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    IV. 

Platné znění 

vybraných ustanovení vyhlášky č. 239/2014 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 

2015, s vyznačením navrhovaných změn: 

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 239/2014 Sb. 

 

PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH MINISTERSTVY 

NA ROK 2015 

 

I. Přehled statistických zjišťování prováděných ministerstvy 

 

 A) MINISTERSTVO DOPRAVY 

  

1. Dop (MD) 1-12 Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě 

2. Dop (MD) 6-04 Čtvrtletní výkaz o veřejné drážní osobní dopravě 

3. Dop (MD) 1-01 Roční výkaz o drážní dopravě 

4. Dop (MD) 2-01 Roční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě 

5. Dop (MD) 3-01 Roční výkaz o železniční dopravní cestě 

6. Dop (MD) 7-01 Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici 

7. Dop (MD) 2-04 Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy 

8. Dop (MD) 3-04 Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě 

9. Dop (MD) 4-04 Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě 

10. Dop (MD) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní 

dopravou 

11. Dop (MD) 5-04 Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech 

12. Dop (MD) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě 

13. Dop (MD) 7-12 Měsíční výkaz o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice 

14. Dop (MD) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě 

 

 

 B) MINISTERSTVO KULTURY 

  

1. Kult (MK) 1-01 Roční výkaz o divadle  

2. Kult (MK) 5-01 Roční výkaz o periodickém tisku 

3. Kult (MK) 12-01 Roční výkaz o knihovně 

4. Kult (MK) 14-01 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) 

5. Kult (MK) 15-01 Roční výkaz o neperiodických publikacích 

6. Kult (MK) 17-01 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím 

7. Kult (MK) 18-01 Roční výkaz o vydavateli 

8. Kult (MK) 19-01 Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného 

umění a architektury 

9. Kult (MK) 22-01 Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti 

10. Kult (MK) 23-01 Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních a tanečních 

festivalech 

11. Kult (MK) 24-01 Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti 

týkajících se státní památkové péče 

12. Kult (MK) 25-01 Roční výkaz o hudebních tělesech 
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 C) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

  

1. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních 

sociálních služeb 

2. V (MPSV) 10-01 Roční výkaz o sociálních službách a sociální péči 

3. V (MPSV) 19a-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní 

pohotovost v zařízeních sociálních služeb 

4. V (MPSV) 20-01 Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

5. V (MPSV) 26-01 Roční výkaz o sociální práci 

6. ISPV (MPSV) V 1-04 Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku 

 

 

 D) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 

  

1. Zbroj (MPO) 1-02 Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích  

2. Eng (MPO) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-

ekonomické ukazatele těžby (produkce) 

3. Eng (MPO) 2-12 Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o 

palivech užitých na produkci elektřiny a tepla 

4. Eng (MPO) 4-01 Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů 

5. Eng (MPO) 5-01 Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o 

palivech užitých na produkci elektřiny a tepla 

6. Eng (MPO) 6-12 Měsíční výkaz o biopalivech 

7. Crs (MPO) 1-01 Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a 

nabíjecích stanic 

8. Crs (MPO) 2-02 Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a 

nabíjecích stanic 

9. Hu (MPO) 1-02 Pololetní výkaz hutního průmyslu 

10. Hor (MPO) 1-01 Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů 

11. Ocel (MPO) 1-01 Roční výkaz ocelářského průmyslu 

 

 

 E) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

  

1. Škol (MŠMT) V 6-99 Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole  

2. Škol (MŠMT) V 11-01 Výkaz o vysoké škole 

3. Škol (MŠMT) P 1b-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 

vysoké školy 

 

 

 F) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

  

1. A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb 

2. E (MZ) 2-01 Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických 

organizacích (s přílohou) 

3. E (MZ) 3-01 Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických 

organizacích 

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

pracovnících 
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5. E (MZ) 5-01 Roční výkaz o ekonomice poskytovatele ambulantní péče 

6. E (MZ) 6-02 Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb 

7. L (MZ) 1-02 Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití 

(s přílohami) 

8. L (MZ) 2-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s 

přílohou) 

9. T (MZ) 1-01 Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení 

10. T (MZ) 2-01 Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního 

zdravotnického materiálu 

11. V (MZ) 1-01 Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci 

12. Z (MZ) 1-99 Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb 

 

 

1. A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb 

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

3. E (MZ) 2-01 Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení 

poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami) 

4. E (MZ) 3-01 Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení 

poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami) 

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

smluvních pracovnících a odměňování 

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

zařízení 

7. E (MZ) 6-01 Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové 

zařízení 

8. E (MZ) 7-01 Roční výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro 

zvláštní lékařské účely 

9. L (MZ) 2-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče 

(s přílohou) 

10. T (MZ) 1-01 Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení (s 

přílohou) 

11. T (MZ) 2-01 Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního 

zdravotnického materiálu 

12. V (MZ) 1-01 Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci 

13. Z (MZ) 1-99 Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb 

 

 

 G) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 

  

1. Konzerv (MZe) 1-01 Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě 

ovocných a zeleninových výrobků  

2. Krmiva (MZe) 3-01 Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv 

3. Drůb (MZe) 4-12 Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích 

výrobků 

4. Farm (Mze) 6-01 Roční výkaz o produkci a použití mléka (všech druhů) v zemědělských 

podnicích 

5. Mlék (MZe) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných 

mlékárenských výrobků 
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6. Mlék (MZe) 6-01 Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských 

výrobků 

7. Obil (MZe) 7-04 Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a 

zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2015/2016 

8. Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích 

9. Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství 

10. Mysl (MZe) 1-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. dubna 2015 do 31. 

března 2016 

11. Líh (MZe) 1-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného 

12. Líh (MZe) 2-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného 

13. Líh (MZe) 3-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu 

 

 

 H) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

  

1. Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění 

funkcí lesů podle lesního zákona  

2. Popl (MŽP) 3-01 Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů 

3. Odv (MŽP) 1-01 Roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 
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III. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná ministerstvy 

 

F) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

  

 1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

 Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb 

  

 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

 A (MZ) 1 01 

 a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

  

 Účel statistického zjišťování: 

  

 Získání údajů o poskytovatelích zdravotních služeb a o činnosti jednotlivých oborů z 

hlediska potřeby a zajištění zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu 

obyvatelstva České republiky se zaměřením na dispenzární péči. Údaje budou využívány pro 

splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze 

dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. 

Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace, pro stanovení 

zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení, pro hodnocení zdravotní péče o 

obyvatelstvo, aktualizace struktury a kapacitních údajů Národního registru poskytovatelů. 

  

 Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

  

 Počty ošetření - vyšetření, počty registrovaných pacientů u vybraných oborů a počty 

léčených pacientů v jednotlivých oborech ambulantní péče celkem a podle pohlaví; počet 

pacientů dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu nebo pacienti s vybraným chronickým 

onemocněním (podle pohlaví a věku) a další specifické doplňující údaje pro příslušný obor, v 

zařízeních lékárenské péče tržby za léčiva a zdravotnické prostředky. 

 b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

  

 Každý poskytovatel zdravotních služeb bez ohledu na zřizovatele, který poskytuje 

ambulantní péči na odborných odděleních (pracovištích) v těchto oborech: 

 vnitřního lékařství, kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, 

endokrinologie, klinická farmakologie, geriatrie, infekční lékařství, alergologie a klinická 

imunologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie včetně dětské, psychiatrie včetně dětské, 

sexuologie, dětské lékařství, angiologie, gynekologie a porodnictví, neonatologie, chirurgie 

včetně dětské, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, 

anesteziologie a intenzivní medicína, ortopedie, urologie včetně dětské, otorinolaryngologie 

včetně dětské, foniatrie, oftalmologie včetně dětské, zubní lékařství, dermatovenerologie 

včetně dětské, klinická onkologie včetně dětské, radiační onkologie, dorostové lékařství, 

tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, korektivní dermatologie, nefrologie, praktické 

lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, klinická biochemie, hematologie a transfuzní 

lékařství, radiologie a zobrazovací metody, ortopedická protetika, rehabilitační a fyzikální 

medicína, nukleární medicína, patologie, soudní lékařství, hrudní chirurgie, cévní chirurgie, 

epidemiologie a lékařská mikrobiologie (pokud nejsou součástí orgánů ochrany veřejného 
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zdraví), pracovní lékařství, popáleninová medicína, gerontopsychiatrie, hyperbarická a letecká 

medicína, ostatní oddělení ambulantní péče. 

  

 Výkaz vyplňují také poskytovatelé ambulantní péče: logopedická pracoviště, lékařská 

pohotovostní služba, zdravotnická záchranná služba, zařízení transfuzní služby, krevní banka, 

tkáňové zařízení, oddělení, kde se provádí hemodialýza, dětský domov pro děti do 3 let věku, 

dětská centra, krizové centrum, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, 

zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, návštěvní služba sestry, 

přeprava pacientů neodkladné péče a zdravotnická dopravní služba, lékárenská péče, AT 

ordinace (zajišťují péči o pacienty užívající psychoaktivní látky), záchytné stanice, pracoviště 

AIDS, operační sály a centrální příjem. 

 c) Způsob statistického zjišťování 

  

 Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat 

  

 Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

  

 Periodicita statistického zjišťování: roční 

  

 Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po skončení 

sledovaného období 

 e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

  

 Ministerstvo zdravotnictví 

  

 2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

 Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích (s 

přílohou) 

  

 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

 E (MZ) 2 01 

 a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

  

 Účel statistického zjišťování: 

  

 Získání údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje 

úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek. 

Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti 

veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících 

implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. 

Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - systém zdravotnických účtů, pro výkon 

státní správy a samosprávy na území kraje v mzdové oblasti. 

  

 Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 
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 Přehled o složení platu podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, přehled ostatních 

plateb za provedenou práci a plateb z mimorozpočtových zdrojů, doplňující údaje a rozpis 

platu podle začleněných zařízení. 

 b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

  

 Všechny organizační složky státu a příspěvkové organizace - právní subjekty, jejichž 

hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb bez ohledu na jejich 

zřizovatele, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o platu. V 

případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí právního subjektu, jehož hlavní 

činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto 

poskytovatele. 

 c) Způsob statistického zjišťování 

  

 Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat 

  

 Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

  

 Periodicita statistického zjišťování: roční 

  

 Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po skončení 

sledovaného období 

 e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

  

 Ministerstvo zdravotnictví 

  

 3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

 Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích 

  

 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

 E (MZ) 3 01 

 a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

  

 Účel statistického zjišťování: 

  

 Získání údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd v podnikatelských subjektech 

za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému. 

Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti 

veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících 

implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. 

Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - systém zdravotnických účtů. 

  

 Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

  

 Přehled o vyplacených mzdách a počtu odpracovaných hodin podle jednotlivých 

kategorií zaměstnanců, čerpání ostatních osobních nákladů, informace o počtu uzavřených 

dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, o počtu přijatých absolventů, o počtu 
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zaměstnanců s další dohodnutou prací přesčas, počet zaměstnanců s nerovnoměrně 

rozvrženou pracovní dobou, rozpis mezd podle začleněných zařízení u zaměstnanců celkem a 

u vybraných kategorií zaměstnanců. 

 b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

  

 Výkaz vyplňují: 

  

 - vybraní poskytovatelé zdravotních služeb, kteří uplatňují pro odměňování svých 

zaměstnanců platné předpisy o mzdě; poskytovatelé ambulantní péče v oboru všeobecné 

praktické lékařství, v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, v oboru gynekologie a 

porodnictví, v oboru zubního lékařství, poskytovatelé specializované ambulantní péče (lékaři i 

nelékaři); poskytovatelé zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta, 

poskytovatelé laboratorních služeb, poskytovatelé lékárenské péče a výdejny zdravotnických 

prostředků, 

  

 - všichni poskytovatelé lůžkové péče a všichni poskytovatelé lázeňské léčebně 

rehabilitační péče, kteří uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o mzdě. 

  

 V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí právního subjektu, jehož 

hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto 

poskytovatele. 

 c) Způsob statistického zjišťování 

  

 Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat 

  

 Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování: 

 

 - výběrové zjišťování u vybraných poskytovatelů zdravotních služeb uvedených v 

bodu b) - vybraní poskytovatelé, 

  

 - vyčerpávající zjišťování u poskytovatelů lůžkové péče a lázeňské léčebně 

rehabilitační péče. 

 d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

  

 Periodicita statistického zjišťování: roční 

  

 Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po skončení 

sledovaného období 

 e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

  

 Ministerstvo zdravotnictví 

  

 4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních 

pracovnících 

  

 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

 E (MZ) 4 01 

 a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 
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 Účel statistického zjišťování: 

  

 Získání údajů o zaměstnanosti a o využívání informačních a komunikačních 

technologií poskytovateli zdravotních služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti 

vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 

2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České 

republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, 

zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické 

organizace, pro výkon státní správy a samosprávy na území kraje a managementu 

zdravotnických zařízení. 

  

 Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

  

 Zaměstnavatelé a evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby, z toho ženy, 

přepočtené počty, počty pracovníků, kteří pracují pod odborným dohledem nebo pod přímým 

vedením) a počty smluvních pracovníků (přepočtené počty) v podrobném členění podle 

kategorií pracovníků. Využívání informačních a komunikačních technologií poskytovateli 

zdravotních služeb a používání těchto technologií pro komunikaci s jinými subjekty, pro 

získávání informací a pro vedení zdravotnické dokumentace. Na příloze výkazu je uveden 

rozpis pracovníků ve zdravotnictví poskytující ambulantní péči v oborovém členění, 

konkrétně se vykazují lékaři a zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí. 

 b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

  

 Výkaz vyplňují všichni poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich 

zřizovatele. Pokud se zařízení poskytovatele (fyzická nebo právnická osoba) člení na 

jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť. 

 c) Způsob statistického zjišťování 

  

 Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat 

  

 Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

  

 Periodicita statistického zjišťování: roční 

  

 Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po skončení 

sledovaného období 

 e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

  

 Ministerstvo zdravotnictví 

  

 5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

 Roční výkaz o ekonomice poskytovatele ambulantní péče 

  

 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

 E (MZ) 5 01 

 a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 
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 Účel statistického zjišťování: 

  

 Získání údajů z oblasti poskytovatelů ambulantní péče, které budou podkladem pro 

zhodnocení ekonomické situace těchto poskytovatelů a pro potřeby analytických rozborů. 

Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti 

veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících 

implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. 

Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací zejména Eurostatu a Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 

  

 Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

  

 Pro poskytovatele ambulantní péče, kteří vedou: 

 

 - daňovou evidenci, popř. uplatňuje výdaje procentem z příjmů: 

 výdaje a příjmy dle položek a doplňující údaje ke konci roku; nesplacený úvěr nebo 

půjčka, odpisy, stav závazků a pohledávek, průměrný evidenční počet zaměstnanců 

(přepočtený), 

  

 - účetnictví: 

 dlouhodobý majetek nehmotný i hmotný, zdravotnická technika, náklady a výnosy 

podle položek a doplňující údaje (přijaté dary, odpisy zdravotnické techniky, nesplacený úvěr 

a leasing, průměrný evidenční počet zaměstnanců-přepočtený), pohledávky a závazky z 

obchodního styku (celkem a po prošlé lhůtě splatnosti). 

 b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

  

 Výkaz vyplňují: 

  

 -vybraní poskytovatelé ambulantní péče, kteří vedou daňovou evidenci nebo 

účetnictví. Vybranými poskytovateli ambulantní péče jsou lékaři v oboru všeobecné praktické 

lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, v oboru gynekologie a porodnictví a v 

oboru zubní lékařství, a dále poskytovatelé specializované ambulantní péče v oborech: vnitřní 

lékařství, nervový, psychiatrický, chirurgický, ortopedický, ušní-nosní-krční, oční, kožní, 

radiologie a zobrazovacích metod, rehabilitační a fyzikální medicíny; dále poskytovatelé 

zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta, a to domácí péče a 

léčebně rehabilitační péče; poskytovatelé lékárenské péče, 

  

 -všichni poskytovatelé zdravotnické dopravní služby, kteří vedou daňovou evidenci. 

 c) Způsob statistického zjišťování 

  

 Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat 

  

 Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování: 

 

 - výběrové zjišťování u vybraných poskytovatelů ambulantní péče uvedených v bodu 

b) - vybraní poskytovatelé, 
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 - vyčerpávající zjišťování u poskytovatelů zdravotnické dopravní služby. 

 d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

  

 Periodicita statistického zjišťování: roční 

  

 Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. července 2016 

 e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

  

 Ministerstvo zdravotnictví 

  

 6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

 Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb 

  

 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

 E (MZ) 6-02 

 a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

  

 Účel statistického zjišťování: 

  

 Získání údajů od poskytovatelů lůžkové péče pro sledování jejich ekonomické situace, 

pro bilanci systému financování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti 

veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících 

implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. 

Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pro potřeby státní správy, samosprávy na 

území kraje a managementu zdravotnických zařízení. 

  

 Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

  

 Dlouhodobý majetek nehmotný i hmotný, zdravotnická technika, náklady a výnosy 

podle položek a formy zdravotní péče a doplňující údaje (přijaté dary, příjmy z grantů, odpisy 

zdravotnické techniky, nesplacený úvěr a leasing, finanční zdroj nově pořízeného 

dlouhodobého hmotného majetku, zvlášť účtované položky), krátkodobé pohledávky a 

krátkodobé závazky v různých lhůtách od data zdanitelného plnění, údaje z rozvahy a další 

doplňkové ukazatele. 

 b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

  

 Poskytovatelé lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele. 

  

 Pokud se zařízení poskytovatele (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá 

začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť. V případě, že je 

zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení provozovaného fyzickou 

nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je 

výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele. 

 c) Způsob statistického zjišťování 

  

 Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat 
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 Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

  

 Periodicita statistického zjišťování: pololetní 

  

 Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po skončení 

sledovaného období, za celý rok do 12. 2. 2016 

 e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

  

 Ministerstvo zdravotnictví 

  

 7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

 Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití (s 

přílohami) 

  

 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

 L (MZ) 1 02 

 a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

  

 Účel statistického zjišťování: 

  

 Získání údajů o využívání lůžek u poskytovatelů lůžkové péče. Údaje budou 

využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, 

gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro 

potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace a pro řízení zdravotních služeb na 

úrovni krajů a Ministerstva zdravotnictví. 

  

 Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

  

 Počet stanovených lůžek, počet lékařů a zdravotnických pracovníků nelékařů s 

odbornou způsobilostí (ZPBD) v lůžkové části k poslednímu dni sledovaného období, počet 

ošetřovacích dnů, využití lůžkového fondu poskytovatele zdravotních služeb a další 

upřesňující informace k vybraným oborům. 

 b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

  

 Všichni poskytovatelé lůžkové péče vyjma poskytovatelů lázeňské léčebně 

rehabilitační péče. 

 c) Způsob statistického zjišťování 

  

 Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat 

  

 Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

  

 Periodicita statistického zjišťování: pololetní 
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 Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po skončení 

sledovaného období 

 e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

  

 Ministerstvo zdravotnictví 

  

 8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

 Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou) 

  

 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

 L (MZ) 2 01 

 a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

  

 Účel statistického zjišťování: 

  

 Získání údajů o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a uplatnění 

lázeňské léčebně rehabilitační péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské 

péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené, 

včetně léčení cizinců. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice 

Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně 

navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v 

Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména 

Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické 

organizace. 

  

 Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

  

 Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské 

léčebně rehabilitační péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet 

léčebně rehabilitačních výkonů charakteristických pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. 

Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých pacientů ke komplexní nebo 

příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle indikačního seznamu. 

 b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

  

 Všichni poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče bez ohledu na jejich 

zřizovatele. 

 c) Způsob statistického zjišťování 

  

 Forma statistického zjišťování: výkaz 

  

 Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

  

 Periodicita statistického zjišťování: roční 

  

 Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po skončení 

sledovaného období 
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 e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

  

 Ministerstvo zdravotnictví 

  

 9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

 Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení 

  

 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

 T (MZ) 1 01 

 a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

  

 Účel statistického zjišťování: 

  

 Získání údajů o úrovni přístrojové vybavenosti zdravotnických zařízení, modernizaci 

přístrojového vybavení v souladu s rozvojem vědy a techniky a účelnosti vynaložení 

investičních prostředků ve vztahu k využívání sledovaných přístrojů. Údaje budou využívány 

pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, 

gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro 

potřeby mezinárodních institucí, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj a Světové zdravotnické organizace, a pro výkon státní správy. 

  

 Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

  

 Počet vybraných druhů zdravotnických prostředků - přístrojů, stáří přístrojů, počet 

výkonů. 

 b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

  

 Výkaz vyplňují poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele: 

 

 - všichni poskytovatelé zdravotních služeb poskytující lůžkovou péči, pokud se 

zařízení poskytovatele (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá začleněná zařízení, 

pak výkaz vyplňuje každé začleněné lůžkové zařízení zvlášť, 

  

 - vybraní poskytovatelé ambulantní péče a vybraní poskytovatelé zdravotnické 

záchranné služby. 

 c) Způsob statistického zjišťování 

  

 Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat 

  

 Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrové zjišťování 

 d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

  

 Periodicita statistického zjišťování: roční 

  

 Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po skončení 

sledovaného období 

 e) Orgán provádějící statistické zjišťování 
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 Ministerstvo zdravotnictví 

  

 10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

 Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního 

zdravotnického materiálu 

  

 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

 T (MZ) 2-01 

 a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

  

 Účel statistického zjišťování: 

  

 Získání údajů o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního 

zdravotnického materiálu a podklad pro posuzování výdajů jednotlivých poskytovatelů 

lůžkové péče na pořízení vybraných komodit z různých hledisek. Ministerstvu zdravotnictví 

umožní účinně kontrolovat efektivitu nákupních procesů poskytovatelů zdravotních služeb a 

následně toto srovnávat. 

  

 Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

  

 Počet vybraných druhů zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu, 

cena za kus, cena příslušenství, typ příslušenství, typ zadávacího řízení a finanční zdroje na 

pořízení. 

 b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

  

 Každý poskytovatel lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele. 

  

 Pokud se zařízení poskytovatele (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá 

začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení poskytovatele zvlášť. V 

případě, že je zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení provozovaného 

fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, 

pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele. 

 c) Způsob statistického zjišťování 

  

 Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat 

  

 Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

  

 Periodicita statistického zjišťování: roční 

  

 Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po skončení 

sledovaného období 

 e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

  

 Ministerstvo zdravotnictví 

 11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

 Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci 
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 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

 V (MZ) 1 01 

 a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

  

 Účel statistického zjišťování: 

  

 Získání údajů o čerpání zdravotních služeb cizinci. Údaje budou využívány pro 

splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze 

dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských 

dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby 

mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj a Světové zdravotnické organizace - migrace pacientů v rámci Evropské unie, jako 

podklady při přípravě mezinárodních smluv upravujících způsob poskytování zdravotních 

služeb cizincům v akutních případech a její úhrady a pro kvantifikaci ekonomických dopadů 

na Českou republiku. 

  

 Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

  

 Cizinci podle země původu, věkových skupin a způsobu úhrady spojené s poskytnutím 

zdravotních služeb v členění podle počtu osob a výše celkových nákladů na léčbu. 

 b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

  

 Každý poskytovatel lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele. 

 c) Způsob statistického zjišťování 

  

 Forma statistického zjišťování: výkaz 

  

 Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

  

 Periodicita statistického zjišťování: roční 

  

 Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po skončení 

sledovaného období 

 e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

  

 Ministerstvo zdravotnictví 

  

 12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

 Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb 

  

 ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

 Z (MZ) 1 99 

 a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

  

 Účel statistického zjišťování: 
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 Získání údajů o síti poskytovatelů zdravotních služeb, profilu poskytovaných 

zdravotních služeb na úrovni krajů i České republiky. Údaje budou využívány pro splnění 

povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 

16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a 

členství České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních 

organizací zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové 

zdravotnické organizace a pro potřeby státní správy (změny ve struktuře sítě zdravotnických 

zařízení, včetně změn v počtu lékařů a lůžek, nabídka a rozsah lékařské péče poskytované ve 

zdravotnických zařízeních). 

  

 Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

  

 Informace o všech poskytovatelích zdravotních služeb tj. o právní formě, zřizovateli a 

formě hospodaření, informace o formě a druhu zdravotní péče, o kapacitách poskytovatelů 

zdravotních služeb podle oborů tj. o počtu pracovníků podle kategorií, počtu míst, lůžek atd. 

Další specifické informace o poskytovatelích (Fakultní nemocnice, centra vysoce 

specializované péče, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, akreditace, poskytování 

specifických zdravotních služeb apod.). Zároveň se zjišťují adresní informace o začleněných 

zdravotnických zařízeních a detašovaných pracovištích daného poskytovatele zdravotních 

služeb včetně jejich kapacit. 

 b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

  

 Každý nový poskytovatel zdravotních služeb včetně poskytovatele lázeňské léčebně 

rehabilitační péče, bez ohledu na jeho zřizovatele, kterému bylo uděleno oprávnění k 

poskytování zdravotních služeb a samostatně za každé začleněné zařízení, pokud takové 

zařízení má. Výkaz vyplňuje zároveň každý poskytovatel sociálních služeb, který se rozhodl 

poskytovat zdravotní služby. 

  

 Všichni poskytovatelé, kterým bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb, mají povinnost nahlásit jakoukoliv změnu v rozsahu činnosti, v organizační struktuře, 

skladbě zaměstnanců a identifikaci poskytovatele zdravotních služeb pracovišti Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky České republiky. 

 c) Způsob statistického zjišťování 

  

 Forma statistického zjišťování: formulář hlášení 

  

 Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

  

 Periodicita statistického zjišťování: průběžná 

  

 Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5 dnů při vzniku nového 

zdravotnického zařízení nebo změně/zániku již zaregistrovaného zařízení 

 e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

  

 Ministerstvo zdravotnictví 
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1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

A (MZ) 1-01 

 

 

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

 

Účel statistického zjišťování: 

Získání údajů o poskytovatelích zdravotních služeb a o činnosti jednotlivých oborů 

z hlediska potřeby a zajištění zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů 

o zdravotním stavu obyvatelstva České republiky se zaměřením na dispenzární péči. 

Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství 

v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících 

implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky 

v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména 

Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické 

organizace, pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení, pro 

hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo, aktualizace struktury a kapacitních údajů 

Národního registru poskytovatelů. 

 

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

Počty ošetření – vyšetření, počty registrovaných pacientů u vybraných oborů a počty 

léčených pacientů v jednotlivých oborech ambulantní péče celkem a podle pohlaví; počet 

pacientů dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu nebo pacienti s vybraným 

chronickým onemocněním (podle pohlaví a věku) a další specifické doplňující údaje pro 

příslušný obor, v zařízeních lékárenské péče tržby za léčiva a zdravotnické prostředky. 

 

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Každý poskytovatel zdravotních služeb bez ohledu na zřizovatele, který poskytuje 

ambulantní péči na odborných odděleních (pracovištích) v těchto oborech: 

kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, klinická 

farmakologie, infekční lékařství, alergologie a klinická imunologie, pneumologie 

a ftizeologie, psychiatrie včetně dětské, sexuologie, angiologie, gynekologie a porodnictví, 

neonatologie, chirurgie včetně dětské, neurochirurgie, plastická chirurgie, 

kardiochirurgie, traumatologie, anesteziologie a intenzivní medicína, ortopedie, 

foniatrie, oftalmologie včetně dětské, zubní lékařství, dermatovenerologie včetně dětské, 

klinická onkologie včetně dětské, radiační onkologie, dorostové lékařství, tělovýchovné 

lékařství, lékařská genetika, korektivní dermatologie, nefrologie, všeobecné praktické 

lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, radiologie a zobrazovací metody, 

ortopedická protetika, rehabilitační a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie, 

soudní lékařství, hrudní chirurgie, cévní chirurgie, pracovní lékařství, popáleninová 

medicína, gerontopsychiatrie, hyperbarická a letecká medicína, klinická farmacie. 

Výkaz vyplňují také poskytovatelé ambulantní péče: logopedická pracoviště, 

zdravotnická záchranná služba, zařízení transfuzní služby, krevní banka, tkáňové 

zařízení, oddělení, kde se provádí hemodialýza, dětský domov pro děti do 3 let věku, 

krizové centrum, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, 
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zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, přeprava pacientů 

neodkladné péče a zdravotnická dopravní služba, lékárenská péče, AT ordinace 

(zajišťují péči o pacienty užívající psychoaktivní látky), záchytné stanice, pracoviště 

AIDS. 

 

c) Způsob statistického zjišťování 

 

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat 

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

 

Periodicita statistického zjišťování: roční 

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2016 

 

e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

 

CELEX: 32008R1338 
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2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

E (MZ) 1-01 

 

 

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

 

Účel statistického zjišťování: 

Získání údajů o využívání informačních a komunikačních technologií poskytovateli 

zdravotních služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice 

Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně 

navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České 

republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních 

organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a 

Světové zdravotnické organizace, pro výkon státní správy a samosprávy na území kraje 

a managementu zdravotnických zařízení. 

 

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

Údaje o využívání informačních a komunikačních technologií zdravotnických služeb, 

uzavřené smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb s jednotlivými pojišťovnami, změny 

údajů o poskytovateli zdravotních služeb a evidence dobrovolníků u poskytovatele 

zdravotních služeb. 

 

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Výkaz vyplňují samostatně všichni poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na 

jejich zřizovatele. V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí právního 

subjektu, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz 

vyplňován pouze za tohoto poskytovatele. 

 

c) Způsob statistického zjišťování 

 

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat 

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

 

Periodicita statistického zjišťování: roční 

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2016 

 

e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

 

CELEX: 32008R1338 
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3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele 

zdravotních služeb (s přílohami) 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

E (MZ) 2-01 

 

 

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

 

Účel statistického zjišťování: 

Získání údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti, platů a provozní kapacitě za účelem 

analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti platového systému a jeho 

jednotlivých složek, včetně personálního využití v ambulantním a lůžkovém provozu. 

Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství 

v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících 

implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky 

v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména 

Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – systém zdravotnických 

účtů, pro výkon státní správy a samosprávy na území kraje v platové oblasti. 

 

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

Přehled o složení platu podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, přehled ostatních 

plateb za provedenou práci a plateb z mimorozpočtových zdrojů, doplňující údaje 

a rozpis platu podle začleněných zařízení. Přehled o personálním vybavení 

v jednotlivých provozech poskytovatele, jejich provozním fondu a o počtech 

zdravotnických pracovníků dle věkových kategorií. 

 

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Všechny organizační složky státu a příspěvkové organizace - právní subjekty, jejichž 

hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb bez ohledu na jejich 

zřizovatele, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o platu. 

V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí právního subjektu, jehož 

hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za 

tohoto poskytovatele. 

 

c) Způsob statistického zjišťování 

 

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat 

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

 

Periodicita statistického zjišťování: roční 

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2016 

 

e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4SJDSUT)
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4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele 

zdravotních služeb (s přílohami) 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

E (MZ) 3-01 

 

 

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

 

Účel statistického zjišťování: 

Získání údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti, mezd a provozní kapacitě za účelem 

analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho 

jednotlivých složek, včetně personálního využití v ambulantním a lůžkovém provozu. 

Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství 

v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících 

implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky 

v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména 

Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – systém zdravotnických 

účtů, pro výkon státní správy a samosprávy na území kraje v mzdové oblasti. 

 

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

Přehled o složení mezd podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, přehled o ostatních 

platbách za provedenou práci a platbách z mimorozpočtových zdrojů, doplňující údaje 

a rozpis mezd podle začleněných zařízení. Přehled o personálním vybavení 

v jednotlivých provozech poskytovatele, jejich provozním fondu a o počtech 

zdravotnických pracovníků dle věkových kategorií. 

 

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Výkaz vyplňují všichni nestátní poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče zřízení 

fyzickou či právnickou osobou a všechny lázeňské organizace bez ohledu na jejich 

zřizovatele, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců platné předpisy o mzdě. 

  

 V případě, že je poskytovatel zdravotních služeb součástí právního subjektu, jehož 

hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za 

tohoto poskytovatele. 

 

c) Způsob statistického zjišťování 

 

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat 

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

 

Periodicita statistického zjišťování: roční 

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2016 

 

e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4SJDSUT)
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5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních 

pracovnících a odměňování 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

E (MZ) 4-01 

 

 

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

 

Účel statistického zjišťování: 

Získání údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd/platu za účelem analýz vývoje 

úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému. Údaje budou využívány 

pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví 

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, 

gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou 

využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace, pro výkon státní 

správy a samosprávy na území kraje a managementu zdravotnických zařízení. 

 

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

Zaměstnavatelé a evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené 

počty, počty pracovníků, kteří pracují pod odborným dohledem nebo pod přímým 

vedením) a počty smluvních pracovníků (přepočtené počty) v podrobném členění podle 

kategorií pracovníků. 

 

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Výkaz vyplňují samostatně všechna nelůžková zařízení - všichni poskytovatelé 

zdravotních služeb neposkytující lůžkovou formu péče bez ohledu na jejich zřizovatele. 

Pokud se zařízení poskytovatele (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá 

začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť. 

 

c) Způsob statistického zjišťování 

 

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat 

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

 

Periodicita statistického zjišťování: roční 

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2016 

 

e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

 

CELEX: 32008R1338 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4SJDSUT)
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6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – nelůžkové zařízení 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

E (MZ) 5-01 

 

 

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

 

Účel statistického zjišťování: 

Získání ekonomických údajů z oblasti poskytovatelů nelůžkové péče, které budou 

podkladem pro zhodnocení ekonomické situace těchto poskytovatelů a pro potřeby 

analytických rozborů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající 

z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 

o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství 

České republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních 

organizací zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 

 

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

Pro poskytovatele nelůžkové péče, kteří vedou: 

- daňovou evidenci, popř. uplatňuje výdaje procentem z příjmů: 

výdaje a příjmy dle položek ke konci roku; 

 - účetnictví: náklady a výnosy podle položek, pohledávky a závazky z obchodního 

styku (celkem a po 60 dnech zdanitelného plnění). 

 

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Výkaz vyplňují všechna nelůžková zařízení, která vedou daňovou evidenci nebo 

účetnictví bez ohledu na zřizovatele. 

 

c) Způsob statistického zjišťování 

 

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat 

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

 

Periodicita statistického zjišťování: roční 

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2016 

 

e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

 

CELEX: 32008R1338 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4SJDSUT)
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7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

E (MZ) 6-01 

 

 

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

 

Účel statistického zjišťování: 

Získání údajů od poskytovatelů lůžkové péče pro sledování jejich ekonomické situace, 

pro bilanci systému financování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního 

pojištění. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice 

Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně 

navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České 

republiky v Evropské unii. Dále budou využívány pro potřeby mezinárodních 

organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pro 

potřeby státní správy, samosprávy na území kraje a managementu zdravotnických 

zařízení.  

 

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

Náklady a výnosy podle položek a formy zdravotní péče, údaje z rozvahy za běžné 

a minulé období, doplňující údaje (finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého 

majetku), krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky v různých lhůtách od data 

zdanitelného plnění, doplňující údaje k výnosům od zdravotních pojišťoven. 

 

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

 Poskytovatelé lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele. 

Pokud se zařízení poskytovatele (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá 

začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť. V případě, že je 

zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení provozovaného fyzickou 

nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není poskytování zdravotních služeb, pak 

je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele. 

 

c) Způsob statistického zjišťování 

 

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat 

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

 

Periodicita statistického zjišťování: roční 

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2016 

 

e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

 

Ministerstvo zdravotnictví 
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CELEX: 32008R1338 
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8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Roční výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské 

účely 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

E (MZ) 7-01 

 

 

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

 

Účel statistického zjišťování: 

Získání údajů o spotřebě léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 

u poskytovatelů lůžkové péče za účelem analýz vývoje jejich spotřeby. Údaje budou 

využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného 

zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních 

nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou 

využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj, pro potřeby státní správy, samosprávy na území 

kraje a managementu zdravotnických zařízení. 

 

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

Léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, ATC, cena původce za balení, 

nákupní cena za balení, pořizovací cena za balení, počet balení, nákupní cena celkem 

a pořizovací cena celkem. 

 

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Výkaz vyplňují všichni poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče bez ohledu na 

jejich zřizovatele. V případě, že je zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno 

do zařízení provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není 

poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele. 

 

c) Způsob statistického zjišťování 

 

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat 

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

 

Periodicita statistického zjišťování: roční 

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25 dnů po ukončení 

sledovaného období 

 

e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

 

CELEX: 32008R1338 
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9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou) 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

L (MZ) 2-01 

 

 

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

 

Účel statistického zjišťování: 

Získání údajů o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a uplatnění 

lázeňské léčebně rehabilitační péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl 

lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními 

pojišťovnami nehrazené, včetně léčení cizinců. Údaje budou využívány pro splnění 

povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze 

dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních 

nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou 

využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace. 

 

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské 

léčebně rehabilitační péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, 

počet léčebně rehabilitačních výkonů charakteristických pro lázeňskou léčebně 

rehabilitační péči. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých 

pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle 

indikačního seznamu. 

 

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Všichni poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče bez ohledu na jejich 

zřizovatele. 

 

c) Způsob statistického zjišťování 

 

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat 

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

 

Periodicita statistického zjišťování: roční 

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2016 

 

e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

 

CELEX: 32008R1338 
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10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení (s přílohou) 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

T (MZ) 1-01 

 

 

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

 

Účel statistického zjišťování: 

Získání údajů o úrovni přístrojové vybavenosti zdravotnických zařízení, modernizaci 

přístrojového vybavení v souladu s rozvojem vědy a techniky a účelnosti vynaložení 

investičních prostředků ve vztahu k využívání sledovaných přístrojů. Údaje budou 

využívány pro splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného 

zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních 

nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou 

využívány pro potřeby mezinárodních institucí, zejména Eurostatu, Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace, a pro výkon státní 

správy. 

 

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

Počet vybraných druhů zdravotnických prostředků - přístrojů, stáří přístrojů, počet 

výkonů, informace o nemocničních informačních systémech (NIS) a ambulantních 

informačních systémech (SW). 

 

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Výkaz vyplňují poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. 

V případě, že je zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení 

provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není 

poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele. 

 

c) Způsob statistického zjišťování 

 

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat 

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

 

Periodicita statistického zjišťování: roční 

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2016 

 

e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 

CELEX: 32008R1338 
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11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického 

materiálu 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

T (MZ) 2-01 

 

 

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

 

Účel statistického zjišťování: 

Získání údajů o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního 

zdravotnického materiálu a podklad pro posuzování výdajů jednotlivých poskytovatelů 

lůžkové péče na pořízení vybraných komodit z různých hledisek. Ministerstvu 

zdravotnictví umožní účinně kontrolovat efektivitu nákupních procesů poskytovatelů 

zdravotních služeb a následně toto srovnávat. 

 

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

Počet vybraných druhů zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu, 

cena za kus, cena příslušenství, typ příslušenství, typ zadávacího řízení a finanční zdroje 

na pořízení. 

 

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Každý poskytovatel lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele.  

Pokud se zařízení poskytovatele (fyzická nebo právnická osoba) člení na jednotlivá 

začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení poskytovatele zvlášť. 

V případě, že je zařízení poskytovatele zdravotních služeb začleněno do zařízení 

provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou, jehož hlavní činností není 

poskytování zdravotních služeb, pak je výkaz vyplňován pouze za tohoto poskytovatele. 

 

c) Způsob statistického zjišťování 

 

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat 

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů 

 

Periodicita statistického zjišťování: roční 

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2016 

 

e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

 

 Ministerstvo zdravotnictví 
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12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

V (MZ) 1-01 

 

 

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

 

Účel statistického zjišťování: 

Získání údajů o čerpání zdravotních služeb cizinci. Údaje budou využívány pro splnění 

povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze 

dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, 

gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou 

využívány pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace – migrace pacientů 

v rámci Evropské unie, jako podklady při přípravě mezinárodních smluv upravujících 

způsob poskytování zdravotních služeb cizincům v akutních případech a její úhrady 

a pro kvantifikaci ekonomických dopadů na Českou republiku. 

 

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

Cizinci podle země původu, věkových skupin a způsobu úhrady spojené s poskytnutím 

zdravotních služeb v členění podle počtu osob a výše celkových nákladů na léčbu. 

 

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Každý poskytovatel lůžkové péče bez ohledu na jejich zřizovatele. 

 

c) Způsob statistického zjišťování 

 

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat 

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů  

 

Periodicita statistického zjišťování: roční 

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. května 2016 

 

e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

 

CELEX: 32008R1338 
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13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: 

Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb 

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: 

Z (MZ) 1-99 

 

 

a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah 

 

Účel statistického zjišťování: 

Získání údajů o síti poskytovatelů zdravotních služeb, profilu poskytovaných 

zdravotních služeb na úrovni krajů i České republiky. Údaje budou využívány pro 

splnění povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví 

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, 

gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále budou 

využívány pro potřeby mezinárodních organizací zejména Eurostatu, Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace a pro potřeby 

státní správy (změny ve struktuře sítě zdravotnických zařízení, včetně změn v počtu 

lékařů a lůžek, nabídka a rozsah lékařské péče poskytované ve zdravotnických 

zařízeních).  

 

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: 

Informace o všech poskytovatelích zdravotních služeb tj. o právní formě, zřizovateli 

a formě hospodaření, informace o formě a druhu zdravotní péče, o kapacitách 

poskytovatelů zdravotních služeb podle oborů tj. o počtu pracovníků podle kategorií, 

počtu míst, lůžek atd. Další specifické informace o poskytovatelích (Fakultní nemocnice, 

centra vysoce specializované péče, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, akreditace, 

poskytování specifických zdravotních služeb apod.). Zároveň se zjišťují adresní 

informace o začleněných zdravotnických zařízeních a detašovaných pracovištích daného 

poskytovatele zdravotních služeb včetně jejich kapacit. 

 

b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost 

 

Každý nový poskytovatel zdravotních služeb včetně poskytovatele lázeňské léčebně 

rehabilitační péče, bez ohledu na jeho zřizovatele, kterému bylo uděleno oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb a samostatně za každé začleněné zařízení, pokud 

takové zařízení má. Výkaz vyplňuje zároveň každý poskytovatel sociálních služeb, který 

se rozhodl poskytovat zdravotní služby. 

Všichni poskytovatelé, kterým bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb, mají povinnost nahlásit jakoukoliv změnu v rozsahu činnosti, v organizační 

struktuře, skladbě zaměstnanců a identifikaci poskytovatele zdravotních služeb 

pracovišti Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. 

 

c) Způsob statistického zjišťování 

 

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení 

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování 

 

d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů  
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Periodicita statistického zjišťování: průběžná 

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5 dnů při vzniku nového 

zdravotnického zařízení nebo změně/zániku již zaregistrovaného zařízení 

 

e) Orgán provádějící statistické zjišťování 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

 

CELEX: 32008R1338 
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