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Prodloužení termínu sběru výkazů za rok 2019 – poskytovatelé nelůžkové péče 

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, 

Vážená paní, vážený pane, 

vzhledem k prodloužení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru (označovaný 

jako SARS CoV-2), prodlužuje ÚZIS ČR termín pro sběr výkazů za rok 2019 (z 30. 4. 2020) do 

neděle 31. května 2020 (včetně). 

Pokud jste již výkazy mezitím odevzdali, děkujeme za spolupráci a na výzvu již prosím nereagujte. 

Věnujte však, ještě prosím pozornost upozornění k Národnímu registru zdravotnických 

pracovníků (NR-ZP) na druhé straně dopisu. 

Zkontrolujte si, prosím (po kliknutí na níže uvedený odkaz), zda máte odevzdány všechny výkazy. 

Občas se stane, že poskytovatelé vyplní pouze jeden nebo část výkazů. Výkaz T1 (přístroje) odešlete 

prosím i v případě, že nemáte přístroje (zaškrtnout na titulní straně výkazu).  

Po 31. květnu 2020 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. 

Seznam výkazů pro vyplnění najdete na adrese: 
«odkaz_Alternativní Sběr Výkazů» 

Pro otevření stránky klikněte na výše uvedený řádek myší. Za okamžik se v prohlížeči zobrazí stránka 

s předepsanými výkazy.  

Na adrese  

http://www.uzis.cz/dokumenty/postup-pri-vyplnovani-vykazu-cuv-centralni-uloziste-vykazu 

naleznete stručný návod na práci s formuláři výkazů (jak otevřít, vyplnit, odeslat). Vyplnění výkazů 

http://www.uzis.cz/dokumenty/postup-pri-vyplnovani-vykazu-cuv-centralni-uloziste-vykazu
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můžete delegovat na Váš IT servis nebo účetní, kteří Vám zajišťují zpracování dat pro zdravotní 

pojišťovny. 

 

Upozornění:  Národní registr zdravotnických pracovníků (NR-ZP) 

Pokud jste ještě neaktualizovali pracovníky za rok 2020 nebo dokonce nezapsali do Národního 

registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP) všechny zdravotnické pracovníky pracující pro Vaši 

organizaci (viz § 77 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů), upozorňujeme, 

že je tak nutno učinit do 31. 05. 2020.  

Při přípravě distribučních seznamů, např. pro ochranné pomůcky, se ukázalo, že část 

poskytovatelů do registru nezapsala žádného zaměstnance. Je tedy ve Vašem zájmu urychlené 

doplnění požadovaných dat. Potřebné pokyny pro doplnění registru naleznete na adrese: 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-registr-zdravotnickych-pracovniku    

Těm, kteří již sebe a zaměstnance zapsali a záznamy v roce 2020 aktualizovali, děkujeme. 

 

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: 

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 
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