Zasílací adresa:
EKORG s.r.o.
Bukovina 98
511 01 Mírová pod Kozákovem

777 166 560
777 166 556
ekorg@ekorg.cz
www.ekorg.cz

OBJEDNÁVKA KALKULACE CEN LABORATOŘE PRO ROK 2021
Zdravotnické zařízení (Objednatel)
Titul, Jméno, Příjmení
Zdravotnické zařízení

IČ

Ulice a číslo

Telefon

PSČ, Město

E-mail

Objednávám si u Vás vyhotovení kalkulace cen pro rok 2021 (zaškrtněte požadované). Při objednávce na jiný rok přepište rok.
☐ poštou

kalkulace zaslat

☐ mailem

Vyplněnou objednávku zašlete zpět na naši adresu. Preferujeme zaslání mailem.

Razítko a podpis objednatele

CENÍK OBJEDNANÝCH PRACÍ
Stanovení minutové sazby (kontrola plánu výnosů a nákladů v minulém i aktuálním období, stanovení minutové sazby)
Vypracování standardního ceníku výrobků (standardní časy a ceny materiálů)

2 500 Kč ☐
800 Kč ☐

Vypracování individuálního ceníku výrobků (odlišné pracovní postupy a materiály, zvýšená pracnost)
Kalkulace cen ordinace dle individuálních požadavků

1 200 Kč ☐
cena dohodou dle obtížnosti ☐

A. VYPLNÍ OBJEDNATEL
Vzorové ceny
V příloze objednávky nám zašlete současně platný ceník stomatologických výrobků Vaší laboratoře.

Plán ročního fondu pracovní doby na rok 2021
Roční fond pracovní doby je doba, po kterou laboranti v daném roce vyrábí stomatologické výrobky. Ne prostoje (přestávka na oběd,
stálé denní ztrátové časy při zahájení a ukončení činnosti, jiné stálé denní ztrátové časy, čekání a pod.).
K tvorbě plánu ročního fondu pracovní doby v roce 2021 budou použity následující údaje.
Týdenní fond pracovní doby
všech laborantů [hodina]

Počet laborantů
Počet laborantů

Počet dnů nepřítomnosti všech
laborantů za rok (dovolená, školení,
nemoc ...)

Počet laborantů, kteří se přímo podílí na výrobě stomatologických výrobků (fyzická osoba + zaměstnanci + osoby
pracující na základě dohod o pracích konaných mimopracovní poměr).

B. VYPLNÍ ÚČETNÍ
Zpracovatel účetnictví
E mail

Telefon

Podklady pro sestavení plánu příjmů a nákladů pro rok 2021 se musí týkat hlavní činnosti laboratoře. To je činností nutných pro
výrobou stomatologických výrobků.

Minutová zúčtovatelná sazba pro rok 2021
Minutová zúčtovatelná sazba pro rok 2021 bude stanovena na základě plánu příjmů a nákladů pro rok 2021 a plánu ročního fondu
pracovní doby pro rok 2021.
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Plán příjmů a nákladů na rok 2021
K stanovení minutové sazby pro rok 2021 budou použity údaje ze sloupce "Plán 2021".
Číslo
řádku
1

Příjmy za stomatologické výrobky [Kč]

2

Ostatní příjmy [Kč]

3

Příjmy celkem (řádek 1+2) [Kč]

4

Osobní náklady celkem [Kč]

5

Přímé náklady celkem [Kč]

6

Nepřímé náklady celkem [Kč]

7

Náklady celkem (řádek 4+5+6) [Kč]

8

Příjmy celkem - Náklady celkem (řádek 3-7) [Kč]

9

Účetní odpisy [Kč]

Přímé náklady celkem

Účetnictví

Plán

2020

2021

Cena materiálů a polotovarů, které se přímo používají při výrobě stomatologického výrobku. Sádry,
dublovací hmoty, otiskovací lžíce, bazální pryskyřice, plasty, kompozitní plasty, keramika, podbarvení,
vosky, formovací a zatmelovací hmoty, izolace, zuby, dráty, předtvary, folie a pod. Ne dlouhodobý majetek,
nástroje, přístroje, brusné a leštící materiály.

C. Přehled o výrobě v roce 2020
V tabulce uveďte počty všech výrobků vyrobených laboratoří v roce 2020. Přehled o výrobě poslouží k ověření správnosti
kalkulovaných cen. V případě, že tabulka svým rozsahem nebude stačit, rozšiřte ji o další listy.

Počty vyrobených výrobků v roce 2020.
Kód

Název výrobku

Počet [ks]

Objednávka kalkulace cen laboratoře 2/3

Kód

Název výrobku

Počet [ks]
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