
Roční výkaz o ekonomice nestátního ambulantního 
zdravotnického zařízení E (MZ) 5-01 
 

IČO 

 

Ministerstvo zdravotnictví 
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo 
zdravotnictví. 
ČV 146/12 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 předpisů. 
Údaje se zjišťují pro potřebu 
Ministerstva zdravotnictví, 
které odpovídá za jejich ochranu. 

Za rok 2012 

 

Zpravodajská jednotka (adresa): 

Zdravotnické zařízení, které vede daňovou evidenci, popř. uplatňuje výdaje procentem z příjmu: 
I. Výdaje ovlivňující základ daně z příjmu v tisících Kč 

 Č.ř. Za sledované období 
a b 1 

Materiál celkem (včetně zboží) 11  
Mzdové prostředky 12  
 z ř. 12 vyplacené mzdy bez OON 1) 13  
Pojistné (zdravotní, sociální a důchodové pojištění) 14  
Provozní režie 15  
 z ř. 15 náklady na provoz motorových vozidel 16  
Ostatní výdaje 17  
Výdaje celkem (ř. 11  + 12  + 14  + 15  + 17) 18  
Uzávěrková úprava výdajů celkem 19  
V ý d a j e  ú h r n e m  (vč. uzávěrkových ř. 18  + 19) 20  

Údaje na ř. 11 až 18 se čerpají z příslušných záznamů o výdajích (jednotlivé položky odpovídají součtu příslušného záznamu za sledovaný rok). 
Údaj na ř. 19 se čerpá z uzávěrkových účetních operací, popř. ze zvláštní samostatné evidence nepeněžních operací. Jedná se o nepeněžní výdaje, které se 
zpravidla zúčtují 1x ročně (odpisy dlouhodobého majetku, akontace leasingu, apod.). 
1) OON = ostatní osobní náklady = odměny za práci, popř. obdobná plnění, poskytovaná na základě jiného vztahu než pracovního, služebního či členského 
poměru. Patří sem zejména: odměny za práce podle dohod konaných mimo pracovní poměr; odměny za práci (činnost) poskytované dle zvláštních předpisů 
(za posudky znalců, dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby); odměny za využití vynálezů ap. (za nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí); 
odměny podle předpisů o autorském právu; odstupné při skončení pracovního poměru; služné, případně příplatky za práci ve ztížených podmínkách občanům 
v civilní službě; refundované částky organizacím k úhradě plnění zahrnovaných do OON. 

II. Příjmy zahrnované do základu daně v tisících Kč 
 Č.ř. Za sledované období 

a b 1 
Příjmy na účtě v peněžním ústavu (bezhotovostní) 21  
 z ř. 21 od zdravotních pojišťoven 22  
Příjmy v hotovosti 23  
 z ř. 23 za zdravotní péči 24  
P ř í j m y  ú h r n e m  (ř. 21+ 23) 25  

III. Doplňující údaje k 31.12. 
 Č.ř. Za sledované období 

a b 1 
Výše nesplaceného bankovního úvěru příp. půjček v tis. Kč 71  
Odpisy celkem v tis. Kč 72  
 z ř. 72 odpisy zdravotnické techniky v tis. Kč 73  
Závazky celkem v tis. Kč  74  
Pohledávky celkem v tis. Kč 75  
 z ř. 75 pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám v tis. Kč 76  
 z ř. 76 pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám po prošlé lhůtě splatnosti v tis. Kč 77  
Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený) 78  

ř. 71 - čerpá se ze splátkového kalendáře úvěru nebo půjčky 
ř. 72 - odpovídá položce v Přiznání k dani z příjmu 
ř. 74 - suma veškerých závazků bez ohledu, jakému věřiteli je zdravotnické zařízení dlužno 
ř. 75 - suma veškerých pohledávek bez ohledu, jaký dlužník zdravotnickému zařízení dluží 
ř. 76 - suma pohledávek zdravotnického zařízení jen vůči zdravotním pojišťovnám (kolik zdravotní pojišťovny zařízení dluží) 
ř. 78 - součet 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 

Pokud zpravodajská jednotka nevede údaje v požadovaném členění, použije kvalifikovaný odhad. 
 



Zdravotnické zařízení, které vede účetnictví: 
IV. Dlouhodobý majetek v tisících Kč 

 Č.ř. Za sledované období 
a b 1 

Dlouhodobý nehmotný majetek 81  
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 82  

z ř. 82 zdravotnická technika 83  
Celkový dlouhodobý majetek 84  

V. Náklady v tisících Kč 
 Č.ř. Za sledované období 

a b 1 
Náklady na léčiva 91  
Náklady na zdravotnické prostředky 92  
Náklady na prodané zboží 93  
Náklady na spotřebu energie  94  
Náklady na služby celkem 95  
Osobní náklady celkem 96  
Náklady na odpisy 97  
Další náklady výše neuvedené 98  
Celkové náklady 99  

VI. Výnosy v tisících Kč 
 Č.ř. Za sledované období 

a b 1 
Tržby od všech ZP celkem 101  
Tržby za zdravotní péči mimo zdr. pojištění - tuzemci 102  
Tržby za zdravotní péči mimo zdr. pojištění - cizinci 103  
Tržby za prodané zboží 104  
Další výnosy výše neuvedené 105  
Celkové výnosy 106  

VII. Doplňující údaje  
 Č.ř. Za sledované období 

a b 1 
Přijaté dary ve finančním vyjádření v tis. Kč 111  
Odpisy zdravot. techniky z ř. 83 v tis. Kč 112  
Výše nesplaceného bankovního úvěru, případně půjček v tis. Kč 113  
Výše nesplaceného leasingu v tis. Kč 114  
Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený) 115  

VIII. Pohledávky a závazky v tisících Kč 
 Č.ř. Za sledované období 

a b 1 
Pohledávky z obchodního styku celkem 121  

z ř. 121 po prošlé lhůtě splatnosti 122  
z ř. 122 pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám po prošlé lhůtě splatnosti 123  

Závazky z obchodního styku celkem 124  
z ř. 124 po prošlé lhůtě splatnosti 125  
z ř. 125 závazky vůči dodavatelům léků a zdravotnických prostředků po prošlé lhůtě splatnosti 126  

Použité zkratky: ZP - zdravotní pojišťovna 
 DHM - dlouhodobý hmotný majetek 

 

 

Razítko:  

 

 

Podpis vedoucího zpravodajské jednotky: 

Výkaz vyplnil: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 

 


