Výkaz E401 – zubní lékař
Hlavní výkaz: Vyberte řádek podle kategorie pracovníka (např. zubní lékař - ř. 12, všeobecná sestra ř. 14, zubní
technik - ř.25 apod.)
Příloha: Do řádku podle oboru se uvede týdenní provozní doba a průměrný roční přepočtený počet pracovníků
v rozdělení do sloupců podle kategorií. Ve sloupcích 2 až 7 se uvádějí všichni pracovníci, kteří vykonávají
zdravotnickou činnost, to znamená zaměstnavatel, zaměstnanci a smluvní pracovníci.
Úvazek smluvních pracovníků se vypočte podílem celkového počtu odpracovaných hodin celkovým počtem
pracovních hodin v daném roce (rok 2018 má 2000 hodin) Např. při 300 odpracovaných hodinách 300 : 2000 = 0,15.
Zařazení do sloupců odpovídá paragrafům uvedeným na hlavním výkaze ve sl. b. Např. všeobecná sestra § 5 bude ve
sl. 3, zubní technik § 16 bude na příloze ve sl. 4.
Zařazení do řádků je podle oborů – uvedeny jsou jen obory pro zubní lékaře. Na příslušný řádek uveďte všechny
pracovníky.
Vzor vyplnění:
Zubní lékař, sestra a zubní laborant zaměstnanci, dentální hygienistka a recepční = THP na dohodu
Hlavní výkaz:

Příloha:

Výkaz E401 – pouze zaměstnavatel, který vykonává zdravotnickou činnost a nemá další zaměstnance
Hlavní výkaz: Vyberte řádek podle kategorie pracovníka (např. lékař - ř. 11, fyzioterapeut - ř. 36 apod.)
Příloha: Do řádku podle oboru se uvede týdenní provozní doba a průměrný roční přepočtený počet pracovníků
v rozdělení do sloupců podle kategorií. Ve sloupcích 2 až 7 se uvádějí všichni pracovníci, kteří vykonávají
zdravotnickou činnost, to znamená i zaměstnavatel.
Zařazení do sloupců odpovídá paragrafům uvedeným na hlavním výkaze ve sl. b. Např. fyzioterapeut § 24 bude na
příloze ve sl. 5.
Zařazení do řádků je podle oborů – uvedeny jsou jen obory pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty, nelékařské
profese, např. fyzioterapeut, psycholog apod. se vyplní na řádku ostatní.
Vzory vyplnění
Lékař chirurg bez zaměstnanců – nevyplácí si mzdu (není sám sobě zaměstnancem)
Hlavní výkaz - zaškrtne ř. 10 sl. 2 a vyplní sloupce 1 až 4 na ř. 11

Příloha – vyplní ř 85 ve sloupci 1 a 2

Lékař chirurg bez zaměstnanců - vyplácí si mzdu (je sám sobě zaměstnancem)
Hlavní výkaz - vyplní sloupce 1 až 8 na ř. 11

Příloha – vyplní ř 85 ve sloupci 1 a 2

Výkaz E401 – zaměstnavatel a zaměstnanci
Hlavní výkaz: Vyberte řádek podle kategorie pracovníka (např. lékař - ř. 11, všeobecná. sestra ř. 14, fyzioterapeut ř.36 apod.)
Příloha: Do řádku podle oboru se uvede týdenní provozní doba a průměrný roční přepočtený počet pracovníků
v rozdělení do sloupců podle kategorií. Ve sloupcích 2 až 7 se uvádějí všichni pracovníci, kteří vykonávají
zdravotnickou činnost, to znamená i zaměstnavatel.
Zařazení do sloupců odpovídá paragrafům uvedeným na hlavním výkaze ve sl. b. Např. všeobecná sestra § 5 bude ve
sl. 3, fyzioterapeut § 24 bude na příloze ve sl. 5.
Zařazení do řádků je podle oborů – uvedeny jsou jen obory pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty, lékařské ordinace
např. chirurgická uvede všechny pracovníky na ř. 85 chirurgie (lékaře i sestru), nelékařské profese, např. samostatný
fyzioterapeut, psycholog apod. se vyplní na řádku ostatní.
Vzory vyplnění
Lékař chirurg – nevyplácí si mzdu (není sám sobě zaměstnancem) a sestra zaměstnanec
Hlavní výkaz: ř. 11 vyplní sl. 1 až 4 a do sloupce 5 a 6 uvede 0, ř. 14 vyplní sloupce 1 a ž 8

Příloha – vyplní ř 85 ve sloupci 1, 2 a 3

Lékař chirurg - vyplácí si mzdu (je sám sobě zaměstnancem) a sestra zaměstnanec
Hlavní výkaz : ř. 11 vyplní sl. 1 až 8, ř. 14 vyplní sloupce 1 a ž 8

Příloha – vyplní ř 85 ve sloupci 1, 2 a 3

Vzor vyplnění výkazu E401 s návodem
Lékaři (zaměstnavatel + zaměstnanci), zaměstnanci - různé kategorie (v pracovním poměru
nebo na DPP)
Roční výkaz
Ř. 11 – celkem zaměstnavatelé a zaměstnanci - 3 lékaři, z toho 1 žena (vyplněno ve sl. 1 – 4)
Ř. 11 – zaměstnanci - 2 lékaři, z toho jedna žena (vyplněno ve sl. 5 – 8)
Ř. 14 – zaměstnané všeobecné sestry – vyplněno ve sl. 1 – 8
Ř. 16 – pracovník na dohodu - musí být vyplněn sl. 1, 9 a 10
Ř. 36 – zaměstnanec – musí být vyplněno ve sl. 1 – 8

Příloha ročního výkazu
Na hlavním výkaze je u každého řádku napsán § každé kategorie pracovníků, v hlavičce všech sloupečků přílohy výkazu
jsou uvedeny §§, které patří do příslušného sloupečku.
V příloze se vybere obor konkrétního lékaře a do toho řádku se zapíší požadované údaje:
Sl. 1 – týdenní provozní doba v hodinách
Sl. 2 – průměrný roční přepočtený počet lékařů celkem (zaměstnavatelů, zaměstnanců a dohod) – v tomto případě
uvedeni 3 lékaři z hlavního ročního výkazu (1 lékař zaměstnavatel + 2 lékaři zaměstnanci
Sl. 3 – všeobecné sestry (na hlavním výkaze v ř. 14, §5 – proto se uvádí v příloze výkazu do sl. 3)
Sl. 4 – ergoterapeut (na hlavním výkaze v ř. 16, §7 – proto uveden v příloze výkazu do sl. 4).
Sl. 5 – fyzioterapeut (na hlavním výkaze v ř. 36, §24 – proto uveden v příloze výkazu do sl. 5)

Úvazek smluvních pracovníků se vypočte podílem celkového počtu odpracovaných hodin celkovým počtem pracovních
hodin v daném roce (rok 2018 má 2000 hodin) Např. při 300 odpracovaných hodinách 300 : 2000 = 0,15. V uvedeném
příkladu vyplnění výkazu se to týká hlavního výkazu ř.16 a v příloze sl.4.
Po vyplnění hlavního výkazu a přílohy se musí zapsat jméno, kdo výkaz vyplnil, uvést e-mail, pak teprve kliknout na
„Zkontrolovat data“ a jestliže je výkaz správně vyplněn, klikneme na „Odeslat data“.

