
Vyplnění statistik, když Vám přišel mailem odkaz na vyplnění 

1. Nejdříve si vytvořte statistiku v Praktiku. 

2. V hlavní obrazovce Praktika (8 okének – Pacienti, Nepravidelná péče…) zvolte Statistiky 

3. V menu vyberte ÚZIS roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS. 

4. V otevřeném okně zvolte druh ZZ: 

 Podskupiny – vyřaďte skupiny, které nechcete zahrnout do statistiky. 

 Odbornost – přednastavená hodnota 000 vytvoří statistiku pro všechny odbornosti. 

 

5. Stiskněte tlačítko OK. 

6. Vytvoří se statistika a zobrazí se okno pro export dat. (soubor s daty se uloží na disk C do 

složky UZIS).  

 

V tomto okně se může zobrazit informace, že export bude proveden jen částečně. 

Znamená to, že se vyexportují všechny buňky mimo těch, které Praktik nedokáže 

spočítat (jsou vypsány čísla řádků, popř. i sloupců, které nelze vypočítat). 

7. Pokud nechcete exportovat, stiskněte ESC, objeví se kompletně vytvořená statistika. 

Nyní můžete: 

 vytisknout F9, abyste měli podklad pro ruční vyplnění formuláře pro ÚZIS, 

 vyexportovat výsledky stiskem F7. Soubor se uloží na disk C do složky UZIS. 

Tento soubor si pak naimportujete do otevřeného výkazu ÚZIS. 

POZOR – Praktik nedokáže vyplnit všechny kolonky ve formuláři ÚZIS, protože údaje jsou 

mu neznámé nebo se nadají přesně určit. Z tohoto důvodu si přečtěte údaje, které jsou 

textem uvedeny ve statistice nebo na konci vytvořené statistiky. Zde jsou uvedeny 

dispenzární skupiny, které by pro Vás mohly být vodítkem pro vyplnění neznámých 

údajů do výkazu. 



 

8. Klikněte myší na odkaz, který Vám zaslali mailem.  

 
 
 

9. Otevře se seznam všech výkazů, které musíte vyplnit a odevzdat. Vyberte způsob, jak 
chcete formulář vyplnit.1  

 

 
 

10. Zvolíte tlačítko u formuláře, který chcete vyplnit, ten se otevře. 

 

                                                             
1
 Online - formulář si otevřete přímo v internetovém prohlížeči. Offline – pro otevření formuláře je nutné mít 

nainstalován program 602 FormFiler. 

https://www.602.cz/download/602xml/WIN/software602_form_filler.exe


 

11. Nyní vyplňte údaje ručně, nebo si je můžete naimportovat z Praktika.  

Import dat z Praktika do formuláře 

12. Klikněte v otevřeném okně formuláře statistiky na 

tlačítko Import dat. 

13. Otevře se okno pro nalezení souboru na import – Praktik 

jej uložil na disk C do složky UZIS. 

14. V levém menu myší klikněte na disk C, který je pod položkou Počítač.  

 



15. V pravém okně se otevře 

obsah disku C, kde najdete 

složku UZIS a 2x na ni 

klikněte. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Otevře se obsah složky, kde je uložen soubor s vyexportovanými údaji z Praktika.2 

Klikněte na něj 2x a data se naimportují do výkazu. 

 

 

 

Formulář statistik 

17. Ručně doplňte údaje, které ve formuláři zůstaly nevyplněné, nebo můžete ještě 

upravit již vyplněné kolonky: 

 žlutě jsou zobrazena pole, která se dají vyplnit, bílá vyplnit nelze, 

 kliknutím na kterékoliv pole se Vám napravo zobrazí vysvětlení, jaký údaj se má 

vyplnit, 

 

                                                             
2
 Všeobecný lékař pro dospělé má dva soubory pro Diabetologii a pro PL pro dospělé. Podle toho, který 

statistický formulář máte otevřený a stiskli jste v něm tlačítko Import, zvolíte správný soubor. 



 červeně jsou zobrazena pole s nesrovnalostmi, vpravo najdete vysvětlení, jaká data 

jsou očekávána. 

 

18. Po naimportování dat z Praktika se zobrazí textové pole v Komentáři, kde program 

vypíše, co nevyplnil, protože nemá podklady pro vyplnění. (Tento komentář po 

přečtení vymažte).  

19. Po vyplnění všech údajů stiskněte tlačítko Zkontrolovat data. V případě, že 

nesouhlasí vyplněné údaje, se objeví okno s popisem chyb. 

20. V případě, že kontrola proběhla v pořádku a nevypsaly se žádné chyby, stiskněte žluté 

tlačítko 

21. Tímto jste úspěšně dokončili odevzdání formuláře na ÚZIS. Pod tímto tlačítkem se 

s určitou prodlevou zobrazí rámeček s informací o výsledku odeslání dat. Následně 

obdržíte informaci o úspěšnosti odevzdání výkazu prostřednictvím dvou e-mailových 

zpráv. 

 

 

 

 

 

 


