Program statistických zjišťování
Ministerstva zdravotnictví na rok 2015

ÚZIS ČR

Závazné pokyny pro vyplňování statistického
formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice
poskytovatele zdravotních služeb
Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí
Programu statistických zjišťování v České republice na rok 2015.
Tento program byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, v částce 102,
formou vyhlášky č. 239/2014 Sb. ze dne 6. 11. 2014, 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 poskytovatelé lůžkové péče bez ohledu
na jejich zřizovatele (nemocnice, odborné léčebné ústavy,
LDN, nemocnice následné péče, hospice, poskytovatelé
lázeňské léčebně rehabilitační péče, sanatoria, ozdravovny,
další poskytovatelé lůžkové péče) a dále ostatní vybraní
poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich
zřizovatele. Pokud se zpravodajská jednotka (dále ZJ) skládá
z jednotlivých začleněných zpravodajských jednotek, pak
výkaz vyplňuje každá z těchto jednotek.
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.
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 31.5.2016.

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).

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ
Formuláře výkazu a pokyny pro jeho vyplňování jsou
uveřejněny na internetových stránkách www.uzis.cz (NZIS).
V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně
podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“.
Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.

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.
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.

Nevýdělečné organizace se řídí vyhláškou č. 504/2002 Sb.,
která je uvedena ve Sbírce zákonů ČR částce 174 ze dne
5. 12. 2002, ve znění pozdějších předpisů.
Požadované údaje přejímá poskytovatel zdravotních služeb
z účetnictví. 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.
Vykázané údaje za jednotlivá PČZ musí odpovídat
souhrnným údajům za celý subjekt (právnickou osobu).
Údaje se vyplňují pouze do předepsaných kolonek.
Záhlaví:
Zpravodajská jednotka zaškrtne v záhlaví období, za které je
výkaz sestavován.
Oddíl I.:

údaje se uvádějí v tisících Kč (na řádcích
11, 12, 13 v pořizovací ceně), zaokrouhlené na
celá čísla
AE = analytická evidence k danému účtu
Pokyn platí pro všechny zpravodajské jednotky.
ř. 11, sl. 1 celková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku
(včetně drobného), který ZJ má (bez ohledu na
datum jeho nabytí) - součet stavů na účtech účtové
skupiny 01 k poslednímu dni sledovaného období
ř. 11, sl. 2 hodnota nově zařazeného dlouhodobého nehmotného majetku od začátku roku k poslednímu dni
sledovaného období - obrat strany Dal na účtech
041
ř. 11, sl. 3 hodnota dlouhodobého nehmotného majetku dosud
neuvedeného do provozu, který ZJ má (bez ohledu
na datum jeho nabytí) - stav na účtu 041
k poslednímu dni sledovaného období
ř. 12, sl. 1 celková hodnota dlouhodobého hmotného majetku
(včetně drobného), který ZJ má (bez ohledu na
datum jeho nabytí) - součet stavů na účtech účtové
skupiny 02 k poslednímu dni sledovaného období
ř. 12, sl. 2 hodnota nově zařazeného dlouhodobého hmotného
majetku od začátku roku k poslednímu dni sledovaného období - obrat strany Dal na účtech 042
ř. 12, sl. 3 hodnota dlouhodobého hmotného majetku dosud
neuvedeného do provozu, který ZJ má (bez ohledu
na datum jeho nabytí) - stav na účtu 042
k poslednímu dni sledovaného období
ř. 13, sl. 1 z ř. 12, sl. 1 - celková hodnota zdravotnické
techniky z celkové hodnoty dlouhodobého hmotného majetku - stav účtu 022-AE a 028-AE
ř. 13, sl. 2 z ř. 12, sl. 2 - hodnota nově zařazené zdravotnické
techniky od začátku roku k poslednímu dni sledovaného období - obrat strany Dal na účtech 042
ř. 13, sl. 3 z ř. 12, sl. 3 - hodnota zdravotnické techniky,
dosud neuvedené do provozu, kterou ZJ vlastní
(bez ohledu na datum jejího nabytí) - stav na účtu
042-AE k poslednímu dni sledovaného období
ř. 14, sl. 1 celková hodnota dlouhodobého majetku - (součet
stavů účtů v účtových skupinách 01 až 06) minus
(součet stavů na účtech v účtových skupinách 07
a 08, tj. oprávky)

E (MZ) 6-02 ● str. 1

ř. 14, sl. 2 celková hodnota nově zařazeného dlouhodobého
majetku od začátku roku k poslednímu dni
sledovaného období - obrat strany Dal na účtech
041, 042
ř. 14,sl. 3 celková hodnota dlouhodobého majetku dosud
neuvedeného do provozu, který ZJ má (bez ohledu
na datum jeho nabytí) - stav na účtech 041, 042
k poslednímu dni sledovaného období
Oddíl II.:

údaje se uvádějí v tisících Kč, zaokrouhlené na
celá čísla - vykazované údaje obsahují náklady
vždy od začátku roku k poslednímu dni
sledovaného období v účtové třídě 5

Pokyn platí pro všechny zpravodajské jednotky. Náklady dle
druhů poskytované zdravotní péče se zařazují v souladu
s platnou metodikou VZP - viz zadní strana výkazu.
ř. 21, sl. 1 náklady na léčiva celkem - stav na účtech 501-AE
a 503-AE
Poznámka: léčiva - viz zákon č. 378/2007 Sb., ve znění
pozdějších změn a doplňků.
ř. 21, sl. 2 až sl. 5 náklady na léčiva na poskytnutou zdravotní
péči dle druhu (uvádějí se náklady přímo účtované
na jednotlivé druhy péče) - stav na účtech 501-AE
a 503-AE
ř. 21, sl. 6 náklady na léčiva na nezdravotní výkony, tj. na
ostatní výkony nespojené přímo se zdravotní péčí stav v analytické evidenci na účtech účtové třídy 5
ř. 22, sl. 1 náklady na zdravotnické prostředky celkem - stav
na účtech 501-AE a 503-AE
Poznámka: zdravotnické prostředky (viz zákon č.268/2014 Sb.)
ř. 22, sl. 2 až sl. 5 náklady na zdravotnické prostředky na
poskytnutou zdravotní péči dle druhu (uvádějí se
náklady přímo účtované na jednotlivé druhy péče)
- stav na účtech 501-AE a 503-AE
ř. 22, sl. 6 náklady na zdravotnické prostředky na nezdravotní
výkony, tj. na ostatní výkony nespojené přímo se
zdravotní péčí - stav v analytické evidenci na
účtech účtové třídy 5
ř. 23, sl. 1 náklady na prodané zboží celkem - náklady na
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje - stav
na účtu 504
ř. 23, sl. 2 až sl. 5 náklady na prodané zboží s ohledem na
poskytnutou zdravotní péči podle druhu (činnost
lékárny bude uvedena ve sl. jiná zdravotní péče) stav na účtu 504
ř. 23, sl. 6 náklady na prodané zboží, vztahující se na výkony
nezdravotní (bude uvedena ostatní obchodní
činnost) - stav na účtu 504
ř. 24, sl. 1 náklady na spotřebu energie celkem - stav na účtu
502
ř. 24, sl. 2 až sl. 5 náklady na spotřebu energie na poskytnutou zdravotní péči dle druhu (uvádějí se náklady
přímo účtované na jednotlivé druhy péče) - stav na
účtu 502
ř. 24, sl. 6 náklady na spotřebu energie na nezdravotní
výkony, tj. na ostatní výkony nespojené přímo se
zdravotní péčí - stav v analytické evidenci na
účtech účtové třídy 5

ř. 25, sl. 1 náklady na služby celkem - stav na účtech
v účtové skupině 51
ř. 25, sl. 2 až sl. 5 náklady na služby na poskytnutou zdravotní
péči dle druhu (uvádějí se náklady přímo účtované
na jednotlivé druhy péče) - stav na účtech v účtové
skupině 51
ř. 25, sl. 6 náklady na služby na nezdravotní výkony, tj. na
ostatní výkony nespojené přímo se zdravotní péčí stav v analytické evidenci na účtech účtové třídy 5
ř. 26, sl. 1 osobní náklady celkem - stav na účtech v účtové
skupině 52
ř. 26, sl. 2 až sl. 5 - osobní náklady personálu poskytující
zdravotní péči dle druhu (uvádějí se náklady přímo
účtované na jednotlivé druhy péče) - stav na
účtech v účtové skupině 52
ř. 26, sl. 6 osobní náklady na nezdravotní výkony, tj. na
ostatní výkony nespojené přímo se zdravotní péčí stav v analytické evidenci na účtech účtové třídy 5
ř. 27, sl. 1 náklady na odpisy celkem - stav na účtu 551
ř. 27, sl. 2 až sl. 5 náklady na odpisy na poskytnutou
zdravotní péči dle druhu - stav na účtu 551
ř. 27, sl. 6 náklady na odpisy na nezdravotní výkony - stav na
účtu 551
ř. 28, sl. 1 další náklady výše neuvedené celkem - součet
stavů na účtech účtových skupin 50 (bez již
uvedených položek), 53, 54, 55 (bez odpisů), 56,
57, 59
ř. 28, sl. 2 až sl. 5 další náklady výše neuvedené, vztahující se
k poskytované zdravotní péči podle druhu - součet
stavů na analytických účtech účtových skupin 50
(bez již uvedených položek), 53, 54, 55 (bez
odpisů), 56, 57, 59
ř. 28, sl. 6 další náklady výše neuvedené na nezdravotní
výkony, tj. na další výkony nespojené přímo se
zdravotní péčí - stav v analytické evidenci na
účtech účtové třídy 5 (bez odpisů)
ř. 29, sl. 1 náklady celkem - veškeré náklady organizace stav na účtech účtové třídy 5
ř. 29, sl. 2 až sl. 5 náklady celkem na poskytnutou zdravotní
péči dle druhu (uvádějí se náklady přímo účtované
na jednotlivé druhy péče) - stav v analytické
evidenci na účtech účtové třídy 5
ř. 29, sl. 6 náklady celkem na nezdravotní výkony, tj. na
ostatní výkony nespojené přímo se zdravotní péčí stav v analytické evidenci na účtech účtové třídy 5
Oddíl III.: údaje se uvádějí v tisících Kč, zaokrouhlené na
celá čísla - vykazované údaje obsahují výnosy
vždy od začátku roku k poslednímu dni
sledovaného období v účtové třídě 6
Pokyn platí pro všechny zpravodajské jednotky. Výnosy dle
druhů poskytované zdravotní péče se zařazují v souladu
s platnou metodikou VZP - viz zadní strana výkazu.
ř. 41, sl. 1 tržby za poskytnutou zdravotní péči od všech
zdravotních pojišťoven celkem - stav na účtu
602-AE
ř. 41, sl. 2 až sl. 5 tržby od všech zdravotních pojišťoven za
zdravotní péči podle druhu - stav na účtu 602-AE
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ř. 42, sl. 1 z ř. 41, sl. 1 tržby za poskytnutou zdravotní péči od
VZP celkem - stav na účtu 602-AE
ř. 42, sl. 2 až sl. 5 z ř. 41, sl. 2 až sl. 5 tržby od VZP za
zdravotní péči podle druhu - stav na účtu 602-AE
ř. 43, sl. 1 tržby od státních orgánů celkem - přijaté
prostředky od Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, apod. za
poskytnutou zdravotní péči - stav na účtu 602-AE
ř. 43, sl. 2 až sl. 5 tržby od státních orgánů za poskytnutou
zdravotní péči podle druhu - stav na účtu 602-AE
ř. 44, sl. 1 tržby mimo zdravotní pojištění od tuzemců celkem
- tržby od občanů ČR a právnických osob se sídlem v ČR za zdravotní péči i nezdravotní výkony
poskytnuté za úhradu 1), tj. nehrazené ze zdravotního pojištění - stav účtu 602-AE
ř. 44, sl. 2 až sl. 5 tržby mimo zdravotní pojištění od tuzemců
(od občanů ČR a právnických osob se sídlem
v ČR) za zdravotní péči podle druhu poskytnutou
za úhradu 1), tj. nehrazenou ze zdravotního
pojištění - stav na účtu 602-AE
1) viz

zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků,
§ 15, odst. 1 + Příloha 1 tohoto zákona; odst. 2; odst. 3; odst. 11
+ Příloha 3 tohoto zákona - oddíl B a C
ř. 44, sl. 6 tržby mimo zdravotní pojištění od tuzemců (od
občanů ČR a právnických osob se sídlem v ČR) za
nezdravotní výkony - stav na účtu 602-AE
ř. 45, sl. 1 tržby mimo zdravotní pojištění od cizinců celkem
za zdravotní péči i nezdravotní výkony poskytnuté
za úhradu (tj. hotovostní a bezhotovostní platby,
úhrady ze smluvního zdravotního pojištění
komerčního typu, apod.) - stav na účtu 602-AE
ř. 45, sl. 2 až sl. 5 tržby mimo zdravotní pojištění od cizinců za
zdravotní péči podle druhu poskytnutou za úhradu
(tj. hotovostní a bezhotovostní platby, úhrady ze
smluvního zdravotního pojištění komerčního typu,
apod.) - stav na účtu 602-AE
ř. 45, sl. 6 tržby mimo zdravotní pojištění od cizinců za
nezdravotní výkony - stav na účtu 602-AE
ř. 46, sl. 1 výnosy z prodaného zboží celkem – celkové
výnosy za prodej zboží – stav na účtu 604
ř. 46, sl. 2 až sl. 5 výnosy z prodaného zboží s ohledem na
poskytnutou zdravotní péči podle druhu (tržby
lékáren budou uvedeny ve sl. jiná zdravotní péče)
– stav na účtu 604
ř. 46, sl. 6 výnosy z prodaného zboží, vztahující se na výkony
nezdravotní (budou uvedeny tržby z ostatní
obchodní činnosti) - stav na účtu 604
ř. 47, sl. 1 provozní dotace od zřizovatele - uvádí se výše
příspěvku na činnosti a subjekty, financované
z rozpočtu zřizovatele - stav na účtech účtové
skupiny 67
ř. 48, sl. 1 další výnosy výše neuvedené - uvedou se všechny
výnosy, které nebyly vykázány na řádcích 41 až 47
- stav na účtech účtové skupiny 60 (mimo účtů 602
a 604) + 61 + 62 + 64 + 66 + 67
ř. 49, sl. 1 celkové výnosy - veškeré výnosy organizace - stav
na účtech v účtové třídě 6

ř. 49, sl. 2 až sl. 5 celkové výnosy za poskytnutou zdravotní
péči podle druhu (uvádějí se výnosy přímo
účtované na jednotlivé druhy péče celkem) - stav
v analytické evidenci na účtech účtové třídy 6
ř. 49, sl. 6 celkové výnosy za ostatní výkony nespojené přímo
se zdravotní péčí - stav v analytické evidenci na
účtech účtové třídy 6
Oddíl IV.: údaje se uvádějí v tisících Kč, zaokrouhlené na
celá čísla; uvádí se vždy stav k poslednímu dni
sledovaného období, není-li uvedeno jinak
Pokyn k vyplňování platí pouze pro příspěvkové organizace.
Podnikatelská organizace si musí vytvořit vlastní
samostatné analytické účty, na kterých bude sledovat
položky požadované v tomto oddíle výkazu.
ř. 71, sl. 1 celková
hodnota
darů,
včetně věcných
(přepočtených na finanční hodnotu), přijatých ve
sledovaném období - obrat strany Dal u účtů
414-AE, popř. 416-AE, 401-AE
ř. 72, sl. 1 příjmy z grantů vědy a výzkumu - stav na účtech
649-AE a účtové skupiny 67
ř. 73, sl. 1 odpisy zdravotnické techniky, vykázané na
ř. 13, sl. 1 - stav na účtu 551-AE
ř. 74, sl. 1 výše nesplacených bankovních úvěrů - stav na
účtech 451 (dlouhodobé úvěry) a 281 (krátkodobé
úvěry)
ř. 75, sl. 1 výše nesplaceného jiného nebankovního úvěru stav na účtech 452, 459 a 289
ř. 76, sl. 1 výše nesplaceného leasingu (finančního) podle
smlouvy (stavu splátkového kalendáře)
Nově pořízený dlouhodobý hmotný majetek (DHM) ve
sledovaném období: jedná se o součet obratu Má dáti u účtu
416-AE, 412-AE a 346-AE, 348-AE + majetek pořízený z úvěrů
(lze získat z obratu účtu 042-AE)
ř. 77, sl. 1 z vlastních zdrojů, tj. z fondu reprodukce majetku FRM (z odpisů + výsledků hospodaření) - součet
stavů na účtech 416-AE 2)
ř. 78, sl. 1 z úvěrů - stav na účtu 042-AE 2)
ř. 79, sl. 1 z příspěvků ze státních fondů - součet stavů na
účtech 416-AE, 346-AE, 348-AE 2)
ř. 80, sl. 1 z příspěvků ze smluv o sdružení prostředků součet stavů na účtech 416-AE, popř. 346-AE,
348-AE 2)
ř. 81, sl. 1 z dotací od zřizovatele - součet stavů na účtech
346-AE, 348-AE, 403-AE 2)
ř. 82, sl. 1 z darů, grantů a sbírek - součet stavů na účtech
416-AE 2), v případě přijetí naturálního daru stav
z účtu 401-AE
ř. 83, sl. 1 z fondu kulturních a sociálních potřeb - součet
stavů na účtech 412-AE 2)
2) stavem

účtu se rozumí stav od začátku roku, případně obrat
strany Má dáti na příslušné analytice, vyjadřující příslušný druh
čerpání
ř. 84, sl. 1 celková částka v tisících Kč za zvlášť účtované
položky (ZUP), tj. zvlášť účtovaný materiál (ZUM)
a zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP), lékový
paušál, foniatrické pomůcky, stomatologické
výkony apod., vázané na výkony provedené ve
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sledovaném období, pro
pojišťovny (ZP) celkem
Oddíl V.:

všechny

zdravotní

údaje se uvádějí v tisících Kč, zaokrouhlené na
celá čísla; uvádí se výše pohledávek a závazků
k poslednímu dni sledovaného období

Pokyn k vyplňování platí pouze pro příspěvkové organizace
Podnikatelská organizace si musí vytvořit vlastní
samostatné analytické účty, na kterých bude sledovat
položky požadované v tomto oddíle výkazu.
ř. 91, sl. 1 výše
veškerých
krátkodobých
pohledávek
z obchodního styku do 30 dnů od data
zdanitelného plnění - součet stavů na účtech 311AE až 315-AE + účet 377-AE (včetně poskytnutých
záloh)
ř. 91, sl. 2 výše
veškerých
krátkodobých
pohledávek
z obchodního styku ve lhůtě 31 až 60 dnů od data
zdanitelného plnění - účet 311-AE až 315-AE +
účet 377-AE
ř. 91, sl. 3 výše
veškerých
krátkodobých
pohledávek
z obchodního styku ve lhůtě 61 až 90 dnů od data
zdanitelného plnění - účet 311-AE až 315-AE +
účet 377-AE
ř. 91, sl. 4 výše
veškerých
krátkodobých
pohledávek
z obchodního styku ve lhůtě 91 až 180 dnů od
data zdanitelného plnění - účet 311-AE až 315-AE
+ účet 377-AE
ř. 91, sl. 5 výše
veškerých
krátkodobých
pohledávek
z obchodního styku ve lhůtě 181 až 360 dnů od
data zdanitelného plnění - účet 311-AE až 315-AE
+ účet 377-AE
ř. 91, sl. 6 výše
veškerých
krátkodobých
pohledávek
z obchodního styku nad 360 dnů od data
zdanitelného plnění - účet 311-AE až 315-AE +
účet 377-AE
ř. 92, sl. 1 až 6 z ř. 91, sl. 1 až 6 výše veškerých krátkodobých
pohledávek z obchodního styku v určených
intervalech dnů za všemi zdravotními pojišťovnami
ř. 93, sl. 1 výše veškerých krátkodobých závazků z obchodního styku do 30 dnů od data zdanitelného plnění
- součet stavů na účtech 321-AE až 324-AE + účet
378-AE
ř. 93, sl. 2 výše
veškerých
krátkodobých
závazků
z obchodního styku ve lhůtě 31 až 60 dnů od data
zdanitelného plnění - účet 321-AE až 324-AE +
účet 378-AE
ř. 93, sl. 3 výše
veškerých
krátkodobých
závazků
z obchodního styku ve lhůtě 61 až 90 dnů od data
zdanitelného plnění - účet 321-AE až 324-AE +
účet 378-AE
ř. 93, sl. 4 výše
veškerých
krátkodobých
závazků
z obchodního styku ve lhůtě 91 až 180 dnů od data
zdanitelného plnění - účet 321-AE až 324-AE +
účet 378-AE
ř. 93, sl. 5 výše
veškerých
krátkodobých
závazků
z obchodního styku ve lhůtě 181 až 360 dnů od
data zdanitelného plnění - účet 321-AE až 324-AE
+ účet 378-AE

ř. 93, sl. 6 výše
veškerých
krátkodobých
závazků
z obchodního styku nad 360 dnů od data
zdanitelného plnění - účet 321-AE až 324-AE +
účet 378-AE
ř. 94, sl. 1 až 6 z ř. 93, sl. 1 až 6 výše veškerých krátkodobých
závazků
z obchodního
styku
v určených
intervalech
dnů
vůči
dodavatelům
léků
a zdravotnických prostředků
Oddíl VI.:
ř. 101

spotřeba materiálu a energie - vykázaná hodnota
odpovídá součtu stavů na účtech 501 (spotřeba
materiálu) + 502 (spotřeba energie) + 503 (spotřeba
jiných neskladovatelných dodávek)

ř. 102

spotřebované nákupy - vykázaná hodnota odpovídá
stavu účtové skupiny 50

ř. 103

náklady na krev a krevní výrobky – stav na účtech
501-AE a 503-AE

ř. 104

náklady na potraviny pro pacienty celkem – stav na
účtech 501-AE a 503-AE

ř. 105

náklady na všeobecný materiál včetně náhradních dílů stav na účtu 501-AE

ř. 106

náklady na biologický materiál – stav na účtu 501-AE.
Biologický materiál zahrnuje položky z číselníku VZP podskupina 41 - Biologické implantáty a materiál

ř. 107

náklady na opravy a udržování celkem - vykázaná
hodnota odpovídá stavu účtu 511

ř. 108

náklady na cestovné - vykázaná hodnota odpovídá
stavu účtu 512

ř. 109

náklady na nájemné - stav na účtu 518-AE

ř. 110

náklady na sociální pojištění - vykázaná hodnota
odpovídá součtu stavů na účtech 524 (zákonné sociální
pojištění, tj. pojištění zdravotní a sociální) + 525 (jiná
sociální pojištění)

ř. 111

sociální náklady - vykázaná hodnota odpovídá součtu
stavů na účtech 527 (zákonné sociální náklady, tj.
FKSP) + 528 (jiné sociální náklady)
výnosy z prodeje vlastních výrobků - vykázaná hodnota
odpovídá stavu účtu 601 (příplatky za zpracování krve,
výroby setů a ostatních zdravotnických provozů)

ř. 112

ř. 113

použití fondu reprodukce na opravy a udržování vykázaná hodnota odpovídá výši prostředků fondu
reprodukce majetku, která byla použita jako doplňkový
zdroj financování oprav a udržování podle § 58 zákona
č. 218/2000 Sb.

Poznámka: řádek
organizace
ř. 114

113

vykazují
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příspěvkové

zúčtování nekrytého fondu reprodukce majetku nebo
investičního fondu - uvede se hodnota, o kterou byl
snížen stav fondu reprodukce majetku nebo investičního
fondu v důsledku nepokrytí finančními prostředky
(vyhláška č. 410/2009 Sb., § 66, odst. 8)

Poznámka: řádek 114 vykazují
organizace za období k 31.12.
ř. 115

pouze

pouze

příspěvkové

průměrný počet lůžek = stav lůžek k 31.12. minulého roku
+ {(přírůstek lůžek za sledované období x počet dnů, po
které byla tato lůžka v provozu)} / (celkový počet dnů ve
sledovaném období - viz *)) minus {(úbytek lůžek za
sledované období x počet dní, po které nebyla tato lůžka
v provozu)} / (celkový počet dnů ve sledovaném období)

*)

k 31.3. = 90 dnů; k 30.6. = 181 dnů; k 30.9. = 273 dnů;
k 31.12. = 365 dnů (v přestupném roce + 1 den od
28.2.)

ř. 116

počet ošetřovacích dnů vykázaných za sledované období

ř. 117

počet ambulantních ošetření - vyšetření je součet všech
ošetření - vyšetření provedených na vyjmenovaných
ambulantních odděleních poskytovatele zdravotních
služeb:
interní
(vč.
kardiologie,
revmatologie,
endokrinologie,
nefrologie,
angiologie,
funkční
diagnostiky), gastroenterologie, diabetologie, geriatrické,
infekční, klinická imunologie (vč. alergologie), tbc a
respiračních
nemocí,
nervové,
psychiatrické
(vč.sexuologie), nemocí z povolání, dětské a dorostové
(vč. praktického lékaře pro děti a dorost), ženské,
chirurgické + hrudní chirurgie, neurochirurgické,
kardiochirurgické, traumatologické, plastické chirurgie,
ortopedické, urologické, ušní-nosní-krční (vč. foniatrie),
oční, stomatologické, kožní, radiační onkologie (vč. klinické), tělovýchovně-lékařské, lékařské genetiky, ordinace
praktického lékaře pro dospělé, lékařská pohotovostní
služba (pro dospělé, pro děti, stomatologické)

ř. 118

počet bodů vykázaných zdravotní pojišťovně za
poskytnutou zdravotní péči za sledované období,
tj. skutečně vykázané dávky týkající se péče poskytnuté
za sledované období

sl. 6 = (sl. 1) minus (součet sloupců 2 až 5)
Oddíl III.
ř. 49, sl. 1 > 0
ř. 41, sl. 1 až ř. 43, sl. 1 = součtu sloupců 2 až 5
ř. 42 ≤ ř. 41 ve sl. 1 až 5
ř. 44, sl. 1 až ř. 46, sl. 1 = součtu sloupců 2 až 6
ř. 49, sl. 1 = součtu řádků 41+(43 až 48), sloupce 1
ř. 49, sl. 1 ≥ součtu sloupců 2 až 6 na řádce 49
ř. 49, sl. 2 až 5 ≥ součtu řádků 41+(43 až 46) ve sloupcích
2 až 5
ř. 49, sl. 6 ≥ součtu řádků 44 až 46 sloupce 6
Oddíl IV.
ř. 73, sl. 1 ≤ ř. 27, sl. 1
Oddíl V.
ř. 92 ≤ ř. 91 ve sl. 1 až 6
ř. 94 ≤ ř. 93 ve sl. 1 až 6

Oddíl VII. Údaje z Rozvahy

Podnikatelské a nevýdělečné organizace vyplňují údaje
v tomto oddílu z vlastní rozvahy.
Pro příspěvkové organizace platí:
ř. 121

součet položek A. Stálá aktiva + B. Oběžná aktiva

ř. 122

položka C. Vlastní kapitál

ř. 123

položka D.III. Krátkodobé závazky

ř. 124

položka D. Cizí zdroje

ř. 125

položka B. Oběžná aktiva

ř. 126

položka B.I. Zásoby

ř. 127

součet položek A.IV. Dlouhodobé pohledávky + B.II. Krátkodobé pohledávky

ř. 128

položka B.III. Krátkodobý finanční majetek

ř. 129

položka B.III.9 Běžný účet

ř. 121 až 129, sl. 1 údaje se uvádí kumulativně, tj. od začátku roku
do 30.6. (leden až červen) a od začátku roku do 31.12.
(leden až prosinec)
U aktiv jsou údaje přebírány ze sloupce 3 Netto.

Vazby: Údaje se uvádějí zaokrouhlené na celá čísla.
Oddíl I.
ř. 14, sl. 1 > 0
ř. 13 ≤ ř. 12 - platí pro sl. 1, 2 a 3
ř. 14, sl. 1 ≠ součtu ř. 11 a 12, sl. 1
ř. 14, sl. 2 = součtu ř. 11 a 12, sl. 2
ř. 14, sl. 3 = součtu ř. 11 a 12, sl. 3
Oddíl II.
ř. 29, sl. 1 > 0
ř. 21 až ř. 29 ve sl. 1 = součtu sloupců 2 až 6
ř. 29, sl. 1 až 6 = součtu řádků 21 až 28, ve sloupcích 1až 6
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