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Statistické zjišťování ÚZIS ČR 
Ministerstva zdravotnictví na rok 2019 

Závazné pokyny pro vyplňování statistického 
formuláře H (MZ) 2-01: 

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců 
a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného 
zdraví 

Statistické zjišťování Ministerstva zdravotnictví slouží  
k získání údajů o správní a další činnosti krajských 
hygienických stanic na úseku ochrany veřejného zdraví a 
přehledu plnění povinností fyzických a právnických osob 
v oblasti ochrany veřejného zdraví. Údaje jsou využívány pro 
metodickou a řídící činnost Ministerstva zdravotnictví vůči 
krajským hygienickým stanicím, k získávání podkladů pro 
zprávy a odborná sdělení centrálním orgánům a ostatním 
odborným organizacím, pro potřebu plánování a zajišťování 
ekonomických a personálních potřeb pro činnost orgánů 
ochrany veřejného zdraví. 

Výkaz vyplňují krajské hygienické stanice - KHS (dále 
ZJ). 

Předání dat je možné pouze elektronicky 
prostřednictvím webové aplikace - Centrální úložiště 
výkazů (CÚV), která obsahuje elektronické šablony pro 
vyplňování a odesílání výkazů do CÚV.  

Termín předání dat do aplikace CÚV: do 15 dnů po 
skončení sledovaného období. 

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ 

Formuláře výkazu a pokyny pro jeho vyplňování jsou 
uveřejněny na internetových stránkách www.uzis.cz.  

Výkaz H (MZ) 2-01 se vyplňuje na základě pokynu 
Hlavního hygienika České republiky. 

Všechny pojmy jsou užívány buď v právních předpisech 
nebo v koncepci příslušného oboru. 

Oddíl I. Stanoviska a vyjádření  
(§ 77 zákona č. 258/2000 Sb. a dle jiných 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 

Vykazuje stanoviska vydaná podle § 77 zákona 
č. 258/2000 Sb., tedy v řízeních, v nichž má KHS postavení 
dotčeného orgánu státní správy podle zvláštních zákonů, a 
to v jednotlivých oborech v rozdělení na stanoviska podle 
výkazu tohoto oddílu. 

Oddíl II. Rozhodnutí a opatření podle zákona 
č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(bez pokut) 

Početně se vykazují všechna věcná rozhodnutí (např. 
§ 14, § 82, § 84) směřující k nápravě stavu a prevenci 
ohrožení či poškození zdraví, a to podle jednotlivých oborů 
uvedených ve výkazu. Epidemiologie vykazuje rozhodnutí 
v rozdělení do třech řádků podle výkazu tohoto oddílu.  

Oddíl III.  Evidenční počet zaměstnanců k 31.12. 
(přepočtené počty) 

Charakteristika jednotlivých kategorií pracovníků je 
určena zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání 
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způso-
bilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a dále 
zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uzná-
vání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Podrobnější vysvětlivky k evidenčnímu počtu zaměst-
nanců a dále tabulky pro přepočty úvazků jsou uvedeny 
v samostatných pokynech „METODICKÉ VYSVĚTLIVKY“, 
které jsou k dispozici na pracovišti ÚZIS ČR a na 
internetových stránkách www.uzis.cz. 

U zpravodajských jednotek KHS není návaznost 
výkazu H (MZ) 2-01 na evidenční počet pracovníků na výkaz 
E (MZ) 4-01 podle jednotlivých kategorií, ale pouze na 
celkový evidenční (přepočtený) počet. Pracovníci krajských 
hygienických stanic jsou odměňováni podle platných 
platových předpisů a patří do státní správy. Z toho důvodu 
jsou úředníci s vysokoškolským vzděláním a úředníci bez 
vysokoškolského vzdělání vykazováni celkem v kategorii 
„Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí 
§ 43“ na výkaze E (MZ) 4-01, konkrétně na ř. 61 - sociální 
pracovník. Zařazení pracovníků podle jednotivých kategorií 
je pouze na výkaze H (MZ) 2-01. 

Zaměstanci KHS jsou zařazeni a vykazováni podle druhu 
ukončeného studia v rozdělení:  

zdravotničtí pracovníci 
VŠ     - lékaři (atestovaní, bez atestace) – sl. 1, sl. 2 
          - nelékaři (atestovaní, bez atestace) – sl. 3, sl. 4 

(dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, § 28 nebo 26) 

 
SŠ, DIS – dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších   
  předpisů, § 5, 9 nebo 13  
 - atestovaní – sl. 5 

- bez atestace – sl. 6  
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JOP - jiní odborní pracovníci - dle zákona č. 96/2004 Sb.,          

ve znění pozdějších předpisů, § 43 
     VŠ – sl. 7 
     SŠ, DIS – sl. 8 

1) Administrativní a další agendy - uvádějí se 
zaměstnanci, kteří vykonávají administrativní a obdobné 
činnosti nebo funkce (např. sekretářky, asistentka 
ředitele, pracovníci podatelny, pracovník krizového řízení, 
pracovník vnitřní kontroly apod.) 

2) Ekonomické agendy - uvádějí se ekonomové, účetní, 
pokladní, apod. 

3) Provozně-obslužné činnosti - vykazují se zaměstnanci, 
kteří zajišťují údržbu, topení, úklid, vrátný, správce, apod. 
(vyjma dopravy) 

4) Doprava - vykazují se řidiči a další zaměstnanci 
zajišťující dopravu a údržbu vozidel. 

Oddíl IV.  Rozhodnutí v rámci přezkumného řízení podle 
§ 94 a následujících ustanovení správního řádu  

Nově se sleduje počet rozhodnutí v rámci přezkumného 
řízení podle § 94 a následujících ustanovení správního řádu, a 
to podle jednotlivých oborů a v rozsahu, uvedeném ve výkazu.  

Oddíl V. Vybrané výkony státního zdravotního dozoru 
a dalších činností KHS 

Sleduje se počet provedených kontrol ve vybraných 
oblastech služeb a činností. U vybraných druhů činnosti, ke 
kterým se nevztahují kontroly, se sleduje počet výkonů.  

Oddíl VI. Ochrana spotřebitele - vybrané výrobky 

Oddíl V. a VI. je výkazem v souvislosti s usnesením 
vlády ze dne 6. října 1999 číslo 1047.I. Uvede se počet 
provedených kontrol, počet odebraných vzorků a výsledky 
analýzy podle jednotlivých kategorií. 

Vazby pro H (MZ)2-01 

Oddíl I. 
ř. 115 = součet ř. 101 až ř. 114, týká se sl. 1 až 4 

Oddíl II. 
ř. 209 = součet ř. 201 až ř. 208, týká se sl. 1 až 7 
 
Oddíl III. 
sl. 9 = součet sl. 1 až sl. 8, týká se ř. 301 až 310 a ř. 319 
sl. 12 = součet sl. 10 a sl. 11, týká se ř. 301 až 304 a ř. 311 

až 319 
sl. 13 = součet sl. 9 a sl. 12, týká se všech řádků. 

Oddíl IV. 
ř. 407 = součet ř. 401 až 406, týká se sl. 1 až 7 
 
Při zpracování výkazů „E“ a „H“ se musí provést kontrola 
návaznosti (celkový evidenční přepočtený počet 
zaměstnanců): 
 

 E (MZ) 4-01  H (MZ) 2-01 
ř.69, sl.4 = ř.319, sl.12 


