
Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení E (MZ) 6-02 
  

IČO 

PČZ 

Ministerstvo zdravotnictví 
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo 
zdravotnictví. 
ČV 147/12 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. 

 
  30.6. 1)    
K    2012 
  31.12.1)   

druh ZZ 
 

Zpravodajská jednotka (adresa): 

I. Dlouhodobý majetek v tisících Kč 
 Č.ř. Celkem Nově 

zařazený 2) 
Neuvedený 
do provozu    

a b 1 2 3 4 5 6 
Dlouhodobý nehmotný majetek 11       
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12       

z ř. 12 zdravotnická technika 13       
Celkový dlouhodobý majetek 14       
II. Náklady v tisících Kč 

ze sl. 1 na zdravotní péči  Č.ř. Celkem 
lůžkovou ambulantní zdravotní dopravu jinou 

na výkony 
nezdravotní 

a b 1 2 3 4 5 6 
Náklady na léčiva 21       
Náklady na zdravotnické prostředky 22       
Náklady na prodané zboží 23       
Náklady na spotřebu energie 24       
Náklady na služby celkem 25       
Osobní náklady celkem 26       
Náklady na odpisy 27       
Další náklady výše neuvedené 28       
Celkové náklady 29       
III. Výnosy v tisících Kč 

ze sl. 1 za zdravotní péči  Č.ř. Celkem 
lůžkovou ambulantní zdravotní dopravu jinou 

za výkony 
nezdravotní 

a b 1 2 3 4 5 6 
Výnosy od všech ZP celkem 41       

z toho výnosy od VZP  42       
Výnosy od státních orgánů   43       
Výnosy mimo zdr. pojištění - tuzemci  44       
Výnosy mimo zdr. pojištění - cizinci 45       
Výnosy z prodaného zboží 46       
Provozní dotace od zřizovatele 47       
Další výnosy výše neuvedené 48       
Celkové výnosy 49       

IV. Doplňující údaje v tisících Kč 
 Č.ř. Celkem      
a b 1 2 3 4 5 6 

Přijaté dary ve finančním vyjádření  71       
Příjmy z grantů vědy a výzkumu  72       
Odpisy zdravot. techniky z ř. 13 73       
Výše nesplaceného bank. úvěru  74       
Výše nesplaceného jiného úvěru 75       
Výše nesplaceného leasingu  76       

z vlastních zdrojů 77       
z úvěrů 78       
z příspěvků ze stát. fondů 79       
z příspěvků dle smluv 80       
z dotací od zřizovatele 81       
z darů, grantů a sbírek 82       

Nově 
pořízený 

DHM 
 

z FKSP 83       
ZUP pro všechny ZP  84       
1) zaškrtněte sledované období 2) za sledované období, tj. od počátku roku do konce sledovaného období 



V. Krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky v tisících Kč 
z  t o h o  p o  p r o š l é  l h ů t ě  s p l a t n o s t i   Č.ř. Celkem 

do 30 dnů 31 až 90 dnů 91 až 180 dnů 181 až 360 dnů nad 360 dnů 
a b 1 2 3 4 5 6 

Krátkodobé pohledávky z obchodního 
styku  91       

z toho krátkodobé pohledávky 
z obchodního styku vůči zdravotním 
pojišťovnám  

92       

Krátkodobé závazky z obchodního 
styku  93       

z toho krátkodobé závazky 
z obchodního styku vůči dodavatelům 
léků a zdravotnických prostředků  

94       

VI. Doplňující ekonomické údaje 

 Č.ř. Celkem  

a b 1 

Spotřeba materiálu a energie v tis. Kč 101  

Spotřebované nákupy v tis. Kč 102  

Náklady na krev a krevní výrobky v tis. Kč 103  

Náklady na potraviny pro pacienty v tis. Kč 104  

Náklady na všeobecný materiál v tis. Kč 105  

Náklady na biologický materiál v tis. Kč 106  

Náklady na opravy a udržování v tis. Kč 107  

Cestovné v tis. Kč 108  

Nájemné v tis. Kč 109  

Náklady na sociální pojištění v tis. Kč 110  

Sociální náklady v tis. Kč 111  

Výnosy z prodeje vlastních výrobků v tis. Kč 112  

Použití fondu reprodukce na opravy a udržování v tis. Kč 113  

Zúčtování nekrytého fondu reprodukce majetku nebo investičního fondu v tis. Kč 114  

Průměrný počet lůžek  115  

Počet ošetřovacích dnů  116  

Počet ambulantních ošetření-vyšetření od začátku roku do konce sledovaného období 117  

Počet bodů za provedené výkony v tis. 118  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Údaje z Rozvahy 

Položka Č.ř. Celkem v tis. Kč 
 

a b 1 

Aktiva  121  
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv  122  

Krátkodobé závazky  123  
Cizí zdroje 124  

Oběžná aktiva  125  

Zásoby  126  

Pohledávky celkem  127  

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

ZUP - zvlášť účtované položky  (tj. ZUM - zvlášť účtovaný materiál, ZULP - zvlášť účtované léčivé přípravky,  
lékový paušál, foniatrické pomůcky, stomatologické výkony, apod.) 

 
Náklady a výnosy se zařazují dle druhů péče podle platné metodiky VZP 
(vysvětlivky platí pro II. a III. oddíl) 
Lůžková zdravotní péče (sl. 2) 
- péče, poskytnutá pacientům při hospitalizaci na lůžkách lůžkového fondu vč. komplementárních vyšetření těchto pacientů 
- náklady na potraviny pro pacienty 
- medicinální plyny z centrálních rozvodů 

Ambulantní zdravotní péče (sl. 3) 
- péče, poskytnutá pacientům v ambulantní (= nelůžkové) části zdravotnických zařízení vč. komplementárních vyšetření těchto pacientů 
- péče poskytnutá v samostatných ambulantních zařízeních 

Zdravotní doprava (sl. 4) 
- dopravní zdravotní služba - zdravotnické transporty (pacientů, příp. doprovodu; zdravotnických pracovníků v nezbytném případě; orgánů, 

nezbytných materiálů, léčiv a transfuzních přípravků) 
- zdravotnická záchranná služba 
- LSPP 

Jiná zdravotní péče (sl. 5) 
- vyžádaná komplementární vyšetření pro pacienty jiných zdravotnických zařízení  
- péče poskytovaná pacientům: 

- ve zvláštních zařízeních (dětské domovy, kojenecké ústavy, dětská centra, stacionáře pro děti a dospělé, záchytné stanice, domácí 
zdravotní péče) 

- v zařízeních lékárenské péče 
- v zařízeních ochrany veřejného zdraví, např. očkování, vyšetřování na HIV / AIDS 
- jiné výkony, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění 

Nezdravotní výkony (sl. 6) 
- výkony, související s lůžkovou nebo ambulantní péčí, které k nim nelze přesně přiřadit (odpisy staveb a budov, údržba, poplatky a daně) a jiné 

režijní náklady (např. cestovné, knihy a časopisy, služby, ochranné oděvy a pracovní pomůcky, mzdy + pojistné nezdravotnických pracovníků, 
náklady na civilní službu, účastnické kongresové poplatky) 

- doprava - vyjma zdravotní dopravy (sl. 4) 
- služby poskytované jiným zdravotnickým zařízením nebo jiným obchodním partnerům (např. pronájem, energie, otop, služby prádelny, služby 

stravovacího provozu, další) 
- výzkumné úkoly, výuka studentů, ověřování účinků léků a jejich klinické zkoušení 
- v hygienické službě, např. rozbory půdy, vody aj. 

 

Razítko:  

 

 

Podpis vedoucího zpravodajské jednotky: 

Výkaz vyplnil: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 

 


