Ministerstvo zdravotnictví

Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo
zdravotnictví. ČV 142/12 ze dne
17.10.2011 v rámci Programu
statistických zjišťování na rok
2012.
Vyplněný výkaz předložte
pracovišti státní statistické služby
resortu zdravotnictví podle
závazných pokynů ÚZIS ČR

A (MZ) 1-01

Roční výkaz o činnosti ZZ
Druh ZZ (obor): klinická hematologie *)
Za rok 2012

Ochrana důvěrnosti údajů je
zaručena zákonem č. 89/1995
Sb., o státní statistické službě,ve
znění pozdějších předpisů. Údaje
se zjišťují pro potřebu
Ministerstva zdravotnictví,které
odpovídá za jejich ochranu

IČO

Zpravodajská jednotka (adresa):

PČZ

___
_

Oddělení, pracoviště, druhZZ

_
A048

I. Pracovníci ve zdravotnictví
a

Č.ř.

Lékaři

b

1

2

ZPBD

ZPSZ, JOP

ZPOD

Ostatní odborní
pracovníci

3

4

5

6

Fyzické osoby (počet k 31.12.)
11
Přepočtené počty (úvazek k 31.12.)
12
Smluvní pracovníci (úvazek k 31.12.) 13
Průměrný roční přepočtený počet
14
pracov. celkem (včetně smluvních)
z ř. 11 s kvalifikací pro daný obor
15
*) hematologická laboratoř, oddělení klinické hematologie
Vysvětlivky:

Vyplněný výkaz nebo data na disketě v předepsaném datovém rozhraní se předává 1x pracovišti ÚZIS ČR podle Pokynů pro vyplňování vydaných
ÚZIS ČR.
Při vyplňování platí zásada, že se vyplňují pouze předepsané kolonky.
V příloze výkazu, tj. na zadní straně, uvádějte počet všech výkonů, které vaše pracoviště provedlo, tj. včetně výkonů,které v platném
Seznamu zdravotních výkonů nepatří pod odbornost 202 (hematologie) a 818 (laboratoř hematologická).
ř. 12

vykazuje se skutečný úvazek zaměstnanců v evidenčním počtu (i zaměstnavatele, pokud v zařízení pracuje jako zaměstnanec)
vašeho pracoviště k 31.12. charakterizovaný jednoznačně adresou v záhlaví formuláře

ř. 13

vykazují se pracovníci (k 31.12.), kteří pracují v daném zdravotnickém zařízení, ale nepatří do evidenčního počtu zaměstnanců ani do
počtu zaměstnavatelů vykazující jednotky
- na dohodu (o provedení práce nebo o pracovní činnosti - placeno z ostatních osobních nákladů (OON)),
- na smlouvu o dílo (dle občanského nebo obchodního zákoníku),
- jako spolupracující rodinný příslušník,
- fyzické osoby dočasně přidělené k výkonu práce prostřednictvím zprostředkovatelských agentur práce.

ř. 14

Průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních) se uvádí za vykazované období na 2 desetinná místa takto:
součet přepočteného počtu počet pracovníků celkem (včetně smluvních) za jednotlivé měsíce sledovaného období / počet měsíců
sledovaného období

ř. 15

u lékařů jde o specializaci v oboru (viz Příloha zákona č. 95/2004 Sb. - Obory specializačního vzdělávání lékařů)
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