Soupis nákladů, které nelze uznat jako náklady pro výpočet kalkulace minutové sazby
v souladu s platným cenovým předpisem a se závěry z protokolů cenových kontrol.
Tato problematika je předmětem častých dotazů. Někdy také zazní nesouhlasná stanoviska a námitky,
se kterými se velmi často shodujeme. Nicméně externí zpracovatelé kalkulací nemají kompetence
rozhodovat o změnách struktury neoprávněných nákladů. Nemohou ani předvídat, jak bude odhalení
té či oné položky závažné pro cenové kontroly v souvislosti s vyměřováním pokut. V těchto případech
hraje roli také lidský faktor a kontroloři nemají vždy sjednocený výklad obecně formulovaných pasáží
v cenových předpisech.
Poskytovatelé zdravotních služeb jsou v poněkud odlišné pozici než ostatní regulované subjekty. Proto
se snažíme podávat podněty na příslušných místech, protože zejména uvedený cenový předpis by si
zasloužil novelu, která by konkretizovala některá příliš obecná ustanovení. To je však dlouhodobější
proces.
Poskytovatel zdravotních služeb tak nese určitou míru rizika v tom smyslu, že musí rozhodnout, zda
bude zcela nebo pouze částečně respektovat zde uvedené informace. Ostatně v podobné situaci je
například při posuzování daňových nákladů ve své daňové evidenci nebo účetnictví.
My, jako zpracovatelé kalkulací cen budeme respektovat kalkulační podklady v takovém rozsahu,
v jakém je zadavatelé společně s účetními zpracují a jsme připraveni zodpovědět konkrétní dotazy.
VZOR PRO PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
527100

Příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění

518000

Parkovné

563000

Kurzové ztráty

541000

Zůstatková cena prodaného majetku

538000

Pokuty a penále

548000

Pojištění automobilu - havarijní

548000

Pojištění právní ochrany

548000

Pojištění pro případ přerušení provozu

548000

Pojištění podnikatelských rizik

511000

Oprava automobilu, později hrazeno pojišťovnou

502000

Energie z minulého roku

538000

Ochranná známka - registrace

504000

Prodané zboží
Osvědčení a příspěvky ČSK
Náklady, které nesouvisí s provozem ordinace (lékař si např. pronajímá prostory, které
nejsou přímo využity pro provoz ordinace).
! pronájem ordinace nebo např. pronájem instrumentária nebo vybavení do kalkulace
samozřejmě náleží !

atd. - viz odstavec 1.9 "Metodického pokynu"

VZOR PRO DAŇOVOU EVIDENCI
Příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění
Parkovné
Kurzové ztráty
Zůstatková cena prodaného majetku
Pojištění automobilu - havarijní
Pojištění právní ochrany
Pojištění pro případ přerušení provozu
Pojištění podnikatelských rizik
Oprava automobilu (v příjmech je úhrada pojišťovny)
Přeplatek elektřiny (snižuje celkové náklady na elektřinu)
Ochranná známka - registrace
Prodané zboží
Osvědčení a příspěvky ČSK
Náklady, které nesouvisí s provozem ordinace (lékař si např. pronajímá prostory, které
nejsou přímo využity pro provoz ordinace).
! pronájem ordinace nebo např. pronájem instrumentária nebo vybavení do kalkulace
samozřejmě náleží !

atd. - viz odstavec 1.9 "Metodického pokynu"
POJIŠTĚNÍ, KTERÉ VSTUPUJE DO VÝPOČTU MINUTOVÉ SAZBY*
Zákonné pojištění zaměstnanců
Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb
Povinné ručení vozidla

* Jiná pojištění jsou riziková z hlediska pravděpodobného vyřazení cenovou kontrolou.

