
Ministerstvo zdravotnictví
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo 
zdravotnictví. ČV 142/12 ze dne 
17.10.2011 v rámci Programu 
statistických zjišťování na rok 
2012.
Vyplněný výkaz předložte 
pracovišti státní statistické služby 
resortu zdravotnictví podle 
závazných pokynů ÚZIS ČR
Ochrana důvěrnosti údajů je 
zaručena zákonem č. 89/1995 
Sb., o státní statistické službě,ve 
znění pozdějších předpisůÚdaje 
se zjišťují pro potřebu 
Ministerstva zdravotnictví,které 
odpovídá za jejich ochranu

Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01
Druh ZZ (obor):  lékárenská péče
Za rok 2012 IČO Zpravodajská jednotka (adresa):

PČZ ___
_

Oddělení, pracoviště, druhZZ _
A080

I. Pracovníci ve zdravotnictví

Č.ř. Farmaceuti ZPBD
ze sl. 3 

farmaceutický 
asistent

Ostatní odborní 
pracovníci

a b 1 2 3 4 5 6
Fyzické osoby (počet k 31.12.) 11                     
Přepočtené počty (úvazek k 31.12.) 12                     
Smluvní pracovníci (úvazek k 31.12.) 13                     
Průměrný roční přepočtený počet 
pracov. celkem (včetně smluvních) 14                     

II. Činnost

Č.ř. Počet celkem
ze sl. 1 počet 
pro zdravotní 

pojišťovny
Žádanky od 

zdravot. zařízení
Objednávky od 

ostatních 
odběratelů

a b 1 2 3 4 5 6
Recepty včetně elektronických 21           
Poukazy 22           
Žádanky a na léčiva 23           
objednávky na zdravotnické 

prostředky 24           

III. Tržby za léčiva a zdravotnické prostředky 1)

v tom sl. 1 v tis. Kč
Č.ř. Celkem v tis. Kč za léčiva za zdravotnické 

prostředky
a b 1 2 3 4 5 6

Tržby od ZP 41 0           
Tržby za doplatky od pacientů za 
částečně hrazená léčiva a 
zdravotnické prostředky 2)

42 0           

Tržby za volný prodej 43 0           
Tržby od zdravotnických zařízení 44 0           
Tržby od ostatních odběratelů 45 0           

1)Tržbyse vyplňují v tisících Kčzaokrouhlené na celá čísla.
2)Patří sem i tržby za léčiva vydávaná pouze na recept a za zdravotnické prostředky vydávané pouze na poukaz - i když si je pacient v plné výši 
hradí sám. Tato léčiva a zdravotnické prostředky nejsou prodávány bez předpisu.

Razítko: Výkaz sestavil:          
Telefon:          
E-mail:          

Podpis vedoucího zpravodajské jednotky: Datum:          


