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Odpověď k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane

na základě Vaší žádosti o informace ohledně vykazování Ročního výkazu o činnosti
lékárenské péče s označením A (MZ)1-01, výkazu o zaměstnavatelích, evidenčním počtu
zaměstnanců a smluvních pracovnících E (MZ) 4-01 a výkazu o zaměstnancích a o složkách mezd ve
zdravotnických organizacích E(MZ) 3-01 za rok 2013, doručené Ústavu zdravotnických informací
, Vám sdělujeme informace k požadovaným bodům
a statistiky ČR (ÚZIS ČR)
1 a 2:
ad 1) nejedná se o dotazníky, ale výkazy, které jsou součástí Programu statistických
zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2013 zveřejněný ve Sbírce zákonu ČR formou
vyhlášky č. 343/2012 Sb., která v příloze 2 obsahuje seznam statistických zjišťování
prováděných ministerstvy. Zde je uveden okruh zpravodajských jednotek, které mají
zpravodajskou povinnost. Zpravodajská povinnost je uvedena i v závazných pokynech pro
vyplňování u každého z uvedeného výkazu. Program byl sestaven v souladu se zákonem
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě výše uvedeného platí:
- A(MZ)1-01 pro lékárenskou péči – výkaz vyplňují všichni poskytovatelé lékárenské
péče (státní i nestátní), tj. lékárny (včetně lékáren, jež jsou součástí jiného
poskytovatele zdravotních služeb), odloučená oddělení výdeje léčiv, výdejny
zdravotnických prostředků, dále lékárenská služba a sdružení lékáren bez ohledu na
jejich zřizovatele,
- E(MZ) 3-01 – vybraní ambulantní poskytovatelé zdravotních služeb a to jsou mj.
lékárny a výdejny,
- E (MZ) 4-01 – výkaz vyplňují všichni poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu
na jejich zřizovatele.
ad 2) z bodu ad 1) vyplývá, že u výkazu A(MZ)1-01 a E (MZ) 4-01 jde o vyčerpávající
zjišťování tzn. výkaz vyplňuje každý poskytovatel lékárenské péče (A101) a každý
poskytovatel zdravotních služeb (E401). Vaše klientka uvedené výkazy A101 a E401 za
posledních pět let vždy řádně odevzdala.
Výběr se týká pouze výkazu E(MZ) 3-01, do kterého ovšem nebyla paní
ani jednou v letech 2009 až 2013 zařazena, a proto ani neměla
zpravodajskou povinnost uvedený výkaz ÚZIS ČR předávat.
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Pokud budou i v následujících letech uvedené výkazy součástí Programu statistických zjišťování
Ministerstva zdravotnictví, pak má Vaše klientka k výkazům A(MZ)1-01 pro lékárenskou péči
a E (MZ) 4-01 každý rok zpravodajskou povinnost poskytnout ÚZIS ČR požadované statistické údaje
pro statistická zjišťování uvedená v Programu MZ.
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