Program statistických zjišťování
Ministerstva zdravotnictví na rok 2012

ÚZIS ČR

Oddíl I.
ř. 11

uvedou se výdaje za nákup materiálu a zboží

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře
E (MZ) 5-01: Roční výkaz o ekonomice nestátního
ambulantního zdravotnického zařízení

ř. 12

uvede se celková výše vyplacených hrubých mezd
zaměstnancům (tj. částky nesnížené o zákonné nebo
se zaměstnancem dohodnuté srážky) včetně ostatních
osobních nákladů

Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí
Programu statistických zjišťování v České republice na rok 2012.
Tento program byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, v částce 98
ze dne 26. 9. 2011, formou vyhlášky č. 275/2011 Sb., 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 vybrané zpravodajské jednotky (dále ZJ):
nestátní ambulantní zdravotnická zařízení, která vedou
daňovou evidenci, resp. účetnictví, popř. uplatňují výdaje
procentem z příjmů - samostatné ordinace praktického
lékaře pro dospělé, praktického lékaře pro děti a dorost,
ženského a zubního praktického lékaře, lékaři - specialisté
pro obor interní, nervový, psychiatrický, chirurgický,
ortopedický, ORL (ušní - nosní - krční), oční, kožní,
radiologie a zobrazovacích metod, rehabilitační a fyzikální
medicíny; samostatná zařízení nelékařů - rehabilitační; dále
zařízení domácí zdravotní péče, lékárny a zařízení pro
dopravu raněných, nemocných a rodiček (pouze pokud
vedou daňovou evidenci).
Pro předání dat doporučujeme webovou aplikaci Registr
ekonomických výkazů (REV). Tiskopis Žádosti o přístup do
aplikace lze získat na www.uzis.cz. Pokud nemá ZJ vhodné
technické vybavení může výjimečně předat pracovišti ÚZIS ČR
vyplněný výkaz v listinné podobě.

ř. 13

uvede se výše hrubých mezd z ř. 12 - poskytnuté
zaměstnancům (vedeným v evidenčním počtu)

ř. 14

uvede se celková výše
a zdravotního) hrazeného
zaměstnance

Termín předložení: výkaz doručte nejpozději do 15. 7. 2013.
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 a § 25 – správní delikty).
POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ
Formuláře výkazu a pokyny pro jeho vyplňování jsou
uveřejněny na internetových stránkách www.uzis.cz (NZIS).
Výkaz vyplňují zdravodajské jednotky na základě
provedeného výběru.
Zdravotnické zařízení, které vede daňovou evidenci
Údaje do výkazu čerpá zdravotnické zařízení z daňové
evidence. Při vedení daňové evidence se zařízení řídí zákonem
č. 586/1992 Sb., který je uveden ve Sbírce zákonů ČR
částce 117 ze dne 18. 12. 1992, ve znění pozdějších předpisů.
Sledované položky vycházejí ze záznamů o příjmech
a výdajích, z evidence majetku a závazků. Pro položky na
řádcích 13, 16, 22, 24 a 73 si zdravotnické zařízení vede
samostatnou evidenci.

pojistného (sociálního
zaměstnavatelem za

ZJ, které uplatnily výdaje procentem z příjmů, uvedou na
řádcích 11, 15, 16, 17 kvalifikovaný odhad.
Zdravotnické zařízení, které vede účetnictví
Požadované údaje přejímá zdravotnické zařízení z účetnictví.
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. 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. Za správnost
údajů odpovídá vedoucí organizace.
Údaje se vyplňují pouze do předepsaných kolonek.
Oddíl IV. - Dlouhodobý majetek - v tisících Kč (na řádcích
81, 82, 83 v pořizovací ceně), zaokrouhlené na
celá čísla
ř. 81, sl. 1 celková hodnota dlouhodobého nehmotného
majetku (včetně drobného), který zdravotnické
zařízení má (bez ohledu na datum jeho nabytí) součet stavů na účtech účtové skupiny 01
ř. 82, sl. 1 celková hodnota dlouhodobého hmotného majetku
(včetně drobného), který zdravotnické zařízení má
(bez ohledu na datum jeho nabytí) - součet stavů na
účtech účtové skupiny 02
ř. 83, sl. 1 z ř. 82, sl. 1 - hodnota zdravotnické techniky
z celkové hodnoty dlouhodobého hmotného majetku
- stav z účtové skupiny 02
ř. 84, sl. 1 celková hodnota dlouhodobého majetku - (součet
stavů účtů v účtových skupinách 01 až 06) minus
(součet stavů na účtech v účtových skupinách 07 až
09, tj. oprávky a opravné položky)
Oddíl V. - Náklady - v tisících Kč, zaokrouhlené na celá čísla
ZJ, které uplatnily náklady procentem z příjmů, uvedou na
řádcích 91 až 95, 97, 98 kvalifikovaný odhad
ř. 91, 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. 92, sl. 1

náklady na zdravotnické prostředky celkem - stav
na účtech 501-AE a 503-AE

Poznámka: zdravotnické prostředky - viz zákon č. 123/2000 Sb.
ř. 93, sl. 1
ř. 94, sl. 1
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náklady na prodané zboží celkem – stav účtu
504-AE
náklady na spotřebu energie celkem - stav na účtu
502-AE

ř. 95, sl. 1
ř. 96, sl. 1
ř. 97, sl. 1
ř. 98, sl. 1

ř. 99, sl. 1

náklady na služby celkem - stav na účtech účtové
skupiny 51
osobní náklady celkem - stav na účtech účtové
skupiny 52
náklady na odpisy celkem - stav na účtu 551-AE
další náklady výše neuvedené celkem - součet
stavů na účtech účtových skupin 53, 54, 55 (bez
odpisů), 56, 57, 58, 59 a další náklady, které nejsou
jednotlivě sledovány na předchozích řádcích
celkové náklady - stav na účtech účtové třídy 5

Oddíl VI. - Výnosy - v tisících Kč, zaokrouhlené na celá čísla
ř. 101, sl. 1 tržby od všech zdravotních pojišťoven celkem - stav
na účtech v účtové skupině 60
ř. 102, sl. 1 tržby za zdravotní péči mimo zdravotní pojištění od
občanů ČR a organizací celkem - tržby od občanů
ČR a právnických osob se sídlem v ČR za zdravotní
péči poskytnutou za úhradu 1), tj. nehrazenou ze
zdravotního pojištění - stav na účtech v účtové
skupině 60
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. 8 +
Příloha 3 tohoto zákona - oddíl B a C
ř. 103, sl. 1 tržby za zdravotní péči mimo zdravotní pojištění od
cizinců celkem - tržby za zdravotní péči poskytnutou
za úhradu (tj. hotovostní a bezhotovostní platby,
úhrady ze smluvního zdravotního pojištění
komerčního typu, apod.) - stav na účtech v účtové
skupině 60
ř. 104, sl. 1 tržby za prodané zboží celkem – stav účtu 604-AE
ř. 105, sl. 1 další výnosy výše neuvedené - uvedou se všechny
výnosy, které nebyly vykázány na řádcích 101 až
104 - stav na účtech účtové skupiny
61 + 62 + 64 + 66 + 68 + 69 + 60
ř. 106, sl. 1 celkové výnosy - představují souhrn všech výnosů
zařízení - stav na účtech v účtové třídě 6
Oddíl VII.- Doplňující údaje
ř. 111, sl. 1 přijaté dary ve finančním vyjádření v tis. Kč celková
hodnota
darů,
včetně
věcných
(přepočtených na finanční hodnotu) - stav na účtu
v účtové skupině 41
ř. 112, sl. 1 odpisy zdravotnické techniky v tis. Kč, vykázané na
ř. 83, sl. 1 - stav na účtu 551-AE
ř. 113, sl. 1 výše nesplacených bankovních úvěrů, případně půjček v tis. Kč- stav na účtech účtové skupiny 23, 46
ř. 114, sl. 1 výše nesplaceného leasingu (finančního) v tis. Kč
podle smlouvy (stavu splátkového kalendáře)
ř. 115, sl. 1 průměrný
evidenční
počet
zaměstnanců
(přepočtený) se uvádí na 2 desetinná místa a rovná
se součtu úvazků zaměstnanců za jednotlivé
měsíce roku děleno počtem měsíců v roce
(přepočet na plně zaměstnané, tj. stanovení úvazku
podle počtu hodin v týdnu při týdenní pracovní době
stanovené pro dané zařízení) - viz tabulka
v Metodických vysvětlivkách vydaných ÚZIS ČR,
které jsou k disposici na příslušném pracovišti ÚZIS
ČR

Oddíl VIII.- Pohledávky a závazky - v tisících Kč, zaokrouhlené na celá čísla; uvádí se výše pohledávek
a závazků bez ohledu na datum vzniku
pohledávky či závazku
ř. 121, sl. 1 součet veškerých pohledávek z obchodního styku
(ve lhůtě splatnosti i po této lhůtě) bez ohledu na to,
jaký dlužník zařízení dluží - součet stavů na účtech
účtové skupiny 31
ř. 122, sl. 1 z ř. 121, sl. 1 výše veškerých pohledávek
z obchodního styku po prošlé lhůtě splatnosti bez
ohledu na to, jaký dlužník zařízení dluží - součet
stavů na účtech účtové skupiny 31
ř. 123, sl. 1 z ř. 122, sl. 1 výše pohledávek po prošlé lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám
ř. 124, sl. 1 součet veškerých závazků z obchodního styku (ve
lhůtě splatnosti i po této lhůtě) bez ohledu na to,
jakému věřiteli je organizace dlužna - součet stavů
na účtech účtové skupiny 32
ř. 125, sl. 1 z ř. 124, sl. 1 výše veškerých závazků z obchodního
styku po prošlé lhůtě splatnosti bez ohledu na to,
jakému věřiteli je organizace dlužna - součet stavů
na účtech účtové skupiny 32
ř. 126, sl. 1 z ř. 125, sl. 1 výše závazků po prošlé lhůtě
splatnosti vůči dodavatelům léků a zdravotnických
prostředků
Kontrolní vazby:
Oddíl I.
ř. 12 ≥ ř. 13
ř. 15 ≥ ř. 16
ř. 18 = ř. 11 + ř. 12 + ř. 14 + ř. 15 + ř. 17
ř. 20 = ř. 18 + ř. 19
Oddíl II.
ř. 21 ≥ ř. 22
ř. 23 ≥ ř. 24
ř. 25 = ř. 21 + ř. 23
Oddíl III.
ř. 72 ≥ ř. 73
ř. 75 ≥ ř. 76
ř. 76 ≥ ř. 77
Oddíl IV.
ř. 83 ≤ ř. 82
ř. 84, sl. 1 ≥ 0
ř. 84, sl. 1 ≠ součtu ř. 81 a 82, sl. 1
Oddíl V.
ř. 99, sl. 1 = součtu řádků 91 až 98, sl. 1
ř. 99, sl. 1 > 0
Oddíl VI.
ř. 106, sl. 1 = součtu řádků 101 až 105, sl. 1
ř. 106, sl. 1 > 0
Oddíl VII.
ř. 112, sl. 1 ≤ ř. 97, sl. 1
Oddíl VIII.
ř. 122, sl. 1 ≤ ř. 121, sl. 1
ř. 123, sl. 1 ≤ ř. 122, sl. 1
ř. 125, sl. 1 ≤ ř. 124, sl. 1
ř. 126, sl. 1 ≤ ř. 125, sl. 1
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