Ministerstvo zdravotnictví
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo
zdravotnictví. ČV 134/16 ze dne
22.10.2015 v rámci Programu
statistických zjišťování na rok
2016.
Vyplněný výkaz předložte
pracovišti státní statistické služby
resortu zdravotnictví podle
závazných pokynů ÚZIS ČR

A (MZ) 1-01

Roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS
Poskytovatel (obor): lékárenská péče
IČO
Za rok 2016
PČZ

Ochrana důvěrnosti údajů je
zaručena zákonem č. 89/1995
Sb., o státní statistické službě,ve
znění pozdějších předpisů. Údaje
se zjišťují pro potřebu
Ministerstva zdravotnictví,které
odpovídá za jejich ochranu

Oddělení, pracoviště, kód
poskytovatele

I. Pracovníci ve zdravotnictví
Č.ř.

a

Fyzické osoby (počet k 31.12.)
Přepočtené počty (úvazek k 31.12.)
Smluvní pracovníci (úvazek k 31.12.)
Průměrný roční přepočtený počet
pracov. celkem (včetně smluvních)

b

11
12
13

1

Žádanky/ objednávky od
poskytovatelů zdravotnických služeb
na léčivé přípravky

2

3

ze sl. 1 počet
pro zdravotní
pojišťovny

Žádanky/
objednávky od
poskytovatelů
zdrav. služeb

2

3

Farmaceutičtí Ostatní odborní
pracovníci
asistenti s
odbornou
způsobilostí

4

5

6

4

5

6

4

5

6

14

Č.ř. Počet celkem
a

A080

Farmaceuti s Farmaceuti se Farmaceutičtí Farmaceutičtí
asistenti s
odbornou
specializovanou asistenti se
odbornou
způsobilosti specializovanou
způsobilostí
způsobilostí
způsobilostí
bez
odborného
dohledu

II. Činnost

Recepty včetně elektronických
Poukazy

Zpravodajská jednotka (adresa):

b

21
22
23

1

III. Tržby za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky 1)
Č.ř. Celkem v tis. Kč
Tržby od ZP

a

Tržby za doplatky od pacientů za
částečně hrazené léčivé
přípravky a zdravotnické
prostředky 2)
Tržby za výdej bez lékařského
předpisu
Tržby od poskytovatelů
zdravotnických služeb
Tržby od ostatních odběratelů

b

41

1

v tom sl. 1 v tis. Kč
za zdravotnické
za léčivé
prostředky
přípravky
2

3

42

43
44
45

Tržby se vyplňují v tisících Kč zaokrouhlené na celá čísla, uvádí se koncové ceny s DPH.

1)

Patří sem i tržby za léčivé přípravky vydávané pouze na recept a za zdravotnické prostředky vydávané pouze na poukaz - i když si je pacient v plné
výši hradí sám. Patří sem i léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, které je sice možné vydávat bez lékařského předpisu nebo poukazu, ale které
byly v konkrétním případě vydány na lékařský předpis nebo poukaz.

2)

IV. Náklady na lékárenskou péči 3)
Č.ř. Celkem v tis. Kč
a

Celková suma nákupních cen bez
DPH vydaných a prodaných léčivých
přípravků a zdravotnických
prostředků
Celková suma prodejních cen bez
DPH vydaných a prodaných léčivých
přípravků a zdravotnických
prostředků
Celková suma nákupních cen bez
DPH léčivých přípravků vydaných na
recept a zdravotnických prostředků
vydaných na poukaz
Celková hodnota plateb zdravotních
pojišťoven za provedené výkony
Celková hodnota taxy laborum za
přípravu prováděnou v lékárnách
Celková hodnota plateb zdravotních
pojišťoven za ředění cytostatik
3)

b

1

v tom sl. 1 v tis. Kč
za léčivé
za zdravotnické
přípravky
prostředky
2

3

51

52

53
54
55
56

Hodnoty se vyplňují v tisících Kč zaokrouhlené na celá čísla.

Razítko:

Podpis vedoucího zpravodajské jednotky:

Výkaz sestavil:
Telefon:
E-mail:
Datum:

4

5

6

