
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
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

Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01
Druh ZZ (obor):  transfuzní služba
Za rok 2012 IČO Zpravodajská jednotka (adresa):

PČZ ___
_

Oddělení, pracoviště, druhZZ _
A051

I. Pracovníci ve zdravotnictví 1)

Č.ř. Lékaři ZPBD ZPSZ, JOP ZPOD Ostatní odborní 
pracovníci

a b 1 2 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 
pracov. celkem (včetně smluvních) 14                          

1)Krevní sklad vyplňuje pouze tehdy, je-li samostatným oddělením (pracovištěm).
II. Dárci krve a odběry krve

Odběry v jiném

Č.ř.
Evidovaní dárci 
(počet k 31.12.)

Odebraní ve 
sledovaném 
roce (počet 

osob)

ze sl. 2 
prvodárci

Odběry 
ve vlastním 

zařízení

ze sl. 4 
bezpříspěvkově

ZTS převzaté 
ke zpracování

a b 1 2 3 4 5 6
Dárci krve (bez autologních dárců) 21                

plná krev 22                
Počet přístrojové odběry celkem 23 0 0 0
odběrů plazmaferéza 24                v tom jiná aferéza 25                
Autologní dárci 26      

Počet odběrů

autologní 
odběry plné 
krve

27           

pro autotransfuzi jiné autologní 
odběry 28           

III. Záchyt infekcí u dárců krve (bez autologních dárců a autologních odběrů)
ze sl. 2

Č.ř. Počet vzorků Počet osob opakovaných 
dárců

pravidelných 
dárců prvodárců žen

a b 1 2 3 4 5 6
celkem vyšetřeno 41                               
vyřazeno odběrů 42      HIV vyřazeno dárců 43                          
z ř.43 potvrzených v NRL 44                          

celkem vyšetřeno 45                               
vyřazeno odběrů 46      HBV vyřazeno dárců 47                          
z ř.47 potvrzených v NRL 48                          

celkem vyšetřeno 49                               
vyřazeno odběrů 50      HCV vyřazeno dárců 51                          
z ř.51 potvrzených v NRL 52                          

celkem vyšetřeno 53                               
vyřazeno odběrů 54      Syfilis vyřazeno dárců 55                          
z ř.55 potvrzených v NRL 56                          

celkem vyšetřeno 57                               
Jiné vyřazeno odběrů 58      
infekce vyřazeno dárců 59                          

z ř.59 potvrzených v NRL 60                          






