Program statistických zjišťování
Ministerstva zdravotnictví na rok 2016

ÚZIS ČR

Závazné pokyny pro vyplňování statistického
formuláře E (MZ) 5-01: Roční výkaz o ekonomice
poskytovatele zdravotních služeb – nelůžkové
zařízení
Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí
Programu statistických zjišťování v České republice na rok 2016.
Tento program byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, v částce 128,
formou vyhlášky č. 302/2015 Sb. ze dne 2. 11. 2015, která
v příloze 2 obsahuje seznam statistických zjišťování prováděných
ministerstvy. Program byl sestaven v souladu se zákonem
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů.
Výkaz vyplňují všichni poskytovatelé nelůžkové zdravotní
péče, kteří vedou daňovou evidenci, popř. uplatňují výdaje
procentem z příjmů nebo účetnictví bez ohledu na zřizovatele.
Předání dat je možné pouze elektronicky prostřednictvím
webové aplikace - Centrální úložiště výkazů (CÚV), která
obsahuje elektronické šablony pro vyplňování a odesílání výkazů do
CÚV. Pro předání dat do CÚV je nutné přihlášení do registrů rezortu
zdravotnictví na základě „Žádosti o přístup do registrů NZIS“
uvedené na internetových stránkách www.uzis.cz v horní liště
označené červeně a uvedené jako REGISTRY NZIS VSTUP
na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup.
Předání dat do aplikace CÚV bude ukončeno 31.5.2017.

Zákon č. 89/1995 Sb. ukládá všem zpravodajským jednotkám povinnost poskytnout úplně, správně, pravdivě a včas
požadované údaje pro všechna statistická zjišťování uvedená
v Programu statistických zjišťování (viz § 2 – vymezení pojmů,
§ 10 – program statistických zjišťování a § 26 – správní delikty).
Ochrana důvěrných statistických údajů je zaručena výše
uvedeným zákonem (viz § 16 - povinnost mlčenlivosti a ochrana
důvěrných statistických, údajů, § 17 - poskytování důvěrných
statistických údajů).

Podnikatelské organizace se řídí vyhláškou č. 500/2002
Sb., která je uvedena ve Sbírce zákonů ČR částce 174 ze dne
5. 12. 2002, ve znění pozdějších předpisů.
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:
Náklady celkem, řádek 11
Výnosy celkem, řádek 28

Požadované údaje přejímá poskytovatel zdravotních služeb
z účetnictví (účetní výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty).
Není-li sledovaný údaj údajem syntetického účtu, je třeba vytvořit
samostatný analytický účet pro jednotlivé položky vykazované na
výkaze. Toto musí zajistit každá zpravodajská jednotka
(příspěvková i podnikatelská organizace). Za správnost údajů
odpovídá ředitel nebo vedoucí organizace.
Oddíl A.: údaje se uvádějí v tisících Kč, zaokrouhlené na
celá čísla; uvádí se vždy stav k poslednímu dni
sledovaného období

ř. 11, sl. 1 náklady celkem – souhrn všech nákladů organizace stav na účtech účtové třídy 5
ř. 13, sl. 1 spotřebované nákupy - stav na účtech v účtové skupině
50
ř. 14, sl. 1 náklady na léky a léčivé prostředky - stav na účtech 501AE
ř. 15, sl. 1 náklady na zdravotnické prostředky – stav na účtech
501-AE
ř. 16, sl. 1 náklady na prodané zboží – lékárna - stav na účtu 504
ř. 17, sl. 1 náklady na služby - stav na účtech účtové skupiny 51
ř. 18, sl. 1 osobní náklady - stav na účtech účtové skupiny 52
ř. 19, sl. 1 mzdové náklady - stav na účtu 521
ř. 20, sl. 1 daně a poplatky - stav na účtech účtové skupiny 53
ř. 21, sl. 1 jiné provozní (ostatní) náklady - stav na účtech účtové
skupiny 54

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

ř. 22, sl. 1 odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a
opravné položky - stav na účtech účtové skupiny 55

Formuláře výkazu a pokyny pro jeho vyplňování jsou uveřejněny
na internetových stránkách www.uzis.cz (NZIS).

ř. 23, sl. 1 náklady na odpisy - stav na účtu 551
ř. 24, sl. 1 finanční náklady - stav na účtech účtové skupiny 56

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.

ř. 25, sl. 1 rezervy a opravné položky finančních nákladů - stav na
účtech účtové skupiny 57

V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně
podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“.
Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.
Poskytovatel zdravotních služeb vyplní příslušnou část výkazu
podle toho, zda vede účetnictví nebo daňovou evidenci, popř.
uplatňuje výdaje procentem z příjmů. Poskytovatel zdravotních
služeb, který vede účetnictví, vyplňuje oddíl A. Výsledovka a B.
Pohledávky a závazky (tj. řádky 11 až 40 a ř. 51 a 52). Poskytovatel
zdravotních služeb, který vede daňovou evidenci, popř. uplatňuje
výdaje procentem z příjmů vyplní řádky 61 až 69.

Poskytovatel zdravotních služeb, který vede účetnictví
Příspěvkové organizace se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb.,
která je uvedena ve Sbírce zákonů ČR částce 133 ze dne
25. 11. 2009, ve znění pozdějších předpisů.

ř. 26, sl. 1 změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace - stav na
účtech účtové skupiny 58
ř. 27, sl. 1 daň z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů stav na účtech účtové skupiny 59
ř. 28, sl. 1 výnosy celkem – souhrn všech výnosů organizace - stav
na účtech účtové třídy 6
ř. 30, sl. 1 tržby za vlastní výkony a zboží – stav na účtech účtové
skupiny 60
ř. 31, sl. 1 tržby za zdravotní služby od všech zdravotních
pojišťoven celkem - stav na účtu 602-AE
ř. 32, sl. 1 tržby za zdravotní služby od ostatních plátců celkem stav na účtu 602-AE
ř. 33, sl. 1 tržby za prodané zboží od všech zdravotních pojišťoven
celkem - stav na účtu 604-AE
ř. 34, sl. 1 tržby za prodané zboží od ostatních plátců celkem - stav
na účtu 604-AE
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ř. 35, sl. 1 jiné (ostatní) provozní výnosy – stav na účtech účtové
skupiny 64
ř. 36, sl. 1 provozní dotace – státní rozpočet
ř. 37, sl. 1 provozní dotace – místní rozpočet (kraj, obec)
ř. 38, sl. 1 ostatní provozní dotace
ř. 39, sl. 1 finanční výnosy – stav na účtech účtové skupiny 66
ř. 40, sl. 1 převodové účty – stav na účtech účtové skupiny 69

Oddíl B.: údaje se uvádějí v tisících Kč, zaokrouhlené na
celá čísla; uvádí se výše pohledávek a závazků
k poslednímu dni sledovaného období
ř. 51, sl. 1 krátkodobé pohledávky z obchodního styku - stav na
účtu 311
ř. 51, sl. 2 výše krátkodobých pohledávek z obchodního styku nad
60 dnů od data zdanitelného plnění - stav na účtu 311
ř. 52, sl. 1 krátkodobé závazky z obchodního styku - stav na účtu
321
ř. 52, sl. 2 výše krátkodobých závazků z obchodního styku nad 60
dnů od data zdanitelného plnění - stav na účtu 321

Poskytovatel zdravotních služeb, který vede daňovou
evidenci, popř. uplatňuje výdaje procentem z příjmů
Údaje do výkazu čerpá zpravodajská jednotka z daňové
evidence. Při vedení daňové evidence se jednotka řídí zákonem
č. 586/1992 Sb., který je uveden ve Sbírce zákonů ČR částce 117
ze dne 18. 12. 1992, ve znění pozdějších předpisů.
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:
Celkové roční Příjmy, řádek 61
Celkové roční Výdaje, řádek 68
Sledované položky vycházejí ze záznamů o příjmech a výdajích.

Údaje se uvádějí v tisících Kč, zaokrouhlené na celá čísla; uvádí
se vždy stav k poslednímu dni sledovaného období.
Zpravodajské jednotky, které uplatnily výdaje procentem
z příjmů, vyplní řádky 61 až 67 dle svých záznamů o evidenci příjmů.
Na řádku 68 uvedou výši výdajů podle zákonem stanovených
procent z dosažených příjmů.

Vazby:

ř. 11, sl. 1 ≥ součtu řádků 13 + 17 + 18 + (20 až 22) + (24 až 27) ve
sl. 1
ř. 13, sl. 1 ≥ součtu řádků 14 + 15 + 16 ve sl. 1
ř. 18, sl. 1 ≥ ř. 19, sl. 1
ř. 22, sl. 1 ≥ ř. 23, sl. 1
ř. 28, sl. 1 ≥ součtu řádků 30 + 35 + 39 + 40, sl. 1
ř. 30, sl. 1 ≥ součtu řádků 31 až 34 ve sl. 1
ř. 35, sl. 1 ≥ součtu řádků 36 až 38 ve sl. 1
ř. 51, sl. 1 ≥ ř. 51, sl. 2
ř. 52, sl. 1 ≥ ř. 52, sl. 2
ř. 61, sl. 1 ≥ součtu řádků 62 až 67 ve sl. 1
ř. 68, sl. 1 ≥ ř. 69, sl. 1

Pokud poskytovatel zdr. služeb vyplní řádky 11 až 52, nevyplňuje
už řádky 61 až 69 a naopak.
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