 068
4 250
43 492
37 481
187 500
140 000
47 500
224 791

Ústí n. L.

dne

………………………………………………
razítko a podpis zástupce poskytovatele oprávněného k podpisu
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Příloha č. 1b):
Plánované náklady a výnosy provozu ordinace LPS
odbornost ordinace LPS

Praktický lékař pro děti a dorost

poskytovatel zdravotních služeb
(název, sídlo)

Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z.
U Nemocnice 1, 405 02 Děčín II - Nové Město

Nákladová/Výnosová položka

Předpokládané čerpání vyrovnávací platby
z rozpočtu objednatele na zajištění LPS
v období od 1. 1. do 31. 3. 2017 (v Kč)

1. Náklady celkem
1.1. Mzdové náklady
1.2. Provozní náklady
1.3. Platby za služby
2. Odměna poskytovateli
(max. 10% z celkových nákladů)
3. Výnosy
3.1. Platby zdravotních pojišťoven
3.2. Ostatní výnosy (vč. regulačních
poplatků)
Celková výše vyrovnávací platby
z rozpočtu objednatele

v

417 870
385 390
3 000
29 480
41 787
200 000
150 000
50 000
259 657

Ústí n. L.

dne

………………………………………………
razítko a podpis zástupce poskytovatele oprávněného k podpisu
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Příloha č. 2:

Měsíční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost
Měsíc:

Poskytovatel
LPS:

Ordinace LPS:

Adresa LPS:

Ordinační doba LPS
Den

od

do

Počet hodin celkem

Počet ošetřených
pacientů

Počet ohledání
zemřelých

- z toho počet
prohlídek těl
zemřelých
mimo
ordinační dobu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
CELKEM
Datum:
podpis
Poznámky:
Měsíc - vyplňujte pomocí číselného označení měsíců (např.: 1/20xx, 2/20xx, …)
Poskytovatel LPS - vyplňujte název poskytovatele zdravotních služeb zajišťujícího provoz ordinací LPS
Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), VPL (dospělá), SPOL (společná VPL+PED)
Adresa - vyplňujtemísto, ve kterém je provozována ordinace LPS
Ordinační doba LPS (od-do) - zahájení a ukončení ordinační doby LPS
Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v rámci ordinační doby
Počet ohledání - vyplňuje počet všech ohledání zemřelých provedených v rámci systému LPS (!)
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Příloha č. 3:

Měsíční výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS
Poskytovatel LPS:

Ordinace LPS:

Adresa ordinace LPS:

Období:

Mzdové náklady:
Odměna personálu (zařazení viz. Poznámky)
Sociální + zdravotní poj.
Odměna personálu - prohlídky těl zemřelých
Ostatní
Provozní náklady:
Nájemné
Plyn
Elektřina
Voda
Topení
Služby
Mzdová a účetní agenda
Poštovné a telefonní poplatky
Svoz a likvidace odpadu
Opravy a údržba
Úklid a praní prádla
Ostatní služby
Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci, ...)
Léky + zdrav. materiál
Kancelářské potřeby
Kopírování a tiskopisy
Čistící a hygienické prostředky
Ostatní materiál (OOPP, …)
NÁKLADY CELKEM (zařazení viz. Poznámky):
ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)
Výnosy ZP (za LPS)
Výnosy ZP (za prohlídky těl zemřelých)
Výnosy - regulační poplatky
Výnosy - dotace měst (obcí)
Výnosy - ostatní (dary, přímé platby apod.)
VÝNOSY CELKEM:
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
VYROVNÁVACÍ PLATBA:
Datum:
Zpracoval/a:
Poznámky:
Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace LPS za
uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!
Výpočet Hospodářského výsledku = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele)
Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd.
Poskytovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz ordinací LPS
Ordinace - PED (pro děti a dorost), VPL (pro dospělé), SPOL (společná ordinace VPL+PED)
Období - měsíc a rok
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