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Manuál portálu zdravotnických ukazatelů (PZU) 

Aplikace je dostupná na adrese: https://pzu.uzis.cz. 

Úvodní obrazovka 
Portál zdravotnických ukazatelů (PZU) navazuje na prezentační systémy pro kraje a okresy. Jeho cílem 

je předkládat statistické údaje přehledným a pro uživatele snadným způsobem. Na rozdíl od 

předchozích systémů, které zobrazovaly izolované ukazatele za kraje a okresy, umožňuje nový systém 

získat zároveň hodnoty ukazatelů za ČR, region jako celek (např. kraj) i za jeho nižší složky (např. 

okresy). 

Hodnoty ukazatelů do roku 2015 byly do aplikace PZU převzaty ze samostatných aplikací: DPS Kraj a 

DPS Okres, jejichž seznamy ukazatelů i dostupné časové řady byly rozdílné. V tabulkách, grafech a 

mapách budou proto zobrazeny pouze hodnoty těch ukazatelů, které jsou pro sledované roky a 

regiony k dispozici.  

Hodnoty ukazatelů za kraje a okresy jsou uživatelům dostupné bez omezení. 

Dostupné funkcionality: 

 Prezentace dat 

 Definice ukazatelů 

 Výběr ukazatelů podle klíčových slov 

 Nápověda 

V pravém horním rohu je odkaz na Regionální zpravodajství NZIS.  

Obrázek 1 - Úvodní obrazovka PZU 

 

https://pzu.uzis.cz./
https://pzu.uzis.cz./
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Nápověda 
Nápověda obsahuje základní informace pro práci s portálem zdravotnických ukazatelů. 

Na stránce si můžete stáhnout také podrobnější Manuál portálu zdravotnických ukazatelů ve 

formátu PDF.  

Prezentace dat 
Zde naleznete základní funkcionality pro výběr parametrů a zobrazení dat v tabulce, grafu a mapě. 

V prvním kroku je nutné vybrat parametry: ukazatele, regiony a roky, se kterými bude aplikace 

pracovat. 

Výběr parametrů 
Aplikace PZU pracuje se seznamy ukazatelů, regionů a roků, které jsou v aplikaci nazývané 

„sledované“. Tyto seznamy jsou používány pro zobrazování tabulek, grafů a map, proto si je uživatel 

muší vybrat ještě před tím, než začne tabulky, grafy nebo mapy zobrazovat.  

Výběr parametrů je rozdělen do 3 samostatných záložek. V každé záložce si uživatel zaškrtne 

sledované ukazatele, regiony a roky. V každé záložce si může aktuální výběr zrušit kliknutím na odkaz: 

„Zrušit výběr“.  

Výběr sledovaných ukazatelů 

 Uspořádané hierarchicky do skupin ve 3 úrovních, samotné ukazatele jsou až v nejnižší úrovni 

 Výběr maximálně 20 ukazatelů 

Základní pravidla pro výběr ukazatelů: 

 Tlačítko: „Rozbalit vše“ - rozbalí všechny skupiny ukazatelů na všech úrovních. 

 Tlačítko: „Sbalit vše“ - sbalí všechny skupiny ukazatelů na všech úrovních. 

 Odkaz: „Zrušit výběr“ - zruší výběr všech aktuálně vybraných ukazatelů. 

 Kliknutím na zatrhávací políčko u skupiny se do sledovaných ukazatelů vyberou ukazatele 

všech podřízených skupin. 

 Kliknutím na název skupiny se rozbalí všechny její podřízené skupiny, případně všechny 

ukazatele dané skupiny.  

 Kliknutím na zatrhávací políčko u ukazatele, se vybere pouze tento ukazatel. 
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Obrázek 2 - Prezentace dat – výběr ukazatelů 

 

Výběr sledovaných regionů 

 Uspořádané do hierarchické struktury krajů a okresů  

 Výběr maximálně 20 regionů libovolné úrovně  

 Hodnoty za ČR je možné si zobrazit ve 2 variantách: 

o ČR (kromě bezdomovců, cizinců, neevidovaných)  

o ČR* (včetně bezdomovců, cizinců, neevidovaných) - obsahuje údaje také za 

bezdomovce, cizince a pacienty bez uvedení bydliště (tzv. neevidovaných), jsou 

k dispozici pouze pro některé ukazatele, týkající se absolutního počtu 

hospitalizačních epizod, absolutního počtu výskytu některých infekčních onemocnění 

a absolutního počtu výskytu vrozených vad do 1 roku věku dítěte.  

Základní pravidla pro výběr regionů: 

 Tlačítko: „Vybrat všechny kraje“ - všechny kraje, nevybere ČR ani ČR*. 

 Kliknutím na název kraje se rozbalí všechny okresy kraje. 

 Tlačítko: „Vybrat všechny okresy“ - vybere všechny okresy daného kraje a zároveň je zobrazí.   

 Kliknutím na zatrhávací políčko u ČR, ČR*, kraje nebo okresu se vybere pouze tento region. 

 Odkaz: „Zrušit výběr“ - zruší výběr všech aktuálně vybraných regionů. 
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Obrázek 3 - Prezentace dat - výběr regionů 

  

Výběr sledovaných roků 

 Seznam roků, pro které jsou dostupné některé ukazatele pro některou regionální úroveň 

 Výběr libovolného počtu roků 

 Seznam roků se nabízí bez vazby na vybrané ukazatele a regiony, takže výběr sledovaných 

roků neznamená, že pro všechny sledované regiony a roky jsou k dispozici hodnoty všech 

sledovaných ukazatelů 

 Pokud jsou jako sledované roky označeny pouze některé roky, je možné si při definici tabulky 

nebo čárového grafu zaškrtnout možnost: „zobrazit všechny roky“. V takovém případě se 

v tabulce nebo čárovém grafu zobrazí hodnoty ukazatelů za všechny roky, které jsou 

v databázi dostupné.  

Základní pravidla pro výběr roků: 

 Odkaz: „Vybrat vše“ - vyberete všechny roky v uvedeném seznamu. 

 Výběr roku do seznamu sledovaných roků - kliknutím na zatrhávací políčko roku.  

 Odkaz: „Zrušit výběr“ - zruší výběr všech aktuálně vybraných roků.  

Po výběru všech sledovaných ukazatelů, regionů a roků je nutné potvrdit výběr kliknutím na tlačítko: 

„Potvrdit“. Aplikace pracuje pouze, pokud je vybraný alespoň 1 ukazatel, 1 region a 1 rok.  
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Obrázek 4 - Prezentace dat - výběr roků 

 

Označení ukazatele, regionu a roku v seznamech sledovaných ukazatelů, regionů a roků 
Jednotlivé typy tabulek, grafů a map jsou nastaveny tak, že jeden parametr je fixní (například 

ukazatel), a pro něj jsou zobrazeny zbývající parametry (regiony a roky) v tabulce, případně v grafu. 

Pro mapy a některé typy grafů jsou fixní 2 parametry: ukazatel a rok a zobrazují se pouze hodnoty 

ukazatele nebo ukazatelů za regiony.  

Protože pro každý parametr existuje seznam sledovaných (ukazatelů, regionů, roků) je nutné vybrat 

jako fixní parametr pouze jeden z nich. Primárně je takto označen parametr s nejnižším pořadovým 

číslem, nikoliv prvně vybraný parametr. Všechny parametry (ukazatele, regiony i roky) jsou při výběru 

nabízeny v definovaném pořadí, ve kterém se zobrazují i v seznamu sledovaných.  

Uživatel si v seznamu sledovaných ukazatelů (regionů nebo roků) může označit jakýkoliv jiný 

ukazatel, region nebo rok, který bude používán jako primární. Toto označení je možné provést ještě 

před zobrazením tabulky, grafu či mapy, nebo interaktivně po zobrazení. K tomu slouží tlačítka 

v pravé liště stránky. 

Jednou označený ukazatel (region nebo rok) bude používán jako fixní parametr u všech tabulek, grafů 

a map s fixním parametrem až dokud není změněn uživatelem, nebo nedojde k vypnutí aplikace.  

Postup označení ukazatele, regionu, roku v seznamu sledovaných: 

 Tlačítko: „Sledované ukazatele“ - zobrazí seznam sledovaných ukazatelů.  

 Kliknutím myší se ukazatel označí jako primární. 

 Tlačítko: „Potvrdit“ – uloží výběr a zavře vysunovací okno 

 Tlačítko: „Storno“ – zruší výběr a bez uložení zavře vysunovací okno  

Obdobným způsobem lze provést označení i mezi sledovanými regiony a sledovanými roky. 
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Obrázek 5 - Postup označení parametru v seznamu sledovaných parametrů – před zobrazením tabulky 

 

Obrázek 6 - Postup označení parametru v seznamu sledovaných parametrů – po zobrazením tabulky 

 

Zobrazení v tabulce 

Definice tabulky 
Aplikace PZU nabízí možnost zobrazení údajů ve 3 typech tabulek, které se liší způsobem zobrazení 

parametrů (ukazatel, region, rok). 

Údaje u jednotlivých typů tabulek jsou již předvyplněné, takže kliknutí na tlačítko požadovaného typu 

tabulky, znamená zároveň výběr tohoto typu tabulky.  

Před kliknutím na tlačítko pro zobrazení, můžete změnit předvyplněné nastavení tabulky, označit 

jinou hodnotu ukazatele, regionu či roku nebo zaškrtnout doplňující informace k tabulce. 

Možnosti změny u zobrazené tabulky 

 Interaktivní změna parametru, pro který je tabulka zobrazena – označit jiný parametr pomocí 

tlačítek v pravé liště stránky („Sledovaný ukazatel“, „Sledovaný region“, „Sledovaný rok“)  

 Odkaz: „Export“ - vyexportovat data tabulky do Excelu. 
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 Odkaz: „Tisk“ - odešle stránku na tiskárnu.  

 Záložka: „Definice tabulky“ – umožňuje návrat k definici tabulky.  

Dostupné typy tabulek 

1. Tabulka pro ukazatel  

 Fixní parametr: Ukazatel (označený ukazatel v seznamu sledovaných ukazatelů). 

 Parametr ve sloupci (výběr jedné možnosti):  

o sledované roky ukazatele (sledované regiony budou v řádcích)  

o sledované regiony (sledované roky budou v řádcích). 

 Doplňující nastavení:  

o zobrazit všechny roky   

o zobrazit všechny kraje / okresy (vždy jen jednu z možností) 

 Tlačítko: „Zobrazit tabulku pro ukazatel“ – zobrazí tabulku pro ukazatel podle nastavení. 

Obrázek 7 - Definice tabulky pro ukazatel 

 
Pokud se tabulka nezobrazí, znamená to, že pro daný ukazatel není dostupná ani jedna hodnota pro 

sledované regiony a sledované roky, případně pro všechny roky nebo všechny kraje / okresy, pokud 

tyto volby byly zaškrtnuty. 

Obrázek 8 - Zobrazená tabulka pro ukazatel 
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2. Tabulka pro region  

 Fixní parametr: Region (označený region v seznamu sledovaných regionů). 

 Parametr ve sloupci (výběr jedné možnosti):  

o sledované roky  

o sledované regiony 

 Doplňující nastavení:  

o zobrazit všechny roky  

 Tlačítko: „Zobrazit tabulku pro region“ – zobrazí tabulku pro region podle nastavení. 

Obrázek 9 - Definice tabulky pro region 

 

Pokud se tabulka nezobrazí, znamená to, že pro daný region není dostupná ani jedna hodnota pro 

sledovaný ukazatel a sledované roky, případně pro všechny roky, pokud byla tato volba zaškrtnuta. 
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Obrázek 10 - Zobrazená tabulka pro region 

 

3. Tabulka pro rok 

 Fixní parametr: Rok (označený rok v seznamu sledovaných roků) 

 Parametr ve sloupci (výběr jedné možnosti):  

o sledované ukazatele  

o sledované regiony 

 Doplňující nastavení:  

o zobrazit všechny kraje / okresy (vždy jen jednu z možností) 

 Tlačítko: „Zobrazit tabulku pro rok“ – zobrazí tabulku pro rok podle nastavení. 
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Obrázek 11 - Definice tabulky pro rok 

 

Pokud se tabulka nezobrazí, znamená to, že pro daný rok není dostupná ani jedna hodnota pro 

sledovaný ukazatel a region, případně pro všechny kraje / okresy, pokud byla tato volba zaškrtnuta. 

Obrázek 12 - Zobrazená tabulka pro rok 
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Zobrazení v grafu 

Definice grafu 
Aplikace PZU nabízí možnost zobrazení údajů ve 4 typech grafů, které se liší způsobem zobrazení 

parametrů (ukazatel, region, rok). 

Údaje u jednotlivých typů grafů jsou již předvyplněné, takže kliknutí na příslušné tlačítko znamená 

zároveň výběr požadovaného typu grafu.  

Před kliknutím na tlačítko pro zobrazení, můžete změnit předvyplněné nastavení grafu, označit jinou 

hodnotu ukazatele, regionu či roku nebo zaškrtnout doplňující informace ke grafu.  

Možnosti změny u zobrazeného grafu 

 Interaktivní změna parametru, pro který je graf zobrazen – označit jiný parametr pomocí 

tlačítek v pravé liště stránky („Sledovaný ukazatel“, „Sledovaný region“, „Sledovaný rok“)  

 Zobrazit lineární trend čárového grafu – kliknutím myší na libovolný uzel čárového grafu se 

od daného roku zobrazí lineární trend pro všechny zobrazené čárové grafy 

 Odkaz: „Exportovat do PNG“ - vyexportuje graf jako obrázek ve formátu PNG. 

 Tlačítko: „Stupnice grafu“ v pravé liště stránky – umožňuje změnit nastavení stupnice nebo 

stupnic grafu.  

 Záložka: „Definice tabulky“ – umožňuje návrat k definici tabulky.  

Změna stupnice grafu 
Stupnice, na které se zobrazují hodnoty ukazatele, standardně začíná vždy od hodnoty 0, aby bylo 

zajištěno proporcionální zobrazení pro jednotlivé regiony nebo roky. Změna minimální a maximální 

hodnoty stupnice může uživateli poskytnout detailnější rozlišení a zadání minimální a maximální 

zobrazené hodnoty je vždy na uvážení uživatele. 

V zobrazeném grafu lze interaktivně upravit rozsah zobrazovaných hodnot (osy X / Y) tlačítkem 

v pravé liště stránky: Stupnice grafu. 

 Tlačítko: „Stupnice grafu“- otevření okna pro změnu nastavení stupnice grafu. 

 Zadání změněných hodnot do položek Min a Max u dostupných os grafu. 

 Tlačítko: „Potvrdit“ - potvrzení provedené změny - 

 Tlačítko: „Standard“ - návrat ke standardnímu nastavení stupnic.  

 Tlačítko: „Storno“ - zrušení provedených změn. 

Upozornění 

Změna stupnice časové osy (osy X u čárového grafu) směrem k většímu rozsahu roků sice upraví 

stupnici, ale nezobrazí hodnoty ukazatelů pro další roky, protože ty jsou dostupné pouze na základě 

výběru mezi sledované roky, nebo na základě zaškrtnutí volby „zobrazit všechny roky. Pokud chcete 

zobrazit hodnoty dalších roků, musíte podle toho buď doplnit požadované roky mezi sledované roky, 

nebo zaškrtnout volbu: „zobrazit všechny roky“. 
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Obrázek 13 - Změna stupnice grafu 

 

Dostupné typy grafů 

1. Čárový graf 

 Fixní parametr: Ukazatel /Region (označený v seznamu sledovaných ukazatelů / regionů) 

o osa X - roky v rozsahu: od nejnižšího sledovaného roku až po nejvyšší sledovaný rok 

o osa Y - hodnoty fixního ukazatele pro sledované regiony / hodnoty sledovaných 

ukazatelů pro fixní region  

 Doplňující nastavení:  

o zobrazit všechny roky (při zaškrtnutí se zobrazí hodnoty pro všechny roky nabízené 

v aplikaci. V těchto letech ale nemusí být dostupné hodnoty všech ukazatelů pro 

všechny regiony).  

 Tlačítko: „Zobrazit čárový graf“ – zobrazení čárového grafu podle nastavení. 

 Zobrazení lineárního trendu od požadovaného roku – kliknutím myší na libovolný uzel 

požadovaného roku  

 Tlačítko: „Stupnice grafu“ – umožňuje upravit hodnoty Min a Max u stupnice osy X i osy Y 

podle potřeby uživatele. 

Obrázek 14 - Definice čárového grafu 

 
Pokud se graf nezobrazí, znamená to, že pro daný ukazatel / region není dostupná ani jedna hodnota 

pro sledované roky, případně pro všechny roky, pokud byla tato volba zaškrtnuta. 
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Obrázek 15 - Zobrazený čárový graf  

 

Obrázek 16 - Zobrazený čárový graf - po změně rozsahu stupnice 
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Lineární trendy můžete v grafu zobrazit od libovolného roku, který je v grafu zobrazen. Klikněte myší 

na libovolný uzel grafu v požadovaném roce.  

Obrázek 17 - Zobrazený čárový graf s lineárními trendy 

 
2. Sloupcový graf 

 Fixní parametr: Ukazatel (označený v seznamu sledovaných ukazatelů) 

 osa X - sledované roky / sledované regiony (podle nastavení) 
 osa Y - hodnoty fixního ukazatele pro sledované regiony / hodnoty 

sledovaných ukazatelů pro fixní region  

 Tlačítko: „Zobrazit sloupcový graf“ – zobrazí sloupcový graf podle nastavení. 

 Tlačítko: „Stupnice grafu“ – umožňuje upravit hodnoty Min a Max u stupnice osy Y podle 

potřeby uživatele. 
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Obrázek 18 - Definice sloupcového grafu 

 

Pokud se sloupcový graf nezobrazí, znamená to, že pro daný ukazatel není dostupná ani jedna 

hodnota pro sledované roky nebo sledované regiony (podle nastavení). 

Obrázek 19 - Zobrazený sloupcový graf 
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Obrázek 20 - Změna stupnice sloupcového grafu 

 

3. Páskový graf s pořadím 
V páskovém grafu s pořadím jsou hodnoty ukazatele jednotlivých regionů v rámci požadovaného 

členění (kraje nebo okresu) seřazeny podle velikosti. Sledované regiony jsou v grafu zvýrazněny. 

 Fixní parametr: Ukazatel (označený v seznamu sledovaných ukazatelů) a Rok (označený 

v seznamu sledovaných roků) 

 Doplňující nastavení:  

o zobrazení: vertikální / horizontální (primární nastavení: vertikální) 

o zobrazení pořadí v rámci krajů / okresů (primární nastavení: pořadí zobrazit v rámci 

krajů) 

 Zobrazení druhého ukazatele a roku 

o pouze pro horizontální zobrazení 

o výběr druhého ukazatele pouze ze sledovaných ukazatelů v rozbalovacím souboru, 

lze vybrat i stejný ukazatel jako označený první ukazatel 

o výběr druhého roku pouze ze sledovaných roků v rozbalovacím souboru, lze vybrat i 

stejný rok jako označený první rok 

 Tlačítko: „Zobrazit páskový graf“ – zobrazí páskový graf s pořadím podle nastavení. 

 Tlačítko: „Stupnice grafu“ – umožňuje upravit hodnoty Min a Max u stupnice osy Y podle 

potřeby uživatele. 
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Obrázek 21 - Definice páskového grafu s pořadím 

 

Pokud se graf nezobrazí, znamená to, že pro daný ukazatel a daný rok není dostupná ani jedna 

hodnota, která by se porovnávala vůči ostatním krajům nebo okresům (podle nastavení). 

Obrázek 22 - Zobrazený páskový graf s pořadím – vodorovné zobrazení 
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Výběr druhého ukazatele a roku 

Zobrazit druhý ukazatel a rok je možné pouze pro horizontální zobrazení. Druhý ukazatel se vybírá 

pouze ze sledovaných ukazatelů, rok druhého ukazatele se vybírá pouze ze sledovaných roků. Vybírá 

se z rozbalovacího seznam kliknutím na danou položku. Je možné vybrat stejný ukazatel i stejný rok. 

Obrázek 23 -  Výběr druhého ukazatele u páskového grafu s pořadím 
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Obrázek 24 - Zobrazený páskový graf s pořadím 
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4. Krabicový graf  

 Fixní parametr: Ukazatel (označený v seznamu sledovaných ukazatelů) a Region (označený 

v seznamu sledovaných roků) 

 Doplňující nastavení:  

o zobrazení v rámci krajů / okresů (primární nastavení: zobrazit v rámci krajů) 

 Tlačítko: „Zobrazit krabicový graf“ – zobrazí krabicový graf podle nastavení. 

Obrázek 25 - Definice krabicového grafu 

 

Pokud se graf nezobrazí, znamená to, že pro daný ukazatel a daný rok není dostupná ani jedna 

hodnota, která by se porovnávala vůči ostatním krajům nebo okresům (podle nastavení). 
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Obrázek 26 - Zobrazený krabicový graf 

 

Zobrazení v mapě 

Definice mapy 
Aplikace PZU nabízí možnost zobrazení údajů ve 3 mapách: mapě krajů nebo mapě okresů. Údaje u pro 

zobrazení mapy jsou již předvyplněné a pro zobrazení mapy stačí kliknout na tlačítko „Zobrazit mapu“.  

Pro zobrazení hodnot v mapě lze použít stupnici kvantilovou (4, 5 nebo 6 kvantil) nebo intervalovou (se 

4, 5 nebo 6 intervaly). Primárně je nastavena stupnice kvantilová se 4 kvantilami. Počet kvantil je 

v rozsahu 4 až 6. 

Použitou stupnici je možné změnit na intervalovou stupnici. Při použití intervalové stupnice si uživatel 

vyplní meze jednotlivých intervalů podle vlastních požadavků. Změnu počtu kvantil i změnu stupnice 

lze provést před zobrazením mapy i po jejím zobrazení pomocí tlačítka „Stupnice mapy“ v pravé liště 

stránky. 

 Fixní parametr: Ukazatel (označený v seznamu sledovaných ukazatelů) a Rok (označený v seznamu 

sledovaných roků) 

 Regiony: mapa krajů / mapa okresů  

 Doplňující nastavení:  

o stupnice pomocí kvantil (primární nastavení) / pomocí intervalů (nutné doplnit meze 

intervalů) 

 Tlačítko: „Zobrazit mapu“ – zobrazí mapu podle nastavení. 

 Tlačítko: „Stupnice mapy“ v pravé liště stránky – umožňuje změnu typu stupnice, změnu počtu 

kvantil nebo nastavení mezí intervalů u stupnice pomocí částí. 
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Obrázek 27 - Definice mapy 

 

Pokud se mapa nezobrazí, znamená to, že pro požadované územní členění není dostupná ani jedna 

hodnota daného ukazatele a roku. 

Obrázek 28 - Zobrazená mapa krajů 

 

Možnosti změny u zobrazené mapy 

 Interaktivní změna ukazatele nebo roku, pro které je mapa zobrazena - označit jiný parametr 

mapy pomocí tlačítek v pravé liště stránky („Sledovaný ukazatel“, „Sledovaný rok“) 

 Odkaz: „Exportovat do PNG“ - vyexportuje mapu jako obrázek ve formátu PNG. 

 Tlačítko: „Stupnice mapy“ v pravé liště stránky – umožňuje změnu nastavení stupnice mapy 

 Záložka: „Definice mapy“ – umožňuje návrat k definici mapy. 
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Změna stupnice mapy 
Změnu typu stupnice, počtu kvantil i změnu nastavení mezí intervalů stupnice lze provést před 

zobrazením mapy i po jejím zobrazení pomocí tlačítka „Stupnice mapy“ v pravé liště stránky. 

 Tlačítko: „Stupnice mapy“ v pravé liště stránky - otevření okna pro změnu nastavení stupnice 

mapy 

 Provedení požadované změny 

 Tlačítko: „Potvrdit“ - potvrzení provedené změny.  

 Tlačítko: „Standard“ - návrat ke standardnímu nastavení stupnic.  

 Tlačítko: „Storno“ - zrušení provedených změn. 

Obrázek 29 - Změna stupnice mapy 

 

Obrázek 30 - Zobrazená mapa krajů – po změně stupnice 
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Vyhledávání ukazatelů a jejich definic  

Vyhledávání ukazatelů podle parametrů 
Pro vyhledání ukazatelů přejděte na stránku: „Definice ukazatelů“. Zde je možné vyhledávat podle 

kódu, názvu, definice, klíčových slov nebo zdroje dat. 

Obrázek 31 - Vyhledání definice ukazatelů 

 

Postup vyhledání  

 do pole zapište hledaný text (i více slovní), který chcete vyhledat, a klikněte na tlačítko 

„Vyhledat“. 

 výsledky hledání jsou zobrazeny ve formě tabulky všech nalezených ukazatelů 

 tabulka obsahuje: kód a název, definici, klíčová slova a zdroj dat 

Zobrazení definic sledovaných ukazatelů 
Pokud máte vybrané sledované ukazatele, můžete si jejich seznam se definicemi zobrazit najednou, 

pomocí tlačítka: „Zobrazit definice sledovaných ukazatelů“. Výsledky jsou zobrazeny ve stejném 

formátu. 

Vyhledávání ukazatelů podle klíčových slov 
Ukazatele můžete vyhledávat také podle klíčových slov. Jejich seznam si zobrazíte pomocí ikony  

v horní liště portálu. Jednotlivá klíčová slova přidáte kliknutím na klíčové slovo. Klíčová slova jsou od 

sebe oddělena čárkou. Vyhledávají se všechny ukazatele, ve kterých je se vyskytuje některé ze 

zadaných slov. 



               
 
 

Manuál portálu zdravotnických ukazatelů (PZU) – pracovní verze                                                                      26 / 27                                      

Obrázek 32 - Vyhledání podle vybraných klíčových slov 
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Hlášení chyb 
Případné chyby nebo připomínky můžete hlásit na Helpdesk UZIS, který je dostupný pondělí až 

čtvrtek 8.00–16.00, pátek 8.00–15.00. Mimo tuto dobu je možné využít e-mailovou adresu. 

telefon: +420 222 269 999,  

e-mail: helpdesk.registry@uzis.cz 

Do zprávy odesílané e-mailem uveďte zjištěné chyby, nebo potíže s aplikací. Čím podrobnější popis, 

tím lépe. Pro identifikaci problému je často nejvýstižnější, poslat sken obrazovky („PrtScr“ + 

„Crtl+V“). Nezapomeňte ani na své kontaktní údaje, aby bylo možné získat doplňující informace, 

nebo potvrdit vyřešení problému. 
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