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OBJEDNÁVKA KALKULACE CEN PRAKTICKÝ LÉKAŘ 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.
kalkulace zaslat

☐ poštou

☐ mailem

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

Razítko a podpis objednatele

CENÍK OBJEDNANÝCH PRACÍ
Kalkulace cen na jeden rok
Kontrola plánu výnosů a nákladů v minulém i aktuálním období, stanovení minutové sazby,
vypracování ceníku výkonů.
Kalkulace cen dle individuálních požadavků

4 200 Kč ☐
cena dohodou dle obtížnosti ☐

A. VYPLNÍ OBJEDNATEL
Ceník výkonů z veřejného zdravotního pojištění nehrazených (nehrazené výkony)
V příloze objednávky zašlete svůj ceník nehrazených výkonů platný k začátku roku 2021.
K jednotlivým výkonům uveďte jednoduchý popis. V popisu musí být uveden rozsah prováděné zdravotní péče, kdo a jak se na výkonu
podílí a zda se pro provedení výkonu nakupuje další zdravotní péče (lékař anesteziolog, operující lékař, další sestra a pod.).
U nakupované péče uveďte její nákupní cenu.
Pro výkony uvedené ve Vašem ceníku výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění bude vypracována kalkulace cen.
Plán ročního fondu pracovní doby
Roční fond pracovní doby je doba, po kterou lékař pracuje. Ne prostoje. K odhadu ročního fondu pracovní doby budou použity
následující údaje. Obecně platí, že čím je nižší roční fond pracovní doby, tím vyšší vychází minutová sazba.
V případě nejasnosti volejte 777 166 560. Telefonické konzultace jsou zdarma.
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2020
Skutečnost

Roční fond pracovní doby

2021
Plán

Počet pracovních dnů v roce [počet]
Týdenní pracovní doba [hodina]
Počet pracovních dnů v týdnu [počet]
Mezera mezi pacienty [min.]
Pacienti za den [počet]
Mezera na oběd [min.]
Ztráta na začátku a konci [min.]
Ztráta jiná [min.]
Počet dnů nepřítomnosti v roce [den]
Počet lékařů [počet]
Pokud ve zdravotnickém zařízení pracuje více lékařů, vložte do tabulky průměrné hodnoty.

B. VYPLNÍ ÚČETNÍ
Zpracovatel účetnictví
E mail

Telefon

Ekonomicky oprávněné náklady
Ceny v zdravotnickém zařízení jsou regulovány podle zákona č. 526/1990 Sb. Zákon o cenách. Při kalkulaci cen je nutno dodržet
závazný postup. Do ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady doložitelné z účetnictví a přiměřený zisk.
Přiměřený zisk
Přiměřeným ziskem je zejména zisk (před zdaněním) spojený s poskytováním zdravotních služeb podléhajících věcnému
usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného majetku a pozemků, na zvýšení základního kapitálu a na tvorbu fondů,
jejichž tvorba a naplňování je uloženo jinými právními předpisy.
Upřesňující informace naleznete v Cenovém předpisu Ministerstva zdravotnictví na straně 4/4 této objednávky.
Případná kontrola Specializovaného finančního úřadu bude zaměřena především na ekonomickou oprávněnost nákladů a přiměřenost
zisku. Proto této otázce věnujte maximální pozornost.
Podklady pro stanovení minutové sazby
Minutová sazba = (Náklady celkem - Přímé náklady celkem + Účetní odpisy + Přiměřený zisk - Výnosy z prodeje majetku a zásob
používaných pro poskytování zdravotní péče) / Roční fond pracovní doby
V tabulce "Plán výnosů a nákladů pro stanovení minutové sazby na rok 2021" ve sloupci Účetnictví 2020 uveďte data z účetnictví roku
2020. Výnosy a náklady se musí týkat pouze činnosti zdravotnického zařízení spojené s poskytováním zdravotní péče. Náklady musí
být ekonomicky oprávněné. Odpisy účetní, nikoliv daňové.
V sloupci "Plán 2021" uveďte výnosy a náklady tak, jak je v roce 2021 očekáváte (zahrnout známé budoucí změny). Především změny,
které nelze z účetnictví roku 2020 odhadnout (účetní odpisy, leasingové splátky, odprodej majetku a zásob).
Přímý materiál
Přímý materiál je materiál, který se používá přímo při provádění léčebných výkonů. Pro potřeby kalkulace je výhodné za přímý materiál
považovat jen dražší materiály, u kterých lze spotřebu jednoduše zjišťovat. U gynekologa to mohou být například injekční suspenze
a nitroděložní tělíska, u plastického chirurga například prsní implantáty a anestézie prováděná jiným lékařem na objednávku, u očního
lékaře kontaktní čočky a pod.
Náklady na pořízení přímého materiálu nevstupují do minutové sazby. Cena přímého materiálu vstupuje do ceny výkonu následovně.
Cena výkonu = čas výkonu * minutová sazba + přímý materiál
Účetní osnova obvykle nemá členění nákladových účtů na přímé a nepřímé. Proto je nutné položky přímých materiálů nalézt přímo
v platebních dokladech. Rozčlenění materiálu je nutné konzultovat s lékařem.
Odpisy
Pro účely kalkulace cen je nutné použít účetní odpisy, které mají podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.
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Plán výnosů a nákladů pro stanovení minutové sazby na rok 2021
Minutová sazba bude stanovena z údajů uvedených ve sloupcích Plán 2021. Nezapomeňte ho vyplnit.
V případě nejasnosti volejte 777 166 560. Telefonické konzultace jsou zdarma.
Číslo
řádku

Výnosy a náklady
Výnosy (v případě daňové evidence Příjmy)

1

Výnosy z poskytování zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami [Kč]

2

Výnosy z poskytování zdravotní péče hrazené pacienty [Kč]

3

Výnosy celkem (řádek 1+2) [Kč]
Náklady (v případě daňové evidence Výdaje)

4

Hrubá mzda lékař (podnikatel je zaměstnanec) [Kč]

5

Hrubá mzda další lékaři [Kč]

6

Hrubá mzda sestry [Kč]

7

X

8

Hrubá mzda ostatní zaměstnanci [Kč]

9

Hrubá mzda vyplacené na základě Dohod o provedení prací a Dohod o pracovní
činnosti [Kč]

10

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců [Kč]

11

Osobní náklady celkem (řádek 4+5+6+8+9+10) [Kč]

12

Přímý materiál [Kč]

13

Nakupované zdravotní služby [Kč]

14

X

15

Přímé náklady celkem (řádek 12+13) [Kč]

16

Nájem prostor, elektřina, voda, plyn, údržba [Kč]

17

Pořízení drobného majetku [Kč]

18

Leasingové splátky [Kč]

19

Nepřímé náklady ostatní [Kč]

20

Nepřímé náklady celkem (řádek 16+17+18+19) [Kč]

21

Náklady celkem (řádek 11+15+20) [Kč]

22

Výnosy celkem - Náklady před odpisy a daní z příjmu
(řádek 3-21) [Kč]

23

Výnosy z prodeje majetku a zásob používaných pro poskytování zdravotní péče [Kč]

24

Účetní odpisy [Kč]
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Plán

Účetnictví
2020

2021

X

X

X

X

X

X

X

X

CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2021/CAU
ZE DNE 24. LISTOPADU 2020
O REGULACI CEN POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH CEN ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
POSKYTOVANÝCH ZUBNÍMI LÉKAŘI HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH
VÝKONŮ

Věcně usměrněné ceny
1. Věcně usměrněnou cenou se podle tohoto cenového předpisu regulují:
a. ceny zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění poskytnuté pojištěnci a pojištěnci jiného členského
státu EU poskytovatelem zdravotních služeb,
b. ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytnuté pojištěnci a pojištěnci jiného členského státu EU
nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb,
c. ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytnuté českému občanovi, který není pojištěncem.
2. Do ceny zdravotních služeb, které jsou regulovány věcně usměrněnou cenou, lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady
doložitelné z účetnictví a přiměřený zisk. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména:
 penále, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
 zaviněná manka,
 škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených živelními pohromami), včetně snížení
cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění,
 odměny a plnění ve prospěch členů statutárních orgánů a dalších volených orgánů právnických osob,
 pokuty, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických),
 nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby (zmařené investice),
 náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,
 přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na
zemědělských půdách),
 platby za promlčené dluhy,
 opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,
 odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle jiného právního předpisu,
 odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,
 výdaje na reprezentaci,
 poskytnuté dary,
 cestovné vyplácené nad rámec jiného právního předpisu,
 peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním předpisem,
 platby pojistného na pojištění škod způsobených statutárními orgány a dalšími volenými orgány právnických osob,
 příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění podnikající fyzické osoby nebo členů statutárního orgánu právnické osoby,
 pojištění rizik a pojištění právní ochrany, s výjimkou pojištění podle § 45 odst. 2 písm. n) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách,
 odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na celkovém počtu zaměstnanců,
 příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů nad 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu
jedné pracovní směny a současně nad 70 % stravného při trvání pracovní cesty v rozmezí 5 až 12 hodin,
 náklady na pohonné hmoty pro soukromé účely,
 náklady na studium na středních a vysokých školách a na manažerská studia,
 náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové
společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),
 zvýšení cen vstupů, které v době zpracování kalkulace věcně usměrňované ceny nebyly spotřebovávány,
 náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem,
 odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost,
 náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí,
 daň z příjmů právnických a fyzických osob podnikajících,
 výplaty podílu na zisku,
 náklady vynaložené neúčelně v rozporu s principem řádného hospodáře,
 zaměstnanecké benefity hrazené zaměstnavatelem (např. příspěvky na penzijní pojištění, příspěvky na životní nebo kapitálové
pojištění, příspěvky na ozdravné pobyty, příspěvky na dovolenou, příspěvky na stavební spoření, odměny při životním jubileu,
apod.),
 náklady na reklamu a propagaci, u nichž není prokazatelné, že slouží k podpoře poskytovaných zdravotních služeb, náklady na
ochranné známky, náklady na sponzorování sportovních a kulturních akcí,
 nákup nápojů a náplní do kávovarů, nápojových automatů, apod., pokud nesplňuje podmínky pro poskytování ochranných
nápojů dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
 náklady na jazykové kurzy pro zaměstnance, kteří prokazatelně nezastupují zaměstnavatele v mezinárodních institucích,
pravidelně nekomunikují se zahraničními obchodními partnery, pravidelně nejsou vysíláni na zahraniční cesty a v souvislosti
s plněním pracovních povinností nepracují s cizojazyčnými texty.
3. Do ceny regulovaných zdravotních služeb nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou činnost než poskytování zdravotních služeb,
které jsou zahrnuty v jiných tržbách než za zdravotní služby.
Přiměřeným ziskem je zisk spojený s poskytováním zdravotních služeb odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při
srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období.
Přiměřený zisk lze uplatnit i k pořizovací ceně zvlášť účtované položky doložitelné z účetnictví.

Účinnost
Cenový předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
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