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1 ÚVOD 

V České republice je právo na zdraví a bezplatnou zdravotní péči základním právem 

garantovaným Ústavou ČR. Podmínkou plnění této garance je zákonné pojistné placené 

pojištěnci, zaměstnavateli a státem jako zdroj financování zdravotní péče. Současná podoba 

péče o zdraví se vyvíjí už více než 150 let. Její vývoj je spojen se zajištěním dostupné 

zdravotní péče pro veškeré obyvatelstvo. Zejména zajištění dostatečných zdrojů – 

materiálních i lidských a jejich rozdělování tak, aby zdravotní péče byla k dispozici všem, 

kteří ji potřebují.  

Veřejné zdravotnictví chápe zdraví a nemoc jako významnou složku kvality lidského života, 

jako entitu, která má svoji biologickou, psychologickou a sociální dimenzi. Zdraví 

představuje hodnotu, která je významná jak z hlediska fungování jednotlivce, tak i z hlediska 

celé společnosti.  

Dostupnost zdravotní péče je jedním z hlavních cílů všech zdravotnických systémů. Zdravotní 

politikové se snaží nalézt správnou míru dostupnosti, která by zabezpečila potřebnou 

a včasnou zdravotnickou péči a léčbu a která by přitom zbytečně neplýtvala finančními, 

materiálními a personálními zdroji. Dostupnost péče je předpokladem spravedlivě 

poskytované péče. 

Předmětem diplomové práce je dostupnost akutní lůžkové péče ve vybraných krajích, a to 

v kraji  Moravskoslezském a Jihomoravském. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit institucionální a místní dostupnost akutní lůžkové 

péče v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji za období 2009 – 2013.  

Při vypracování diplomové práce a k dosažení stanovených cílů byla formulována hypotéza: 

„Dostupnost i efektivnost akutní lůžkové péče je v Moravskoslezském kraji a Jihomoravském 

kraji rozdílná, a to i mezi jednotlivými okresy v těchto krajích.“ 

Rozdíl v dostupnosti je předpokládán v dopravní dostupnosti a v prostorové dostupnosti 

(osobní doprava, individuální doprava) jednotlivých poskytovatelů akutní lůžkové péče 

a v institucionální dostupnosti (v podobě technické efektivnosti) poskytovatelů akutní lůžkové 

péče. 
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Při zpracování diplomové práce byla použita metoda deskriptivní analýzy, která byla 

uplatněna především v teoretické části diplomové práce, a to v části systému nemocniční 

lůžkové péče v ČR a dostupnosti v podmínkách nemocniční lůžkové péče. Deskriptivní 

analýza stavěla na rešerši odborné literatury, na kterou je v průběhu zpracování diplomové 

práce odkazováno. Pro potřeby komparativní analýzy dostupnosti byly využity výsledky 

vícekriteriálního modelování dle modelu DEA. 

Diplomová práce je strukturovaná do pěti kapitol. První kapitolu tvoří úvod. Druhá kapitola 

se zabývá systémem nemocniční lůžkové péče v České republice, která se dále zaměřuje 

na prvky, typy a ukazatelé zdravotnického systému a na přehled zdravotnických zařízení. 

Třetí kapitola se zabývá formáty dostupnosti a možnostmi jejich hodnocení. Dostupnost 

je v této kapitole už zaměřena na jednotlivé kraje. Čtvrtá kapitola představuje praktickou část, 

která je zaměřena na zhodnocení místní a technické dostupnosti ve vybraných krajích. Pátou 

kapitolou je závěr, kde jsou shrnuty stěžejní poznatky z jednotlivých kapitol včetně 

doporučení. 

Při zpracování diplomové práce byly použity současné a relevantní odborné teoretické zdroje 

související s danou problematikou a platné právní předpisy. Podrobný přehled jednotlivých 

zdrojů, jež byly při zpracování diplomové práce využity, je uveden v seznamu použité 

literatury, který je obsažen v závěrečné části práce.  
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2 SYSTÉM NEMOCNIČNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE V ČESKÉ 

REPUBLICE 

2.1 Vymezení vybraných základních pojmů 

„Veřejné zdravotnictví definoval v roce 1920 C. E. A. Winslow jako „umění a vědu 

o předcházení nemocem, prodlužování života, posilování zdraví a výkonnosti, pomocí 

organizovaného úsilí komunity, které spočívá v ochraně životního prostředí, kontrole 

přenosných nemocí, výchově lidí ke zdraví, organizování lékařských a ošetřovatelských 

služeb, zajištění včasné diagnostiky a preventivní léčby a rozvoji společenských mechanismů, 

které umožní každému členu komunity dosažení životní úrovně potřebné k udržení zdraví“, 

(In Janečková, Hnilicová, 2009, s. 12-13). 

Durdisová, Langhamerová (2001, s. 45) definují zdravotnictví jako odvětví, které lze zařadit 

do sektoru národního hospodářství a lze jej definovat jako organizační celek, jako soustavu 

orgánů, institucí jejichž cílem je prevence a léčení chorob a zabezpečování odborných, 

osobních, věcných a finančních předpokladů pro výkon činností v odvětví zdravotnictví.  

Zdravotnictví lze definovat podle Dolanského (2008, s. 91) jako společenskou soustavu 

profesionálně odborných institucí, orgánů, zařízení a pracovníků, sloužících k poskytování 

zdravotní péče s cílem podporovat, obnovovat nebo zachovávat zdraví. Zdravotnictví 

se skládá z řady subsystémů. 

Výše uvedený autor rovněž předkládá charakteristiku a členění zdravotní péče (tj. péče 

o zdraví), která se orientuje na aktivity zaměřené na léčení, posílení zdraví, zabránění 

onemocnění, snížení následků onemocnění a léčbu již vzniklých onemocnění. Zdravotní péče 

je poskytována pojišťovnám, a to formou ambulantní nebo ústavní péče. Pojištěncům 

je zdravotní péče poskytována ve zdravotnických zařízeních, nebo s ohledem na jejich 

zdravotní stav. Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále zákon 

o zdravotních službách) se zdravotní péči v § 2 rozumí soubor činností a opatření 

prováděných u fyzických osob za účelem předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady 

nebo zdravotního stavu, udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu, 

udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení, pomoc při reprodukci a porodu a posuzování 
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zdravotního stavu. Dále se zdravotní péči rozumí provádění preventivních, diagnostických, 

léčebných a jiných zdravotních výkonů prostřednictvím zdravotnických pracovníků.  

Zdravotní péči Dolanský (2008, s. 68) člení následovně dle několika skupin: 

1. Zdravotní péče dle rozsahu 

a. Komplexní (plná) zdravotní péče 

b. Nutná a neodkladná zdravotní péče 

2. Zdravotní péče dle úhrady ze zdravotního pojištění 

a. Zdravotní péče hrazená 

b. Zdravotní péče nehrazená 

c. Zdravotní péče částečně hrazená 

3. Ambulantní péče 

a. Primární zdravotní péče 

b. Specializovaná ambulantní zdravotní péče 

c. Zvláštní ambulantní péče 

4. Některé zvláštní druhy zdravotní péče 

a. Pohotovostní a záchranná služba 

b. Preventivní péče 

c. Dispenzární péče 

d. Závodní preventivní péče 

5. Ústavní péče 

6. Zdravotní péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách 

7. Lázeňská péče 

a. Komplexní lázeňská péče 

b. Příspěvková lázeňská péče 

c. Lázeňská péče hrazená samoplátcem 

Zákon o zdravotních službách rozlišuje v § 5 zdravotní péči podle časové naléhavosti 

na neodkladnou péči, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které 

bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení 

zdraví, na akutní péči, jejímž účelem je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo 

snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti 

nutné pro stanovení nebo změnu individuálního léčebného postupu, dále na nezbytnou péči, 
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kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav pacienta, který je zahraničním 

pojištěncem, s přihlédnutím k povaze dávek a k délce pobytu na území České republiky 

a na plánovanou péči. 

Podle účelu jejího poskytnutí se zdravotní péče člení na preventivní péči, jejímž účelem 

je včasné vyhledávání faktorů, které jsou v příčinné souvislosti se vznikem nemoci nebo 

zhoršením zdravotního stavu, na diagnostickou péči, jejímž účelem je zjišťování zdravotního 

stavu pacienta a okolností, jež mají na zdravotní stav pacienta vliv, dále na dispenzární péči, 

jejímž účelem je aktivní a dlouhodobé sledování zdravotního stavu pacienta ohroženého nebo 

trpícího nemocí nebo zhoršením zdravotního stavu, dále na léčebnou péči, jejímž účelem 

je příznivé ovlivnění zdravotního stavu na základě realizace individuálního léčebného postupu 

a dále na posudkovou péči, léčebně rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní a lékárenskou 

a klinicko-farmaceutickou péči. 

Podle světové zdravotnické organizace World health organization (WHO, 2015) se duševní 

zdraví vztahuje na širokou škálu činností, které přímo či nepřímo souvisejí s duševní 

pohodou. Zdraví WHO definuje jako „stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a ne 

pouze nepřítomnost nemoci. To souvisí s podporou pohody, prevenci duševních poruch 

a léčbě a rehabilitaci osob postižených duševními poruchami.“ Barták (2010, s. 13) dále 

rozebírá definici zdraví a podle něj není zdraví pouze individuální otázkou, ale je také otázkou 

společenskou. Zdraví představuje nezbytnou podmínku participace jedince ve společenských 

aktivitách a umožňuje mu realizovat primární i sekundární potřeby a rozvíjet lidský a sociální 

potenciál. 

Podle Dolanského (2008, s. 37) ekvita ve zdraví znamená, že v ideálních podmínkách 

by každý měl mít stejnou příležitost dosáhnout svého plného zdravotního potenciálu – nikdo 

by neměl být znevýhodněn při jeho dosahování za předpokladu, že existující překážky jsou 

odstranitelné. Ekvita představuje spravedlivou možnost pro každého a vhodnou pomoc pro ty, 

kteří jsou nějak znevýhodněni. Barták, Malina a Horáková (2007, s. 60) se rovněž zabývají 

definicemi ekvity ve zdraví, kterou lze definovat několika způsoby odvozenými z filosofie, 

etiky, veřejného zdravotnictví, ekonomie a z dalších vědních oborů. Uvádějí, že nejcitovanější 

je pracovní definice, kterou uvádí i předchozí autor a dále tvrdí, že ekvita ve zdraví 

je charakterizována nepřítomností systematických a potenciálně odstranitelných rozdílů 
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v jednom či více aspektech celopopulačního zdraví nebo zdraví populační skupiny, která 

je definována sociálně, ekonomicky, demograficky nebo geograficky. 

Barták (2010, s. 17) vymezuje pojem nemoc jako zjištěnou poruchu zdraví, která má své 

příčiny, průběh i následky, které lze určit a identifikovat tím, že pro většinu lidí je nemoc 

spojena s vnímanými nesnázemi. Zato Jarošová (2008, s. 18) popisuje nemoc jako poruchu 

v systému člověka a prostředí, kde člověk, žijící v určitém prostředí, má zmenšené či omezené 

možnosti, aby se organismus vyrovnal v průběhu života s nároky prostředí.  

2.2 Systém zdravotní péče 

Pojem „systém“ lze v odborné literatuře definovat různě, ale přesto je možné vyjmenovat pár 

společných znaků: 

 systém představuje komplex strukturálních, funkčních vazeb a závislostí, které 

probíhají mezi jednotlivými prvky (jednotlivci, sociálními skupinami a dalšími 

subjekty); 

 tvoří se svým okolím funkční jednotu; 

 může být současně jak prvkem vyššího, tak i nižšího řádu; 

 obsahuje prvek účelné autoregulace; 

 jeho dominantním subjektem i objektem je člověk, protože potřeby člověka jsou 

hlavním kritériem hodnocení funkčnosti systému, (In Durdisová, 2005, s. 90 – 91). 

Společenské systémy vznikaly v průběhu historického vývoje spontánně, a to z potřeb 

a požadavků denního života. Nikdo tedy předem nedefinoval jejich dlouhodobé cíle. Takto 

vznikal i zdravotnický systém, nejprve jako přirozený „non – systém“ tvořený dvěma subjekty 

– lékařem a pacientem a postupně se rozvíjel do složitější organizované a integrované 

podoby. Schéma zdravotnického systému je zobrazeno v Příloze č. 1. „Zdravotnický systém 

můžeme definovat jako organizační celek uspořádaných vztahů mezi veřejností, poskytovateli 

zdravotní péče, financujícími subjekty a orgány reprezentujícími vládní politiku, v jehož rámci 

se uskutečňuje zdravotní péče.“ M. Fielda definuje zdravotnický systém jako souhrn 

formalizovaného úsilí, závazků, institucí, personálních a ekonomických zdrojů a výzkumných 

aktivit, kde se společnost zabývá problematikou nemocí, předčasného úmrtí, rehabilitací, 



8 

 

prevencí, neschopností a dalšími problémy spojenými se zdravotním stavem, (In Durdisová, 

2005, s. 90-91). 

Základním cílem zdravotnického systému, který uvádí Jarošová (2008, s. 40), 

je prostřednictvím poskytování moderní zdravotní péče dosahovat, uchovávat a podporovat 

zdraví a tím i prodlužovat délku života. Lze vymezit 12 funkcí zdravotnického systému, 

a to preventivní, kurativní, materiálně – zabezpečovací, právně - posudková, výuková, 

osvětově – vzdělávací, vědecko – výzkumná, řídící, informační, statisticko – analytická, 

plánovací a kontrolní. 

Dolanský (2008, s. 91-92) popisuje zdravotnictví jako společenskou soustavu odborných 

institucí, zařízení, orgánů a pracovníků, jejichž odpovídající činnosti slouží speciálně 

k poskytování zdravotní péče se základním cílem podporovat, zachovávat či obnovovat 

zdraví. Zdravotnictví je jako každý jiný systém propojením řady subsystémů. Jeho hlavním 

subsystémem je zdravotní péče, která zajišťuje poskytování jednotlivých zdravotnických 

služeb. Mezi subsystémy zdravotní péče se řadí podpora zdraví a výchova ke zdraví, 

preventivní péče, léčebná péče a rehabilitační péče. 

Do okolí systému zdravotnictví můžeme zařadit socioekonomické poměry, základní 

charakteristiky obyvatelstva, životosprávu, bydlení, kulturu, zaměstnání apod. Součástí 

systému jsou i některé společenské, podpůrné subsystémy – parasystémy, které jsou nezbytné 

pro fungování zdravotnického systému. Mezi tyto podpůrné subsystémy patří zdravotnické 

školství, zdravotnická výroba, vědecký výzkum, zdravotní pojištění a jiné. 

Mezi nejvýznamnější vstupy pro zdravotnické služby se řadí finanční zdroje, lidské zdroje, 

technologické zdroje a čas. 

Uvnitř jednotlivých subsystémů i mezi nimi je důležitým prvkem z hlediska řízení 

koordinační činnost. Koordinace je potřebná zejména tam, kde existují různí nositelé 

vlastnických vztahů ve veřejném zdravotnictví. Nedostatečná koordinace může znamenat 

zvýšení nákladů, neracionální postupy či narušení komplexnosti při poskytování zdravotní 

péče. Subsystémy zdravotní péče lze členit i podle jiných hledisek na další subsystémy, 

např. léčebnou péči, péči ambulantní, nemocniční, následnou, intenzivní, standardní atd. 
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2.2.1 Prvky zdravotnických systémů 

Durdisová (2005, s. 94-95) uvádí, že ve zdravotnictví každé vyspělé země se nachází tři, resp. 

čtyři elementární subjekty (prvky). V tomto smyslu můžeme hovořit o tom, že pacienti jako 

spotřebitelé zdravotní péče bývají označování jako strana první a poskytovatelé zdravotní 

péče jako strana druhá. Toto rozdělení vyplývá z historického vývoje, kde byl do konce 

19. století a první poloviny 20. století vztah mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče 

přímý, tzn., že lékař vyžadoval za poskytnutou zdravotní péči úhradu přímo od pacienta.  

Další subjekty vstupují až na konci 19. století. Jedná se především o subjekty, které přebírají 

zodpovědnost za financování zdravotní péče a představují třetí stranu mezi lékařem 

a pacienty. Jde o proces centralizace financí a rozhodování, prostřednictvím nichž dochází 

k financování nemocniční a další vysoce nákladné zdravotní péče. Hospodářsko-právní forma 

financujících subjektů může být různá, např. soukromá, či veřejno-právní. Zdrojem zde může 

být státní rozpočet i rozpočty regionální.  

S rozvojem zdravotnických systémů roste i úloha dalších subjektů reprezentujících vládní 

politiku a zdravotnickou legislativu, s čímž jsou spojeny i problémy při přímém vstupu vlády 

do zdravotnického systému. V následujícím obrázku 2.1 jsou znázorněny vztahy mezi 

ekonomickými subjekty. 

Obr. 2.1 Subjekty reprezentující vládní politiku 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: DURDISOVÁ, J. Ekonomika zdraví, 2005, s. 95, vlastní úprava. 
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Pacienti představují příjemce zdravotní péče, mezi poskytovatele můžeme zařadit lékaře 

a zdravotnická zařízení a plátcem je ten, kdo provedenou zdravotní péči finančně hradí, 

(Jarošová, 2008, s. 41). 

2.2.2 Typy zdravotnických systémů 

V současné době se uplatňuje celá řada modelů řízení a financování zdravotnictví. Peková, 

Pilný a Jetmar (2005, s. 298) člení zdravotnické systémy do čtyř modelů, a to na smíšený 

systém s převahou liberalistických prvků, systém založený na povinném zdravotním pojištění, 

národní zdravotní službu a socialistický model.  

Dolanský (2008, s. 35-38) také člení zdravotnické systémy podle čtyř modelů (M1 – M4): 

 M1: Tržní model zdravotnictví 

 M2: Státní model zdravotnictví 

 M3: Veřejné zdravotnictví – Národní zdravotní služba – Anglický model 

 M4: Model národního zdravotního pojištění s více zdravotními pojišťovnami 

Představitelem modelu M1: Tržního modelu zdravotnictví jsou Spojené státy americké 

a v Evropě to bylo do r. 1996 i Švýcarsko. Tržní model zdravotnického systému je typický 

svou výraznou nerovností ve zdravotní péči, je příliš drahý, nemá dostatečné kontrolní 

mechanismy, má omezenou dostupnost, vysoké administrativní finanční zatížení a neřeší 

úhrady za dlouhodobou domácí péči a chronicky nemocné. Pohled na zdraví jako na zboží 

a finanční motivace vede k soudním sporům mezi lékaři a pacienty.  

Tržní zdravotnictví založené na principu volného trhu považuje zdravotní péči za zboží s tržní 

cenou. Mezi hlavní atributy se řadí konkurence, privatizace nabídky – poptávky. V důsledku 

konkurence rostou ceny péče, a to má za následek, že je značná část péče poskytovaná 

nadbytečně, díky čemuž dochází k nadbytečné spotřebě a tudíž žádný poskytoval nezkrachuje, 

protože žádná péče nezbude. Část populace se k péči nedostane, jelikož si ji nemůže koupit. 

Trh tedy není schopen zajistit kontrolu nad objemem péče a vynaložených prostředků, 

ani není schopen zajistit racionální strukturu sítě zdravotnických zařízení. 

Model M2: Státní model zdravotnictví je úplným opakem modelu tržního. Do roku 1990 

byl uplatněn ve státech socialistické soustavy a ve státech s mimořádnými ekonomickými 
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podmínkami, jako je Kuvajt či Brunei. Dnes se nachází také na Kubě. Základním principem 

tohoto modelu je úhrada veškerých zdravotnických úkonů ze státního rozpočtu, tedy z daní, 

kdy pacient nemá přehled o cenách za poskytnuté služby. Podle výše příjmů se platí odvody 

daně do státního rozpočtu a z něho se pak přidělují finanční prostředky jednotlivým 

poskytovatelům zdravotní péče, kteří jsou převážně státní. Lékaři a zdravotničtí pracovníci 

jsou minimálně zainteresování do fungování systému, převládají extensivní ukazatele 

výkonností systému a vše je naplánované a následně kontrolované.  

Zdravotnictví se stává pro státní rozpočet nenasytným konzumentem s byrokratickými prvky 

řízení a metodami regulace. Jedná se o státní zdravotnictví, které je centrálně řízené 

a plánované. Všechna zdravotnická zařízení spadají do majetku státu. 

Model M3: Veřejné zdravotnictví se začal od roku 1948 uplatňovat ve Velké Británii a stal 

se i vzorem pro Českou republiku po roce 1992. Najdeme ho taktéž v Kanadě. Zdravotní péče 

je v tomto modelu převážně hrazena z veřejných prostředků, které se získávají z velké části 

z daně z příjmů obyvatel, cca 80% a z malé části z doplňkové platby národního pojištění, 

cca 15%. Do fondu národního pojištění musí přispívat zaměstnanci, zaměstnavatelé i OSVČ. 

Daň z příjmů představuje daň progresivní v rozmezí 25-40% a příspěvek na národní pojištění 

je ve výši 2-3%. Tento model je velmi solidární, neboť daně platí pouze osoby, které přesáhly 

určitou stanovenou příjmovou hranici, tzn., že občané, kteří jsou osvobozeni od daňové 

povinnosti, přesto konzumují zdravotní péči. Zbylých 5% se získá z doplatků na léky.  

Pravicové vlády se snaží o zvýšení spoluúčasti pacienta a zvýšení soukromého pojištění 

s možností daňových úlev. Občané mají ze zákona zajištěn ke komplexní zdravotní péči 

stejný přístup. Pokud je tedy zavedena spoluúčast na úhradě, jsou některé skupiny populace 

od tohoto financování osvobozeny. Jedná se např. o děti do šestnácti let, válečné veterány, 

těhotné ženy a matky do jednoho roku věku dítěte apod. V anglickém modelu má zvláštní 

postavení praktický lékař. Každý občan musí být registrován, a pokud chce být vyšetřen 

u specialisty, musí mít doporučení od svého praktického lékaře. Změna lékaře je možná, 

ale může zde nastat i riziko, že lékař pacienta odmítne. U vyšetření pacientů specialistou, 

nebo v případě hospitalizace bez doporučení si musí pacient úhradu provést sám přímou 

platbou, nebo ze svého zdravotního pojištění. 
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V současné době je model M4: Model národního zdravotního pojištění s více zdravotními 

pojišťovnami uplatňován v zemích západní Evropy, ale taktéž u nás. Základním principem 

tohoto modelu je existence více zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojištění je povinné 

ze zákona. Základními účastníky v tomto systému jsou tedy poskytovatelé, plátci a pacienti. 

V ambulantních zařízeních převažuje platba od zdravotních pojišťoven „za výkon“, 

v nemocniční péči je to „sazba za den“, nebo „paušál“, či „paušál“ za diagnostický případ – 

DRG. 

Občané neboli pacienti, si vyberou zdravotní pojišťovnu, u které musí být povinně pojištěni. 

Pojistné se vyměřuje jako procento z příjmů. Výše pojistného je dána buď zákonem jako 

jednotná sazba, např. ČR, nebo se může výše pojistného lišit u jednotlivých pojišťoven, 

např. Německo. Může zde existovat také varianta, že je stanovena příjmová hranice, 

nad kterou již není zákonná povinnost uzavřít zdravotní pojištění.  

Velkou roli zde má i stát, neboť stát hradí zdravotní pojištění za své státní zaměstnance, 

nezaměstnané, děti, studenty, důchodce a další. Stát také financuje investice v oblasti lůžkové 

péče. Systém je možno doplnit o další možnost soukromého zdravotního pojištění jako 

pojištění doplňkové.  

Pacient se u řady léčebných úkonů podílí na spolufinancování a má tedy možnost seznámit 

se s cennou svého léčení. Spoluúčast se týká především léků v ambulantní péči, 

ve stomatologickém ošetření, příplatky za brýle, protetické pomůcky apod. Uvedený model 

zdravotnického systému vede často ke stanovení různých omezení v počtu výkonů, 

ke stanovení různých limitů či určování rozsahu poskytované hrazené péče. 

2.2.3 Ukazatelé zdravotnického systému 

Jarošová (2008, s. 44-46) vymezuje nejdůležitější kritéria, která slouží k mezinárodní 

komparaci zdravotnických systémů: 

1. Dostupnost péče – představuje překážky, které pacient má či nemá při čerpání 

zdravotní péče. Skládá se ze složky finanční, geografické, časové, organizační 

a sociokulturní. 

2. Kvalita péče – je odrazem stupně, kde poskytnutá péče odpovídá poznatkům 

medicínského výzkumu a možnostem technologie. Kvalita péče závisí na ekonomické 
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situaci země, na podmínkách trhu, technické a materiální vybavenosti zdravotnických 

zařízení a úrovni medicínského vzdělání. Výstupem je ukazatel zdravotního stavu 

populace a pacientská spokojenost. 

3. Ekonomická nákladnost – vyjadřuje spotřebu finančních prostředků resortem 

zdravotnictví a je dána % podílem těchto nákladů z HDP. Absolutní výše finančních 

prostředků vynaložených na zdravotnictví není ani po přepočtu srovnatelným 

ukazatelem, jelikož nebere v úvahu počet a demografické složení populace a cenové 

hladiny země. Obecně lze říci, že zdravotnické systémy více otevřené trhu jsou dražší, 

než systémy, kde převládají státní centrální regulace. 

4. Výkonnost zdravotnického systému – vyjadřuje, jak je zdravotnický systém schopen 

zajistit při vybraných výdajích rozsah péče, širokou populaci a v jaké struktuře 

a kvalitě. Výkonnost se vztahuje k ukazateli zdravotních potřeb populace 

a ekonomických zdrojů. K posuzování výkonnosti lze uplatnit řadu postupů hodnocení 

efektivity procesu vstupy – výstupy, např. analýzu nákladů a přínosů, nákladů 

a využití, efektivity apod. 

5. Rovnost (ekvita) – důležitou prioritou zdravotní politiky je spravedlnost. „Znamená 

právo všech občanů na rovné možnosti rozvíjet a udržovat svůj plný potenciál zdraví. 

Je vyjádřen rovným, stejným přístupem k léčbě a aplikace všech potřebných 

medicínských postupů pro pacienty všech sociálních skupin bez ohledu na jejich 

platební schopnost či sociální postavení.“ 

6. Sociální akceptabilita – vyjadřuje jak zdravotnický systém a jeho uspořádání 

odpovídá potřebám a představám společnosti, které se utvářejí v dlouhodobém 

historickém a kulturním vývoji. Zdravotnické systémy mají v teoretické rovině 

podobné rysy, ale definitivní podoba je nezaměnitelná a závisí na specifických 

potřebách populace dané země. Sociální akceptabilita znamená tedy přijatelnost 

zdravotnického systému pro občany určitého státního celku. 

2.3 Zdravotnická zařízení poskytující nemocniční péči 

Gladkij (2003, s. 54) uvádí, že „Soustava zdravotnických institucí a zařízení je založena 

na systému zdravotního pojištění.“ Je výsledkem silné decentralizace původního 

socialistického modelu zdravotnictví a privatizace značné části ambulantních zařízení. 
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Většina zdravotnických zařízení a institucí funguje v režimu veřejných zdravotnických služeb 

bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem.  

Největší rozmach nastal v 90. letech minulého století, kdy došlo k mohutnému nárůstu počtu 

samostatných institucí, zejména v oblasti ambulantních služeb a soukromých ordinací. 

V České republice bylo k 31. 12. 2013 dle zdravotnické ročenky Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky ČR (2013, s. 117) evidováno celkem 29 218 zdravotnických zařízení 

(včetně detašovaných pracovišť), z nichž bylo 20 388 samostatných ordinací lékařů primární 

péče a lékařů specialistů. Státních zařízení, zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví 

a ostatními centrálními orgány, bylo celkem 213. Nestátních zařízení bylo 29 006, z toho 

zřizovatel kraj: 149, zřizovatel město, obec: 156, zřizovatel fyzická osoba, církev, jiná 

právnická osoba: 28 700.  

Ve všech zdravotnických zařízeních pracovalo koncem roku v přepočtu na celé úvazky 

(včetně smluvních pracovníků) 47 459 lékařů a 107 244 samostatných zdravotnických 

pracovníků nelékařů – ZPBD. V průměru připadalo v České republice 222 obyvatel 

na 1 lékaře. 

Ve státních zařízeních pracovalo 19,4 % všech lékařů a 25,3 % ZPBD. Ve zdravotnických 

zařízeních územních orgánů, kde zřizovatelem je kraj, město, nebo obec pracovalo 10,1 % 

všech lékařů a 15,1 % všech ZPBD, z toho v krajských zařízeních pracovalo 7,4 % všech 

lékařů a 11,0 % všech ZPBD. Kraje, jako zřizovatelé, spravovaly dohromady 55 lůžkových 

zařízení. Města/obce spravovaly 29 lůžkových zařízení. V zařízeních zřizovaných městem 

nebo obcí pracovalo 2,7 % všech lékařů a 4,0 % všech ZPBD.  

V soukromých zařízeních (zřizovaných fyzickou osobou, církví a jinou právnickou osobou) 

vč. obchodních společností vlastněných většinově krajem, městem nebo obcí) pracovalo 

70,5 % všech lékařů a 59,7 % ZPBD. Počet jejich zařízení činil 211. 

Vzhledem k dlouhodobému vývoji je struktura a zajištění sítě zdravotnických zařízení 

v České republice poměrně stabilizovaná. V roce 2013 došlo k redukci celkového lůžkového 

fondu nemocnic. Po dlouhodobém poklesu využití nemocničních lůžek opět došlo k nárůstu. 
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2.3.1 Přehled zdravotnických zařízení v České republice 

Durdisová (2005, s. 181) popisuje zdravotnická zařízení a další zdravotnické organizace, které 

zabezpečují úkoly zdravotnictví a jsou uspořádané do určité sítě. Zdravotnická zařízení 

a organizace jsou zřizovány svými zřizovateli. Síť zdravotnických zařízení by měla být 

taková, aby byla zdravotní péče garantovaná a dostupná v potřebné kvalitě.  

Jarošová (2008, s. 75-78) člení zdravotnická zařízení do čtyř typů. Prvním typem jsou 

ambulantní zdravotní zařízení, která se dále člení na praktické lékaře pro dospělé, pro děti, 

praktické gynekology, zubní lékaře, agentury domácí péče a specializované ambulance 

v terénu a při nemocnicích.  

Dle zákona o zdravotních službách představuje ambulantní péče zdravotní péči, při níž 

se nevyžaduje hospitalizace pacienta nebo přijetí pacienta na lůžko do zdravotnického 

zařízení poskytovatele jednodenní péče. Ambulantní péče se provádí v ambulancích. Pacienti 

zde přicházejí k základnímu ošetření s běžnými onemocněními, předepisují se jim zde léky, 

aplikují injekce a vypisují neschopenky a případné potvrzení pro školu či zaměstnavatele. 

Pacient může být odeslán ke speciálnímu vyšetření v ambulancích specialistů, kde se pak 

provádí speciální vyšetření a léčba. Hlavním zaměřením praktických lékařů by měly být 

preventivní prohlídky. Zdravotní pojišťovny plně hradí preventivní vyšetření. Zejména 

se jedná o gynekologické vyšetření, preventivní prohlídky u praktického lékaře, preventivní 

prohlídky u zubního lékaře a preventivní prohlídky v dětské ambulanci.  

Druhým typem jsou lůžková zdravotnická zařízení. Lůžková péče je dle zákona 

o zdravotních službách zdravotní péče, kterou nelze poskytnout ambulantně a pro její 

poskytnutí je nezbytná hospitalizace pacienta. Lůžková péče musí být poskytována v rámci 

nepřetržitého provozu. Lůžková zdravotnická zařízení se člení na lůžka akutní péče - 

nemocnice – zde jsou přijímáni pacienti se závažnějším onemocněním, kteří nemohou být 

ošetřeni v ambulanci praktických lékařů nebo v domácí péči. Provádějí se zde speciální 

vyšetření, operace, náročnější rehabilitace apod. Dále na lůžka následné péče – 

ošetřovatelské domy – zde se poskytuje dlouhodobá ošetřovatelská péče těm pacientům, 

kteří nepatří na oddělení akutní péče, ale jejich stav nedovoluje pobyt doma, nebo ještě 

potřebují ošetřovatelskou péči, kterou nelze zajistit v rámci domácí péče. Dále zde lze zařadit 

odborné léčebné ústavy, kam se řadí léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) – 
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na doporučení lékaře poskytují po dobu maximálně 3 měsíců ošetřovatelskou a rehabilitační 

péči, většinou po propuštění z lůžkového oddělení nemocnice, rehabilitační ústavy – zde 

se provádí cvičení a rehabilitace základních funkcí po úrazech, operacích apod., 

psychiatrické léčebny – jsou k dispozici pro nemocné s psychickými poruchami a nemocemi, 

léčebny pro plícní choroby a TBC – slouží pro nemocné s plícními chorobami 

a tuberkulózou a lázeňské léčebny – zde se uskutečňují rekonvalescence a speciální 

procedury. V neposlední řadě se sem řadí i zvláštní zdravotnická zařízení, která se člení 

na kojenecké ústavy – slouží jako dětské domovy do 3 let, dětské domovy – pro děti od 3 do 

18 let a stacionáře pro děti a pro dospělé – zde probíhá speciální léčba, např. speciální 

rehabilitace u dětí s vrozenými vadami. 

Třetím typem je lékárenská péče, kde lze zařadit lékárny při nemocnicích a soukromé 

lékárny. A posledním čtvrtým typem je hygienická služba, kam patří zdravotní ústavy, 

kde se provádějí rozbory biologických vzorků ze zdravotnických zařízení a hygienické 

stanice, kde se provádí kontrola prostředí. 

2.3.2 Funkce nemocnic ve zdravotnickém systému 

„Nemocnice je definována jako lůžkové zdravotnické zařízení, které má licenci k poskytování 

zdravotní péče, má určitý počet lůžek, organizovaný zdravotnický tým požadované kvalifikace 

a je schopna poskytovat nepřetržitě lékařské a ošetřovatelské služby.“ Mezi základní funkce 

nemocnic se řadí poskytování léčebné péče těm pacientům, kteří nemohou být léčeni 

ambulantně. Jádro všech nemocnic tvoří činnost diagnostická, léčebná a činnost spadající 

do oblasti sekundární a terciární péče.  

Vedle těchto základních funkcí plní nemocnice i další funkce, např. jsou střediskem 

pregraduální a postgraduální výchovy lékařů a ostatního zdravotnického personálu, 

vykonávají zdravotně výchovnou činnost, jsou nositeli klinického výzkumu a plní i některé 

funkce zdravotně sociální, (Gladkij, 2003, s. 51). 

Výše uvedený autor třídí nemocnice podle následujících hledisek: 

1. Podle průměrné délky ošetřovací doby – zde se nemocnice třídí na nemocnice 

akutní péče a nemocnice pro dlouhodobě nemocné. Průměrná délka ošetřovací doby 

na jednoho hospitalizovaného pacienta je u nemocnic akutní péče zpravidla 30 dnů.  
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2. Podle typu vlastnictví se nemocnice klasifikují na: 

 nemocnice ve vlastnictví a správě státu = jedná se o velké nemocnice 

a nemocnice univerzitní či fakultní a vojenské nemocnice; 

 veřejné nemocnice ve vlastnictví a správě měst a obcí; 

 soukromé nemocnice neziskového charakteru ve vlastnictví a správě církví, 

dobročinných organizací apod.; 

 soukromé nemocnice typu akciových společností, družstev či jiných typů firem 

založených na podnikatelském principu. 

 

3. Podle převažujícího druhu péče – zde se nemocnice člení na všeobecné 

a specializované. Ve všeobecných nemocnicích se provádí v různém rozsahu 

komplexní diagnostika a léčba nemocí včetně provádění chirurgických výkonů. 

Všeobecné nemocnice se v zemích člení podle rozsahu prováděných služeb a dalších 

kritérií. Jedním z kritérií je rozsah lůžkového fondu nemocnice. Z tohoto kritéria 

se nemocnice dělí na: 

 malé nemocnice (zpravidla do 300 lůžek), 

 střední nemocnice (300 – 600 lůžek), 

 velké nemocnice (nad 600 lůžek). 

Specializované nemocnice mají v ČR charakter odborných léčebných ústavů, např. 

psychiatrické léčebny, léčebny pro léčení respiračních nemocí atp. 

Základní organizační struktura nemocnice dle Jarošové (2008, s. 79) 

1. Subsystém léčebně preventivní péče – tvoří jednotlivá specializovaná oddělení nebo 

kliniky dle lékařských oborů dále se členící na ambulantní, lůžkovou a diagnostickou 

péči a pracoviště společných vyšetřovacích složek poskytující specializované služby 

všem oddělením. 

2. Subsystém logistického typu – tvoří činnosti související se zajištěním léčebné péče 

např. stravovací provoz či dopravní služba. 

3. Subsystém manažerský a ekonomicko-správní – skládá se z vrcholového, středního 

a prvostupňového managementu, ekonomických pracovníků aj. 
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Jarošová (2008, s. 79) tvrdí, že každá nemocnice se skládá z několika oddělení (klinik). 

Většinou se jedná o tyto 4 základní oddělení: interní, chirurgické, gynekologicko-porodnické 

a dětské. Větší nemocnice se člení na operační oddělení (chirurgie, gynekologie, oční, ORL 

atd.) a oddělení konzervativní (interní, dětské, kožní, infekční atd.). 
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3 DOSTUPNOST A JEJÍ HODNOCENÍ V PODMÍNKÁCH 

NEMOCNIČNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE 

3.1 Dostupnost nemocniční lůžkové péče 

Gladkij (2000, s. 73) definuje dostupnost jako počet nebo podíl obyvatelstva, u něhož lze 

očekávat, že navštíví určité zdravotnické zařízení za existujících překážek přístupu. 

Dostupnost péče je podle něj předpokladem spravedlivě poskytované péče. Pro Dolanského 

(2008, s. 41) představuje dostupnost překážky, které pacient má či nemá při čerpání zdravotní 

péče. Zavázalová (2002, s. 82) tvrdí, že dostupnost zdravotní péče je nezbytným 

předpokladem realizace práva na ochranu zdraví. Jedná se o dostupnost a zpřístupnění 

základní zdravotní péče pro všechno obyvatelstvo. K zajištění dostupnosti zdravotní péče má 

kardinální význam institut veřejného zdravotního pojištění, které by mělo zahrnovat všechno 

obyvatelstvo. Dostupná má být především primární zdravotní péče, zajišťována systémem 

praktických lékařů a dalšími službami a na ni navazující nezbytné sekundární a terciární 

zdravotnické služby.  

Delamater (2013) uvádí, že dostupnost je vedle dalších parametrů významným činitelem 

kvality i výkonnosti zdravotních služeb. Provázanost požadavků kvality a výkonnosti 

na úrovni systému, organizačních jednotek, procesů a činností je předpokladem moderního 

pojetí managementu kvality - Total Quality Management. Dostupnost pak významným 

způsobem přispívá ve zdravotnictví k determinování úrovně ekvity ve zdraví a je výrazně 

zdůrazňována v podmínkách nemocniční lůžkové péče. Z hlediska ekvity ve zdraví 

je hodnocení dostupnosti nemocniční lůžkové péče relevantní, jestliže je k němu přistupováno 

komplexně a z pohledu zákazníka zdravotnických služeb – pacienta. Při hodnocení 

dostupnosti nemocniční lůžkové péče se pak nelze zaměřit pouze na jeden rozměr 

dostupnosti, ale je nutné hodnotit více formátů dostupnosti, (In Vrabková, Vaňková, 2015). 

3.1.1 Formáty dostupnosti 

Základní formáty dostupnosti nemocniční lůžkové péče je možné členit na: 

 místní (geografická, územní) dostupnost; 

 časová dostupnost; 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829213001020
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 institucionální dostupnost; 

 finanční dostupnost; 

 informační dostupnost, (In Vrabková, Vaňková, 2015). 

Jednotlivé formáty dostupnosti lze na velmi obecné úrovni charakterizovat prostřednictvím 

určujícího a limitujícího znaku dostupnosti, viz Tab. 3.3. V této souvislosti je nutné dodat, 

že osobní či úzce zaměřený pohled na danou problematiku generuje další relevantní určující 

a hlavně limitující znaky daných formátů dostupnosti.  

Podle Durdisové a Langhamerové (2001, s. 98) závisí místní dostupnost na rozmístění 

zdravotnických zařízení do regionů tak, aby z hlediska, např. dopravních možností, byla 

dostupná zdravotní péče podle různých specializací. Důraz je kladen na dostupnost první 

pomoci při záchraně života. Předpis č. 307/2012 Sb., nařízení vlády o místní a časové 

dostupnosti zdravotních služeb definuje dojezdové doby vyjadřující místní dostupnost 

zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Tab. 3.1 stanovuje nejzazší 

možnou dojezdovou dobu v minutách pro jednotlivé obory nebo služby lůžkové péče. Gladkij 

(2000, s. 73) vymezuje 2 indikátory místní dostupnosti, a to počet lůžek na 1000 obyvatel 

a počet lékařů primární péče na 100 obyvatel. 

Tab. 3.1 Dojezdová doba vyjadřující místní dostupnost hrazených služeb podle oborů nebo služeb 

poskytovaných poskytovateli lůžkové péče 

Skupina 
Dojezdová doba (v 

minutách) 
Obor nebo služba 

1 60 

anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví, 

neonatologie, dětské lékařství, chirurgie vnitřní, lékařství, 

dlouhodobá péče (ošetřovatelská péče) 

2 75 
Neurologie, ortopedie, pneumologie a ftizeologie, rehabilitační a 

fyzikální medicína (akutní lůžková péče)urologie 

3 120 

Traumatologie, klinická onkologie, dermatovenerologie, infekční 

lékařství, oftalmologie, otorinolaryngologie, psychiatrie, následná 

lůžková péče (léčebně rehabilitační péče) 

4 180 
Kardiochirurgie, neurochirurgie, cévní chirurgie, radiační 

onkologie, geriatrie 

Zdroj: Příloha 1 nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, vlastní úprava. 

Kubartová (2007, s. 16) vymezuje časovou dostupnost jako čekací dobu na vyšetření nebo 

zákrok. Časová dostupnost je podmíněna rozmístěním zdravotnických zařízení, jejich 

vzdáleností, možností poskytnutí včasné péče, úrovní rychlé zdravotnické pomoci 

a organizací pohotovostních lékařských služeb. Předpis č. 307/2012 o místní a časové 
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dostupnosti zdravotních služeb definuje služby pro účely tohoto nařízení, kterými se rozumí 

hrazené služby, jejichž poskytnutí je z důvodu veřejného zájmu třeba plánovat tak, 

aby pojištěncům k nim byl zajištěn dostatečný, trvalý a vyvážený přístup. V Tab. 3.2 jsou 

uvedeny hrazené služby k tomuto nařízení.  

Tab. 3.2 Plánované hrazené služby se lhůtou časové dostupnosti 

Plánované hrazené služby 
Lhůta časové dostupnosti, kterou nelze 

překročit 

Náhrada kyčelního kloubu 52 týdnů 

Náhrada kolenního kloubu 52 týdnů 

Artroskopie 8 týdnů 

Angiografie nekoronárních tepen a vaskulární 

intervenční výkony 
8 týdnů 

Echokardiografie 10 týdnů 

Operace katarakty 30 týdnů 

Endoskopické vyšetření 4 týdny 

Denzitometrie 16 týdnů 

Skiagrafie a sonografie 2 týdny 

Počítačová tomografie 3 týdny 

Magnetická resonance 5 týdnů 

Mamografické vyšetření 6 týdnů 

Zahájení biologické léčby roztroušené sklerózy 4 týdny 

Zdroj: Příloha 2 nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, vlastní úprava. 

Institucionální dostupnost podle Lamarcha et al., vyjadřuje typ a rozsah akutní lůžkové péče 

v podmínkách daného území a souvisí s místní i časovou dostupností. Institucionální 

dostupnost je dána souborem poskytovatelů akutní lůžkové péče a jejich disponibilními 

odbornými a technickými kapacitami. Množství poskytovatelů akutní lůžkové péče je na 

daném území limitováno především ekonomickými a politickými zájmy. Ekonomické zájmy 

zohledňují existenční předpoklady, jejichž společným jmenovatelem je efektivita poskytované 

nemocniční lůžkové péče. Pro společenské zájmy je určující povaha zdravotnických služeb 

(nemocniční lůžkové péče) a jsou prosazovány garanty zdravotní péče (stát, kraje, zdravotní 

pojišťovny) na základě legitimního očekávání veřejnosti, (In Vrabková, Vaňková, 2015). 

Durdisová a Langhamerová (2001, s. 97) definují finanční dostupnost, která je dána 

způsobem úhrady nákladů za poskytnutou zdravotní péči. Existuje několik systémů úhrady, 

přičemž v garantovaných systémech má být dostupnost zajištěna prostřednictvím financování 

ze státního rozpočtu nebo veřejným pojištěním a dále pak mírou spoluúčasti, která má však 

značná omezení. Gladkij (2000, s. 73) vymezuje 3 indikátory finanční dostupnosti: finanční 
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pokrytí nemocniční péče, finanční pokrytí ambulantních lékařských služeb a finanční pokrytí 

farmaceutických výrobků. 

Významný formát dostupnosti představuje informační dostupnost, kterou definovali 

Lamarch et al., neboli přístup pacienta k relevantním a srozumitelným informacím. Jedná 

se o informace, které souvisí s možnostmi zdravotní péče (ovlivňuje výběr poskytovatele) 

a průběhem péče včetně očekávaných dopadů zdravotní péče (respektive komplikacemi). 

K limitujícím faktorům tohoto formátu dostupnosti patří platná legislativa vymezující 

podmínky přístupu k informacím včetně práva na informace a úroveň a vybavení ITC jak 

na straně poskytovatele nemocniční lůžkové péče, tak na straně pacienta, (In Vrabková, 

Vaňková, 2015). 

Tab. 3.3 Určující a limitující faktory dostupnosti 

Formáty 

dostupnosti 
Určující faktory dostupnosti Klíčové limitující faktory dostupnosti 

Místní Vzdálenost Dopravní infrastruktura 

Časová Čas Vybavení a možnosti poskytovatele 

Institucionální Kapacita (vybavení) Ekonomické a politické zájmy 

Ekonomická Peněžní prostředky Systém financování zdravotní péče 

Informační Informace Legislativa a ITC úroveň 

Zdroj: VRABKOVÁ I. a I. VAŇKOVÁ. Evaluation model sof efficiency and quality of in-patient care in 

hospitals. 2015, vlastní úprava. 

Z výše uvedené Tab. 3.3 lze vyvodit pět základních rysů určující kvalitu dostupnosti 

nemocniční lůžkové péče, a to čas, vzdálenost, vybavení, peníze a informace. 

Mezi další formáty dostupnosti dle Ivanové (2003, s. 5) lze zařadit dostupnost 

psychosociální, kde hlavním faktorem je motivace k vyhledávání zdravotní péče, odborně 

medicínskou, kde hlavním faktorem je přístupnost úzce specializovaných služeb 

a organizační, kde hlavním faktorem je provázanost a návaznost různých druhů zdravotní 

péče. 
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3.2 Dostupnost nemocniční lůžkové péče ve vybraných krajích 

3.2.1 Dostupnost nemocniční lůžkové péče v Moravskoslezském kraji 

Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně 

ústavního zákona České národní rady č. 1/1993., Ústava České republiky upravuje vznik 

krajů. Moravskoslezský kraj vznikl současně s ostatními 13 českými kraji 1. ledna 2001 

na základě legislativy přijaté v roce 2000. Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější 

části České republiky. Český statistický úřad (ČSÚ, 2014) uvádí, že po jediné územní změně 

v roce 2005, má region rozlohu 5 427 km². Skládá se z celkem 6 okresů, od západu 

to je Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek a území 

má 22 obcí s rozšířenou působností. V kraji se nachází celkem 300 obcí, z toho 5 statutárních 

měst, 35 měst a 3 městyse. Mapa Moravskoslezského kraje a její členění na okresy 

je zobrazena v Příloze č. 2. Stav obyvatelstva regionu činil ke dni 31. 12. 2013 dle statistické 

ročenky Moravskoslezského kraje 1 221 832 obyvatel, což je nejvíce mezi kraji v České 

republice. V následující tabulce 3.4 je zobrazen počet obyvatel a rozloha dle jednotlivých 

okresů. 

Tab. 3.4 Počet obyvatel a rozloha dle jednotlivých okresů k 31. 12. 2013 

Okres Rozloha v km
2 

Počet obyvatel 

Bruntál 1 536 95 172 

Frýdek - Místek 1 208 212 537 

Karviná 356 258 340 

Nový Jičín 882 151 899 

Opava 1 113 177 010 

Ostrava - město 332 326 874 

Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2014, on-line, vlastní úprava. 

 

V Příloze č. 3, Tab. I. – V., lze nalézt jednotlivé nemocnice podle daných okresů. Za pětileté 

období sledujeme, jak se změnil v akutní péči počet lékařů, počet hospitalizovaných, využití 

lůžek ve dnech a průměrná ošetřovací doba. V okrese Bruntál se nachází 2 nemocnice, 

a to nemocnice Krnov a Podhorská nemocnice, která se nachází v Rýmařově. Do okresu 

Frýdek – Místek, spadají nemocnice ve Frýdku – Místku, nemocnice v Třinci a nemocnice 

Podlesí. Nejvíce nemocnic se nachází v okrese Karviná – nemocnice s poliklinikou Karviná – 

Ráj, nemocnice s poliklinikou Havířov, Bohumínská městská nemocnice a Karvinská 

hornická nemocnice. V Novém Jičíně se nachází nemocnice s poliklinikou Nový Jičín, 
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nemocnice v Bílovci a městská nemocnice Odry. V okresu Opava se nachází pouze jedna 

nemocnice a to Slezská nemocnice v Opavě. V posledním okrese Ostrava – město jsou 

3 nemocnice, Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava a Vítkovická 

nemocnice. 

V Tab. 3.5 je porovnání počtu lůžek a počtu hospitalizovaných za rok 2009 a 2013 mezi 

jednotlivými nemocnicemi v okresech. Nejvíce lůžek v roce 2009 měl okres Ostrava – město, 

a to 2 446 lůžek. Tento okres měl také nejvíce hospitalizovaných pacientů (85 660). Jak lze 

z tabulky vidět, tak v roce 2013 došlo téměř u všech nemocnic k poklesu lůžek. Nejvíce lůžek 

měl opět okres Ostrava – město a nejméně lůžek měl okres Bruntál. V rámci okresů došlo 

v roce 2013 oproti roku 2009 k nárůstu počtu hospitalizovaných. 

Tab. 3.5 Základní ukazatelé nemocnic v MSK za rok 2009 a 2013 

Zdroj: ÚZIS. Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2009 a 2013, s. 11 – 19, on-line, vlastní úprava. 

Okres Název zařízení 

Rok 2009 Rok 2013 

Počet lůžek  
Počet 

hospitalizova

ných 
Počet lůžek 

Počet 

hospitalizov

aných 

Bruntál 
Nemocnice Krnov, p.o. 341 13 504 306 14 470 

Podhorská nemocnice a.s.  117 4 374 117 4 148 

Frýdek - 

Místek 

Nemocnice ve Frýdku-

Místku, p.o. 
407 19 413 377 18 708 

Nemocnice Třinec, p.o. 375 17 017 336 17 710 

Nemocnice Podlesí a.s. 153 9 530 153 9 652 

Karviná 

Nemocnice s poliklinikou 

Karviná-Ráj, p.o. 
575 20 316 351 16 647 

Nemocnice s poliklinikou 

Havířov, p.o. 
469 15 265 383 16 071 

Bohumínská městská 

nemocnice a.s., Bohumín - 

Starý Bohumín 
103 4 882 88 4 730 

Karvinská hornická 

nemocnice a.s. 
142 4 832 148 4 895 

Nový 

Jičín 

Nemocnice s poliklinikou 

Nový Jičín, p.o. 
445 20 931 396 19 408 

Nemocnice v Bílovci, p.o. 82 3 174 50 2 857 

Městská nemocnice Odry 38 1 575 30 1 547 

Opava 
Slezská nemocnice v Opavě, 

p.o. 
534 23 095 493 23 186 

Ostrava – 

město 

Fakultní nemocnice Ostrava 1 205 43 951 1 112 45 891 

Městská nemocnice Ostrava 783 27 524 687 27 876 

Vítkovická nemocnice a.s.,  458 14 185 370 15 250 



25 

 

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky 

ČR (2013, s. 95-96) uvádí, že na konci roku 2013 bylo v kraji celkem evidováno 

3 288 zdravotnických zařízení. V těchto zařízeních pracovalo 4 977 lékařů a 11 923 

zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu (ZPBD).  

Síť zařízení ústavní péče byla tvořena k 31. 12. 2013 celkem 18 nemocnicemi s 5 838 lůžky, 

24 odbornými léčebnými ústavy se 2 880 lůžky a 3 lázeňskými léčebnami s 1 743 lůžky. 

V nemocnicích kraje bylo evidováno 5 470 akutních lůžek, z toho 702 pro děti, a 368 lůžek 

následné péče. Z celkového počtu 8 718 lůžek (bez lázní) za kraj se 2 488 lůžek nacházelo 

ve státní sféře. Na 10 000 obyvatel kraje připadalo v průměru 48 (ČR 57) nemocničních 

lůžek, 23 lůžek v odborných léčebných ústavech a 14 lůžek lázeňských. V kraji byla lůžková 

péče zajišťována pouze zdravotnickými zařízeními ve zdravotnictví - bez ostatních 

centrálních orgánů.  

V nemocnicích kraje byl zaznamenán pokles počtu hospitalizovaných na 246 868, průměrná 

doba pobytu pacienta na lůžku se zkrátila o 0,07 dne na 6,25 dne a roční využití lůžek 

ve dnech vzrostlo na 264. Přehled všech údajů za 5-ti leté období je zobrazen v Příloze č. 4.  

3.2.2 Dostupnost nemocniční lůžkové péče v Jihomoravském kraji 

Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České republiky, jeho mapa je zobrazena 

v Příloze č. 5. Centrem kraje je druhé největší město České republiky, a to Brno. 

Dle statistické ročenky Jihomoravského kraje (ČSÚ, 2014) je kraj vymezen okresy Blansko, 

Brno - město, Brno - venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo a je rozdělen na 

21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Rozlohou 719 511 ha a počtem obyvatel 

více jak 1 170 tisíc se Jihomoravský kraj řadí na čtvrté místo v republice. V Tab. 3.6 

je zobrazena rozloha a počet obyvatel jednotlivých okresů.  
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Tab. 3.6 Počet obyvatel a rozloha dle jednotlivých okresů k 31. 12. 2013 

Okres Rozloha v km
2 

Počet obyvatel 

Blansko 862 107 746 

Brno - město 230 377 508 

Brno - venkov 1 499 210 729 

Břeclav 1 038 114 978 

Hodonín 1 099 155 742 

Vyškov 876 90 041 

Znojmo 1 590 113 334 

Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2014, on-line, vlastní úprava. 

V Příloze č. 6, Tab. I. – V., jsou zobrazeny základní ukazatelé akutní péče za pětileté období 

jednotlivých nemocnic. Opět se bude jednat o počet lůžek, počet hospitalizovaných, využití 

lůžek ve dnech a průměrná ošetřovací doba. Oproti Moravskoslezskému kraji 

má Jihomoravský kraj jeden okres navíc a má o cca 51 000 méně obyvatel. V okrese Blansko 

se nachází 2 nemocnice a to nemocnice Blansko a nemocnice Boskovice. Do okresu Brno – 

město spadají Fakultní nemocnice u Sv. Anny, Fakultní nemocnice v Brně, VS ČR Vazební 

věznice v Brně, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Masarykův onkologický 

ústav, Úrazová nemocnice v Brně, nemocnice Milosrdných bratří, BMI Chirurgie, DELTA, 

Sanatorium HELIOS a Vojenská nemocnice v Brně. Do okresu Brno – venkov spadá 

nemocnice Ivančice a nemocnice Tišnov. V okresu Břeclav se nachází Městská nemocnice 

Hustopeče, nemocnice ve Valticích a v Břeclavi. V okrese Hodonín se nachází nemocnice 

TGM a nemocnice Kyjov. Okresy Vyškov a Znojmo mají každý po jedné nemocnici.  

V Tab. 3.7 se opět nachází porovnání ukazatele počet lůžek a počet hospitalizovaných mezi 

jednotlivými nemocnicemi za rok 2009 a 2013. V roce 2009 bylo nejvíce lůžek v okrese Brno 

– město a také zde bylo nejvíce hospitalizovaných. Co se týče jednotlivých nemocnic, 

tak na tom byla nejlépe Fakultní nemocnice. V roce 2013 došlo u všech okresů k poklesu 

lůžek, nejméně lůžek bylo v okrese Vyškov. Nejvíce lůžek a hospitalizovaných bylo opět 

v okrese Brno – město. Nejméně hospitalizovaných měl okres Brno – venkov.  
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Tab. 3.7 Základní ukazatelé nemocnic v JHK za rok 2009 a 2013 

Okres Název zařízení 

Rok 2009 Rok 2013 

Počet lůžek 
Počet 

hospitalizov

aných 

Počet 

lůžek 

Počet 

hospitalizo

vaných 

Blansko 
Nemocnice Boskovice, s.r.o. 264 11 626 251 11 337 

Nemocnice Blansko 183 5 202 150 5 250 

Brno - 

město 

Fakultní nemocnice U sv. 

Anny, Brno 
855 28 187 798 26 728 

Fakultní nemocnice Brno 2 003 72 812 1 906 71 642 

Centrum kardiovaskulární a 

transplantační chirurgie, Brno 
93 2 072 90 2 008 

Masarykův onkologický 

ústav, Brno 
276 8 866 254 9 824 

Úrazová nemocnice v Brně 191 7 686 144 8 402 

Nemocnice Milosrdných 

bratří, p.o., Brno 
260 12 153 223 11 343 

BMI Chirurgie, a.s., Brno 14 729 - - 

DELTA, s.r.o., Brno 5 2 665 - - 

SurGal Clinic s. r. o., Brno - - 66 3 410 

Sanatorium HELIOS, s.r.o., 

Brno 
11 1 761 11 1 366 

VS ČR Vazební věznice Brno 93 952 93 600 

Vojenská nemocnice Brno 253 5 222 222 8 126 

Brno - 

venkov 
Nemocnice Ivančice, p.o. 184 8 156 154 6 674 

Nemocnice Tišnov, p.o. 50 2 080 45 1 832 

Břeclav 

Nemocnice Břeclav, p.o. 491 20 441 419 21 160 

Městská nemocnice 

Hustopeče, p.o. 
56 2 415 56 2 101 

Nemocnice Valtice, s.r.o. 164 626 164 607 

Hodonín 

Nemocnice TGM Hodonín, 

o.o. 
193 9 073 157 8 850 

Nemocnice Kyjov, p.o. 489 20 057 435 19 445 

Vyškov Nemocnice Vyškov, p.o. 397 15 282 341 15 167 

Znojmo Nemocnice Znojmo, p.o. 585 20 638 475 20 571 

Zdroj: ÚZIS. Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2009 a 2013, s. 12 – 19, on-line, vlastní úprava. 

Dle zdravotnické ročenky Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických a informačních 

služeb (2013, s. 93) se v Jihomoravském kraji evidovalo ke konci roku 2013 

3 293 poskytovatelů zdravotních služeb, vč. odloučených pracovišť lékáren, očních optiků 

a výdejen zdravotnických prostředků.  

Koncem roku 2013 pracovalo ve všech zdravotnických zařízeních v přepočtu na celé úvazky 

(včetně smluvních pracovníků) 5 805 lékařů a zubních lékařů a 12 790 samostatných 
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zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí (ZPBD). V průměru na jednoho 

lékaře a zubního lékaře připadalo 202 obyvatel.  

Koncem roku zahrnovala síť poskytovatelů zdravotních služeb ústavní péče 21 nemocnic, 

7 odborných léčebných ústavů včetně lázní, 2 zařízení hospicová a jedno další lůžkové 

zařízení s úzce vymezeným oborovým zaměřením. Nemocnice disponovaly celkem 

7 156 lůžky a 95 místy, z toho bylo 88 % lůžek akutních (v tom 6 128 lůžek akutní péče 

a 142 lůžek novorozeneckých) a 12 % lůžek následné péče (886 lůžek). Pracovalo v nich 

v přepočtu na celé úvazky 2 768 lékařů a 7 774 ZPBD. Počet hospitalizovaných činil 

260 621 osob. Průměrná ošetřovací doba pacientů byla 7,4 dne a roční využití lůžek činilo 

270 dnů. Na 10 tisíc obyvatel kraje připadlo v průměru 61 nemocničních lůžek (ČR 54). 

Přehled všech údajů za 5-ti leté období je zobrazen v Příloze č. 7. 

3.3 Modely hodnocení dostupnosti 

Dooren, Bouckaert a Halligan (2010, s. 16) uvádějí, že hodnocení dostupnosti je dílčí součástí 

hodnocení výkonnosti organizace nebo systému. Maaytová (2012, s. 92) tvrdí, že definice 

výkonnosti pro oblasti zdravotní péče nebyla ještě zcela vyřešena. K hodnocení výkonnosti 

lze použít tradiční ukazatele typu střední délka života, výše nákladů na zdravotnictví, 

kojenecká úmrtnost, počet lékařů či míra spokojenosti pacientů s kvalitou zdravotní péče. 

Podle WHO je vhodné měřit výkonnost prostřednictvím ukazatelů responzivnosti 

(vstřícnosti), zlepšování zdravotního stavu a indexu fair financing (férového financování). 

Výkonnost je vyjádřena hospodárností, efektivitou, účelností, rovností a kvalitou. Dooren, 

Bouckaert a Halligan (2010, s. 16) uvádějí, že výkon může být uveden do provozu 

jak výstupů a výsledků, tak i veřejné hodnoty. Měření výkonu je svazek činností zaměřených 

na získání informací o výkonnosti. Dostupnost je pak parametrem jak rovnosti, tak kvality. 

Komplexní pohled na hodnocení výkonnosti prostřednictvím produkčního modelu organizace 

ve veřejném sektoru předkládá Obr. 3.1. 

Výchozím bodem tohoto modelu je podle Doorena, Bouckaerta a Halligana (2010, s. 17 – 21) 

socio-ekonomická situace. Sociálně-ekonomické otázky (číslo 1 na obrázku 3.1) vyvolávají 

potřebu zavést opatření ze strany veřejného sektoru. (2) Výzkumy ukazují, že nejen politici 

jsou zapojeni do překládání otázek k politickým problémům. Státní zaměstnanci, zájmové 

skupiny, média a pravděpodobnost události také hrají roli při formulaci potřeb. Politický 
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systém má však jedinečnou úlohu filtrování otázek a stanovení priorit. Tyto priority jsou 

podle modelu začleněny do cíle (3) organizace, nebo do programu přezkoumání předmětu. 

Konfrontace cílů politiky s potřebami umožňuje hodnocení relevance (7) sledovaných politik.  

Vstupy (jako jsou finanční a lidské zdroje), (4) jsou přiděleny organizacím a programům 

s cílem podporovat aktivní studie (5), které přináší výstupy (6). Hospodářství (8) představuje 

poměr měnových vstupů přes další vstupy (např. náklady na počítače). Účinnost představuje 

poměr vstupů a výstupů (9).  

Je třeba poznamenat, že ekonomové obvykle pracují s užší definicí účinnosti. V ekonomii 

má účinnost dva rozměry: technickou a alokační efektivnost. Ekonomická efektivita vyžaduje 

obojí. Technická nebo provozní účinnost se vztahuje k výstupu. Vstupní poměr ve srovnání 

se standardním poměrem je považován za optimální nebo ideální (nikdy nepřesáhne 100%). 

Výstupy a vstupy, které jsou orientované na účinnost, lze definovat. Účinnost výstupů 

se zaměřuje na maximalizaci výkonu pro daný soubor vstupů. Orientace vstupů je zaměřena 

na minimalizaci vstupů pro daný soubor výstupů. Alokační efektivnost se zaměřuje na použití 

vstupů v optimálním poměru s ohledem na jejich příslušné ceny a výrobní technologie. 

Například alokační efektivnost při výběru vstupů zahrnuje výběr kombinace vstupů (práce 

a kapitálu), které produkují určité množství produkce s minimálními náklady s ohledem 

na převládající ceny vstupů. 

Učenci veřejné správy rozčlenili výsledky konceptu. Výsledky mohou být meziproduktem, 

obvykle v krátkém časovém horizontu, (13) nebo v konečném znění, obvykle v dlouhodobém 

horizontu (14). Konečné výsledky jsou ovlivněny zejména životním prostředím (15), na které 

nemá organizace nebo program žádný, nebo má omezený dopad. Tyto faktory prostředí 

mohou zahrnovat sociálně-ekonomické a ekologické trendy, ale také politická opatření 

z jiných států. Agentury v členských státech Evropské unie jsou povinny řídit se evropským 

nařízením. Účinnost je poměr výkonu a účinku (12). Nákladová efektivita je poměr vstupů 

a účinků (10). Výsledky programu nebo organizace musí reagovat na potřeby společnosti. 

Konfrontace potřeb a výsledků umožňuje posouzení udržitelnosti a užitečnosti (11) 

z programu nebo organizace. 
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Obr. 3.1 Výrobní model výkonnosti 

Zdroj: DOOREN, BOUCKAERT and HALLIGAN. Performance Management in the Public Sector. 2010, s. 18, 

vlastní úprava. 

3.3.1 Hodnocení formátů dostupnosti 

Jednotlivé formáty dostupnosti lze hodnotit z různých pohledů a různými metodami. Územní 

(místní) dostupnost akutní lůžkové péče lze hodnotit podle Delamatera prostřednictvím 

geografického informačního systému (GIS) a kvantitativních modelů, jako je např. Modified 

two-step floating catchment area (M2SFCA). U časové dostupnosti jsou limitujícím 

faktorem především kapacitní možnosti (počet lůžek, počet lékařů a zdravotního personálu, 

technické vybavení pracovišť atd.) poskytovatele nemocniční lůžkové péče. Mužík 

a Szalayová (2013) se ve své publikaci zaměřili na hodnotící analýzy časové dostupnosti, 

kde se v podmínkách Slovenské republiky orientovali na porovnání počtu pacientů 

na čekacích listinách u tří nejfrekventovanějších výkonů (totální endoprotéza kolenního 

kloubu, kyčelního kloubu a operace šedého zákalu) a délku čekacích lhůt. Institucionální 

dostupnost je možno podle Lamarcha analyzovat prostřednictvím metod obalu dat DEA 

a FDH. U finanční dostupnosti je limitujícím faktorem uplatňovaný systém financování 

zdravotní péče v podmínkách státu. Mezi možnosti hodnocení informační dostupnosti 

nemocniční lůžkové péče lze zařadit i kvalitativní přístupy, ve kterých jsou analyzovány 

zkušeností a názory pacientů např. pomocí specializovaných dotazníkových šetření. 
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Příkladem mohou být výsledky zkoumání autorů Lamarch, Pineault, Gauthier, Hamel, 

Haggerty (2011). V tomto případě byli respondenti dotazování i na jiné formy dostupnosti 

jako je úroveň a přístup k informacím (např. o podmínkách a dopadech léčby) a finanční 

dostupnost danou finančními limity pacientů vyplývající z jejich zdravotního pojištění a výše 

vlastního příjmu. V diplomové práci si více přiblížíme místní a institucionální dostupnost, 

(In Vrabková, Vaňková, 2015). 

3.3.2 Možnosti hodnocení prostorové dostupnosti 

Hodnocení prostorové dostupnosti se realizuje prostřednictvím časové dostupnosti 

poskytovatelů akutní lůžkové péče. K vytvoření časových map bylo nutné zpracovat síťovou 

analýzu pomocí software ESRI ArcGIS 10.0, extenze Network Analyst a její funkce Service 

Area. Pro tvorbu síťové analýzy byl teoretickým východiskem matematický obor „teorie 

grafů“. Pomocí grafů byla provedena abstrakce, kde byly jednotlivé objekty nahrazeny 

vrcholy (uzly) a vazby hranami. V této teorii je graf definován jako: 

G = (V, E, ε)          

a je tvořen konečnou množinou vrcholů (V), orientovaných hran (E) a vztahem incidence (ε), 

což je zobrazení E → V
2
, které přiřazuje každé hraně uspořádanou dvojici uzlů. V analýzách 

dostupnosti tato číselná hodnota představovala čas potřebný pro překonání daného úseku.  

Pomocí síťové analýzy byly stanoveny obslužné oblasti od daného místa do určité časové 

vzdálenosti, v tomto případě se jedná o nemocnice. Analýza obslužné oblasti byla založena 

na Dijkstrově algoritmu pro hledání nejkratší cesty v grafu. Její využití umožnila extenze 

Network Analyst. Dijkstrův algoritmus se zabývá problémem nejkratší cesty na souvislém, 

neorientovaném a na nezáporném ohodnoceném grafu. V Dijkstrovu algoritmusmu máme graf 

G a v něm hledáme nejkratší cestu. Hodnota V značí množinu všech vrcholů grafu G 

a množina E zahrnuje všechny hrany grafu G. Algoritmus si pro každý vrchol 

v z V zapamatuje délku nejkratší možné trasy, kterou je možné se k tomuto vrcholu dostat. 

Tato hodnota je označena jako d[v], přičemž všechny vrcholy v mají na začátku hodnotu 

d[v]=∞ kromě počátečního vrcholu s, který má d[s]=0. Nekonečno symbolizuje, že neznáme 

cestu k vrcholu. 
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Dijkstrův algoritmus si dále udržuje množiny Z a N. V množině Z jsou obsaženy všechny 

už navštívené vrcholy a v N ty doposud nenavštívené. Algoritmus pracuje tak dlouho, dokud 

množina N není prázdná. Při každém průchodu cyklu se jeden vrchol vmin přesune z množiny 

N do množiny Z. Vždy se bude jednat pouze o ten s nejmenší hodnotou d[v] ze všech vrcholů 

v z N. 

U každého vrcholu u, do kterého vede hrana, jejíž délka je označena jako l(vmin,u) z vmin, 

je provedena následující operace: pokud (d[vmin] + l(vmin,u)) < d[u], pak do d[u] přiřaď 

hodnotu d[vmin] + l(vmin,u), jinak neprováděj nic. Na konci algoritmu je délka nejkratší 

cesty každého vrcholu v z V od počátečního vrcholu s uložena v d[v]. 

Důležité pro tento algoritmus je to, že byl upraven tak, aby ho bylo možno používat 

v kontextu s reálným světem. Respektuje například jednosměrné omezení, omezení otočení, 

zdržení na křižovatkách nebo překážky na silnicích. 

Základ metody síťové analýzy tvořila silniční a uliční síť. Dále byla provedena transformace 

vzdálenosti na časový údaj. K tomuto účelu bylo nutné jednotlivé hrany síťového 

grafu/silniční úseky ohodnotit průměrnou rychlostí, kterou je bude osobní automobil zdolávat. 

Tyto hodnoty byly následně dosazeny do vzorce pro výpočet času, který je potřeba pro ujetí 

vzdálenosti odpovídající délce úseku sítě. 

Ředitelství silnic a dálnic poskytlo data o silniční a uliční síti pro síťovou analýzu a následně 

byla tyto data ohodnocena výše zmíněnou metodou. Pro účely časové dostupnosti 

poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnic) byly stanoveny čtyři obslužné oblasti podle 

časové vzdálenosti od dané nemocnice. Základní rozdělení bylo 20, 30 a 60 minut. 

U fakultních nemocnic byla stanovena ještě oblast s časovou dostupností do 120 minut, 

vzhledem k jejich významu. Umístění nemocnic bylo geograficky lokalizováno a zobrazeno 

pomocí úplných adres, na jejichž základě byla provedena síťová analýza. Díky provedené 

síťové analýze, která využila Dijkstrova algoritmu, a následnému definování časových 

intervalů (20, 30, 60 a 120 minut) byly vytvořeny polygony znázorňující obslužné oblasti 

daných nemocnic, (Vrabková, Vaňková, 2015). 
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3.3.3 Možnosti hodnocení institucionální dostupnosti 

Pro hodnocení institucionální dostupnosti lze využít modely analýzy obalu dat, které pracují 

se vstupními a výstupními proměnnými, jež mají technický charakter. Na vstupu se nejčastěji 

v podmínkách nemocniční péče sledují – počty lůžek, počty lékařů, počty dalšího zdravotního 

personálu i náklady na ošetřovací den. Tyto proměnné jsou pak poměřovány s počty 

hospitalizovaných pacientů či mírou obložnosti (obsazenosti/využití) lůžek, které představují 

výstupní proměnné. Jablonský a Dlouhý (2004, s. 71) uvádějí, že modely analýzy obalu dat 

(DEA – Data envelopment analysis) byly jako specializovaný modelový nástroj navrženy pro 

hodnocení efektivnosti, výkonnosti či produktivity homogenních produkčních jednotek. Podle 

Novosadové a Dlouhého (2007, s. 1) je využívání prostředků efektivnosti či neefektivnosti 

ve veřejném sektoru tématem politiků a ekonomů ve všech vyspělých zemích a jedním 

z hlavních cílů je zvyšování efektivnosti na straně poskytovatelů veřejných služeb. Jablonský 

a Dlouhý (2004, s. 71) vysvětlují ve své publikaci pojem homogenní produkční jednotky, a to 

jako soubory jednotek, které se zabývají produkcí identických nebo ekvivalentních efektů, 

které jsou označovány jako výstupy této jednotky. Hovoří se pouze o pozitivních efektech, 

jejichž vyšší hodnota, vede za jinak nezměněných podmínek, k vyšší výkonnosti dané 

jednotky.  Produkční jednotka pro vytváření efektů spotřebovává vstupy, které mají povahu 

minimalizační, tzn., že nižší hodnota těchto vstupů vede k vyšší výkonnosti sledované 

jednotky. Efektivnost sledované jednotky lze vyjádřit příslušným poměrovým ukazatelem 

mezi výstupy a vstupy. 

Analýza obalu dat (Data Envelopment Analysis, zkráceně DEA) podle Novosadové 

a Dlouhého (2007, s. 1 - 2) vychází z předpokladu, že důležitou podmínkou zvyšování 

výkonnosti je měření efektivnosti produkčních jednotek a identifikace zdrojů neefektivnosti. 

Ve zdravotnictví je analýza obalu dat populární především proto, že umí pracovat 

s vícenásobnými vstupy a výstupy bez nutnosti znalosti cen, které jsou v nedokonalém tržním 

prostředí často stanovované administrativně.  

Analýza obalu dat je v porovnání se statistickými a dalšími metodami relativně nová, 

neparametrická metoda, která se řadí mezi jeden z přístupů hodnocení efektivnosti 

produkčních jednotek. Umožňuje individuálně hodnotit efektivnost jednotlivých produkčních 

jednotek, vzhledem k celému souboru jednotek. Kromě rozdělení jednotek na efektivní 

a neefektivní je možné pro neefektivní jednotky identifikovat zdroj neefektivnosti a určit 
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tak způsob, kterým může jednotka dosáhnout hranici efektivnosti prostřednictvím redukce, 

tzn. navýšením vstupů a výstupů. Mezi další přednosti této metody se řadí možnost 

identifikace „vzoru“ pro neefektivní jednotku. Vzorem pro neefektivní jednotku je jednotka 

efektivní s podobnou kombinací vstupů a výstupů. V neposlední řadě je další výhodou 

možnost využití programového řešení úloh. Nevýhodou této metody je deterministický 

přístup.  

Jablonský a Dlouhý (2004, s. 72) tvrdí, že DEA modely vycházejí z toho, že pro daný 

problém existuje množina přípustných možností (production posibility set), která je tvořená 

všemi možnými (přípustnými) kombinacemi vstupů a výstupů. Množina přípustných 

možností je pak určena tzv. efektivní hranicí, kde produkční jednotky, jejichž kombinace 

vstupů a výstupů leží na této efektivní hranici, tvoří efektivní jednotky. Za efektivní jednotku 

je považována jednotka, u níž se nepředpokládá, že by mohla reálně existovat jednotka, která 

by dosáhla stejných výstupů s nižšími vstupy, případně vyšších výstupů s nižšími vstupy.  

Novosadová a Dlouhý (2007, s. 3) a taktéž Jablonský a Dlouhý (2004, s. 72-79) uvádějí, 

že základem klasifikace DEA modelů je jejich orientace na vstupy a výstupy. Z tohoto 

pohledu je možné definovat 3 modely: 

 Modely orientované na výstupy (output oriented models) – tento typ modelu 

navrhuje v případě neefektivní jednotky, zvýšení množství výstupů, při zachování 

stejného množství vstupů, viz (3.3) a (3.5). 

 Modely orientované na vstupy (input-oriented models) – při neefektivitě jednotky 

se redukuje množství vstupů při zachování současného stavu výstupů, viz (3.2) a (3.4). 

 Odchylkové modely (slack-based models) – tento typ modelů kombinuje oba 

předchozí modely. Dosáhnutí efektivní hranice se uskutečňuje redukcí, resp. zvýšením 

vstupů a výstupů.  

Mezi základní modely analýzy obalu dat se podle Jablonského a Dlouhého (2004, s. 79 – 87) 

řadí CCR model, BCC model a Aditivní model (SBM model). 

Cooper, Seiford a Tone (2007, s. 22) uvádějí, že jeden ze základních modelů DEA model 

CCR byl původně navržen v roce 1978 autory Charnesem, Cooperem a Rhodesem. 
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Pro každou jednotku byl vytvořen virtuální vstup a výstup z doposud neznámé hmotnosti (vi) 

a (ur), viz (3.1): 

    (3.1) 

 

 

Následně se tito autoři snažili ke stanovení hmotnosti pomocí lineárního programování tak, 

aby se maximalizoval poměr mezi virtuálním výstupem a virtuálním vstupem. 

Jablonský a Dlouhý (2004, s. 81 – 83) popisují výpočty CCR modelu následovně: 

Model CCR orientovaný na vstupy:  

maximalizovat   z = ∑
r
i ui  yiq  

za podmínek  ∑
r
i ui  yik≤ ∑

m
j  vj  xjk ,   k =1, 2, ..., n,    (3.2) 

   ∑
m

j vj  xjq = 1, 

   ui ≥ ԑ , 

   vj ≥ ԑ ,    i = 1, 2, ..., r, 

       j = 1, 2, ..., m. 

kde z je míra efektivnosti jednotky Uq, ε je infinitezimalní konstanta, pomocí které model 

zabezpečuje, aby všechny váhy vstupů a výstupů byly kladné a aby byly alespoň nějakou 

minimální měrou zahrnuty v modelu, xik, i = 1,2,...,m, k = 1,2,...,n, je hodnota i-tého vstupu 

pro jednotku Uk a yik, i = 1,2,...,r, k = 1,2,...,n, je hodnota i-tého výstupu pro jednotku Uk. 

Hodnoty vstupů a výstupů jsou uspořádány do matic x a y, které mají rozměr (m, n) resp. 

(r, n), (Jablonský, Dlouhý, 2004, s. 80). 

Model CCR orientovaný na výstupy: 

minimalizovat  g = ∑
m

j  vj  xjq , 

za podmínek  ∑
r
i ui yik ≤ ∑

m
j vj  xjk ,   k =1, 2, ..., n,    (3.3) 

   ∑
r
i ui  yiq = 1, 

    ui ≥ ԑ ,   

   vj ≥ ԑ ,    i = 1, 2, ..., r, 

       j = 1, 2, ..., m. 

virtuální vstup = v1x1o + . . . + vmxmo 

virtuální výstup = u1y1o + . . . + usyso. 
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BCC model je podle Jablonského a Dlouhého (2004, s. 84) modifikace CCR modelu, který 

uvažuje variabilní výnosy z rozsahu (klesající, rostoucí, konstantní) oproti konstantním 

výnosům z rozsahu. Tento model navrhli v roce 1984 Banker, Charnes a Cooper. 

Dlouhý a Novosadová ( 2007, s. 4)  popisují výpočty BCC modelu následovně: 

Model BCC orientovaný na vstupy: 

maximalizovat  z = ∑
r
i ui  yiq + µ , 

za podmínek  ∑
r
i ui  yik + µ ≤ ∑

m
j  vj  xjk ,  k =1, 2, ..., n,    (3.4) 

   ∑
m

j vj  xjq = 1, 

    ui ≥ ԑ ,     i = 1, 2, ..., r, 

   vj ≥ ԑ ,    j = 1, 2, ..., m, 

   µ - libovolné.   

kde µ je duální proměnná přiřazena podmínce konvexnosti e
T
λ = 1 modelu. 

Model BCC orientovaný na výstupy: 

Minimalizovat  g = ∑
m

i vj  xjq + v, 

 za podmínek  ∑
r
i ui  yik≤ ∑

m
j vj  xjk + v ,  k =1, 2, ..., n,    (3.5) 

   ∑
r
i ui  yiq = 1, 

    ui ≥ ԑ ,    i = 1, 2, ..., r, 

   vj ≥ ԑ ,    j = 1, 2, ..., m, 

   v - libovolné.  

kde v je duální proměnná přiřazena podmínce konvexnosti e
T
λ = 1 duálního BCC modelu, 

který je orientován na výstupy. 
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4 ZHODNOCENÍ DOSTUPNOSTI AKUTNÍ LŮŽKOVÉ 

PÉČE VE VYBRANÝCH KRAJÍCH 

Pro hodnocení místní dostupnosti byly vybrány všechny medicínské obory akutní lůžkové 

péče. Místní dostupnost byla hodnocena a zkoumána z hlediska dojezdové doby a časových 

pásem – 20, 30 a 60 minut. Analýza dojezdové doby byla získána pomocí síťové analýzy 

a Dijkstrova algoritmu. Dojezdová doba se zkoumala u těch poskytovatelů, kteří poskytují 

všechny čtyři základní medicínské obory, dále zde byli zařazeni poskytovatelé, kteří poskytují 

alespoň tři ze základních medicínských oborů a ostatní poskytovatelé akutní lůžkové péče, 

kteří se zaměřují především na jiné medicínské obory. Dojezdová dostupnost a její úroveň 

byla porovnávána s mírou efektivity jednotlivých poskytovatelů akutní lůžkové péče, která 

byla modelována pomocí metody DEA, která byla vstupně orientovaná s konstantními výnosy 

z rozsahu. V rámci vstupních a výstupních proměnných zde byly zařazeny takové parametry, 

které vypovídají o institucionálním zabezpečení daných poskytovatelů. Výsledky práce 

se realizují na základě porovnání úrovně dostupnosti dojezdové doby a efektivnosti, která 

odpovídá institucionální dostupnosti podle jednotlivých okresů v daných krajích.  

4.1 Zhodnocení místní dostupnosti v Moravskoslezském kraji 

Jak již bylo uvedeno v kap. 3, Moravskoslezský kraj je vymezen územím 6 okresů – Bruntál, 

Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava – město a rozkládá se na rozloze 

5 427 km
2
. Počet obyvatel činil k 1. 1. 2013 celkem 1 226 602 obyvatel. Hustota zalidnění 

je 226 obyvatel na km
2
. Tento kraj se řadí svým počtem obyvatel mezi čtyři největší kraje 

v České republice.  

V Moravskoslezském kraji působí celkem 18 poskytovatelů akutní lůžkové péče
1
, z toho 

10 poskytuje akutní lůžkovou péči, a to včetně jedné fakultní nemocnice, ve všech 

4 základních medicínských oborech. V Moravskoslezském kraji se k 31. 12. 2013 nacházelo 

5 838 lůžek akutní lůžkové péče. 

                                                 

1
 CNS – Centrum Třinec a Nemocnice v Českém Těšíně jako jediní dva z 18 poskytovatelů akutní lůžkové péče 

neposkytují v kardexu oficiální údaje o počtu lůžek a průměrně obsazených lůžcích na 1 úvazek lékaře na den. 
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Na Obr. 4.1 je znázorněna dojezdová doba všech poskytovatelů akutní lůžkové péče 

v Moravskoslezském kraji. V okrese Karviná a Ostrava – město je dojezdová doba 

do 20 minut v rámci celého území.  Nejméně příznivá je dojezdová doba na území okresu 

Bruntál, kdy téměř z 1/3 je dojezdová doba do 30 minut a další 1/3 do 60 minut. Další méně 

příznivou dojezdovou dobu má okres Frýdek – Místek, především jeho jihovýchodní část, kde 

je dojezdová doba do 30 minut a v pomezních částech do 60 minut. Na území okresů Opava 

a Nový Jičín je dojezdová doba převážně do 20 minut, ale v jihozápadních pomezních částech 

těchto okresů je dojezdová doba do 30 i 60 minut, (Vrabková, Vaňková, 2015). 

Obr. 4.1 Dojezdová doba poskytovatelů akutní lůžkové péče v Moravskoslezském kraji 

 
VRABKOVÁ, I. a I. VAŇKOVÁ. Evaluation models of efficiency and quality of bade care in hospitals. 2015. 

Legenda:  - poskytuje všechny základní medicínské obory;  - poskytuje většinu základních medicínských 

oborů;  - poskytuje vybrané medicínské obory,  - fakultní nemocnice. 

V přehledné Tab. 4.1 je uveden počet poskytovatelů dle jednotlivých okresů, počtu obyvatel, 

rozlohy a počtu lůžek na 10 000 obyvatel. Nejvíce poskytovatelů akutní lůžkové péče 

se nachází v okrese Karviná a nejméně je v okrese Opava, kde se nachází pouze jeden 

poskytovatel akutní lůžkové péče na docela rozlehlém území. Počet lůžek se týká pouze 
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nemocnic. Nejvíce lůžek na 10 000 obyvatel připadá v okrese Ostrava - město. Nejméně lůžek 

je pak opět v okrese Opava. 

Tab. 4.1 Vybrané údaje Moravskoslezského kraje 

Okres Počet obyvatel Rozloha v km
2
 

Počet 

poskytovatelů 

Počet lůžek na 

10 000 obyvatel 

Bruntál 95 172 1 536 2 49,5 

Frýdek - Místek 212 537 1 208 4 45,2 

Karviná 258 340 356 5 44,9 

Nový Jičín 151 899 882 3 36,6 

Opava 177 010 1 113 1 27,9 

Ostrava - město 326 874 332 3 67,3 

Zdroj: ÚZIS. Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013, on-line, vlastní úprava. 

4.2 Zhodnocení místní dostupnosti v Jihomoravském kraji 

Jihomoravský kraj je vymezen územím 7 okresů – Blansko, Brno – město, Brno – venkov, 

Břeclav, Hodonín, Výškov a Znojmo a rozkládá se na území 7 195 km
2
. Počet obyvatel činil 

k 1. 1. 2013 celkem 1 168 650 obyvatel a hustota zalidnění je 162 obyvatel na km
2
. Tento kraj 

se také řadí k největším krajům, co se týče počtu obyvatel. 

V Jihomoravském kraji se nachází 21 poskytovatelů akutní lůžkové péče, z nichž 9 poskytuje 

akutní lůžkovou péči ve všech 4 základních medicínských oborech. V Jihomoravském kraji 

se k 31. 12. 2013 nacházelo 7 156 lůžek akutní lůžkové péče. 

Obr. 4.2 znázorňuje dojezdovou dobu všech 21 poskytovatelů akutní lůžkové péče, kteří mají 

sídlo na území Jihomoravského kraje. Pouze v okrese Brno – město platí stejná dojezdová 

doba pro celé území, a to do 20 minut. V ostatních okresech je vedle 20 minutové dojezdové 

doby, která je dosažitelná v okruhu sídel poskytovatelů akutní lůžkové péče ve všech 

základních medicínských oborech, dojezdová doba do 30 minut. V okrajových částech okresů 

Brno – město, Břeclav, Znojmo a Hodonín je dojezdová doba i do 60 minut, (Vrabková, 

Vaňková, 2015). 
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Obr. 4.2 Dojezdová doba poskytovatelů akutní lůžkové péče v Jihomoravském kraji 

 
VRABKOVÁ, I. a I. VAŇKOVÁ. Evaluation models of efficiency and quality of bade care in hospitals. 2015. 

Legenda:  - poskytuje všechny základní medicínské obory;  - poskytuje většinu základních medicínských 

oborů;  - poskytuje vybrané medicínské obory,  - fakultní nemocnice. 

 

Tab. 4.2 Vybrané údaje Jihomoravského kraje 

Okres Počet obyvatel Rozloha v km
2
 

Počet 

poskytovatelů 

Počet lůžek na 

10 000 obyvatel 

Blansko 107 746 862 2 40,0 

Brno - město 377 508 230 10 105,7 

Brno - venkov 210 729 1 499 2 14,7 

Břeclav 114 978 1 038 3 61,7 

Hodonín 155 742 1 099 2 44,6 

Vyškov 90 041 876 1 47,9 

Znojmo 113 334 1 590 1 52,1 

Zdroj: ÚZIS. Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013, on-line, vlastní úprava. 

Tab. 4.2 opět znázorňuje vybrané údaje Jihomoravského kraje, týkající se počtu obyvatel, 

rozlohy, počtu poskytovatelů a počtu lůžek na 10 000 obyvatel. Nejvíce poskytovatelů 

se nachází na nejmenším území a to v okrese Brno – město. Nejméně poskytovatelů akutní 

lůžkové péče se nachází v okresech Vyškov a Znojmo. Nejvíce lůžek připadajících na 10 000 

obyvatel je v okrese Brno – město a nejméně lůžek v okrese Brno – venkov.  
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4.3 Zhodnocení technické dostupnosti v Moravskoslezském kraji 

Technickou dostupnost, která je dána efektivitou jsem sledovala v průběhu let u 16 

poskytovatelů akutní lůžkové péče, jak lze vidět v Tab. 4.3. Pro hodnocení byly použity pouze 

vstupně orientované ukazatelé, tedy počet lůžek a průměrně obsazená lůžka na 1 úvazek 

lékaře na den. Jestliže je hodnota rovná 1, tak daná nemocnice je efektivní a optimálně 

využívá své vstupní proměnné (počet lůžek, průměrně obsazená lůžka na 1 úvazek lékaře 

na den). Čím více se hodnota vzdaluje od jedné, tím je daná nemocnice méně efektivní, 

protože nejsou plně využita lůžka a počet lůžek a lékařů je předimenzovaný. 

Tab. 4.3 Efektivnost poskytovatelů akutní lůžkové péče v MSK 

Název zařízení 
Efektivita 

2009 2010 2011 2012 2013 

Nemocnice Krnov 0,6242 0,6552 0,6860 0,7238 0,7313 

Podhorská nemocnice  0,6277 0,5911 0,4935 0,5161 0,5216 

Nemocnice ve Frýdku-Místku 0,8550 0,8493 0,8245 0,8650 0,8716 

Nemocnice Třinec 0,7189 0,7012 0,7372 0,7992 0,7979 

Nemocnice Podlesí 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Nemocnice s poliklinikou 

Karviná-Ráj 0,6882 0,7158 0,7558 0,7626 0,7801 
Nemocnice s poliklinikou 

Havířov 0,6129 0,6017 0,6231 0,6329 0,7475 
Bohumínská městská 

nemocnice  0,5461 0,4999 0,4983 0,4668 0,5888 

Karvinská hornická nemocnice  0,9781 0,9467 0,9914 0,9296 0,8637 
Nemocnice s poliklinikou Nový 

Jičín 1,0000 0,8984 0,8558 0,8456 0,8745 

Nemocnice v Bílovci 0,7473 0,6614 0,4631 0,4686 0,4914 

Městská nemocnice Odry 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Slezská nemocnice v Opavě 0,8308 0,8243 0,7720 0,8187 0,8584 

Fakultní nemocnice Ostrava 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Městská nemocnice Ostrava 0,8007 0,7874 0,7576 0,8150 0,8142 

Vítkovická nemocnice  0,6290 0,6732 0,7251 0,7184 0,7271 

Min 0,5461 0,4999 0,4631 0,4668 0,4914 

Max 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Průměr 0,7912 0,7754 0,7615 0,7726 0,7917 

Medián 0,7740 0,7516 0,7567 0,8071 0,8060 

Směrodatná odchylka 
0,1592 0,1563 0,1756 0,1723 0,1516 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Z Tab. 4.3 lze vidět, že efektivní za celé sledované období jsou pouze 3 nemocnice a to 

Nemocnice Podlesí, Městská nemocnice Odry a Fakultní nemocnice v Ostravě. V roce 2009 

byla efektivní taktéž Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně. Vývoj efektivnosti nemocnic 

lépe zobrazuje graf na Obr. 4.3. Mezi nejméně efektivní se řadí Bohumínská městská 

nemocnice a Nemocnice v Bílovci.  

Obr. 4.3 Vývoj efektivnost poskytovatelů akutní lůžkové péče v MSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Tab. 4.4 zobrazuje vstupy jednotlivých poskytovatelů akutní lůžkové péče 

v Moravskoslezském kraji za rok 2013, a jaká by měla být cílová hodnota těchto vstupů, 

aby dané nemocnice byly efektivní. Efektivní je pouze Nemocnice Podlesí, Městská 

nemocnice Odry a Fakultní nemocnice v Ostravě. Aby Nemocnice v Krnově byla efektivní, 

měla by počet lůžek snížit o 84 a počet lékařů na den o 1,3. Podhorská nemocnice by měla 

počet lůžek snížit o 75 a počet lékařů o 1,8 na den. Nemocnice ve Frýdku – Místu by počet 

lékařů na den měla snížit o 0,4 a počet lůžek o 53. Nemocnice Třinec bude efektivní, když 

počet lůžek sníží o 72 a počet lékařů na den o 1,1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj 

by počet lůžek měla snížit o 80 a počet lékařů o 0,8 na den. Nemocnice s poliklinikou 

v Havířově by počet lůžek měla snížit o 97 a počet lékařů na den o 0,9. Bohumínská městská 
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nemocnice by počet lékařů měla snížit o 3,5 na den a počet lůžek o 57. Karvinská hornická 

nemocnice by taktéž měla počet lůžek snížit o 20 a počet lékařů o 0,4 na den. Nemocnice 

s poliklinikou v Novém Jičíně by počet lůžek měla snížit o 50 a počet lékařů na den o 0,4. 

Nemocnice v Bílovci by počet lékařů na den měla snížit o 4,8 a počet lůžek o 66. Slezská 

nemocnice v Opavě by počet lůžek měla snížit o 70 a počet lékařů o 0,6 na den. Městská 

nemocnice Ostrava by počet lůžek měla snížit o 128 a počet lékařů na den o 0,8 a poslední 

Vítkovická nemocnice by počet lůžek měla snížit o 109 a počet lékařů o 0,8.  

Tab. 4.4 Aktuální a cílové hodnoty poskytovatelů MSK pro rok 2013 

Název zařízení Efektivnost 

Aktuální hodnota Cílová hodnota 

Počet 

lůžek 
Počet 

lékařů/den 
Počet 

lůžek 
Počet 

lékařů/den 

Nemocnice Krnov 0,7313 314 4,0 230 2,7 

Podhorská nemocnice  0,5216 157 3,8 82 2,0 

Nemocnice ve Frýdku-Místku 0,8716 409 3,1 356 2,7 

Nemocnice Třinec 0,7979 356 4,4 284 3,3 

Nemocnice Podlesí 1,0000 153 1,8 153 1,8 

Nemocnice s poliklinikou Karviná-

Ráj 
0,7801 366 3,6 286 2,8 

Nemocnice s poliklinikou Havířov 0,7475 383 3,4 286 2,5 

Bohumínská městská nemocnice  0,5888 138 7,2 81 3,7 

Karvinská hornická nemocnice  0,8637 148 3,1 128 2,7 

Nemocnice s poliklinikou Nový 

Jičín 
0,8745 396 3,5 346 3,1 

Nemocnice v Bílovci 0,4914 130 9,4 64 4,6 

Městská nemocnice Odry 1,0000 30 4,7 30 4,7 

Slezská nemocnice v Opavě 0,8584 493 4,1 423 3,5 

Fakultní nemocnice Ostrava 1,0000 1 112 3,0 1112 3,0 

Městská nemocnice Ostrava 0,8142 687 4,3 559 3,5 

Vítkovická nemocnice  0,7271 400 3,0 291 2,2 

Zdroj: vlastní zpracování. 

4.4 Zhodnocení technické dostupnosti v Jihomoravském kraji 

Technická dostupnost byla opět jako v Moravskoslezském kraji sledována v průběhu let a je 

zobrazována v Tab. 4.5. Opět se pracovalo pouze se vstupně orientovanými ukazateli – počty 

lůžek a průměrně obsazenými lůžky na 1 úvazek lékaře na den.  
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Tab. 4.5 Efektivnost poskytovatelů akutní lůžkové péče v JHK 

Název zařízení 
Efektivita 

2009 2010 2011 2012 2013 

Nemocnice Boskovice 1,0000 1,0000 0,9821 0,9193 0,9621 

Nemocnice Blansko 0,6231 0,6424 0,6152 0,6780 0,6711 

Fakultní nemocnice u sv. 

Anny 0,8037 0,7768 0,7582 0,7850 0,7723 

Fakultní nemocnice Brno 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Centrum kardiovaskulární 

a transplantační chirurgie 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Masarykův onkologický 

ústav 0,8452 0,8331 0,9161 0,8787 0,8779 

Úrazová nemocnice 1,0000 0,9831 1,0000 1,0000 1,0000 

Nemocnice milosrdných 

bratří 1,0000 0,9429 0,9015 0,9518 0,9406 

BMI chirurgie 0,9369 1,0000 0,8827 - - 

SurGal Clinic - - 0,7018 0,9467 0,8584 

DELTA 0,6963 0,6358 - - - 

Sanatorium HELIOS 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

VS ČR Vazební věznice 0,4233 0,3678 0,2762 0,3100 0,3149 

Vojenská nemocnice 0,5179 0,7439 0,6757 0,6875 0,7166 

Nemocnice Ivančice 0,8219 0,6903 0,6022 0,6188 0,6286 

Nemocnice Tišnov 0,5446 0,4706 0,4698 0,5840 0,4521 

Nemocnice Břeclav 0,9838 0,9807 1,0000 1,0000 1,0000 

Městská nemocnice 

Hustopeče 0,5072 0,5073 0,4175 0,5987 0,4611 

Nemocnice Valtice 0,3311 0,2852 0,2204 0,3622 0,2530 

Nemocnice TGM Hodonín 0,8700 0,8524 0,8357 0,9343 0,9896 

Nemocnice Kyjov 0,9324 0,9136 0,8649 0,8716 0,9056 

Nemocnice Výškov 0,7913 0,7507 0,7656 0,7516 0,7841 

Nemocnice Znojmo 0,8138 0,8814 0,8113 0,7924 0,9124 

Min 0,3311 0,2852 0,2204 0,3100 0,2530 

Max 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Průměr 0,7928 0,7845 0,7590 0,7938 0,7857 

Medián 0,8336 0,8427 0,8235 0,8716 0,8779 

Směrodatná odchylka 0,2079 0,2154 0,2335 0,2035 0,2325 

Zdroj: vlastní zpracování.  

V Jihomoravském kraji bylo oproti Moravskoslezskému kraji více nemocnic, které 

dosahovaly efektivnosti. Mezi efektivní nemocnice, které dosahovaly hodnoty 1 za celé 

sledované období je možno zařadit Fakultní nemocnici v Brně, Centrum kardiovaskulární 

a transplantační chirurgie a Sanatorium HELIOS. Vývoj efektivnosti opět lépe zobrazuje graf 

na Obr. 4.4, kde lze vidět, že Nemocnice Boskovice byla efektivní pouze v letech 2009 

a 2010. Úrazová nemocnice v Brně dosahovala efektivnosti ve všech letech, kromě roku 

2010. Nemocnice milosrdných bratří byla efektivní pouze v roce 2009. BMI chirurgie 
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poskytovala informace pouze za první 3 roky a efektivní byla pouze v roce 2010 a Nemocnice 

Břeclav byla efektivní v letech 2011 – 2013.  

Obr. 4.4 Vývoj efektivnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče v JHK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Tab. 4.6 opět ukazuje aktuální hodnotu vstupů poskytovatelů akutní lůžkové péče 

v Jihomoravském kraji za rok 2013 a cílovou hodnotu, ke které by každé zařízení mělo 

dospět, aby bylo efektivní. V roce 2013 byla efektivní Fakultní nemocnice Brno, Centrum 

kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Úrazová nemocnice v Brně, Sanatorium HELIOS 

a Nemocnice v Břeclavi. Nemocnice Boskovice by byla efektivní, kdyby počet lůžek snížila 

o 10 a počet lékařů na den o 0,1. Nemocnice Blansko by počet lůžek měla snížit o 59 a počet 

lékařů o 1,6 na den. Fakultní nemocnice U sv. Anny by počet lékařů na den měla snížit o 0,7 

a počet lůžek o 208. Masarykův onkologický ústav by počet lůžek měl snížit o 31 a počet 
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lékařů na den o 0,3. Nemocnice Milosrdných bratří by měla počet lůžek snížit o 13 a počet 

lékařů o 0,3 na den. SurGal Clinic by měl počet lůžek snížit o 12 a počet lékařů na den o 0,4. 

Vazební věznice Brno by měla počet lůžek snížit o 77 a počet lékařů o 3,8 na den. Vojenská 

nemocnice v Brně by měla počet lékařů na den snížit o 1,2 a počet lůžek o 63. Nemocnice 

Ivančice by počet lůžek měla snížit o 79 a počet lékařů na den o 1,9. Nemocnice Tišnov 

by počet lůžek měla snížit o 52 a počet lékařů na den o 5,2. Městská nemocnice Hustopeče 

by měla počet lékařů na den snížit o 3,1 a počet lůžek o 68. Nemocnice Valtice by měla počet 

lékařů na den snížit o 14,5 a počet lůžek o 123. Nemocnice TGM Hodonín by počet lůžek 

měla snížit o 2 a počet lékařů na den by měla zachovat na stejné hodnotě 2,9. Nemocnice 

Kyjov by měla počet lůžek snížit o 47 a počet lékařů na den o 0,3. Nemocnice Vyškov 

by měla počet lůžek snížit o 93 a počet lékařů na den o 1 a poslední Nemocnice Znojmo by 

svůj počet lůžek měla snížit o 52 a počet lékařů o 0,2 na den. 

Tab. 4.6 Aktuální a cílové hodnoty poskytovatelů JHK pro rok 2013 

Název zařízení Efektivnost 

Aktuální hodnota Cílová hodnota 

Počet 

lůžek 
Počet 

lékařů/den 
Počet 

lůžek 
Počet 

lékařů/den 

Nemocnice Boskovice 0,9621 251 2,9 241 2,8 

Nemocnice Blansko 0,6711 180 5,0 121 3,4 

Fakultní nemocnice U sv. Anny 0,7723 913 3,2 705 2,5 

Fakultní nemocnice Brno 1,0000 1 906 2,8 1906 2,8 

Centrum kardiovaskulární a 

transplantační chirurgie 
1,0000 90 1,9 90 1,9 

Masarykův onkologický ústav 0,8779 254 2,8 223 2,5 

Úrazová nemocnice v Brně 1,0000 174 2,8 174 2,8 

Nemocnice Milosrdných bratří 0,9406 223 4,7 210 4,4 

SurGal Clinic  0,8584 85 3,0 73 2,6 

Sanatorium HELIOS 1,0000 11 2,1 11 2,1 

VS ČR Vazební věznice Brno 0,3149 113 5,6 36 1,8 

Vojenská nemocnice Brno 0,7166 222 4,2 159 3,0 

Nemocnice Ivančice 0,6286 214 5,0 135 3,1 

Nemocnice Tišnov 0,4521 95 9,5 43 4,3 

Nemocnice Břeclav 1,0000 419 4,4 419 4,4 

Městská nemocnice Hustopeče 0,4611 126 5,8 58 2,7 

Nemocnice Valtice 0,2530 164 19,4 41 4,9 

Nemocnice TGM Hodonín 0,9896 196 2,9 194 2,9 

Nemocnice Kyjov 0,9056 499 3,6 452 3,3 

Nemocnice Vyškov 0,7841 431 4,5 338 3,5 

Nemocnice Znojmo 0,9124 590 2,7 538 2,5 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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4.5 Celkové zhodnocení místní a technické dostupnosti 

Pro lepší porovnání místní a technické dostupnosti jak jednotlivých okresů, tak i vybraných 

krajů byla sestavena následující Tab. 4.7, která zahrnuje počet poskytovatelů, míru dopravní 

dostupnosti a efektivitu za jednotlivé okresy i kraje. K určení míry dopravní dostupnosti byly 

stanoveny hodnoty 1 – 5, kde hodnota 1 znamená, že na celém území je dopravní dostupnost 

do 20 minut. Hodnota 2 znamená území, kde na většině toho území je dopravní dostupnost 

do 20 minut a na okrajových částech do 30 minut. Hodnota 3 představuje dostupnost půl 

na půl, tedy z většiny je to do 20 minut a zbytek území má dopravní dostupnost do 30 – 60 

minut. Hodnota 4 znamená, že větší část území má dopravní dostupnost 30 minut a více 

a hodnota 5 představuje, že dostupnost je na celém území nad 30 minut. K určení míry 

efektivity byly taktéž stanoveny hodnoty 1 – 5, kde hodnota 1 znamená efektivitu rovné 1. 

Hodnota 2 znamená efektivitu v rozmezí 0,99 – 0,85. Hodnota 3 představuje efektivitu 

v rozmezí 0,84 – 0,75. Hodnota 4 odpovídá efektivitě v rozmezí 0,74 – 0,65 a hodnota 

5 efektivitě v rozmezí 0,64 – 0,55. 

Tab. 4.7 Zhodnocení místní a technické dostupnosti MSK a JHK za rok 2013 

Okresy 
Počet 

poskytovatelů 
Míra dopravní 

dostupnosti 
Efektivita Míra efektivity 

Bruntál 2 4 0,6265 5 
Frýdek - Místek 4 3 0,8898 2 

Karviná 5 1 0,7450 4 

Nový Jičín 3 2 0,7886 3 

Opava 1 3 0,8584 2 
Ostrava - město 3 1 0,8471 3 

Blansko 2 2 0,8166 3 
Brno - město 10 1 0,8481 3 
Brno - venkov 2 2 0,5404 5 

Břeclav 3 3 0,5714 5 

Hodonín 2 3 0,9476 2 

Vyškov 1 2 0,7841 3 

Znojmo 1 3 0,9124 2 

MSK 18 2,33 0,7926 3 

JHK 21 2,29 0,7744 3 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce na téma dostupnost akutní lůžkové péče ve vybraných krajích směřovala 

k dosažení cíle, který byl definován v úvodu, a to zhodnotit institucionální a místní dostupnost 

akutní lůžkové péče v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji za období 2009 – 2013. 

K dosažení stanoveného cíle byla formulována hypotéza, že dostupnost i efektivnost akutní 

lůžkové péče je v Moravskoslezském i Jihomoravském kraji rozdílná, a to jak mezi 

jednotlivými okresy, tak i mezi vybranými kraji. Tato hypotéza byla potvrzena pouze z části, 

tzn., že srovnatelná je mezi kraji, avšak mezi jednotlivými okresy je rozdílná. 

Na základě modelování dopravní dostupnosti, kde byla použita metoda síťové analýzy 

a Dijkstrova algoritmu, a institucionální dostupnosti, kde byla použita metoda DEA, byly 

v rámci diplomové práce získány tyto hlavní poznatky: 

Dopravní dostupnost je v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji srovnatelná. V rámci 

stanovené škály dosahují oba kraje v průměru hodnoty 2, což znamená, že na většině území 

je dopravní dostupnost do 20 minut a na okrajových částech je do 30 minut. Co se týče 

jednotlivých okresů v krajích, tak v Moravskoslezském kraji je na tom nejlépe okres Karviná 

a Ostrava – město, kde na celém území je dopravní dostupnost do 20 minut. Nejhůře je na tom 

okres Bruntál, který dosahuje hodnoty 4, tzn., že větší část území má dopravní dostupnost 

30 minut a více. Pouze okres Nový Jičín dosahuje hodnoty 2, kde dopravní dostupnost je na 

většině území do 20 minut a na okrajových částech do 30 minut. Okresy Frýdek – Místek 

a Opava dosahují hodnoty 3 – na těchto územích je z většiny dopravní dostupnost do 20 minut 

a zbytek je do 30 – 60 minut. V Jihomoravském kraji je na tom nejlépe pouze okres Brno – 

město, který má na celém území dopravní dostupnost do 20 minut. Okresy Blansko, Brno – 

venkov a Vyškov dosahují hodnoty 2, tedy na většině území je dopravní dostupnost 

do 20 minut a v okrajových částech je do 30 minut. Hodnoty 3, kde je z většiny dopravní 

dostupnost do 20 minut a zbytek do 30 – 60 minut dosahují okresy Břeclav, Hodonín 

a Znojmo.  

Většina okresů tedy dosahuje v rámci stanovené škály hodnoty 2 a 3, kromě okresu Bruntál, 

který jako jediný dosahuje hodnoty 4. Řešením ztížené dopravní dostupnosti by mohlo být 

zlepšení dopravní infrastruktury v okresech či krajích, popř. umístění sídla na vhodnější 

lokalitu.  



49 

 

Efektivnost, která odpovídá institucionální dostupnosti, byla zkoumána z omezeného pohledu, 

jelikož byla orientovaná pouze na vstupy a zahrnovala ukazatele - počet lůžek a průměrně 

obsazená lůžka na 1 úvazek lékaře na den. Pomocí metody DEA bylo zjištěno, že efektivnost 

je v Moravskoslezském i Jihomoravském kraji opět srovnatelná. V roce 2013 činila 

efektivnost v Moravskoslezském kraji 0,7926 a v Jihomoravském kraji 0,7744. Oběma 

krajům byla v rámci stanovené škály přiřazena hodnota 3. V Moravskoslezském kraji byla 

hodnota 2 přiřazena okresům Frýdek – Místek a Opava, kde jejich efektivnost byla v rozmezí 

0,99 – 0,85. Okresům Nový Jičín a Ostrava – město byla přiřazena hodnota 3 a jejich 

efektivnost spadala do rozmezí 0,84 – 0,75. Hodnotu 4 měl okres Karviná, kde efektivnost 

je v rozmezí 0,74 – 0,65. V okrese Bruntál byla efektivnost v rozmezí 0,65 – 0,55 a byla mu 

tedy určena hodnota 5. V Jihomoravském kraji měly hodnotu 2 okresy Hodonín a Znojmo, 

hodnotu 3 okresy Blansko, Brno – město a Vyškov a hodnoty 5 dosahovaly okresy Brno – 

venkov a Břeclav.  

Ačkoliv někteří poskytovatelé akutní lůžkové péče dosahovali nejlepší dostupnosti 

(efektivity), v průměru za celé okresy nedosahoval ani jeden okres efektivity. Efektivnost 

záleží na jednotlivých poskytovatelích, jakým způsobem upraví počet lůžek či počet lékařů 

na den, který bude odpovídat poptávce po péči v daném regionu. Návrh na změny je uveden 

v diplomové práci v kap. 4, kde jednotliví poskytovatelé akutní lůžkové péče by měli snížit 

počty lůžek a počty lékařů na den, aby byli efektivní. V této záležitosti je také třeba zvažovat, 

že se jedná o veřejný statek a veřejnou službu, kde otázky efektivity musí být zvažovány 

a řešeny s ohledem na zabezpečení této služby v daném regionu.  

Dobrá dopravní dostupnost neznamená, že je daný okres taktéž efektivní a opačně. Např. 

okresy Karviná, Ostrava – město a Brno – město mají na celém svém území dopravní 

dostupnost do 20 minut, ale jejich efektivnost je u Karviné v rozmezí 0,74 – 0,65 a u okresů 

Ostrava – město a Brno – město v rozmezí 0,84 – 0,75. Zato okresy Frýdek – Místek, Opava, 

Hodonín a Znojmo jsou relativně efektivní, jejich hodnota je v rozmezí 0,99 – 0,85, ale jejich 

dopravní dostupnost je horší. Na jedné polovině území je dostupnost do 20 minut a na druhé 

polovině do 30 – 60 minut. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že mezi úrovní místní 

a institucionální dostupnosti není vzájemná vazba. 
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Příloha č. 1 Zdravotnický systém v ČR 

Zdroj: GLADKIJ, I. Management ve zdravotnictví, 2003, s. 55, vlastní úprava. 
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Příloha č. 2 Mapa Moravskoslezského kraje 

 

 

 

 

 

Zdroj:Webové stránky Cerma objektu, dostupné na: http://www.ceramobjekt.cz/index.php?id=reference&kat=1

&vypis=mapa&kraj=moravskoslezsky-kraj. 

 

Zdroj: ČSÚ, Změna hranic okresů v Moravskoslezském kraji k 1. 1. 2007, dostupné na: 

http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/zmena_hranic_okresu_v_moravskoslezskem_kraji_k_1_1_2007/$File/zm%

C4%9Bna_okresy.jpg. 
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Příloha č. 3 Základní ukazatelé nemocnic v MSK za rok 2009 – 2013 

Tab. I. Vstupní a výstupní parametry jednotlivých nemocnic v MSK za rok 2009 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ÚZIS. Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2009, s. 11 – 19, dostupné na: 

http://www.uzis.cz/katalog/kardexy/zdravotnictvi-moravskoslezskeho-kraje. 

 

Tab. II. Vstupní a výstupní parametry jednotlivých nemocnic v MSK za rok 2010 

Okres Název zařízení 

Počet Využití 

lůžek ve 

dnech 

Průměrná 

ošetřovací 

doba 
lůžek k 31. 

12. 2010 
hospitalizova

ných 

Bruntál 
Nemocnice Krnov, p.o. 341 13 938 223,6 5,5 

Podhorská nemocnice a.s. 

Rýmařov 117 4 144 215,4 6,1 

Frýdek - 

Místek 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, 

p.o. 407 19 228 272,1 5,8 

Nemocnice Třinec, p.o. 375 17 228 277,6 6 

Nemocnice Podlesí a.s. 153 9 626 237,8 3,8 

Okres Název zařízení 

Počet Využití 

lůžek ve 

dnech 

Průměrná 

ošetřovací 

doba lůžek k 31. 

12. 2009 
hospitalizova

ných 

Bruntál 
Nemocnice Krnov, p.o. 341 13 504 245,9 6,2 

Podhorská nemocnice a.s. 

Rýmařov 
117 4 374 215,3 6,3 

Frýdek – 

Místek 

Nemocnice ve Frýdku-

Místku, p.o. 
407 19 413 282,0 5,9 

Nemocnice Třinec, p.o. 375 17 017 283,2 6,2 

Nemocnice Podlesí a.s. 153 9 530 253,0 4,1 

Karviná 

Nemocnice s poliklinikou 

Karviná-Ráj, p.o. 
575 20 316 248,7 7,0 

Nemocnice s poliklinikou 

Havířov, p.o. 
469 15 265 247,1 7,7 

Bohumínská městská 

nemocnice a.s., Bohumín - 

Starý Bohumín 
103 4 882 252,2 5,5 

Karvinská hornická 

nemocnice a.s. 
142 4 832 276,0 8,1 

Nový Jičín 

Nemocnice s poliklinikou 

Nový Jičín, p.o. 
445 20 931 271,3 5,7 

Nemocnice v Bílovci, p.o. 82 3 174 302,3 7,8 

Městská nemocnice Odry 38 1 575 299,8 7,2 

Opava 
Slezská nemocnice v Opavě, 

p.o. 
534 23 095 272,8 6,3 

Ostrava – 

město 

Fakultní nemocnice Ostrava 1 205 43 951 256,5 7,0 

Městská nemocnice Ostrava 783 27 524 266,3 7,6 

Vítkovická nemocnice a.s., 

Ostrava 
458 14 185 194,1 6,3 
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Karviná 

Nemocnice s poliklinikou 

Karviná-Ráj, p.o. 515 19 877 258,7 6,7 

Nemocnice s poliklinikou 

Havířov, p.o. 458 15 242 252,9 7,6 

Bohumínská městská 

nemocnice a.s., Bohumín - 

Starý Bohumín 103 4 889 245 5,2 

Karvinská hornická 

nemocnice a.s. 142 4 544 252,9 7,9 

Nový Jičín 

Nemocnice s poliklinikou 

Nový Jičín, p.o. 412 20 015 283,3 5,8 

Nemocnice v Bílovci, p.o. 82 3 143 282,2 7,4 

Městská nemocnice Odry 38 1 562 306,9 7,5 

Opava 
Slezská nemocnice v Opavě, 

p.o. 534 22 422 255,1 6,1 

Ostrava – 

město 

Fakultní nemocnice Ostrava 1 187 44 472 261,1 7 

Městská nemocnice Ostrava 752 27 066 264,6 7,4 

Vítkovická nemocnice a.s., 

Ostrava 458 14 845 191,1 5,9 
Zdroj: Vlastní zpracování dle ÚZIS. Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2010, s. 11 – 19, dostupné na: 

http://www.uzis.cz/katalog/kardexy/zdravotnictvi-moravskoslezskeho-kraje. 

 

Tab. III. Vstupní a výstupní parametry jednotlivých nemocnic v MSK za rok 2011 

Okres Název zařízení 

Počet Využití 

lůžek ve 

dnech 

Průměrná 

ošetřovací 

doba 
lůžek k 31. 

12. 2011 
hospitalizova

ných 

Bruntál 
Nemocnice Krnov, p.o. 312 14 064 226,2 5,3 

Podhorská nemocnice a.s. 

Rýmařov 
117 4 320 197,2 5,3 

Frýdek - 

Místek 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, 

p.o. 
407 18 929 270,0 5,8 

Nemocnice Třinec, p.o. 349 17 241 270,9 5,7 

Nemocnice Podlesí a.s. 153 9 811 234,2 3,7 

Karviná 

Nemocnice s poliklinikou 

Karviná-Ráj, p.o. 
419 18 926 255,6 6,0 

Nemocnice s poliklinikou 

Havířov, p.o. 
424 15 274 248,0 7,0 

Bohumínská městská 

nemocnice a.s., Bohumín - 

Starý Bohumín 
103 4 902 245,8 5,2 

Karvinská hornická nemocnice 

a.s. 
144 4 786 240,6 7,2 

Nový Jičín 

Nemocnice s poliklinikou Nový 

Jičín, p.o. 
412 19 786 280,9 5,8 

Nemocnice v Bílovci, p.o. 82 3 184 265,2 6,8 

Městská nemocnice Odry 38 1 491 292,8 7,5 

Opava 
Slezská nemocnice v Opavě, 

p.o. 
526 22 718 259,7 6,1 

Ostrava - Fakultní nemocnice Ostrava 1 187 44 511 256,1 6,8 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle ÚZIS. Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2011, s. 11 – 19, dostupné 

na:http://www.uzis.cz/katalog/kardexy/zdravotnictvi-moravskoslezskeho-kraje. 

 

Tab. IV. Vstupní a výstupní parametry jednotlivých nemocnic v MSK za rok 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ÚZIS. Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2012, s. 11 – 19, dostupné na: 

http://www.uzis.cz/katalog/kardexy/zdravotnictvi-moravskoslezskeho-kraje. 

 

Tab. V. Vstupní a výstupní parametry jednotlivých nemocnic v MSK za rok 2013 

město Městská nemocnice Ostrava 752 26 171 254,1 7,3 

Vítkovická nemocnice a.s., 411 15 067 190,4 5,6 

Okres Název zařízení 

Počet Využití 

lůžek ve 

dnech 

Průměrná 

ošetřovací 

doba 
lůžek k 31. 

12. 2012 
hospitalizov

aných 

Bruntál 
Nemocnice Krnov, p.o. 312 14 107 221,0 4,9 

Podhorská nemocnice a.s. 

Rýmařov 
117 4 503 190,6 5,0 

Frýdek - 

Místek 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, 

p.o. 
381 19 222 265,9 5,4 

Nemocnice Třinec, p.o. 341 17 913 282,6 5,4 

Nemocnice Podlesí a.s. 153 9 609 238,4 3,8 

Karviná 

Nemocnice s poliklinikou 

Karviná-Ráj, p.o. 
368 17 573 244,7 5,5 

Nemocnice s poliklinikou 

Havířov, p.o. 
439 15 632 247,4 6,8 

Bohumínská městská nemocnice 

a.s., Bohumín - Starý Bohumín 
103 4 516 235,3 5,4 

Karvinská hornická nemocnice 

a.s. 
145 4 712 252,1 7,4 

Nový Jičín 

Nemocnice s poliklinikou Nový 

Jičín, p.o. 
412 19 334 270,7 5,8 

Nemocnice v Bílovci, p.o. 82 3 029 232,8 6,0 

Městská nemocnice Odry 38 1 522 287,3 7,2 

Opava Slezská nemocnice v Opavě, p.o. 502 22 795 244,9 5,4 

Ostrava - 

město 

Fakultní nemocnice Ostrava 1 087 46 376 280,3 6,6 

Městská nemocnice Ostrava 694 28 561 283,7 6,9 

Vítkovická nemocnice a.s., 

Ostrava 
408 15 099 204,8 5,4 

Okres Název zařízení 
Počet Využití 

lůžek ve 

dnech 

Průměrná 

ošetřovací 

doba 
lůžek k 31. 

12. 2013 
hospitalizova

ných 

Bruntál 
Nemocnice Krnov, p.o. 306 14 470 237,4 5,0 

Podhorská nemocnice a.s. 

Rýmařov 
117 4 148 174,3 4,9 

Frýdek - 

Místek 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, 

p.o. 
377 18 708 267,7 5,4 

Nemocnice Třinec, p.o. 336 17 710 279,4 5,3 

Nemocnice Podlesí a.s. 153 9 652 231,9 3,7 

Karviná Nemocnice s poliklinikou 351 16 647 251,6 5,4 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle ÚZIS. Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2013, s. 11 – 19, dostupné na: 

http://www.uzis.cz/katalog/kardexy/zdravotnictvi-moravskoslezskeho-kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karviná-Ráj, p.o. 

Nemocnice s poliklinikou 

Havířov, p.o. 
383 16 071 268,7 6,4 

Bohumínská městská 

nemocnice a.s., Bohumín - 

Starý Bohumín 
88 4 730 290,0 5,4 

Karvinská hornická nemocnice 

a.s. 
148 4 895 264,8 8,0 

Nový Jičín 

Nemocnice s poliklinikou Nový 

Jičín, p.o. 
396 19 408 274,7 5,6 

Nemocnice v Bílovci, p.o. 50 2 857 308,7 5,4 

Městská nemocnice Odry 30 1 547 308,7 6,0 

Opava 
Slezská nemocnice v Opavě, 

p.o. 
493 23 186 249,1 5,3 

Ostrava - 

město 

Fakultní nemocnice Ostrava 1 112 45 891 270,3 6,5 

Městská nemocnice Ostrava 687 27 876 267,6 6,6 

Vítkovická nemocnice a.s., 

Ostrava 
370 15 250 222,3 5,5 
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Příloha č. 4 Vybrané ukazatelé pro MSK za pětileté období 

  

Moravskoslezský kraj 

2009 2010 2011 2012 2013 

Počet okresů 6 

Počet obyvatel k 1.7 1 249 356 1 244 739 1 232 626 1 228 251  1 223 923 

muži 612 403 609 068 602 904 601 049 599 243  

ženy 636 953 635 671 629 722 627 202 624 680  

standardizovaná úmrtnost 1701,3 1681,3 1 649,50 1 586,90 756,3  

muži 1080,9 1084,9 1 054,70 1 000,10 991,6  

ženy 620,4 596,4 594,8 586,8  575,3 

úmrtnost 5,6 5,4 4,8 4,6 4,9  

kojenec  3,4 3,3 3 2,9 3,3  

novorozenec  2,2 2,1 1,8 1,7 1,6  

potraty na 100 narozen. 34,5 34,5 37,6 35,7 36,85  

Počet nemocnic 18 18 18 18 18  

Počet lékařů v 

nemocnicích 
1 887,16 1 925,48 1 958,59 2 009,47 2 029,69  

Počet ZPBD v 

nemocnicích 
6 519,34 6 530,58 6 396,00 6 359,55 6 322,01  

Počet lůžek v nemocnicích 6 666 6 528 6 282 6 013 5 838  

Počet míst 74 82 82 84 89  

Počet odborných 

léčebných ústavů 
20 21 23 23 24  

Počet lékařů v OLÚ 159,43 164,52 169,08 157 153,66  

Počet ZPBD v OLÚ 836,6 826,66 863,8 848,13 826,61  

Počet lůžek v OLÚ 2 921 2 902 2 864 2 781 2 880  

Počet míst v OLÚ - - - - -  

Počet lázeňských léčeben 3 3 3 3 3  

Počet lékařů v LL 24,1 26,5 23,5 21,5 18,60  

Počet ZPDB v LL 132,74 129,86 121,55 116,44 83,05  

Počet lůžek v LL 1 851 1 851 1 859 1 863 1 743  

Počet míst v LL - - - - -  

Počet samostatných 

ambulatních zařízení 
2 752 2 757 2 823 2 810 2 826  

Počet lékařů v SAZ 2 562,17 2 613,17 2 642,30 2 618,31 2 644,14  

Počet ZPDB v SAZ 3 311,44 3 342,44 3 394,94 3 371,83   3 394,08 

Počet lůžek v SAZ x x x x x  

Počet míst v SAZ 90 60 67 71 79  

Počet zvláštních 

zdravotnických zařízení 
50 50 53 51 48  

Počet lékařů v ZZZ 81,48 114,47 114,84 118,31 115,20  

Počet ZPDB v ZZZ 542,75 557,35 527,12 539,8   530,67 

Počet lůžek v ZZZ x x x x x  



8 

 

Počet míst v ZZZ 829 799 788 743 650  

Počet zařízení lékárenské 

péče 
329 327 333 345 367  

Počet lékařů v LP - - - -   0,05 

Počet ZPDB v LP 544,19 555,66 554,47 571,16   579,50 

Počet lůžek v LP x x x x  x 

Počet míst v LP x x x x  x 

Počet orgánů ochrany 

veřejného zdraví 
2 2 2 2 2  

Počet lékarů v OOVZ 16,57 15 15,25 19,05 16,00  

Počet ZPDB v OOVZ 206,13 201,62 186,09 203,64   187,23 

Počet lůžek v OOVZ x x x x x 

Počet míst v OOVZ x x x x x  

Počet ostatních zařízení - - - - -  

Počet lékařů v OZ - - - - -  

Počet ZPDB v OZ - - - - -  

Počet lůžek v OZ x x x x x  

Počet míst v OZ x x x x x  

Počet zdravotnických 

zařízení celkem 
3 174 3 178 3 255 3 252 3 288  

Počet lékařů v ZZ 4 730,91 4 859,14 4 923,56 4 943,64 4 977,34  

Počet ZPDB v ZZ 12 093,19 12 144,17 12 043,97 12 010,55 11 923,15  

Počet lůžek v ZZ 11 438 11 281 11 005 10 657 10 461  

Počet míst v ZZ 993 941 937 898 818  

Počet lékařů celkem 4 730,91 4859,14 4 923,56 4 943,64 4 977,34    

Počet lékařů v ambulentní 

péči 
3 364,28 3 441,37 3 508,40 3 494,32 3 499,01  

Počet lékařů v 

nemocnicích (lůžková 

část) 

1 095,57 1 109,98 1 103,77 1 144,54 1 184,85  

Počet lékařů celkem na  

10 000 obyv. 
37,93 39,09 40,01 40,3 40  

Počet lékařů v ambulentní 

péči na 10 000 obyv. 
26,97 27,68 28,51 28,49 28,64  

Počet lékařů v 

nemocnicích (lůžková 

část) na 10 000 obyv. 

8,78 8,93 8,97 9,33 9,70  

Počet lůžek celkem 11 438 11 281 11 005 10 657 10 461  

Počet lůžek v nemocnicích 6 666 6 528 6 282 6 013  5 838 

Počet lůžek celkem na  

10 000 obyv. 
91,7 90,74 89,43 86,88 85,62  

Počet lůžek v nemocnicích 

na 10 000 obyv. 
53,44 52,51 51,05 49,02 47,78  

Počet lékařů 3 862,56 3 907,58 3 961,93 3 994,23 4 019,61  

Počet zubních lékařů 748,07 771,71 798,9 788,21 808,76  
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Zdroj: Vlastní zpracování dle UZIS, Zdravotnictví Moravskoslezského kraje, dostupné na: 

http://www.uzis.cz/katalog/kardexy/zdravotnictvi-moravskoslezskeho-kraje. 

 

 

Počet farmaceutiků 687,48 685,51 687,62 702,18 726,47  

Počet ZPBD 12 006,45 12 030,26 11 929,45 11 894,55 11 803,07  

Počet všeobecných sester a 

porod. asistentek 
9 476,93 9 520,76 9 401,97 9 295,49 9 194,88  

Počet zdrav. prac. nelékaři 

s odb. a spec. způso. 
1 227,99 1 333,08 1 372,22 1 418,32 1 422,49  

Počet zdra. prac. nelékaři 

pod oborn. dohledem 
4 078,58 4 277,84 4 386,35 4 258,83  4 339,94 

Počet jiných odpor. 

pracovníků 
413,42 369,91 349,86 343,17 341,43  

Počet ostatních 5 210,67 5 238,29 5 011,86 4 854,59  2 608,19 

Počet lékařů na 10 000 

obyv. 
30,97 31,43 32,19 32,56 32,90  

Počet zubních lékařů na  

10 000 obyv. 
6 6,21 6,49 6,43  6,62 

Počet farmaceutiků na  

10 000 obyv. 
5,51 5,51 5,59 5,72  5,95 

Počet ZPBD na 10 000 

obyv. 
96,25 96,77 96,94 96,97  96,60 

Počet všeobecných sester a 

porod. asistentek na  

10 000 obyv. 

75,98 76,58 76,4 75,78 75,25  

Počet zdrav. prac. nelékaři 

s odb. a spec. způso. na  

10 000 obyv. 

9,84 10,72 11,15 11,56 11,64 

Počet zdra. prac. nelékaři 

pod oborn. dohledem na 

10 000 obyv. 

32,7 34,41 35,64 34,72  35,52 

Počet jiných odpor. 

pracovníků na 10 000 

obyv. 

3,31 2,98 2,84 2,8 2,79  

Počet ostatních na 10 000 

obyv. 
41,77 42,13 40,73 39,58  37,88 
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Příloha č. 5 Mapa Jihomoravského kraje 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů, Jihomoravský kraj -  poloha na mapě, dostupné na: 

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Mapy/Mapa_%C4%8CR/Mapy_kraj%C5%AF_%C4%8CR/Jihomoravsk%C3%BD_k

raj_-_poloha_na_map%C4%9B_%C4%8CR. 

 

Zdroj: ČSÚ, Mapa změny hranic okresů v Jihomoravském kraji v roce 2005 a 2007, dostupné na: 

http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/mapa_zmeny_hranic_okresu_v_jihomoravskem_kraji_v_roce_2005_a_200

7/$File/zmeny.jpg. 

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Mapy/Mapa_%C4%8CR/Mapy_kraj%C5%AF_%C4%8CR/Jihomoravsk%C3%BD_kraj_-_poloha_na_map%C4%9B_%C4%8CR
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Mapy/Mapa_%C4%8CR/Mapy_kraj%C5%AF_%C4%8CR/Jihomoravsk%C3%BD_kraj_-_poloha_na_map%C4%9B_%C4%8CR
http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/mapa_zmeny_hranic_okresu_v_jihomoravskem_kraji_v_roce_2005_a_2007/$File/zmeny.jpg
http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/mapa_zmeny_hranic_okresu_v_jihomoravskem_kraji_v_roce_2005_a_2007/$File/zmeny.jpg
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Příloha č. 6 Základní ukazatelé nemocnic v JHK za rok 2009 – 2013 
 

Tab. I. Vstupní a výstupní parametry jednotlivých nemocnic v JHK za rok 2009 

Okres Název zařízení 
Počet Využití 

lůžek ve 

dnech 

Průměrná 

ošetřovací 

doba 
lůžek k 31. 

12. 2009 
hospitalizov

aných 

Blansko 
Nemocnice Boskovice, s.r.o. 264 11 626 298,0 6,7 

Nemocnice Blansko 183 5 202 303,5 10,7 

Brno - 

město 

Fakultní nemocnice U sv. Anny, 

Brno 
855 28 187 242,8 7,4 

Fakultní nemocnice Brno 2 003 72 812 249,8 7,0 

Centrum kardiovaskulární a 

transplantační chirurgie, Brno 
93 2 072 282,1 12,7 

Masarykův onkologický ústav, 

Brno 
276 8 866 293,6 9,1 

Úrazová nemocnice v Brně 191 7 686 312,9 7,8 

Nemocnice Milosrdných bratří, 

p.o., Brno 
260 12 153 300,6 6,4 

BMI Chirurgie, a.s., Brno 14 729 100,3 1,9 

DELTA, s.r.o., Brno 5 2 665 292,9 7,2 

Sanatorium HELIOS, s.r.o., 

Brno 
11 1 761 190,1 1,2 

VS ČR Vazební věznice Brno 93 952 236,3 23,1 

Vojenská nemocnice Brno 253 5 222 219,2 10,6 

Brno - 

venkov 
Nemocnice Ivančice, p.o. 184 8 156 263,4 5,9 

Nemocnice Tišnov, p.o. 50 2 080 304,4 7,3 

Břeclav 

Nemocnice Břeclav, p.o. 491 20 441 262,9 6,4 

Městská nemocnice Hustopeče, 

p.o. 
56 2 415 338,9 7,9 

Nemocnice Valtice, s.r.o. 164 626 337,5 88,4 

Hodonín 

Nemocnice TGM Hodonín, o.o. 193 9 073 278,5 5,9 

Nemocnice Kyjov, p.o. 489 20 057 268,6 6,6 

Vyškov Nemocnice Vyškov, p.o. 397 15 282 291,1 7,6 

Znojmo Nemocnice Znojmo, p.o. 585 20 638 227,3 6,4 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ÚZIS. Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2009, s. 12 – 19, dostupné na: 

http://www.uzis.cz/katalog/kardexy/zdravotnictvi-jihomoravskeho-kraje. 

 

Tab. II. Vstupní a výstupní parametry jednotlivých nemocnic v JHK za rok 2010 

Okres Název zařízení 

Počet Využití 

lůžek ve 

dnech 

Průměrná 

ošetřovací 

doba 
lůžek k 31. 

12. 2010 
hospitaliz

ovaných 

Blansko 
Nemocnice Boskovice, s.r.o. 264 11 669 277,6 6,3 

Nemocnice Blansko 183 5 165 296,4 10,5 

Brno - 

město 

Fakultní nemocnice U sv. 

Anny, Brno 
848 27 177 241,5 7,5 

Fakultní nemocnice Brno 2 015 72 434 247,9 6,9 
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Centrum kardiovaskulární a 

transplantační chirurgie, Brno 
93 2 020 278,1 12,8 

Masarykův onkologický ústav 276 9 044 292,6 8,9 

Úrazová nemocnice v Brně 191 7 820 302,1 7,4 

Nemocnice Milosrdných bratří, 

p.o., Brno 
261 11 796 299,1 6,6 

BMI Chirurgie, a.s., Brno 14 690 93,9 1,9 

DELTA, s.r.o., Brno 65 1 647 215,1 9,7 

Sanatorium HELIOS, s.r.o., 

Brno 
11 1 898 188,7 1,1 

VS ČR Vazební věznice Brno 93 1 036 212,3 19,1 

Vojenská nemocnice Brno 229 7 692 262,4 8,0 

Brno - 

venkov 
Nemocnice Ivančice, p.o. 186 7 944 264,0 6,2 

Nemocnice Tišnov, p.o. 50 2 047 297,8 7,3 

Břeclav 

Nemocnice Břeclav, p.o. 491 20 262 258,2 6,3 

Městská nemocnice Hustopeče, 

p.o. 
56 2 295 329,6 8,1 

Nemocnice Valtice, s.r.o. 164 548 342,9 102,6 

Hodonín 

Nemocnice TGM Hodonín, 

o.o. 
193 8 949 275,5 5,9 

Nemocnice Kyjov, p.o. 489 19 853 266,3 6,6 

Vyškov Nemocnice Vyškov, p.o. 393 14 850 285,0 7,6 

Znojmo Nemocnice Znojmo, p.o. 585 23 396 257,1 6,4 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ÚZIS. Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2010, s. 12 – 19, dostupné na: 

http://www.uzis.cz/katalog/kardexy/zdravotnictvi-jihomoravskeho-kraje. 

 

Tab. III. Vstupní a výstupní parametry jednotlivých nemocnic v JHK za rok 2011 

Okres Název zařízení 

Počet Využití 

lůžek ve 

dnech 

Průměrná 

ošetřovací 

doba 
lůžek k 31. 

12. 2011 
hospitaliz

ovaných 

Blansko 
Nemocnice Boskovice, s.r.o. 264 10 692 255,7 6,3 

Nemocnice Blansko 165 5 181 307,1 10,6 

Brno - 

město 

Fakultní nemocnice U sv. 

Anny, Brno 849 26 587 237 7,6 

Fakultní nemocnice Brno 1 994 72 661 248,4 6,8 

Centrum kardiovaskulární a 

transplantační chirurgie, Brno 93 1 929 264,5 12,8 

Masarykův onkologický ústav, 

Brno 252 9 328 290,4 8 

Úrazová nemocnice v Brně 182 7 787 303,7 7,3 

Nemocnice Milosrdných bratří, 

p.o., Brno 233 11 316 302,4 6,6 

BMI Chirurgie, a.s., Brno 10 603 110,5 1,9 

DELTA, s.r.o., Brno 65 1 951 200,4 6,7 

Sanatorium HELIOS, s.r.o., 

Brno 11 1 496 137,7 1 
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VS ČR Vazební věznice Brno 93 800 191,6 22,3 

Vojenská nemocnice Brno 239 8 049 268,9 8 

Brno - 

venkov 
Nemocnice Ivančice, p.o. 161 6 928 269,7 6,6 

Nemocnice Tišnov, p.o. 50 2 003 297,1 7,4 

Břeclav 

Nemocnice Břeclav, p.o. 441 20 506 257,4 6,1 
Městská nemocnice Hustopeče, 

p.o. 56 2 334 328,8 7,9 

Nemocnice Valtice, s.r.o. 164 509 364,8 117,5 

Hodonín 
Nemocnice TGM Hodonín, o.o. 157 8 851 272,6 5,8 

Nemocnice Kyjov, p.o. 462 19 664 264 6,4 

Vyškov Nemocnice Vyškov, p.o. 359 14 495 287,3 7,6 

Znojmo Nemocnice Znojmo, p.o. 525 19 507 224,7 6,4 
Zdroj: Vlastní zpracování dle ÚZIS. Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2011, s. 12 – 19, dostupné na: 

http://www.uzis.cz/katalog/kardexy/zdravotnictvi-jihomoravskeho-kraje. 

 
Tab. IV. Vstupní a výstupní parametry jednotlivých nemocnic v JHK za rok 2012 

Okres Název zařízení 

Počet Využití 

lůžek ve 

dnech 

Průměrná 

ošetřovací 

doba 
lůžek k 31. 

12. 2012 
hospitaliz

ovaných 

Blansko 
Nemocnice Boskovice, s.r.o. 264 11 206 257,7 6,1 

Nemocnice Blansko 165 5 374 320,4 9,8 

Brno - 

město 

Fakultní nemocnice U sv. 

Anny, Brno 798 27 433 250,2 7,3 

Fakultní nemocnice Brno 1 925 72 688 251,4 6,7 

Centrum kardiovaskulární a 

transplantační chirurgie, Brno 93 2 039 278,3 12,7 
Masarykův onkologický ústav, 

Brno 252 9 690 276,3 7,2 

Úrazová nemocnice v Brně 174 8 493 298,5 6,3 

Nemocnice Milosrdných bratří, 

p.o., Brno 232 11 186 310,2 6,4 

Sanatorium HELIOS, s.r.o., 

Brno 11 1 176 109,5 1 

VS ČR Vazební věznice Brno 93 769 166,4 20,1 

SurGal Clinic s. r. o., Brno 66 3 286 194,8 3,9 

Vojenská nemocnice Brno 239 8 213 273 8 

Brno - 

venkov 
Nemocnice Ivančice, p.o. 161 6 658 268 6,5 

Nemocnice Tišnov, p.o. 45 1 887 310,5 7,8 

Břeclav 

Nemocnice Břeclav, p.o. 441 20 878 276,3 5,8 
Městská nemocnice Hustopeče, 

p.o. 56 2 466 307,5 7 

Nemocnice Valtice, s.r.o. 164 548 329 98,6 

Hodonín Nemocnice TGM Hodonín, o.o. 157 8 702 303,2 5,5 
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Nemocnice Kyjov, p.o. 438 19 466 271,3 6,1 

Vyškov Nemocnice Vyškov, p.o. 359 14 930 301,8 7,3 

Znojmo Nemocnice Znojmo, p.o. 486 20 646 253,3 6 
Zdroj: Vlastní zpracování dle ÚZIS. Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012, s. 12 – 19, dostupné na: 

http://www.uzis.cz/katalog/kardexy/zdravotnictvi-jihomoravskeho-kraje. 

 
Tab. V. Vstupní a výstupní parametry jednotlivých nemocnic v JHK za rok 2013 

Okres Název zařízení 

Počet Využití 

lůžek ve 

dnech 

Průměrná 

ošetřovací 

doba 
lůžek k 31. 

12. 2013 
hospitalizov

aných 

Blansko 
Nemocnice Boskovice, s.r.o. 251 11 337 266,0 5,9 

Nemocnice Blansko 150 5 250 327,9 9,5 

Brno - 

město 

Fakultní nemocnice U sv. Anny, 

Brno 
798 26 728 244,0 7,3 

Fakultní nemocnice Brno 1 906 71 642 249,4 6,6 

Centrum kardiovaskulární a 

transplantační chirurgie, Brno 
90 2 008 282,3 12,7 

Masarykův onkologický ústav, 

Brno 
254 9 824 263,1 6,8 

Úrazová nemocnice v Brně 144 8 402 299,9 5,7 

Nemocnice Milosrdných bratří, 

p.o., Brno 
223 11 343 308,7 6,1 

Sanatorium HELIOS, s.r.o., 

Brno 
11 1 366 132,6 1,1 

SurGal Clinic s. r. o., Brno 66 3 410 198,3 3,8 

VS ČR Vazební věznice Brno 93 600 147,5 22,9 

Vojenská nemocnice Brno 222 8 126 273,2 7,5 

Brno - 

venkov 
Nemocnice Ivančice, p.o. 154 6 674 265,2 6,1 

Nemocnice Tišnov, p.o. 45 1 832 282,0 6,9 

Břeclav 

Nemocnice Břeclav, p.o. 419 21 160 281,3 5,6 

Městská nemocnice Hustopeče, 

p.o. 
56 2 101 235,7 6,3 

Nemocnice Valtice, s.r.o. 164 607 341,9 92,4 

Hodonín 
Nemocnice TGM Hodonín, o.o. 157 8 850 294,7 5,2 

Nemocnice Kyjov, p.o. 435 19 445 265,9 5,9 

Vyškov Nemocnice Vyškov, p.o. 341 15 167 314,6 7,1 

Znojmo Nemocnice Znojmo, p.o. 475 20 571 249,4 5,8 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ÚZIS. Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2013, s. 12 – 19, dostupné na: 

http://www.uzis.cz/katalog/kardexy/zdravotnictvi-jihomoravskeho-kraje. 
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Příloha č. 7 Vybrané ukazatelé pro JHK za pětileté období 

 

  

Jihomoravský kraj 

2009 2010 2011 2012 2013 

Počet okresů 7 

Počet obyvatel k 1.7 1 150 009 1 152 765 1 164 633 1 167 142 1 168 577  

muži 561 162 562 441 569 863 571 239 571 864  

ženy 588 847 590 324 594 770 595 903 596 713  

standardizovaná úmrtnost 1450,9 1423,4 1365,3 1358,5 1326 

muži 917,5 901,8 868 865,3 840,2  

ženy 533,4 521,6 497,3 493,2 485,8  

úmrtnost 5,5 5,1 4,5 4,3  3,8 

kojenec  3,2 3 2,7 2,7 2,3  

novorozenec  2,3 2,1 1,8 1,6 1,5  

potraty na 100 narozen. 28,5 28,5 28,9 29,7 30,35  

Počet nemocnic 22 22 22 21 21  

Počet lékařů v nemocnicích 2 635,34 2 655,61 2 726,82 2 743,71 2 767,94  

Počet ZPBD v nemocnicích 7 800,08 7 869,71 7 833,75 7 851,22 7 774,13  

Počet lůžek v nemocnicích 7 906 7 886 7 476 7 297 7 156  

Počet míst 93 101 94 95 95  

Počet odborných léčebných 

ústavů 
10 10 10 9 9  

Počet lékařů v OLÚ 93,25 90,42 92,62 85,4 84,46  

Počet ZPBD v OLÚ 503,39 498,98 486,48 469,83 424,96  

Počet lůžek v OLÚ 1 415 1 425 1 381 1 378 1 312  

Počet míst v OLÚ - - - - -  

Počet lázeňských léčeben 1 1 1 1 1  

Počet lékařů v LL 8 7,55 7,5 4,85  5,35 

Počet ZPDB v LL 22 18,75 18,75 18,78 20,75  

Počet lůžek v LL 312 312 312 312 306  

Počet míst v LL - - - - -  

Počet samostatných 

ambulatních zařízení 
2 603 2 644 2 703 2 735 2 810  

Počet lékařů v SAZ 2 582,51 2 644,33 2 726,86 2 792,42 2 844,77  

Počet ZPDB v SAZ 3 126,46 3 274,95 3 333,11 3 423,79  3 468,40 

Počet lůžek v SAZ x x x x x  

Počet míst v SAZ 64 64 74 70 72  

Počet zvláštních 

zdravotnických zařízení 
46 44 42 42 41  

Počet lékařů v ZZZ 138,17 120,54 114,87 109,81 100,53  

Počet ZPDB v ZZZ 462,84 442,13 435,27 439,35 432,17  
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Počet lůžek v ZZZ x x x x x  

Počet míst v ZZZ 733 718 717 679 681  

Počet zařízení lékárenské 

péče 
317 335 351 377 399  

Počet lékařů v LP - - - - -  

Počet ZPDB v LP 541,77 557,12 594,99 623,47 668,81  

Počet lůžek v LP x x x x x  

Počet míst v LP x x x x x  

Počet orgánů ochrany 

veřejného zdraví 
2 2 2 1  1 

Počet lékarů v OOVZ 5,5 5 4,9 -  - 

Počet ZPDB v OOVZ 42,45 33,95 30,85 -  - 

Počet lůžek v OOVZ x x x x  X 

Počet míst v OOVZ x x x x  X 

Počet ostatních zařízení 6 14 14 12  11 

Počet lékařů v OZ 1,38 2,23 2,23 2,28 2,11  

Počet ZPDB v OZ 1 1 0,95 0,95 1,05  

Počet lůžek v OZ x x x x x  

Počet míst v OZ x x x x x  

Počet zdravotnických 

zařízení celkem 
3 007 3 072 3 145 3 198 3 293  

Počet lékařů v ZZ 5 464,15 5 525,68 5 675,80 5 738,47 5 805,16  

Počet ZPDB v ZZ 12 499,99 12 696,59 12 734,15 12 827,39 12 790,27  

Počet lůžek v ZZ 9 633 9 623 9 169 8 987  8 774 

Počet míst v ZZ 890 883 885 844 848  

Počet lékařů celkem 5 464,15 5 525,68 5 675,80 5 738,47 4 074,77  

Počet lékařů v ambulentní 

péči 
3 728,22 3 828,56 3 962,31 4 024,45 4 074,77  

Počet lékařů v nemocnicích 

(lůžková část) 
1 505,12 1 488,28 1 505,26 1 525,70 1 552,46  

Počet lékařů celkem na  

10 000 obyv. 
47,44 47,86 48,66 49,1 48,74  

Počet lékařů v ambulentní 

péči na 10 000 obyv. 
32,37 33,16 33,97 34,44 34,82  

Počet lékařů v nemocnicích 

(lůžková část) na 10 000 

obyv. 

13,07 12,89 12,91 13,06 13,27  

Počet lůžek celkem 9 633 9 623 9 169 8 987 8 774 

Počet lůžek v nemocnicích 7 906 7 886 7 476 7 297 7 156  

Počet lůžek celkem na  

10 000 obyv. 
83,64 83,34 78,62 76,9 61,2  

Počet lůžek v nemocnicích 

na 10 000 obyv. 
68,65 68,3 64,1 62,44  61,16 
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Počet lékařů 4 335,69 4 422,57 4 507,37 4 522,18 4 519,98  

Počet zubních lékařů 772,24 791,13 849,12 879,41 913,34  

Počet farmaceutiků 745,68 784,31 814,97 832,96 870,44  

Počet ZPBD 12 319,40 12 549,38 12 569,44 12 659,35 12 603,93  

Počet všeobecných sester a 

porod. asistentek 
9 707,94 9 900,81 9 883,49 9 976,67 9 842,47  

Počet zdrav. prac. nelékaři 

s odb. a spec. způso. 
1 015,08 1 035,87 1 086,66 1 109,96 1 136,62  

Počet zdra. prac. nelékaři 

pod oborn. dohledem 
3 111,70 3 183,42 3 221,19 3 196,71  3 296,40 

Počet jiných odpor. 

pracovníků 
371,29 358,01 304,97 307,82 319,93  

Počet ostatních 4537,39 4 572,04 4 570,78 4 610,43 2 761,46  

Počet lékařů na 10 000 

obyv. 
37,65 38,3 38,65 38,7 38,63  

Počet zubních lékařů na  

10 000 obyv. 
6,71 6,85 7,28 7,53 7,81  

Počet farmaceutiků na  

10 000 obyv. 
6,47 6,79 6,99 7,13 7,44  

Počet ZPBD na 10 000 

obyv. 
106,97 108,69 107,77 108,32 107,72  

Počet všeobecných sester a 

porod. asistentek na 10 000 

obyv. 

84,29 85,75 84,74 85,37 84,12  

Počet zdrav. prac. nelékaři 

s odb. a spec. způso. na  

10 000 obyv. 

8,81 8,97 9,32 9,5 9,71  

Počet zdra. prac. nelékaři 

pod oborn. dohledem na  

10 000 obyv. 

27,02 27,57 27,62 27,35 28,17  

Počet jiných odpor. 

pracovníků na 10 000 obyv. 
3,22 3,1 2,61 2,63 2,73  

Počet ostatních na 10 000 

obyv. 
39,4 39,6 39,19 39,45 40,49  

Zdroj: Vlastní zpracování dle UZIS, Zdravotnictví Jihomoravského kraje, dostupné na: 
http://www.uzis.cz/katalog/kardexy/zdravotnictvi-jihomoravskeho-kraje. 

 


