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Výkazy E, L, T a V pro rok
2015

Program statistického zjišťování
• Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za podmínek a
v rozsahu stanovených zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů.
• Rozsah činnosti vyplývá především z vyhlášky ČSÚ, kterou se stanoví Program
statistických zjišťování pro příslušný kalendářní rok. Úplné znění tohoto
programu je vždy publikováno ve Sbírce zákonů ČR v říjnu až listopadu
předchozího roku.
• Za ochranu důvěrnosti poskytnutých údajů odpovídá Ústav zdravotnických
informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Ochrana dat je zajištěna v souladu se
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, a interními směrnicemi ústavu vydanými v této oblasti.

Pro sběr dat výkazů za rok 2015 zůstává v platnosti
vyhláška č. 239/2014 Sb. o Programu statistických
zjišťování na rok 2015, a to v původním znění.

Elektronický sběr dat výkazů
• Pro předání dat z výkazů je nutné využít webovou aplikaci
Centrální úložiště výkazů (CÚV), která obsahuje elektronické
šablony pro vyplňování a odesílání výkazů do CÚV.
• Vzory výkazů jsou zveřejněny na stránkách ÚZIS ČR na adrese
http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2015 .
• Kontaktní osoby: s případnými dotazy se obracejte na vedoucí
oddělení sběru a zpracování dat nebo na pracovníky pro
metodickou podporu .

Sběr dat výkazů za rok 2015 proběhne
od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2016.

Přehled změn pro rok 2015

• Výkazy E (pracovníci a ekonomika), L (lůžková péče a lázně),

V (péče o cizince), T2 (nákup zdravotnické techniky)
BEZE ZMĚN (shodné s rokem 2014)

• Výkaz T1 - Pro rok 2015 rozšíření výběru sledovaných
přístrojů, doplněna nepovinná Příloha

Přehled výkazů řady E, L, T a V pro rok 2015
Číslo výkazu Název
E (MZ) 2-01

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích

E (MZ) 3-01

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích

E (MZ) 4-01

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

E (MZ) 5-01

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele ambulantní péče

E (MZ) 6-02

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

L (MZ) 1-02

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

L (MZ) 2-01

Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)

T (MZ) 1-01

Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

T (MZ) 2-01

Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu

V (MZ) 1-01

Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci

