
Informace ke sběru výkazů za rok 2016 
 

Úvod  

 

Resortní statistické zjišťování za rok 2016 bude v roce 2017 realizováno dle platné 

legislativy, zejména v souladu s vyhláškou Českého statistického úřadu č. 302/2015 Sb., o 

Programu statistických zjišťování na rok 2016. Program byl sestaven v souladu se zákonem č. 

89/1995 Sb., o státní statistické službě(zákon o státní statistické službě),, ve znění pozdějších 

předpisů. Tzv. výkazy ÚZIS ČR se podobně jako v minulých letech dělí na výkazy klinické a 

ekonomicko-provozní. Dlouhodobou snahou ÚZIS ČR je postupně tuto administrativní zátěž 

redukovat. Proto byly klinické výkazy výrazně redukovány již v roce 2015 a v platnosti 

zůstávají pouze ty, které garantuje příslušná odborná společnost (výkazy klinické) a vedení 

Ministerstva zdravotnictví ČR (výkazy ekonomické a provozní).  

 

Sběr dat je naplněním zákonné povinnosti stanovené zpravodajské jednotce, konkrétně 

ustanovením§ 45 odst. 2 písm. m) ve vazbě na § 117 odst. 2, písm. d) zákona č. 372/2011 

Sb.,o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),, 

podle které je poskytovatel zdravotních služeb povinen předávat údaje do Národního 

zdravotnického informačního systému, za přiměřeného použití § 10 odst. 3 zákona o státní 

statistické službě. 

 

Základní technické informace a kontakty  

 

 Veškeré informace k sběru výkazů za rok 2016 jsou uvedeny na adrese 

http://www.uzis.cz/node/7683. Přesná podoba výkazů je uvedena na adrese 

http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2016. Na této adrese je možné zobrazit každý 

výkaz jako formulář a také stáhnout metodiku pro jeho vyplnění.  

 Sběr výkazů za rok 2016 proběhne v období duben – květen a bude uzavřen 31. 5. 2017. 

 Sběr dat za rok 2016 bude technicky zajištěn stejným způsobem jako v předchozím roce. 

Poskytovatelé tedy nemusí instalovat nové nástroje ani podnikat žádné administrativní 

kroky.  

 Poskytovatelům nelůžkové péče bude nabídnut zjednodušený sběr dat, který umožní 

odevzdat předepsané výkazy bez nutnosti jakékoli registrace a přihlašování. V tomto 

režimu budou odkazy na výkazy i s návodem rozeslány přímo E-mailem na emailovou 

adresu vedenou u daného poskytovatele v Národním registru poskytovatelů zdravotních 

služeb. Odkaz uvedený v E-mailu umožní pak po kliknutí přímé vyplnění a odevzdání 

jednotlivých výkazů. 

 Tak jako v minulém roce je možné výkazy odevzdat pouze v elektronické podobě do 

31. 5. 2017. Výkazy zaslané v listinné podobě nebudou akceptovány a budou 

považovány za neodevzdané. 

http://www.uzis.cz/node/7683
http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2016


 Výkazy může za poskytovatele též odeslat třetí strana (IT správce, subdodavatel, ….), 

pokud je tím poskytovatel pověří. 

 Před zahájením sběru obdrží všichni poskytovatelé podrobné informace elektronickou 

poštou (prostřednictvím hromadně zaslaného E-mailu). Proto pokud došlo ke změně e-

mailové adresy, prosíme o aktualizaci kontaktních údajů v Národním registru 

poskytovatelů zdravotních služeb, případně o zaslání nového aktivního e-mailového 

kontaktu na adresu uzis@uzis.cz.  

 E-maily s odkazy na odevzdání výkazů budou rozesílány postupně od 1. 4. 2017 a 

rozesílání výkazů bude trvat dle předchozích zkušeností cca 7 dnů. I při správnosti 

kontaktních údajů nelze zcela vyloučit selhání elektronické komunikace. Neobdrží-li 

poskytovatel nelůžkové péče E-mailovou zprávu o výkazech nejpozději do 15. 4. 2017, je 

možné tuto skutečnost oznámit na adresu uzis@uzis.cz nebo kontaktovat příslušného 

regionálního metodika ÚZIS ČR (kontakty: http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste).   

 Regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou rovněž jakékoli potřebné informace nebo 

nabídnou součinnost při technických problémech (kontakty: 

http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste).   

________________________________________________________________________ 

Pro registrované poskytovatele nadále zůstává v platnosti možnost odeslat výkazy přímo do Centrálního úložiště 

výkazů. Poskytovatel zdravotních služeb přihlášený do registrů resortu zdravotnictví (po přihlášení na adrese: 

https://ereg.ksrzis.cz) nalezne své předepsané výkazy v aplikaci Centrální úložiště výkazů (CÚV). V případě 

potíží s přihlášením kontaktujte technickou podporu NZIS na adrese: helpdesk.registry@ksrzis.cz , telefon: 

+420 222 269 999. 
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Konkrétní informace k výkazům pro poskytovatele zdravotních služeb 

– nelůžkové zařízení 

 
Poskytovatelé zdravotních služeb – nelůžková zařízení jsou povinni předložit do 31. 5. 2017 

tyto výkazy: 

 

A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS / příslušný typ výkazu dle 

odbornosti 

 Výkazy řady A (MZ) 1-01 slouží k získání informací o poskytovatelích zdravotních služeb a o 

činnosti jednotlivých oborů. Výkazy vyplňuje každá ambulantní ordinace, včetně 

ambulantních částí nemocnic – zpravodajská jednotka (dále ZJ). Vyplňování se týká všech 

poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. V elektronické šabloně 

výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena 

„informace k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují. 

 Obsah výkazů A (MZ) 1-01 je oproti roku 2015 beze změn.  

E (MZ) 1-01 Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb 

 Ve výkazu se sledují data o využívání informačních a komunikačních technologií, uzavřené 

smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb s jednotlivými pojišťovnami, změny údajů o 

poskytovateli zdravotních služeb a evidence dobrovolníků u poskytovatele zdravotních služeb. 

V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je 

vždy uvedena „informace k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují. 

 Obsah výkazu E (MZ) 1-01 byl do roku 2015 obsahem výkazu E (MZ) 4-01. Výkaz je 

beze změn, pouze jsou pro přehlednost údaje nově na samostatném výkazu. 

 

E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, 

smluvních pracovnících a odměňování 

 Výkaz sleduje počet zaměstnavatelů a počet zaměstnanců (evidenční počet a mimoevidenční 

počet) ve fyzických osobách a v přepočteném počtu k 31. 12., průměrný přepočtený evidenční 

počet zaměstnanců celkem, z toho ženy, prostředky na mzdy celkem a z toho prostředky na 

mzdy pro ženy, prostředky na odměny z DPP a DPČ celkem, počet odpracovaných hodin, 

průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních) v rozdělení podle 

kategorií pracovníků a oddělení/pracoviště. V elektronické verzi se vyplňují žlutě a červeně 

podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Náplně jednotlivých polí 

výkazu vycházejí z konkrétních zákonů ve znění pozdějších předpisů:  

- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 

lékaře, zubního lékaře a farmaceuta; zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a 

uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). 

 Pracovníci se vykazují zásadně podle vykonávané činnosti, nikoliv podle dosaženého 

vzdělání. Zařazování pracovníků do jednotlivých kategorií se provádí podle hlediska převážně 

vykonávané činnosti za předpokladu plnění kvalifikačních požadavků. Pracovníci jsou 

vykazováni v jednotlivých kategoriích zdravotnických pracovníků, pokud mají stanovenou 

převážně přímou preventivní, léčebnou, diagnostickou a ošetřovatelskou činnost včetně jejího 



řízení. Pokud však mají stanovenou pouze nebo převážně řídící činnost organizační jednotky 

nebo organizace, pak jsou vykazováni jako „THP“. Z toho například vyplývá, že ředitel 

zdravotnického zařízení - vzděláním lékař, kterému je zřizovatelem stanoven plat za řízení 

organizace, nikoliv za jinou, například léčebně preventivní péči, je zařazen do THP. Pokud má 

ředitel ve zdravotnickém zařízení další pracovní poměr na výkon léčebně preventivní péče, 

pak v řádku lékař bude uveden pouze ve výši rozsahu tohoto dalšího pracovního poměru. 

 Obsah výkazu E (MZ) 4-01 byl oproti roku 2015 rozšířen o sloupce týkající se 

odměňování. Do roku 2015 se zde sledovaly údaje o počtech zaměstnanců a 

zaměstnavatelů, od roku 2016 včetně odměn (platy nebo mzdy). Výkaz je rozšířen o 

Přílohu sledující průměrné roční přepočtené počty pracovníků celkem (včetně 

smluvních) dle oborů. Jedná se tedy o vyplnění řádků, kde se uvede: 

o týdenní provozní doba v hodinách a průměrné roční přepočtené počty 

pracovníků ve standardních kategoriích pracovníků (lékaři a nelékaři) 

 

 

E (MZ) 5-01 Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – nelůžkové 

zařízení 

 Struktura výkazu E (MZ) 5-01 je stejná jako v předchozích letech, jen byly obsahově sladěny 

položky (náklady/výnosy a příjmy/výdaje) ve vazbě na účetní výkazy, popř. daňová přiznání.  

 Sběr dat za rok 2016 je zavádějícím obdobím pro plošný sběr těchto dat, z toho důvodu 

nejsou detailní informace ve výkazu pro sběr povinné. V případě, že poskytovatel v roce 

2016 nezavedl oddělené sledování požadovaných dílčích údajů, je povinen vyplnit 

alespoň souhrnné údaje, a to:  

 

o Poskytovatel zdravotních služeb, který vede účetnictví  

- Náklady celkem, řádek 11 

- Výnosy celkem, řádek 28 

 

o Poskytovatel zdravotních služeb, který vede daňovou evidenci, popř. uplatňuje 

výdaje procentem z příjmů 

- celkové roční Příjmy, řádek 61 

- celkové roční Výdaje, řádek 68 

 


