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Termín sběru výkazu E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele 
zdravotních služeb za 1. pololetí 2021 

Vážená paní ředitelko,  
Vážený pane řediteli, 

od 1. července 2021 bude zahájen sběr výkazu E (MZ) 6-02 v rámci Programu statistického zjišťování 
za rok 2021 (prováděcí vyhláška ČSÚ č. 466/2020 o Programu statistických zjišťování na rok 2021) 
zajišťovaného ÚZIS ČR podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů - podrobnější informace na  Roční výkazy - ÚZIS ČR (uzis.cz) 

Vzhledem k situaci s pandemií COVID-19 a změnám v termínech sběru dat do Národního 
zdravotnického informačního systému (NZIS) upozorňujeme, že konečný termín pro sběr 
výkazu E (MZ) 6-02 za 1. pololetí 2021 byl posunut na 31. 8. 2021 (včetně).  

Předejte, prosím, tuto informaci o ukončení sběru výkazů k 31. 8. 2021 všem kompetentním 
osobám, které zajišťují vyplňování a předávání výkazů za Vaše zařízení na ÚZIS ČR. 

Po 31. srpnu 2021 budou elektronické šablony výkazů uzavřeny a Váš subjekt by nesplnil 
zpravodajskou povinnost stanovenou zpravodajské jednotce zákonem, konkrétně ustanovením 
§ 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. 

Sběr výkazů probíhá stejně, jako v předchozích letech, přímo ve webovém prostředí registrů resortu 
zdravotnictví, vstup na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup 

Na této adrese naleznete stručný návod na práci s formuláři výkazů (jak otevřít, vyplnit, odeslat) 
v prostředí Centrálního úložiště výkazů (CUV) a další příručky popisující přidělení role pro práci 
v CUD a její aktivaci po přidělení. 
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Spádově příslušní regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou jakékoli potřebné informace nebo 
nabídnou svoji součinnost při technických nebo metodických problémech s vyplňováním 
elektronických šablon výkazů. Kontakty na:  

https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt--metodicka-podpora  

V případě potíží s aplikací CUV–výkazy kontaktujte, prosím, technickou podporu NZIS  
na adrese: helpdesk.registry@uzis.cz,  
telefon: +420 222 269 999. 

Děkujeme za ochotu a spolupráci. 
 
Za Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

  …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………  
 prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová Ing. Milan Blaha, Ph.D.  

  ředitel statutární zástupce ředitele zástupce ředitele pro IT 
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