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Program statistických zjišťování ÚZIS ČR 
Ministerstva zdravotnictví na rok 2016 

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře 
A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele 

zdravotních služeb pro obor  

rehabilitační a fyzikální medicíny (FBLR) 

Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí 
Programu statistických zjišťování v České republice na rok 2016. 
Tento program byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, v částce 128, 
formou vyhlášky č. 302/2015 Sb. ze dne 2. 11. 2015, 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. 

Výkazy řady A (MZ) 1-01 slouží k získání základních informací 
o poskytovatelích zdravotních služeb a o činnosti jednotlivých 
oborů z hlediska zajištění a potřeby zdravotní péče, pro zjištění 
vybraných údajů o zdravotním stavu obyvatelstva. Tyto informace 
slouží pro zpracování podkladů při stanovení zdravotní politiky 
státu na různých úrovních řízení a pro hodnocení objemu 
zdravotní péče. 

Předání dat je možné pouze elektronicky prostřednictvím 
webové aplikace - Centrální úložiště výkazů (CÚV), která 
obsahuje elektronické šablony pro vyplňování a odesílání výkazů 
do CÚV. Pro předání dat do CÚV je nutné přihlášení do registrů 
rezortu zdravotnictví na základě „Žádosti o přístup do registrů 
NZIS“ uvedené na internetových stránkách www.uzis.cz v horní 
liště označené červeně a uvedené jako REGISTRY NZIS 
VSTUP na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup. 

 Předání dat do aplikace CÚV bude ukončeno 31.5.2017.  

Zákon č. 89/1995 Sb. 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 – správní delikty). Ochrana 
důvěrných statistických údajů je zaručena výše uvedeným 
zákonem (viz § 16 – povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrných 
statistických, údajů, § 17 – poskytování důvěrných statistických 
údajů). 

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ 
Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) 

oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, u všech 
poskytovatelů zdravotnických služeb – zpravodajských 
jednotek (dále ZJ) bez ohledu na jejich zřizovatele, které 
poskytuje rehabilitační péči hospitalizovaným i ambulantním 
pacientům. 

Formuláře výkazu a pokyny pro jeho vyplňování jsou 
uveřejněny na internetových stránkách www.uzis.cz.  

V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně 
podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace 
k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.   

Oddíl I. Pracovníci ve zdravotnictví 
V ř. 11, 12 se sleduje evidenční počet zaměstnanců a počet 

zaměstnavatelů vybraných kategorií pracovníků. 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 nelékařských zdravotnických 
povoláních). Vyhláška MZ ČSR č. 77/1981 Sb. byla zrušena 
v červnu 2004 (vyhláškou č. 393/2004 Sb.). 

Vybrané kategorie pracovníků jsou uvedeny ve sl. 1 až 6 
(lékaři, fyzioterapeuti, ZPBD = zdravotničtí pracovníci nelékaři 
s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu, všeobecné 
sestry, ergoterapeuti a ostatní odborní pracovníci). Podrobnější 
vysvětlivky k evidenčnímu počtu zaměstnanců, k zaměstnava-
telům, ke kategoriím pracovníků a tabulky pro přepočty úvazku 
jsou uvedeny v samostatných pokynech „METODICKÉ 
VYSVĚTLIVKY“, které jsou k dispozici na pracovišti ÚZIS ČR a na 
internetových stránkách www.uzis.cz (NZIS). 
sl. 2 Fyzioterapeuti - § 24 zákona č. 96/2004 Sb. 
sl. 3 ZPBD - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou 

způsobilostí bez odborného dohledu - § 5 až § 21a zákona 
č. 96/2004 Sb. 

sl. 4 ze sl. 3 všeobecné sestry - § 5 zákona č. 96/2004 Sb. 
sl. 5 ze sl. 3 ergoterapeuti - § 7 zákona č. 96/2004 Sb. 
sl. 6 Ostatní odborní pracovníci 

Patří sem odborní pracovníci na oddělení (pracoviště, 
zařízení), kteří nejsou uvedeni ve sl. 1 až 5. 

ř. 11 ve sl. 1 až 6 se vyplňuje počet fyzických osob pracujících na 
oddělení (pracovišti) k 31.12. 

ř. 12 přepočtené počty (úvazky k 31.12.) - rovná se součtu úvazků 
jednotlivých zaměstnanců a zaměstnavatelů k 31.12. 
Přepočet a součet jednotlivých úvazků se počítá na 3 
desetinná místa. Do výkazu se přepočtené počty zaokrouhlují 
na 2 desetinná místa. 

V zařízeních, kde není pro ambulantní část lůžkového 
oddělení stanovena výše úvazku lékaře nebo dalšího personálu a 
tito docházejí z lůžkové části oddělení, se při výpočtu úvazku 
vychází z ordinační doby ambulantního pracoviště a počtu 
pracovníků, kteří obvykle současně zajišťují ambulantní péči. 

To znamená: 
- do počtu fyzických osob se podle požadovaných kategorií 

vykáží všichni, kteří zabezpečují chod daného ambulantního 
pracoviště a v ordinaci se střídají, 

http://www.uzis.cz/
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- do přepočtených počtů se úvazek vypočte podle počtu 
hodin, po které je ambulantní pracoviště za týden 
provozováno a počtu osob zajišťujících ambulantní péči. 

Poznámka: Upozorňujeme však, že je třeba zachovat návaznost 
vykazování počtu pracovníků a úvazků na tomto výkaze a počtu 
vykázaných pracovníků a úvazků na výkaze  
E (MZ) 2-01 Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním 
vybavení poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami) 
E (MZ) 3-01 Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním 
vybavení poskytovatele zdravotních služeb (s přílohami) 
E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu 
zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování. 
ř. 13 smluvní pracovníci (úvazek k 31.12.) Do tohoto řádku patří 

pracovníci, kteří pracují u daného poskytovatele 
zdravotnických služeb, ale nepatří do evidenčního počtu 
zaměstnanců ani do počtu zaměstnavatelů vykazující 
jednotky. 
Pracují tedy buď: 
– 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 pracovníků celkem 
(včetně smluvních) za jednotlivé měsíce sledovaného 
období 

= ——————————————————— 
počet měsíců sledovaného období 

Oddíl II. Činnost 
Zahrnuje i činnost smluvních pracovníků, kterou pro daného 
poskytovatele vykonávají. 
sl. 1 počet klinických vyšetření prováděných 
ř. 21 lékařem 
ř. 22 psychologem, logopedem, sociálním pracovníkem (§ 10, § 22, 

§ 23, § 43 z. č. 96/2004 Sb.) 
ř. 23 fyzioterapeutem, ergoterapeutem (§ 24 a § 7 z. č. 96/2004 Sb.) 

Klinická vyšetření (komplexní, cílená, kontrolní) jsou 
charakterizována vyhláškou MZ (Seznam zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami). 

Fyzioterapeuti a ergoterapeuti zde vykazují např. 
kineziologická vyšetření, speciální vyšetřovací techniky apod. 
sl. 2 počet výkonů celkem 
ř. 21, sl. 6 ostatní výkony 

Patří sem výkony (ošetření) prováděné pouze 
lékařem - Aku, injekce, obstřiky, manipulační léčba, 
atd. 

ř. 22 výkony budou uvedeny pouze ve sl. 2 
ř. 23, sl. 3, 4, 5 

jde o výkony prováděné rehabilitačními pracovníky 
Dnes jsou některé výkony též prováděny lékařem. 
Všechny rehabilitační výkony se nyní dělí do tří 
skupin - léčebná tělesná výchova (LTV), fyzikální 
terapie (FT) a ergoterapie (ERGO). 

ř. 23, sl. 6 ostatní výkony 
Patří sem výkony prováděné fyzioterapeutem nebo 
ergoterapeutem neuvedené v ř. 23, sl.3 až 5 

Oddíl III. Indikace léčebné rehabilitace (dělení léčebných 
diagnóz podle MKN 10) 

Sleduje se počet pacientů nově přijatých k léčbě ve 
sledovaném roce podle diagnóz Mezinárodní klasifikace nemocí 
(MKN 10). 

První návštěva může být v ordinaci rehabilitačního lékaře nebo 
na pracovišti fyzioterapeuta. 

Do indikací se zapisuje jenom hlavní diagnóza, pro kterou 
pacient v daném okamžiku (případě) přichází k rehabilitační léčbě. 

Příklad: Stav po zlomenině stehna u diabetika: zapíše se do 
indikace „Poranění, otravy“, tj. dg S00–T98, řádek 52. 
ř. 41 až ř. 54, 
sl. 2 ze sl. 1 počet pacientů - mužů nově přijatých k léčbě 
sl. 3 ze sl. 1 počet pacientů - žen nově přijatých k léčbě 
ř. 53, sl. 1 ostatní neuvedené skupiny nemocí 

Patří sem všechny indikace léčebné rehabilitace 
označené v MKN-10 pod kódy: 
H00–H95, L00–L08, Q00–Q99, R00–R99. 

Řádek 54, sl. 1 (tj. počet pacientů nově přijatých k léčbě) se 
musí rovnat ř. 71, sl. 5 ve IV. oddíle. 
Oddíl IV. Druh služby 
ř. 71 eviduje se pacient, který je ve sledovaném roce poprvé přijatý 

s určitou diagnózou (nový případ) 
Pokud ve stejném roce přijde tentýž pacient se stejnou 
diagnózou opět na léčbu (po ukončené předchozí léčbě), je 
znovu evidován (jako nový případ). Pouze pacient, jehož 
léčba pro danou diagnózu bezprostředně pokračuje 
z předchozího roku, není považován za nově přijatého, a tedy 
se neeviduje (tzn. pacienti dokončující léčbu z předchozího 
roku se nezapočítávají). 

Vazby: 
Oddíl I. 
ř. 14 alespoň jeden sl. ≠ 0 
Pokud je v některém sloupci vyplněn ř. 12 nebo 13, pak v tomtéž 
sloupci musí být vyplněn i ř. 14 (neplatí naopak). 

Pokud ř. 12 ≠ 0, pak ř. 11 ≠ 0 ve stejném sloupci, a naopak, platí 
pro všechny sloupce 
ř. 11 ≥ ř. 12, týká se sl. 1 až 6 

Oddíl II. 
ř. 21, sl. 1 ≠ 0 jen pokud ř. 14, sl.1 ≠ 0 
ř. 21, sl. 2 = ř. 21 (sl. 3 + sl. 4 + sl. 5 + sl. 6) 
ř. 21, sl. 2 ≠ 0 jen pokud ř.14, sl. 1 ≠ 0 
ř. 23, sl. 1 ≠ 0 jen pokud ř.14, sl. 2 a/nebo sl. 5 ≠ 0 
ř. 23, sl. 2 ≠ 0 jen pokud ř.14, sl. 2 a/nebo sl. 5 ≠ 0 
ř. 23, sl. 2 = ř. 23 (sl. 3 + sl. 4 + sl. 5 + sl. 6) 

Oddíl III. 
ř. 54 = součet řádků 41 až 53 
ř. 54, sl 1 ≠ 0 
sl. 1 = sl. 2+ sl. 3, týká se ř. 41 až 54 

Oddíl III., IV. 
ř. 54, sl. 1, Oddíl III. = ř. 71, sl. 5, Oddíl IV. 

Oddíl IV. 
sl. 5 = součet sloupců 1 až 4 
ř. 71, sl. 5 ≠ 0 
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