
Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení  
a jeho využití  L (MZ) 1-02 
  

IČO 

PČZ 

Ministerstvo zdravotnictví 
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo 
zdravotnictví. 
ČV 149/12 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. 

 
  30.6. 1)    
K    2012 
  31.12.1)   

 

Zpravodajská jednotka (adresa): 

 
 
 
 
1) zaškrtněte sledované období 
 
 

 
Upozornění: 
1.  Má-li zařízení pro daný obor více oddělení, uvedou se na výkaze L (MZ) 1-02 ukazatelé jedním souhrnným číslem za celý obor.  

Rozpis ukazatelů za jednotlivá oddělení stejného oboru a jeho pracoviště je na Příloze k výkazu L (MZ) 1-02. 
2.  V případě, že na dětském oddělení jsou infekční (izolační) lůžka, nutno v komentáři uvést počet a využití lůžek v procentech a ve dnech zvlášť u lůžek 

infekčních (izolačních) a zvlášť u dětských. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razítko zdravotnického zařízení, jméno a podpis vedoucího: 

 

 

 

Telefon zařízení: 

Fax zařízení: 

E-mail zařízení: 

Výkaz vyplnil: 

 

Telefon: 

 

E-mail: 

 

Datum: 

V případě změny názvu, adresy zdravotnického zařízení uveďte nové údaje: 
 
 
 
 
 
 
 



I. Lůžkový fond zdravotnického zařízení a jeho využití (vč. lůžkových oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek) 
 

Počet pracovníků 
přepočtený k poslednímu dni 

sledovaného období 

Počet stanovených lůžek 
k poslednímu dni 

sledovaného období 
Počet pacientů 

přibylo 

Kód 
odd. Oddělení (složky) Č.ř. Počet 

odd. lékařů v lůžkové 
části 

(včetně smluvních 
pracovníků) 

ZPBD 
(§ 5 – § 21a) 

celkem v lůžkové 
části 

(včetně smluvních 
pracovníků) 

celkem 
ze sl. 4 

vyčleněných 
pro děti 

přijetím 
z jiného 
zařízení, 
domova 

přijetím 
z jiného 
oddělení 

 
přijetím 
z jiného 

pracoviště
vlastního 
oddělení 

 

a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Úhrn za celé zařízení (Σ ř. 32 až ř. 75) 31        

01 Interní 32        
07 Klinické farmakologie 33        
08 Geriatrické 34        
09 Infekční 35        
10 Alergologické 36        
11 Tuberkulózy a respiračních nemocí 37        
12 Nervové 38        
13 Psychiatrické 39        
15 Nemocí z povolání 40        
16 Dětské včetně novorozeneckého  2) 41     3)   
18 Ženské včetně novorozeneckého  2) 42     3)   
19 Samostatné novorozenecké úseky 1) 43     3)   
20 Chirurgické 44        
21 Neurochirurgické 45        
22 Plastické chirurgie 46        
24 Traumatologické 47        
25 Anesteziologicko-resuscitační 48        
26 Ortopedické 49        
27 Urologické 50        
28 Ušní, nosní, krční 51        
29 Foniatrické 52        
30 Oční 53        
31 Stomatologické 54        
32 Kožní 55        
33 Klinické onkologie 56        
34 Radioterapeutické 57        
49 Radiodiagnostické 58        
50 Protetické 59        
52 Rehabilitační 60        
53 Nukleární medicíny 61        
67 Centrální příjem 62        

  63        
  64        
  65        
  66        
  67        
  68        
  69        
  70        
  71        
  72        
  73        
  74        

70 Centrální operační sály 75        
 
1) Bez novorozeneckých lůžek při dětském nebo ženském oddělení 
2) Údaje za novorozenecký úsek se započítávají do dětského či ženského oddělení, při kterém novorozenecký úsek existuje 
3) Přijetím i narozením  
 



 
 

Počet pacientů 
ubylo 

Průměrný přepočtený roční (pololetní) 
počet pracovníků včetně smluvních 

ZPBD (§ 5 – § 21a) 

propuš-
těním ze 
zařízení 

úmrtím 

 
 
 

předáním 
na jiné 

oddělení 

předáním 
na jiné 

pracoviště 
vlastního 
oddělení 

Počet 
ošetřovacích 

dnů 
 

 
 
 
 

z toho 
počet dnů 

jednodenní 
péče 

Počet dnů
vyřazení

lůžek lékařů 
v lůžkové

 části 
celkem 

v lůžkové 
části 

ze sl. 17 
všeobecné
sestry (§ 5)
a porodní 
asist. (§ 6)

u lůžka 
nemocného 

Průměrný 
počet 

stanovených 
lůžek 

Počet 
operač-

ních sálů 
Počet 

operací Č.ř. 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 c 
            31 
            32 
            33 
            34 
            35 
            36 
            37 
            38 
            39 
            40 
            41 
            42 
            43 
            44 
            45 
            46 
            47 
            48 
            49 
            50 
            51 
            52 
            53 
            54 
            55 
            56 
            57 
            58 
            59 
            60 
            61 
            62 
            63 
            64 
            65 
            66 
            67 
            68 
            69 
            70 
            71 
            72 
            73 
            74 
            75 

 



Pokyny pro vyplňování: 
 
Evidenční počet zaměstnanců přepočtený k poslednímu dni sledovaného období je součet jednotlivých úvazků, počítá se na dvě desetinná místa. 
 
Průměrný počet stanovených lůžek = 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 

 
 
Pozn.: Průměrný počet stanovených lůžek se vypočítává na 2 desetinná místa. 
 
 součet přepočteného počtu zaměstnanců a smluvních pracovníků za jednotlivé měsíce sledovaného období 
Průměrný přepočtený počet pracovníků včetně smluvních =  
(viz. lékaři, ZPBD celkem, sestry a porodní asistentky u lůžka) počet měsíců sledovaného období 
 
 
 
 
Změny lůžkového fondu na jednotlivých odděleních (datum a velikost změny): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrální operační sály slouží pro tato oddělení: 


