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Program statistických zjišťování ÚZIS ČR 
Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 

Závazné pokyny pro vyplňování statistického 
formuláře L (MZ) 1-02:  

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického 
zařízení a jeho využití (s přílohou) 

Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí 
Programu statistických zjišťování v České republice na rok 2012. 
Tento program byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, v částce 98 
ze dne 26. 9. 2011, formou vyhlášky č. 275/2011 Sb., která 
v příloze 2 obsahuje seznam statistických zjišťování 
prováděných ministerstvy. Program byl sestaven v souladu se 
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Výkaz vyplňují všechna lůžková zdravotnická zařízení 
ústavní péče bez ohledu na jejich zřizovatele, tj. nemocnice, 
porodnice, odborné léčebné ústavy a další lůžková zařízení 
podle jednotlivých odborných oddělení. Pokud má lůžkové 
zařízení více oddělení (pracovišť) jednoho oboru, rozepisuje 
údaje na Příloze tohoto výkazu za jednotlivá oddělení 
(pracoviště). 

Výkaz slouží též jako podklad pro aktualizaci Registru 
zdravotnických zařízení (RZZ). Z toho vyplývá, že vykázané 
členění na oddělení, příp. pracoviště v rámci jednotlivých 
oborů lůžkového fondu, musí být shodné s členěním v RZZ. 
Za každé oddělení, příp. pracoviště musí být ve výkaze 
vykázány jak kapacity, tak činnost. Nelze-li vykázat 
odděleně činnost pracoviště, nemůže být takové pracoviště 
evidováno ani v RZZ. Je nutné používat číselník oddělení 
a pracovišť vydaný ÚZIS pro sledovaný rok. 

Vyplněný výkaz v předepsaném formátu předává ZJ 
v elektronické podobě pracovišti ÚZIS ČR. Pokud nemá ZJ 
vhodné technické vybavení může výjimečně předat pracovišti 
ÚZIS ČR vyplněný výkaz v listinné podobě. 
Ředitel zdravotnického zařízení má povinnost výstupní 

sestavu (výkaz) podepsat a opatřit razítkem ředitelství 
zdravotnického zařízení. 

Termín předložení: výkaz doručte do 10 dnů po ukončení 
sledovaného období. 

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, ukládá všem zpravodajským jednotkám 
povinnost poskytnout úplně, správně, pravdivě a včas 
požadované údaje pro všechna statistická zjišťování uvedená 
v Programu statistických zjišťování (viz § 2 - vymezení pojmů, 
§ 10 - program statistických zjišťování a § 26 - sankce). Ochrana 
důvěrných statistických údajů je zaručena výše uvedeným 
zákonem (viz § 16, § 17 - povinnost mlčenlivosti a ochrana 
důvěrných statistických údajů a § 25 - sankce). 

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ 
Formuláře výkazu a pokyny pro jeho vyplňování jsou 

uveřejněny na internetových stránkách www.uzis.cz (NZIS).  
Výkaz L (MZ) 1-02 a jeho Příloha obsahuje souhrn údajů za 

příslušné lůžkové zdravotnické zařízení, tj. nemocnici, porodnici, 
odborný léčebný ústav a další lůžkové zařízení podle 
jednotlivých odborných oddělení, případně jednotlivých 
pracovišť. Výkaz je vyplňován z podkladů příjmových kanceláří 

lůžkových zařízení a z evidence vnitřního pohybu pacientů na 
vlastním oddělení (tj. pohybu pacientů mezi pracovišti 
a základním oddělením). Výkaz vyplňují pouze ta oddělení, která 
jsou lůžková (mají nenulový počet lůžek). Ostatní oddělení 
lůžkového zařízení jsou kódována jako oddělení ambulantní 
části zařízení. Výkaz je zpracováván vždy za l. pololetí (činnost 
zařízení od 1.1. do 30.6.) a za celý rok kumulativně (činnost 
zařízení od 1.1. do 31.12.). 

Charakteristika jednotlivých kategorií pracovníků je určena 
zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, 
a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání 
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékař-
ských zdravotnických povoláních). Podrobnější vysvětlivky 
k evidenčnímu počtu zaměstnanců, k zaměstnavatelům, ke 
kategoriím pracovníků a tabulky pro přepočty úvazku jsou 
uvedeny v samostatných pokynech „METODICKÉ VYSVĚT-
LIVKY“, které jsou k dispozici na pracovišti ÚZIS ČR a na 
internetových stránkách www.uzis.cz (NZIS). 

Za každé lůžkové zařízení jsou sledovány podle jednotlivých 
oddělení a pracovišť následující údaje: 
sl. a, b kód oddělení, název oddělení 

Kódy a názvy oddělení jsou předtištěny na výkaze. 
Pokud zpravodajská jednotka (tj. lůžkové zařízení) má 
oddělení, které není na výkaze předepsáno, pak napíše 
kód oddělení do sl. a, ř. 63 až 74, název oddělení do 
sl. b, ř. 63 až 74. Oddělení lze doplňovat pouze 
v rozsahu číselníku oddělení. Pokud se oddělení 
v číselníku nevyskytuje, použije se kód 97 (ostatní 
oddělení léčebné péče). 
Oddělení = v lůžkovém zařízení je tak nazývána 
samostatná organizační jednotka, v jejímž čele stojí 
primář.  

sl. 1 počet oddělení 
Uvede se počet oddělení stejného druhu. Je-li počet 
oddělení větší než 1, na Příloze L (MZ) 1-02 se rozepíší 
jednotlivá oddělení. Pokud se některé oddělení člení na 
pracoviště, je nutno rozpis činnosti uvést na Příloze 
L (MZ) 1-02 stejně jako u více oddělení shodného oboru. 
Pokud je počet oddělení roven 1, ale oddělení se dělí na 
pracoviště, pak je nutné za počtem oddělení ve sl. 1 
připsat hvězdičku (tj. 1*), což signalizuje, že tento řádek 
je rozepsán na Příloze L (MZ) 1-02. 

sl. 2 a 3 počet pracovníků přepočtený k poslednímu dni 
sledovaného období 

sl. 2 lékaři v lůžkové části (včetně smluvních pracovníků)  
Je to součet jednotlivých úvazků lékařů (vč. smluvních) 
pracujících na daném lůžkovém oddělení či pracovišti 
k poslednímu dni sledovaného období. Uvádí se vždy na 
dvě desetinná místa. Nezapočítávají se úvazky lékařů 
vztahující se k ambulantní části oddělení. 

sl. 3 ZPBD (§ 5–§ 21) celkem v lůžkové části (včetně 
smluvních pracovníků)  
Je to součet jednotlivých úvazků ZPBD (vč. smluvních) 
pracujících na daném lůžkovém oddělení či pracovišti 
k poslednímu dni sledovaného období. Uvádí se vždy na 
dvě desetinná místa. Nezapočítávají se úvazky ZPBD 
vztahující se k ambulantní části oddělení. 

http://www.uzis.cz/�
http://www.uzis.cz/�
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sl. 4 až sl. 6 počet stanovených lůžek k poslednímu dni 
sledovaného období 

sl. 4 celkem 
Vykazuje se počet stanovených lůžek (z rozhodnutí 
ředitele ZZ, ZP, zřizovatele apod.) k poslednímu dni 
sledovaného období. Do počtu stanovených lůžek se 
započítávají jak lůžka provozu schopná, tak lůžka 
dočasně z provozu vyřazena (z technických, finančních, 
nebo personálních důvodů). Do počtu lůžek se 
nezapočítávají lůžka provizorní a nouzová (přistýlky), 
lůžka určená pro průvodce (pokud jsou zřízena), lůžka 
na kterých jsou vedeny porody, lůžka, která nejsou 
určena pro 24 hodinový provoz (stacionární lůžka, lůžka 
přístrojová). Do AR lůžek se nezapočítávají probouzecí 
lůžka a lůžka pro léčbu bolesti. V obou případech jde 
o místa, nikoliv o lůžka. Nejsou-li lůžka pro doprovod 
v lůžkovém fondu, nešetří se na nich činnost. 

sl. 5 ze sl. 4 počet stanovených lůžek  vyčleněných pro děti 
sl. 6 až sl. 12 počet pacientů 

Údaje charakterizují pohyb pacientů na daném oddělení 
(pracovišti). 

Přibylo: 
sl. 6 přijetím z jiného zařízení (z domova) 

Rozumějí se pacienti přijatí z domova, jiného 
zdravotnického zařízení, ze zařízení sociální péče atd. 
na základní oddělení (xx579) nebo na některé pracoviště 
daného oddělení. 

sl. 7 přijetím z jiného oddělení vlastního zařízení 
Rozumějí se pacienti přijatí z jiných oddělení vlastního 
zařízení na vlastní oddělení základní či na některé 
pracoviště vlastního oddělení. 

sl. 8 přijetím z jiného pracoviště vlastního oddělení 
Rozumějí se přijatí pacienti z některého pracoviště 
vlastního oddělení na jiné pracoviště vlastního oddělení 
(tj. překlady uvnitř vlastního oddělení). 

Ubylo: 
sl. 9 propuštěním ze zařízení 

Rozumějí se pacienti propuštění do domácího 
ošetřování, do jiného zdravotnického zařízení, do 
zařízení sociální péče, atd. 

sl. 10 úmrtím 
sl. 11 předáním na jiné oddělení vlastního zařízení 

Rozumějí se pacienti přeložení z vlastního oddělení na 
jiná oddělení vlastního zařízení. 

sl. 12 předáním na jiné pracoviště vlastního oddělení 
Rozumějí se pacienti předaní z jednoho pracoviště 
vlastního oddělení na jiné pracoviště vlastního oddělení 
(tj. překlady uvnitř vlastního oddělení). 

Údaj ve sl. 7 „přibylo přijetím z jiného oddělení“ musí souhlasit 
s údajem ve sl.11 „ubylo předáním na jiné oddělení“ v úhrnu za 
celé zařízení (ř. 31). 

Údaj ve sl. 8 „přibylo přijetím z jiného pracoviště vlastního 
oddělení“ musí souhlasit s údajem ve sl. 12 „ubylo předáním na 
jiné pracoviště vlastního oddělení“ za oddělení celkem a v úhrnu 
za celé zařízení (ř. 31). 
sl. 13 počet ošetřovacích dnů 

Jedním ošetřovacím dnem rozumíme celý kalendářní 
den, za který se pacientovi dostalo všech služeb, které 
lůžkové zdravotnické zařízení poskytuje, tj. včetně 

ubytování a stravování. První a poslední den pobytu 
pacienta v lůžkovém zařízení se počítá za jeden 
ošetřovací den. Je-li přijat průvodce k dítěti, považuje se 
jeho pobyt za ústavní ošetřování a dny strávené 
doprovodem v lůžkovém zařízení se započítávají do 
úhrnného počtu ošetřovacích dnů jen v tom případě, že 
leží na lůžkách, která jsou zahrnuta do lůžkového fondu. 
Je-li pacient propuštěn ve stejný den, co byl přijat, nebo 
zemřel-li pacient v den přijetí do ústavní péče, 
započítává se do počtu ošetřovacích dnů 1 ošetřovací 
den. Ošetřovací dny za dobu, kdy má pacient vystavenu 
propustku se z úhrnu vykazovaných ošetřovacích dnů 
neodečítají, protože lůžko není možno obsadit jiným 
pacientem - lůžko není volné. V opačném případě by 
došlo ke zkreslení využití lůžek. 

sl. 14 ze sl. 13 – počet dnů jednodenní péče 
Uveďte počet ošetřovacích dnů za ty pacienty, kteří po 
provedeném plánovaném zákroku leží na lůžku 
započítaném do lůžkového fondu, je jim vystaven 
chorobopis a téhož dne jsou propuštěni domů. 

sl. 15 počet dnů vyřazení lůžek  
Rovná se součtu denních stavů lůžek vyřazených 
z provozu z technických, personálních, finančních, 
případně jiných důvodů. 

sl. 16 až sl. 18 průměrný přepočtený roční (pololetní) 
počet pracovníků vč. smluvních 

sl. 16 lékaři v lůžkové části 
sl. 17 ZPBD celkem v lůžkové části (§ 5–§ 21 zákona 

č. 96/2004 Sb.) 
sl. 18  ze sl. 17 všeobecné sestry a porodní asistentky u lůžka 

nemocného - § 5 a § 6 zákona č. 96/2004 Sb.  
Průměrný přepočtený počet pracovníků včetně 
smluvních = součet přepočteného počtu zaměstnanců 
a smluvních pracovníků za jednotlivé měsíce 
sledovaného období / počet měsíců sledovaného období 
Týká se lékařů, ZPBD celkem i sester a porodních 
asistentek u lůžka 

sl. 19 průměrný počet stanovených lůžek  
Uvádí se na 2 desetinná místa a vypočítává se podle 
vzorce:  
= stanovená lůžka k poslednímu dni minulého roku + 
(přírůstek stanovených lůžek za sledované období 
x počet dnů, po které byla tato lůžka v provozu / celkový 
počet dnů sledovaného období) - (úbytek stanovených 
lůžek za sledované období x počet dnů, po které nebyla 
tato lůžka v provozu / celkový počet dnů sledovaného 
období) 

sl. 20 počet operačních sálů k 31.12. (k 30.6.) 
Vyplňuje se počet operačních sálů při jednotlivých 
odděleních pouze u operačních oborů. Nezahrnují se 
malé operační sály pro ambulanci. 
Pokud v zařízení existují centrální operační sály, uvede 
se jejich počet v ř. 65. Zároveň v komentáři na zadní 
straně výkazu L (MZ) 1-02 musí být rozepsáno, pro která 
oddělení operační sály slouží.  
Do ř. 31 se uvede úhrn všech operačních sálů.  

sl. 21 počet operací provedených na operačních sálech při 
jednotlivých odděleních, nebo na centrálních operačních 
sálech (ř. 75). Do ř. 31 se uvede úhrn všech prove-
dených operací (vč. reoperací). 
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Platí: ř. 31 = součet řádků 32 až 75, týká se všech sloupců. 

Odborné léčebné ústavy (OLÚ) zpracovávají rovněž výkaz 
L (MZ) 1-02 vždy v řádcích těch oborů, na které se člení 
v souladu s vlastním organizačním řádem a záznamem 
v Registru zdravotnických zařízení (RZZ). 

Pokud se OLÚ nečlení na oddělení, přidělí se OLÚ následující 
kód oddělení: 
LDN: - kód 89 - ošetřovatelská následná péče  
Hospic - kód 88 - paliativní péče  
Kód 08 - geriatrické se používá pro akutní geriatrickou péči - tj. 
pouze v nemocnicích. V nemocnicích přichází v úvahu i kód 89. 
Léčebny TRN: kód 11 - tuberkulózy a respiračních nemocí 
Léčebny psychiatrické: kód 13 - psychiatrické 
Ústavy rehabilitační: kód 52 - rehabilitační 
Ostatní odborné léčebné ústavy: kód příslušného oboru (vždy ve 
shodě s RZZ) 
Ostatní lůžková zařízení: kód příslušného oboru (vždy ve shodě 
s RZZ) 
Ozdravovny: kód 00 - bez specifikace 

Při členění OLÚ na další oddělení je třeba vycházet z číselníku 
oddělení a pracovišť ÚZIS ČR, který je platný pro sledovaný rok. 

Psychiatrické léčebny vyplňují vždy Přílohu L (MZ) 1-02, 
protože na zadní straně se provádí rozpis řádků 39 výkazu 
L (MZ) 1-02 - kód odd. 13: Psychiatrické. 

Jedná se o kategorizaci stanovených lůžek v psychiatrických 
léčebnách (ř. 11 až 17, sl. 1). 
ř. 11  kód odd. 13 . 36  Lůžka dětské psychiatrie 

Jedná se o lůžka pro pacienty v dětském věku od  
1–15 let pro dětské a od 15–18 let pro dorostové. 

ř. 12 kód odd. 13 . 79  Lůžka všeobecně psychiatrická 
Jedná se o lůžka určená pro pacienty s duševními 
chorobami či poruchami ve věku od 18–65 let. 

ř. 13 kód odd. 13 . 84  Lůžka gerontopsychiatrická 
Jedná se o lůžka pro pacienty ve věku nad 65 let, 
u nichž jsou základním onemocněním organické 
poruchy, zejména demence. 

ř. 14 kód odd. 13 . 92  Lůžka pro léčbu alkoholismu 
a ostatní závislosti 
Jedná se o pacienty jednak s aktivní protialkoholní 
léčbou, či pacienty se závislostí na jiné látky než alkohol, 
léčba komplikací těchto závislostí jak psychických, tak 
somatických a specializovaná lůžka pro pacienty 
s patologickým hráčstvím. 

ř. 15 kód odd. 13 . 14  Lůžka sexuologická 
Jsou určena pro pacienty se sexuálními poruchami 
včetně pacientů, u nichž je nařízeno ochranné 
sexuologické léčení. 

ř. 16 kód odd. 66  Lůžka dětské psychiatrie 
ř. 17 kód odd. 84 Lůžka gerontopsychiatrická 

Platí: úhrn lůžek sl. 1, ř. 11 až 17 výkazu Příloha L (MZ) 1-02 
se rovná ř. 39, sl. 4 výkazu L (MZ) 1-02 (kód 13 - Psychiatrické). 

Dále se na zadní straně Přílohy L (MZ) 1-02 také uvádí počet 
pacientů k poslednímu dni sledovaného období v rozdělení 
podle délky pobytu v zařízení (ř. 11 až 17 ve sl. 2 až 4). 
Doplňková tabulka pro dětská a novorozenecká oddělení a 
pracoviště (na zadní straně Přílohy L (MZ)1-02) bude vyplněna 

za každé pracoviště samostatně. Jde o rozpis počtu 
stanovených lůžek sl. 4 výkazu L (MZ) 1-02: 
- ř. 41 oddělení dětské včetně novorozeneckého 
- ř. 43 samostatné novorozenecké úseky 
nebo sl. 4 Přílohy L (MZ) 1-02 
- ř. x novorozenecký úsek při ženském oddělení 
Platí:  
ř. 28, sl. 1 = ř.  41, sl. 4 výkazu L (MZ) 1-02 (počet lůžek 

dětského oddělení včetně novorozeneckého) 
ř. 28, sl. 1 = ř. 43, sl. 4 výkazu L (MZ) 1-02 (počet lůžek 

samostatného novorozeneckého úseku) 
ř. 21 až ř.  23, sl. 1 = ř. x, sl. 4 Přílohy L (MZ) 1-02 (počet lůžek 

novorozeneckého úseku při dětském oddělení) 
ř. 21 až ř. 23, sl. 1 = ř. x, sl. 4 Přílohy L (MZ) 1-02 (počet lůžek 

novorozeneckého úseku při ženském oddělení) 
ř. 41, sl. 4 + ř. 43, sl. 4 /výkazu L (MZ) 1-02/ + počet novoro-

zeneckých lůžek při ženském oddělení = součtu řádků 28, 
sl. 1 jednotlivých doplňkových tabulek 

Doplňková tabulka pro ženská oddělení nemocnic (na konci 
Přílohy L (MZ) 1-02) týkající se porodů a gynekologických 
operací je vyplňována ženskými odděleními nemocnic. Vyplňuje 
se pouze k 31.12. 

Oddíl I. -  Porodnická činnost 
ř. 1 vykazují se všechny porody vedené v ústavu, tedy 

i porody, při nichž ženy byly přivezeny k ošetření ve III. 
nebo IV. době porodní (při narození dítěte mimo ústav) 

ř. 2 počet porodů splňujících kritéria pro utajený porod 
vycházející ze zákona o utajeném porodu 
č. 422/2004 Sb. (žena s trvalým pobytem na území ČR, 
která porodila dítě a písemně požádala o utajení své 
osoby v souvislosti s porodem) 

ř. 3 počet porodů, které proběhly ať zamýšleně nebo 
nezamýšleně mimo zdravotnické zařízení (např. doma, 
cestou, …) 

ř. 4 z ř. 3 počet porodů, které zamýšleně a plánovaně 
proběhly doma. Zapíše se počet žen, u nichž provedlo 
zdravotnické zařízení pouze porodní ošetření 

Oddíl II. - Gynekologická činnost činnost 
ř. 6 uvede se zde nejen počet operovaných žen, které byly 

hospitalizovány (vč. potratů), ale i žen, které byly 
operovány ambulantně  

Pro porodnickou i gynekologickou činnost na doplňkové 
tabulce pro ženská oddělení nemocnic platí: 
Oddíl I. Oddíl II. 
ř. 1 ≥ ř. 2 ř. 6 ≥ ř. 7 
ř. 1 ≥ ř. 3 ř. 8 ≥ ř. 9 
ř. 1 ≥ ř. 4 
ř. 3 ≥ ř. 4 

Doplňková tabulka - sociální pobytové služby 
Výkaz L (MZ) 1-02 byl v souladu se zákonem č. 108 / 2006 Sb. 
doplněn o doplňkovou tabulku sledující objem poskytnuté 
sociální pobytové služby v jednotlivých zařízeních ústavní péče 
ve sledovaném období. 
do ř. 31 sl.1  se uvede počet lůžek vyčleněných speciálně 

pro sociální pobytové služby (tato lůžka se 
nezapočítávají do lůžkového fondu zařízení) 
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do ř. 31 sl. 2  se uvede počet klientů na vyčleněných 
i nevyčleněných lůžkách, kterým byla 
sociální pobytová služba poskytnuta. Jestliže 
byla témuž klientovi poskytnuta sociální 
pobytová služba opakovaně, je opakovaně 
započítán i do počtu klientů. 

do ř. 31 sl. 3  se uvede celkový počet ošetřovacích dnů, 
které byly klientům na vyčleněných 
i nevyčleněných lůžkách ve sledovaném 
období poskytnuty. 

Počet klientů na nevyčleněných lůžkách a počet 
ošetřovacích dnů, které jim na nevyčleněných lůžkách byly 
poskytnuty, se odečítají od počtu hospitalizovaných a od 
ošetřovacích dnů toho oddělení, které sociální pobytovou 
službu na nevyčleněných lůžkách poskytlo. 
Doplňková tabulka – potřeba ošetřujícího personálu lůžko-
vých zdravotnických zařízeních. Výkaz L (MZ) 1-02 byl na 
základě požadavku MZ ČR rozšířen o doplňkovou tabulku, která 
sleduje potřebu ošetřujícího personálu v lůžkových 
zdravotnických zařízeních. Tabulku vyplňuje každé lůžkové 
zdravotnické zařízení, ve kterém se potřeba ošetřujícího 
personálu liší od skutečného stavu. 
ř. 21 až 42 
sl. 1 uvede se skutečný počet sester v lůžkové části 

zdravotnického zařízení na daném oddělení 
sl. 2 uvede se počet sester v lůžkovém zdravotnickém 

zařízení, který je nezbytný k zajištění chodu oddělení  
(dle vyhlášky č. 493/2005 Sb, nebo na základě vlastní 
metodiky). 

sl. 3 poznámka, kde se uvede například specializace sester, 
které chybí. 

U léčeben TRN a léčeben LDN je třeba na zadní straně 
výkazu L (MZ) 1-02 v dolním rohu vpravo uvést úhrnný počet 
pacientů k prvnímu dni sledovaného období a úhrnný počet 
pacientů k poslednímu dni sledovaného období. V těchto 
zařízeních je část pacientů hospitalizována rok i déle, a proto 
vzorec pro výpočet hospitalizovaných u těchto zařízení 
nevyhovuje (charakterizuje pouze pohyb pacientů v průběhu 
roku a ten je v těchto zařízeních menší, než skutečný počet 
léčených pacientů za sledovaný rok). 

Přiloha k výkazu L (MZ) 1-02 se vyplňuje vždy, má-li 
lůžkové zařízení více oddělení stejného oboru, nebo 
existuje-li při oddělení jedno či více pracovišť. 

Rozpis ukazatelů za jednotlivá oddělení či pracoviště 
stejného oboru musí v součtu odpovídat úhrnnému řádku 
za tento obor na základním výkaze L (MZ) 1-02. 
Totéž platí pro součtové řádky za jednotlivá oddělení. 
Na Příloze jsou součty uvedeny, ale nepořizují se. 
Pravidla pro vykazování činnosti lůžkových zařízení: 
1. Počet vyplněných výkazů L (MZ) 1-02 musí odpovídat počtu 

existujících lůžkových zařízení k poslednímu dni 
sledovaného období + počtu lůžkových zařízení, která 
v průběhu sledovaného období zcela zanikla. Za každé 
zaniklé zařízení budou sledované údaje o činnosti vykázány 
za období, po které bylo toto zařízení v provozu. Pozor na 
výpočet průměrného počtu stanovených lůžek za jednotlivá 
oddělení! Průměrný počet stanovených lůžek za celé 
zařízení je součtem průměrného počtu stanovených 
lůžek za jednotlivá oddělení. 

2. Existovalo-li dané lůžkové zařízení část sledovaného období 
jako státní a zbytek sledovaného období jako nestátní, bude 
výkaz L (MZ) 1-02 vyplněn 1x, jako kdyby zařízení bylo 
nestátní od začátku sledovaného období. 

3. Dojde-li v průběhu sledovaného období ke sloučení dvou 
nebo více zařízení v jedno, bude výkaz L (MZ) 1-02 
vyplněn jen 1x,  jako kdyby tato zařízení byla sloučena již 
od začátku sledovaného období. 

4. Sloučí-li se v průběhu roku dvě zařízení a před datem 
sloučení část oddělení 1. zařízení zcela zanikne, vykáží se 
oddělení začleněná do 2. zařízení (pod nové IČO) tak, jako 
by k němu byla začleněna již od 1.1. sledovaného roku. 
Oddělení, která zcela zanikla, vykáží činnost do data zániku 
na samostatném výkazu za 1. zařízení (tj. za původní 
1. IČO). 

5. Dojde-li k rozdělení lůžkového zařízení na dvě, budou za 
sledované období vyplněny dva výkazy L (MZ) 1-02 takto:  
- výkaz L (MZ) 1-02 vyplněný za vyčleněnou část (tj.nové 

zařízení) od data jejího osamostatnění. Počet stanovených 
lůžek k poslednímu dni sledovaného období na 
jednotlivých odděleních bude odpovídat skutečnosti 
k poslednímu dni sledovaného období, průměrný počet 
stanovených lůžek bude počítán podle vzorce.  

- výkaz L (MZ) 1-02 bude vyplněn za zbylou část nemocnice 
s tím, že oddělení, která se v průběhu roku osamostatnila 
budou mít počet stanovených lůžek k poslednímu dni 
sledovaného období nulový a průměrný počet 
stanovených lůžek se vypočítá podle vzorce. 

6. Jestliže v lůžkovém zařízení některá oddělení ukončí svou 
činnost, bude počet stanovených lůžek k poslednímu dni 
sledovaného období u těchto oddělení nulový, průměrný 
počet stanovených lůžek bude spočítán podle vzorce.  

7. Jestliže lůžkové zařízení v průběhu sledovaného období 
změnilo druh zařízení - nemocniční péče (kód 102) na 
nemocnici následné péče (kód 105), pak bude výkaz 
L (MZ) 1-02 vyplněn jen 1x, jako kdyby pod tímto 
druhem zařízení existovalo od počátku roku. K výkazu 
musí být doplněn komentář. 

8. Jestliže nemocnice vykazuje pracoviště 67 (porodnické 
pracoviště), pak musí také vykazovat novorozenecká lůžka 
(ať již jako samostatný úsek nebo jako pracoviště ženského 
či dětského oddělení). 


