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 Zasílací adresa: 777 166 560 
 EKORG s.r.o. 777 166 556 
 Bukovina 98 ekorg@ekorg.cz 
 511 01 Mírová pod Kozákovem www.ekorg.cz 

OBJEDNÁVKA KALKULACE CEN PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO ROK 2023 

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 2023 (zaškrtněte požadované). Při objednávce na jiný rok přepište rok. 

kalkulace zaslat ☐ v papírové formě poštou 

 ☐ v elektronické formě 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, .................................................. 6 500 Kč ☐ 

vypracování individuálního ceníku výkonů. 

Přirážka za přednostní vypracování kalkulace ..................................................................................................... 50% z ceníkové ceny ☐ 

Kalkulace cen na jeden rok dle individuálních požadavků ....................................................................... cena dohodou dle obtížnosti ☐ 

A. VYPLNÍ OBJEDNATEL 

Ceník výkonů z veřejného zdravotního pojištění nehrazených (nehrazené výkony) 

V příloze objednávky zašlete svůj ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění platný k začátku roku 2023. 

K jednotlivým výkonům uveďte jednoduchý popis.  

Pro výkony, uvedené ve Vašem ceníku výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění bude vypracována kalkulace cen. 

Kalkulace cen 

Kalkulace cen se sestavuje na konkrétní kalendářní rok. Cena uplatňovaná při prodeji zdravotních služeb musí vždy (tedy i na začátku 
roku) odpovídat pravidlům regulace stanoveným zákonem o cenách a platným cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví. 
Poskytovatel musí průběžně v průběhu roku analyzovat své výdaje a sledovat vývoj jednotlivých nákladových položek kalkulace ceny, 
včetně tvorby přiměřeného zisku. V případě, že v průběhu kalendářního roku poskytovatel zjistí, že nákladové předpoklady nebudou 
naplněny a dochází ke snížení nákladů, a to nikoli v nevýznamné výši, je povinen provést korekci ceny aktualizací kalkulace. V rámci 
jednoho kalendářního roku tak poskytovatel může sestavovat i více cenových kalkulací v závislosti na momentálních okolnostech 
ovlivňujících výši ceny. 

V případě, že dojde v průběhu kalendářního roku ke zvýšení některých nákladových položek, je na uvážení poskytovatele, zda 
aktualizaci kalkulace cen provede. Bez aktualizace kalkulace nicméně nemůže dojít k navýšení cen. 

Podkladem pro kalkulaci cen je plán ročního fondu ordinační doby a plán výnosů a nákladů. Tyto plány se sestavují nezávisle na 
daňovém přiznání. Plán výnosů a nákladů se sestavuje na základě prognózy hospodářského výsledku předcházejícího roku při 
uplatnění všech známých změn v období nastávajícím. 
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Plán ročního fondu ordinační doby 

Roční fond ordinační doby je doba, po kterou lékař pracuje. Ne prostoje. K odhadu ročního fondu ordinační 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. 

Pokud ve zdravotnickém zařízení pracuje více lékařů, vložte do tabulky průměrné hodnoty. 

B. VYPLNÍ ÚČETNÍ 

Roční plán výnosů a nákladů pro stanovení minutové sazby na rok 2023 

V tabulce "Plán výnosů a nákladů pro stanovení minutové sazby na rok 2023" ve sloupci Účetnictví 2022 uveďte data z účetnictví roku 
2022. V sloupci "Plán 2023" uveďte výnosy a náklady tak, jak je v roce 2023 očekáváte (zahrnout známé budoucí změny). Minutová 
sazba bude stanovena z údajů uvedených ve sloupcích Plán 2023. 

Ekonomicky oprávněné náklady 

Do ceny regulovaných zdravotních služeb lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady doložitelné z účetnictví, jednoduchého 
účetnictví nebo daňové evidence a přiměřený zisk.  

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. 

Více na Objednávka zubní lékař strana 4/4. 

Do plánu Výnosů a nákladů uvádějte pouze ekonomicky oprávněné náklady, které se týkají poskytování zdravotních služeb. 

Mzdové náklady přímé 

Mzdové náklady na zaměstnance, kteří poskytují zdravotní služby.  

Plán ročního fondu pracovní doby pro stanovení minutové sazby 
na rok 2023 

2022 2023 

Skutečnost Plán 

Počet pracovních dnů v roce 
převzato z plánovacího kalendáře [počet/rok] 

252 250 

Týdenní pracovní doba [hodin/týden]   

Počet pracovních dnů v týdnu [počet/týden]   

Mezera mezi pacienty [min./pacient]   

Pacienti za den [počet/den]   

Mezera na oběd [min./den]   

Ztráta na začátku a konci [min./den]   

Ztráta jiná [min./den]   

Počet dnů nepřítomnosti v roce [den/rok]   

Počet lékařů [počet]   

Zpracovatel účetnictví  

E mail  Telefon  
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Náklady na přímý materiál 

Přímý materiál je veškerý materiál přímo použitý při poskytování zdravotních služeb. 

Pro potřeby minutové kalkulace je výhodné za přímý materiál považovat jen dražší materiály, u kterých lze spotřebu jednoduše 
zjišťovat. U praktického lékaře to jsou injekční suspenze. 

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 praktickým lékařem. 

Nepřímé a ostatní náklady 

Výrobní a správní režie. Osobní náklady nezahrnuté v přímých mzdách. 

Odpisy 

Pro účely kalkulace cen je nutné použít účetní odpisy, které mají podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.  

V případě nejasnosti volejte 777 166 560. Telefonické konzultace jsou zdarma.  

 

Číslo 
řádku 

Plán výnosů a nákladů (v případě daňové evidence Plán příjmů a výdajů) 
pro stanovení minutové sazby na rok 2023 

Účetnictví 
2022 

Plán 

2023 

 Výnosy (v případě daňové evidence Příjmy) 

1 Výnosy z poskytování zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami [Kč/rok]   

2 Výnosy z poskytování zdravotní péče hrazené pacienty [Kč/rok]   

3 Výnosy celkem (řádek 1+2) [Kč/rok]   

 Náklady (v případě daňové evidence Výdaje) 

 Mzdové náklady přímé 

4 Hrubá mzda lékař (podnikatel je zaměstnanec) [Kč/rok]   

5 Hrubá mzda další lékaři [Kč/rok]   

6 Hrubá mzda sestry [Kč/rok]   

7 Hrubá mzda ostatní zaměstnanci [Kč/rok]   

8 
Hrubá mzda vyplacená na základě Dohod o provedení prací a Dohod o pracovní 
činnosti [Kč/rok] 

  

9 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců [Kč/rok]   

10 Mzdové náklady přímé celkem (řádek 4+5+6+7+8+9) [Kč/rok]   

 Náklady na zvlášť účtované položky 

11 Náklady na zvlášť účtované položky celkem [Kč]   

 Nepřímé a ostatní náklady 

12 Nepřímé a ostatní náklady celkem [Kč/rok]   

13 Náklady celkem (řádek 10+11+12) [Kč/rok]   

14 
Výnosy - Náklady před odpisy a daní z příjmu 
(řádek 3-17) [Kč/rok] 

  

15 
Výnosy z prodeje majetku a zásob používaných pro poskytování zdravotní péče 
[Kč/rok] 

  

16 Účetní odpisy [Kč/rok]   
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CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2022/CAU 
ZE DNE 11. LISTOPADU 2022 

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 poskytovatelem zdravotních 
služeb, 

b. ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytnuté pojištěnci nesmluvním poskytovatelem zdravotních 
služeb, 

c. ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytnuté českému nebo evropskému občanovi, který není 
pojištěncem. 

2. Do ceny regulovaných zdravotních služeb lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady doložitelné z účetnictví, 
jednoduchého účetnictví nebo daňové evidence a přiměřený zisk. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména: 

 penále, pokuty, úroky z prodlení, popřípadě jiná plnění za porušení povinností vyplývajících ze smluv nebo z právních předpisů, 

 manka nad rámec daňové uznatelnosti podle § 25 odst. 1 písm. n) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), 

 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, přesahují-li dohodnutou 
výši odměny podle písemné smlouvy schválené příslušným orgánem společnosti,  

 nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby (zmařené investice), 

 platby za promlčené dluhy, včetně odpisů promlčených a nedobytných pohledávek nad rámec daňové uznatelnosti podle § 25 
odst. 1 písm. z) zákona o daních z příjmů, 

 opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny, 

 odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů nebo zákona o daních z příjmů, 

 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, 

 náklady na reprezentaci a dary, 

 cestovné vyplácené nad rámec povinností stanovených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákoník práce“), 

 peněžité vyrovnání (například odstupné) nad rámec povinností stanovených podle § 67 zákoníku práce, 

 příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na doplňkové penzijní spoření a příspěvky na životní pojištění, 

 platby pojistného na pojištění rizik a pojištění právní ochrany, 

 platby pojistného na pojištění odpovědnosti za škodu, s výjimkou pojištění podle § 45 odst. 2 písm. n) zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, 

 příspěvky na stravování nad rámec daňové uznatelnosti podle § 24 zákona o daních z příjmů, 

 náklady na pohonné hmoty pro soukromé účely, 

 náklady na studium na středních a vysokých školách a na manažerská studia, kromě nákladů na vzdělávání a školení přímo 
souvisejících s výkonem činnosti uvedené v oprávnění k poskytování regulované činnosti, 

 náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové 
společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing), 

 daň z příjmů právnických a fyzických osob podnikajících, 

 náklady na reklamu a propagaci, náklady na ochranné známky, náklady na sponzorování sportovních a kulturních akcí, 

 nákup nápojů a náplní do kávovarů, nápojových automatů, pokud nesplňuje podmínky pro poskytování ochranných nápojů 
podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

 náklady na jazykové kurzy jiných osob než zdravotnických pracovníků, kromě nákladů na jazykové kurzy přímo souvisejících s 
výkonem činnosti uvedené v oprávnění k poskytování regulované činnosti (zdravotní služby poskytované cizím státním 
příslušníkům, práce 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 2023. 

 

V případě nejasnosti volejte 777 166 560. Telefonické konzultace jsou zdarma. 


