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1  ÚVOD 

 

Zdraví můţeme chápat jako stav organizmu bez nemoci, které není pouze záleţitostí 

jednotlivce, ale především celé společnosti, která utváří postoj k ochraně zdraví a nemoci.  

Pro vymezení pojmu zdraví se nejčastěji pouţívá definice Světové zdravotnické organizace 

(WHO), která zdraví charakterizuje jako: „Zdraví je stav plné tělesné, duševní a sociální 

pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.“ 

Zdraví bychom neměli chápat jako statek, ale spíše jako hodnotu, kterou můţeme 

ovlivňovat jak pozitivně, tak negativně. Mezi faktory, které mají vliv na naše zdraví, patří 

ţivotní prostřední, ţivotní styl, genetika a v neposlední řadě rovněţ zdravotnictví. Ochrana  

a podpora zdraví je podmínkou kvality ţivota, proto nemůţeme chápat vynaloţené prostředky  

na ochranu a podporu zdraví pouze jako výdaj, ale jako investici, která má význam nejen  

pro jednotlivce, ale také pro stát. Úroveň zdravotnictví ovlivňuje zdraví obyvatel přibliţně 

dvaceti procenty a je nedílnou součástí hospodářské politiky kaţdého státu. Čím vyšší  

je ekonomická a kulturní úroveň státu, tím je zdravotnictví náročnější a komplexnější. 

Rok 1993 je charakteristický reformami zdravotnictví. Šlo především o liberalizaci 

celého zdravotnictví, kdy byl opět zaveden systém veřejného zdravotního pojištění, a také  

se odstátnila zdravotnická zařízení. V tomto období docházelo k umocnění rychlejšího růstu 

technologického pokroku. Problémem se v té době však stalo to, ţe původně přijatá forma 

plateb pojišťoven za výkony vedla k nekontrolovatelnému nárůstu. Coţ u praktických lékařů 

znamenalo, ţe za kaţdý svůj výkon byli ohodnoceni bodem, který byl poté finančně 

ohodnocen a celý tento systém vedl k nárůstu výdajů na zdravotnictví. 

 

Cílem diplomové práce bude na základě analýzy hospodaření dvou praktických lékařů 

v letech 2006 – 2010, navrhnout doporučení ke zlepšení hospodaření a následně posoudit,  

zda dostupnost zdravotní péče můţe ovlivňovat jejich hospodaření. Analýza hospodaření 

praktických lékařů, bude doplněna dotazníkovým šetřením. K dosaţení uvedeného cíle 

diplomové práce jsou nastaveny 2 hypotézy. Hypotéza H1 zní: Hospodaření soukromých 

praktických lékařů ve sledovaných letech 2006 – 2010 je přebytkové. Hypotéza H2 zní: 

Dostupnost zdravotní péče je nejdůleţitějším faktorem při výběru praktického lékaře. 

Stanovené hypotézy budou potvrzeny nebo vyvráceny pomocí metody komparace časových 

řad, analýzy příjmů a výdajů, syntézy dostupných interních materiálů jednotlivých subjektů  

a dotazníkovým šetřením. 
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V druhé kapitole bude uveden zdravotnický systém v České republice. Tato kapitola 

obsahuje popis systému zdravotní péče, financování zdravotnictví v České republice,  

ale především pojednává o primární zdravotní péči se zaměřením na kvalitu zdravotní péče.  

V třetí kapitole bude analyzováno a srovnáváno hospodaření dvou praktických lékařů, jejíţ 

pomocí níţ bude potvrzena nebo vyvrácena hypotéza H1. V čtvrté kapitole bude posuzován 

vliv dostupnosti zdravotní péče na hospodaření praktických lékařů, a také zde bude řešeno 

prostřednictvím dotazníkového šetření, preference pacientů. Zde bude potvrzena  

nebo vyvrácena hypotéza H2. Pátá kapitola poskytne doporučení ke zkvalitnění hospodaření 

praktických lékařů. 

 Text vychází z odborných kniţních publikací, článků, webových stránek institucí, 

které se zabývají zdravotnictvím, ale především z interních materiálů sledovaných subjektů. 

 Práce se opírá o legislativu platnou k 31. 12. 2010. 
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2 PÉČE O ZDRAVÍ A ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM V ČESKÉ 

REPUBLICE 

2.1 Zdravotní politika a systémy zdravotní péče 

„Zdraví je specifickou hodnotou, která sama o sobě nemá hmotnou podstatu (povahu 

hmotného statku), nemá vlastnosti zboží, není a nemůže být předmětem koupě a prodeje.“
1
 

S pojmem zdraví se můţeme setkat i v jiných oblastech neţ je medicína a biologie, například 

ve filosofii a ekonomii. K definici přistupujeme z různých úhlů pohledu. Můţeme ji vymezit 

negativně i pozitivně. V pozitivním pojetí usilujeme o označení pozitivních znaků zdraví, 

v negativním vymezení je zdraví posuzováno jako statický stav organizmu, který není 

vystaven účinkům choroby. Zdraví je ovlivňováno genetickými faktory, ţivotním prostředím, 

zdravotnictvím, ale především vlivem našeho ţivotního stylu, který se podílí aţ z 50%.  

Je nutné se o naše zdraví starat. Mezi důleţité aspekty péče o zdraví je bezesporu prevence, 

terapie, rehabilitace a reintegrace. 

 

Zdravotní politiku můţeme chápat jako cílevědomou činnost státu a ostatních subjektů 

hospodářské a sociální politiky, která je zaměřena na ochranu, podporu a obnovu zdraví 

obyvatel. Tato politika bývá předmětem volebních programů politických stran, proto  

se do koncipování zdravotní politiky promítá i politická orientace. Cíle této politiky 

nacházíme ve vládních programech, které mívají dlouhodobý charakter a často přesahují 

funkční období vlády, která je schválila. 

 K nástrojům zdravotní politiky patří: 

 Legislativa a právní dokumenty 

 Financování zdravotní péče 

 Tvorba sítě zdravotnických zařízení 

 Vzdělání zdravotnických pracovníků 

 Sběr informací a zacházení s nimi 

 Podpora vědy a výzkumu 

 Léková politika
2
 

 

                                                 
1
 DURDISOVÁ, J. Ekonomika zdraví. 2005. Str. 8. 

2
 HNILICOVÁ, H., JANEČKOVÁ, H. Úvod do veřejného zdravotnictví. 2009. 
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Základním a důleţitým kritériem zdravotní politiky je zdravotní stav celého 

obyvatelstva. Jejím úkolem je zvyšovat kvalitu zdravotní péče, zajišťovat zdravotní péči,  

ale především získávat finanční prostředky a správně je alokovat.  

Východiskem zdravotní politiky jsou morální teorie a uznávané hodnoty, které jsou 

dány rozvojem dané společnosti. Hodnotu můţeme charakterizovat jako něco, čeho si váţíme 

nebo dokonce dáváme přednost před něčím jiným. Rozeznáváme různé druhy hodnot, 

například ekonomické, sociální, logické, institucionální a biologicko – psychologické. 

Morální hodnota odráţí tradice daného státu, které mohou být jak náboţenské, tak sociální.  

Základním cílem a úlohou státní zdravotní politiky je především zlepšení zdravotního 

stavu obyvatelstva. Druhý cíl je charakteristický efektivní alokací zdrojů. Tím je myšleno 

především, vyuţití kvalifikovaných pracovních sil, vyloučení negativní externalit, alokace 

investic do rozvoje technologií, vyuţití základních fondů, aj. 

Mezi významné aktéry zdravotní politiky na mezinárodní úrovni patří Světová 

zdravotnická organizace a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. 

 

Nejdůleţitější a zároveň nejsloţitější sloţkou realizace zdravotní politiky je bezesporu 

zdravotnický systém, a to v důsledku toho, ţe zabezpečení cílů můţe mít různé podoby. Jedná 

se především o to, ţe v dobách socialistického zdravotnictví, byly cíle zabezpečovány 

prostřednictvím direktivních ukazatelů a rozpisem plánu – tedy přímými nástroji. Sociálně – 

trţní ekonomiky jsou charakteristické nepřímými, nedirektivními, ale především 

legislativními nástroji, které vytváří prostředí, v němţ si subjekty hledají svůj prostor  

a přizpůsobují mu chování. 

Podmínkou efektivnosti zdravotnického systému je, ţe dynamika vývoje výdajů  

na zdravotnictví nepředstihuje dynamiku ekonomického růstu, a to z důvodu, ţe rychlejší 

tempo výdajů na zdravotnictví před tempem růstu HDP vede ke zvyšování veřejných výdajů. 

Výsledkem dlouhodobého a sloţitého společenského procesu vznikaly zdravotnické systémy, 

a protoţe se kaţdý stát utvářel jinak, v důsledku jiných sociálních, kulturních, ekonomických 

a historických podmínek, jsou i zdravotnické systémy v těchto zemích rozdílné. 

 

Pro typologii jednotlivých zdravotnických modelů je charakteristické členění podle 

převaţujícího zdroje financování, ze kterého je zdravotní péče hrazena. Typickým příkladem 

je trţní pluralitní model, Beveridgeův a Bismarkův model, které budou následně 

charakterizovány. 
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Trţní pluralitní model je charakteristický tím, ţe zdravotní péče není garantována 

státem. Je zaloţen na soukromém a dobrovolném zdravotním pojištění, proto je na rozhodnutí 

kaţdého z nás, zda se pojistíme či nikoli. Pacient má svobodu volby lékaře, zdravotnického 

zařízení, ale i zdravotní pojišťovny. Stát nevstupuje mezi pacienta a poskytovatele péče,  

ale řeší problémy sociálně slabších obyvatel k přístupu zdravotní péče pomocí veřejných 

programů. Výhodou je velký výběr kvalitních sluţeb a podpora soutěţivosti mezi 

poskytovateli těchto sluţeb. Ovšem nevýhodou jsou velké administrativní náklady, 

nedostatečná prevence a nízká dostupnost kvalitních sluţeb pro sociálně slabší skupiny 

obyvatel. Tento model je uplatňován v USA a dříve byl i ve Švýcarsku. Zdravotnictví USA  

se podílí svými výdaji na HDP ve výši 15%, tím se stává pro část obyvatel velmi těţko 

dostupnou sluţbou, proto je zde zaváděna „řízená péče“, která spočívá v kontrole nákladů 

vynakládaných zdravotnickými zařízeními. 

Charakteristickým rysem Beveridgeova modelu je, ţe se jedná o nejvíce 

demokratizovaný a socializovaný systém, který se vytvořil v kapitalistických zemích a udrţel 

se do dnešní doby. Jedná se tedy o zdravotní péči, která je bezplatná a garantována státem. 

Financována je prostřednictvím státního rozpočtu, zdrojem není pojistné, ale daně. 

Nemocnice bývají ve vlastnictví státu a zaměstnanci těchto zařízení vystupují jako státní 

zaměstnanci, případně soukromými subjekty ziskového – neziskového charakteru. Míra 

finanční spoluúčasti je velmi nízká nebo ţádná. Systém však nevylučuje rozvoj soukromého 

pojištění, avšak nesmí spočívat v poskytování jiné kvality péče, ale ve výhodách, jako jsou 

například krátké čekací lhůty, luxusní vybavení zdravotnického zařízení, apod. Výhodou 

tohoto modelu je bezesporu dostupnost sluţeb pro všechny, nízké náklady, dostatečná nabídka 

sluţeb a přiměřená prevence. Velkou nevýhodou jsou nedostatečné prostředky na investice  

a problémy s financováním v období ekonomické recese. Tento model nalezneme  

ve vyspělých zemích jako je Velká Británie a Skandinávské země. 

Bismarkův model je zaloţen na všeobecném zdravotním pojištění a je financován  

na základě zákonných příspěvků do fondu zdravotního pojištění. Princip solidarity se realizuje 

tak, ţe kaţdý platí v závislosti na svých příjmech a péči dostává podle potřeb. Péče  

je garantována státem a převaţující způsob úhrady je platba za výkon, která bývá 

kombinovaná s kapitační platbou. Stát se na financování zdravotní péče podílí tak, ţe realizuje 

platbu pojistného za osoby, které jsou společensky uznané do fondu zdravotního pojištění. 

Výhodou modelu je vysoká dostupnost péče pro všechny, podpora primární péče  

a dostupná síť poskytovatelů zdravotní péče. Mezi nevýhody můţeme zařadit velkou 

administrativní náročnost, která spočívá například v administrativních nákladech 
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spotřebovaných pojišťovnou. Model je charakteristický pro země jako jsou Německo, 

Rakousko, Francie, ale také Česká republika. 

Obrázek 2.1 znázorňuje vztahy mezi jednotlivými subjekty zdravotnického systému. 

 

Obr. 2.1  Subjekty reprezentující vládní politiku. 

 

Pacienti        Poskytovatelé zdravotní péče 

 

 

 

Financující subjekty 

 

Státní rozpočet nebo pojistné fondy – komerční a zákonné 

Zdroj: DURDISOVÁ, J., LANGHAMEROVÁ, J. Úvod do teorie zdravotní politiky. 2001.  

 

Ve zdravotnictví jsou přítomny tři, respektive čtyři subjekty. Můţeme také hovořit  

o tzv. stranách, kdy pacienti bývají označováni jako strana první, poskytovatelé zdravotní 

péče jako druhá. Pacienti zde vystupují jako spotřebitelé zdravotní péče a vztah 

s poskytovatelem péče charakterizujeme do první poloviny dvacátého století jako přímý. 

Důvodem je především to, ţe pacient platil svému lékaři za poskytnutou zdravotní péči. 

Teprve aţ na konci devatenáctého století vstupuje do tohoto vztahu další subjekt, který 

přebírá finanční zodpovědnost za financování zdravotní péče. S dalším rozvojem 

zdravotnictví roste úloha dalšího subjektu, které reprezentují zdravotnickou legislativu  

a vládní politiku. Důvodem vstupu státu do této politiky je vynucen především problémy,  

se kterými se zdravotnictví potýká.  

 

2.2 Financování zdravotnictví v České republice 

 

 V rámci financování zdravotní péče, je velmi důleţité vyřešit otázku, jakým způsobem 

budou prostředky tvořeny, alokovány a samozřejmě i spotřebovány. Musíme zjistit, odkud 

získáme dostatečné mnoţství finančních prostředků, jak odstranit bariéry v přístupu k péči  

o zdraví, a také jak zajistit spravedlivý, ale zároveň efektivní systém zdravotnických sluţeb. 

Existuje několik modelů financování zdravotní péče, jako je například systém přímých úhrad, 

financování z daňových výnosů, veřejné zdravotní pojištění a soukromé zdravotní pojištění.  
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Je třeba zdůraznit, ţe v kaţdém státě se vyskytuje jeden dominantní způsob financování, který 

je doplněn dalšími typy. Ve většině zemí je zdravotnictví financováno z více neţ 50% pomocí 

veřejných zdrojů. Není tomu tak však například v USA a ze zemí EU pak například v Řecku.
3
  

Ve vyspělých společnostech jsou při financování zdravotní péče důleţité tři subjekty. 

Kaţdý z nich plní určitou funkci, má své povinnosti, potřeby a zájmy. Patří zde uţivatelé, 

poskytovatelé a plátci zdravotní péče. Pacienti - uţivatelé platí v podobě daní státu  

nebo zdravotním pojišťovnám a očekávají, ţe aţ budou potřebovat pomoci, dostanou 

adekvátní zdravotní péči. Plátci - zdravotní pojišťovna nebo stát potřebují poskytovatele péče, 

kteří mají určité vzdělání k léčení, dále materiální zdroje a finanční zdroje. Poskytovatelé 

samozřejmě očekávají odměnu za svoje sluţby.  

 V České republice byl v roce 1992 opuštěn centralizovaný systém zdravotnictví a byl 

nahrazen systémem pluralitním, který je zaloţen na vícezdrojovém financování. To znamená, 

ţe financování zdravotnictví je zabezpečováno všeobecným zdravotním pojištěním a finanční 

spoluúčastí pacientů, státním rozpočtem a rozpočty územních orgánů, přímými úhradami 

fyzických nebo právnických osob, úhradami mimo okruh zdrojů státního rozpočtu, sponzory, 

nadacemi apod.
4
 

 K 1. 1. 2011 provádějí zdravotní pojištění tyto zdravotní pojišťovny: 

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky   

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  

207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví  

209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA  

211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR  

213 - Revírní bratrská pokladna - zdravotní pojišťovna  

217 - Zdravotní pojišťovna Metal- Aliance 

228 - Zdravotní pojišťovna Média 

  

Úkolem zdravotních pojišťoven (dále jen ZP) je výběr pojistného, organizace úhrad 

poskytovatelům péče, ale také funkce, které jsou na ně delegovány státem. Jedná  

se především o funkci regulační a kontrolní vůči smluvním zdravotnickým zařízením.  

Zdravotnictví můţeme hned po důchodovém systému zařadit mezi největší oblasti 

veřejného sektoru. Výdaje v České republice na zdravotnictví v letech 2005 – 2009, 

                                                 
3
 BARTÁK, M. Ekonomika zdraví. 2010. 

4
 DURDISOVÁ, J. Ekonomika zdraví. 2005. 
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dosahovaly průměrné výše 250 mld. Kč. Následující tabulka 2.1, představuje celkové výdaje 

na zdravotnictví v letech 2005 – 2009. 

 

Tab. 2. 1 Celkové výdaje na zdravotnictví v ČR v letech 2005 – 2009 (v mil. Kč).     

Poloţky výdajů 2005 2006 2007 2008 20091 

Veřejné výdaje 191 356 197 027 206 565 218 719 239 685 

Soukromé výdaje 27 418 29 783 35 370 45 801 46 549 

Výdaje celkem 218 774 226 810 241 935 264 520 286 234 

Podíl z HDP v % 7,3 7,1 6,8 7,2 7,9 

1
 Předběţné údaje 

Zdroj: ČSÚ, MF ČR, ÚZIS ČR. 

 

 V České republice je převáţná část výdajů hrazena systémem veřejného zdravotního 

pojištění. Tabulka 2.2 zobrazuje podíl zdrojů financování na celkových výdajích  

na zdravotnictví.  

 

Tab. 2.2 Podíl zdrojů financování na celkových výdajích na zdravotnictví v letech 2006 -

2009 (v %). 

Poloţky výdajů 2006 2007 2008 20091 

Veřejné výdaje 86,9 85,4 82,7 83,7 

Soukromé výdaje 13,1 14,6 17,3 16,3 

Výdaje celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

1
 Předběţné údaje 

Zdroj: Výpočet ÚZIS ČR. 

 

Pokud bychom Českou republiku srovnávali s ostatními zeměmi, tak například výdaje 

na zdraví, jsou v porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD nízké. Například v roce 

2007 činily výdaje na jednoho obyvatele v paritě kupní síly 1 626 dolarů, v zemích OECD 

2 984 dolarů.
5
 Také zjistíme, ţe Česká republika se řadí mezi země s  niţším podílem výdajů 

na zdravotnictví na HDP.  Slovenská republika má vyšší podíl, a to 7,8 %. Graf 2.1 zobrazuje 

podíl celkových výdajů na zdravotnictví na HDP ve vybraných zemích OECD v roce 2008.  

 

 

 

 

                                                 
5
 Údaje jsou platné k roku 2007. Zdroj: OECD, OECD Health at a Glance 2009. 
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Graf 2.1 Podíl celkových výdajů na zdravotnictví na HDP ve vybraných zemích EU 

v roce 2008 (v %). 

 

Zdroj: OECD Health Data 2010. 

 

 Diplomová práce se bude zabývat především hospodařením soukromých praktických 

lékařů pro dospělé a dostupnosti jejich péče, proto následující kapitola 2.2.1 bude řešit 

financování praktických lékařů pro dospělé.  

 

2.2.1 Financování praktických lékařů pro dospělé 

 V 90. letech prošlo financování praktických lékařů významnými změnami. Do té doby 

byli lékaři financováni pouze výkonovou platbou, a to znamenalo, ţe za kaţdý svůj výkon 

byli obodováni a tyto body byly poté finančně ohodnoceny. To však v mnoha případech vedlo 

k nadbytečným výkonům, aniţ byl pacient poslán k odbornému lékaři. Celý tento systém 

vytvářel špatnou motivaci a vedl k tzv. „Honu za body.“ 

 Z tohoto důvodu se přešlo na systém kombinované kapitačně výkonové platby. Kaţdý 

lékař dostává část své odměny ve fixní formě a druhou sloţkou jsou platby za určité výkony. 

Část odměny ve fixní formě - můţeme charakterizovat jako měsíční úhradu  

za kaţdého pacienta - pojištěnce, kterého má v registraci u dané pojišťovny. Tuto odměnu 

získává kaţdý měsíc, bez ohledu na to, zda pacient vyhledal ordinaci praktického lékaře  

či nikoli. Tato pevná část platby je závislá na věku na pacienta a vykazuje se tzv. „jednicový 

pojištěnec“ neboli kapitační jednotka. Pro lékaře je tedy podstatná věková struktura jeho 

pacientů. Pokud počet jednicových pacientů, čili kapitačních jednotek, překročí u některého 

lékaře průměrný počet o více neţ 30 procent, kapitační, tedy fixní část plateb se lékaři krátí 

degresivním koeficientem. Prioritou lékaře není tedy mít enormní klientelu, které by mohla 
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vést k nedostatku času na jednoho pacienta. Tabulka 2.3 představuje základní hodnotu bodu 

podle věku pacienta. 

 

Tab. 2.3 Hodnota bodu podle věku pacienta. 

Věková skupina Koeficient Věková skupina Koeficient 

0 – 4 3,91 45 – 49 1,10 

5 – 9 1,70 50 – 54 1,35 

10 – 14 1,35 55 – 59 1,45 

15 – 19 1,00 60 – 64 1,50 

20 – 24 0,90 65 – 69 1,70 

25 – 29 0,95 70 – 74 2,00 

30 – 34 1,00 75 – 79 2,40 

35 – 39 1,05 80 – 85 2,90 

40 – 44 1,05 85 a více 3,40 

Zdroj: Vyhláška č. 471/2009 Sb.,  hodnoty bodu, úhrady zdravotní péče hrazené z pojištění pro r. 2010, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

„Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné 

zdravotní pojišťovny, násobeného základní sazbou stanovenou na jednoho registrovaného 

pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Počet přepočtených pojištěnců 

příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte vynásobením počtu zdravotnickým zařízením 

registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách 

podle tabulky 2.3, násobených indexem podle tabulky 2.3.“
6
 Základní sazba nebo celková 

výše úhrady, můţe být navýšena při splnění určitých podmínek. U praktických lékařů  

pro dospělé, můţe být navýšena o: 

- 50 Kč pro PL, kteří ordinují alespoň 30 ordinačních hodin rozloţených  

do 5 pracovních dnů v týdnu, přičemţ alespoň jeden den v týdnu mají ordinační 

hodiny do 18 hodin a umoţňují pacientům se objednat alespoň dva dny v týdnu  

na pevně stanovenou hodinu. 

                                                 
6
 Vyhláška č. 471/2009 Sb., hodnoty bodu, úhrady zdravotní péče hrazené z pojištění pro r. 2010, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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- 49 Kč pro PL, kteří ordinují alespoň 25 ordinačních hodin rozloţených  

do 5 pracovních dnů v týdnu, přičemţ alespoň jeden den v týdnu mají ordinační 

hodiny do 18 hodin.  

- 47 Kč pro ostatní PL.
7
 

Výhodou tohoto systému můţe být, ţe umoţňuje lékařům plánovat budoucí výši svých 

příjmů, ale naopak nevýhodou můţe být odmítání pacientů do registrace, kteří jsou váţněji 

nemocní. Další nevýhodou je moţnost zanedbávání jiţ registrovaných pacientů, znevýhodňuje 

lékaře v méně lidnatých oblastech nebo můţe vést k nadměrnému odesílání pacientů  

ke specialistům. 

Podle statistiky ÚZIS ČR, připadalo v roce 2009 na jednoho praktického lékaře  

pro dospělé, 1 615 registrovaných pacientů.  

 

Platby za určité výkony jsou charakteristické, ţe zdravotní pojišťovna oznamuje 

předem soupis úkonů, které jsou lékaři uhrazeny. Soupis výkonů je zároveň i ceníkem. Jedná 

se tedy o platbu za jednotlivou poloţku zdravotní péče. Jednotlivé výkony jsou popsané  

a přímo oceněné nebo prostřednictvím bodu. 

Tento model motivuje lékaře k výkonům – čím více výkonů, tím více peněz  

a také lékař dostane přesně peníze za vykonanou práci. Nevýhodou však můţe být,  

ţe vykazování výkonů nemusí být korektní, příjem lékaře je závislý na nemocnosti jeho 

pacientů a samozřejmě to můţe vést k neúměrnému nárůstu výkonů. Lékař je však motivován 

k určité konkurenceschopnosti vůči jiným lékařům. Proto se zaměřuje na vybavenost  

své ordinace, ale také se snaţí poskytovat co nejširší sluţby. 

 

Kapitační platba se dorovnává v případech, kdy PL pro dospělé má, s ohledem na jeho 

geografickou polohu a podmínky, menší počet přepočtených pojištěnců. Pokud je těchto 

pojištěnců u příslušné zdravotní pojišťovny méně neţ 70 % celostátního průměrného počtu  

a je nezbytné, aby tato zdravotní péče byla poskytována, musí být kapitační platba dorovnána. 

Kapitace se dorovnává aţ do výše 90 % kapitační platby, která se vypočte 

z celostátního průměrného počtu přepočtených pojištěnců u příslušné zdravotní pojišťovny 

(ZP). Na dorovnání se podílí ZP, se kterou má PL uzavřenou smlouvu o poskytování  

                                                 
7
 Vyhláška č. 471/2009 Sb., hodnoty bodu, úhrady zdravotní péče hrazené z pojištění pro r. 2010, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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a  úhradě zdravotní péče podílem, který odpovídá procentu jejích pojištěnců z přepočtených 

pojištěnců registrovaných tímto zdravotnickým zařízením.
8
 

 

2.2.2 Regulační poplatky u praktických lékařů pro dospělé 

 České zdravotnictví prošlo reformou, která byla součástí programu koaliční vlády. 

Přijetím zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, byla tato reforma zahájena. 

Součástí zákona bylo také zavedení spoluúčasti pacientů na financování zdravotního pojištění, 

ve formě regulačních poplatků. To vedlo k novému finančnímu zdroji do systému veřejného 

zdravotního pojištění. 

 Od 1. 1. 2008 byla v ČR zavedena spoluúčast pacienta na financování zdravotní péče, 

podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

Primárním účelem bylo zamezit plýtvání a nadbytečnému uţívání zdravotních sluţeb. Zprvu 

se tento zákon týkal všech občanů. Byl stanoven poplatek 30 Kč za návštěvu u praktického 

lékaře pro dospělé a zároveň byl stanoven ochranný limit ve výši 5 000 Kč. Pokud byl tento 

limit překročen, částka, kterou zaplatil nad tento limit mu byla vrácena zpět (jedná se pouze  

o poplatky a doplatky na lécích). Od 1. 4. 2009 platí novela zákona č. 48/1997 Sb.,  

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, která  

u praktických lékařů pro dospělé ruší regulační poplatek pro seniory nad 65 let a také sniţuje 

ochranný limit pro seniory na 2 500 Kč (u seniorů se do limitu započítávají poplatky  

i doplatky za léky částečně hrazené pojišťovnou), tento stav platí i k 1. 1. 2011. 

 Podle statistik OECD, patřila ČR v roce 2006, k zemím s nejvyšší četností návštěv  

u lékaře. Graf 2.2 představuje počet návštěv u lékaře za jeden rok na obyvatele ve vybraných 

zemích EU. Z grafu je patrné, ţe v roce 2006 připadalo na jednoho obyvatele v ČR 13 návštěv 

lékaře během jednoho roku. To je více neţ jedna návštěva za jeden měsíc. Takto vysoká 

frekvence můţe vést k plýtvání prostředků z veřejného zdravotního pojištění,  

ale také nedostatečnému věnování se lékaři pacientům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Vyhláška č. 471/2009 Sb., hodnoty bodu, úhrady zdravotní péče hrazené z pojištění pro r. 2010, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Graf 2.2 Počet návštěv lékaře za rok na obyvatele v EU. 
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Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Návod na pouţití českého zdravotnictví v roce 2008. 
  

Poplatek definujeme jako přímou platbu od občana za určitou sluţbu nebo zboţí, 

kterou poskytuje veřejný sektor. Tento poplatek však nepokryje veškeré náklady, které byly 

vynaloţeny při poskytování určité sluţby nebo zboţí. Pro praktické lékaře se stává tento 

poplatek příjmem, proto v případě dosaţení zisku podléhá zdanění a všem souvisejícím 

záleţitostem. Pojištěnec má povinnost uhradit tento poplatek v souvislosti s poskytnutím 

zdravotní péče. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, proto lékař musí tyto poplatky vybrat, a pokud tak neučiní, hrozní mu pokuta  

aţ ve výši 50 000 Kč. 

  V ČR jsou od poplatků osvobozeny děti do 18 let, senioři nad 65 let, lidé v hmotné 

nouzi, kteří se však musí prokázat dokladem, který nesmí být starší 30 dnů, dále lidem kterým 

soud navrhl ochranou léčbu nebo v případě, ţe se musí podřídit zvláštním opatřením 

z důvodu: léčení infekčního onemocnění, nařízené izolace a karantény. Poplatek nemusíme 

platit v případě preventivní prohlídky, na kterou máme nárok jedenkrát za dva roky,  

za očkování, za provedené prohlídky závodní preventivní péče a za vyšetření nehrazené 

z veřejného zdravotního pojištění. 

Graf 2.3 představuje výši poplatků, kterou platí klienti za návštěvu u lékaře  

ve vybraných zemích. V ČR je výše poplatků jedna z nejniţších ve vztahu k průměrné mzdě. 

V Polsku nejsou zavedeny tyto poplatky, a to z důvodu velké spoluúčasti pacientů na výdajích 

ve zdravotnictví (28,1 %).  
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Graf 2.3 Poplatek za návštěvu u lékaře. 
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Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Návod na pouţití českého zdravotnictví v roce 2008. 

  

Dle prvních publikovaných analýz MZ ČR, klesla návštěvnost v ordinaci soukromého 

praktického lékaře. I po konzultaci s několika praktickými lékaři, bylo potvrzeno, ţe četnost 

návštěv v jejich ordinacích klesla v rozmezí 10 – 15%. Z tiskové zprávy MZ ČR vyplývá,  

ţe návštěvnosti u ambulantních specialistů se sníţila o 15,32 %. Příloha č. 1 zobrazuje vývoj 

návštěv u praktického lékaře pro dospělé v letech 2003 – 2009.  

 

2.3. Primární zdravotní péče 

 

 Zdravotní péče je zaměřená na aktivity k léčení a také na tzv. aktivity „ex – post“.  

Jsou zde však zahrnuty činnosti jako je prevence, ale pouze jen ty, které mohou být nebo jsou 

zabezpečovány zdravotnickým systémem. 

 Zdravotní péči můţeme členit z několika hledisek. Například jako péči 

specializovanou nebo základní, podle kritéria financování na, kritérium péče standardní  

a nadstandardní a další. 

 Pokud se jedná o základní a specializovanou zdravotní péči, tu následně rozdělujeme 

na: 

 Primární zdravotní péči 

 Specializovanou sekundární zdravotní péči, která zahrnuje obory chirurgie, urologie, 

aj. 
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 „Superspecializovanou“ terciární zdravotní péči, která zahrnuje vysoce technicky 

náročné sluţby, které disponují odborníky 

 

Největší podíl obyvatelstva vyuţívá primární péči a nejméně terciární péči. Náklady 

jsou však rozloţeny v opačném pořadí. To znamená, ţe primární péče je nejlevnější a terciární 

nejdraţší. Následující tabulka 2.4 představuje náklady podle typu péče. 

 

Tab. 2.4 Náklady podle typu péče. 

Typ péče 
Sluţby pouţívá 

% obyvatel 

Podíl nákladů 

v % z celku 

Primární péče 80 15 

Sekundární péče 15 45 

Terciární péče 5 40 

Celkem 100 100 

Zdroj: DURDISOVÁ, J. Ekonomika zdraví. 2005.  

 

Primární zdravotní péči poskytují praktičtí lékaři pro děti a dorost, praktičtí lékaři  

pro dospělé, zubní lékaři a gynekologové, kteří představují 50 % všech lékařů v ambulantních 

sluţbách. Tato péče je dostupná všem lidem, bez předchozího doporučení a poskytují  

ji tzv. „registrující lékaři.“ 

Kaţdý občan má právo svobodně si vybrat jednoho lékaře, u kterého se musí 

zaregistrovat a samozřejmě také můţe v případě nespokojenosti přejít k jinému lékaři. 

Praktický lékař hraje klíčovou roli, a to z důvodu, ţe je průvodcem pacienta  

ve zdravotnictví. Měl by koordinovat zdravotní péči, spolupracovat se specialisty, umoţnit 

pacientovi celoroční přístup k jeho sluţbám, provádět pravidelné preventivní prohlídky, atd.
9
 

Je zde obrovská zodpovědnost lékaře, jelikoţ se zde odehrává první kontakt s pacientem. 

V mnoha případech se praktický lékař stará o celou rodinu, coţ vede k tomu, ţe daleko lépe 

dokáţe odhadnout diagnózu pacienta, protoţe můţe lépe sledovat genetické vlivy na člověka. 

  

 

 

 

 

                                                 
9
 HNILICOVÁ, J. JANEČKOVÁ, H. Úvod do veřejného zdravotnictví. 2009. 
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Výběr vhodného lékaře můţe být ovlivněn řadou faktorů. Mohou to být zejména: 

1. Dostupnost zdravotní péče – lékař by se měl nacházet v blízkosti svých klientů. 

2. Prevence – pro lékaře je nejlepší, pokud je tzv. „rodinným lékařem“, jelikoţ dokáţe 

lépe předvídat nemoci, které se geneticky dědí, a tím je oddalovat nebo jim 

předcházet. 

3. Kvalita – poskytovaná péče by měla být kvalitní. 

4. Účelnost – lékař by měl znát komplexní zdravotní stav svého klienta. 

5. Přehlednost – lékař a pacient by měli mít mezi sebou důvěrný vztah, aby měl veškeré 

potřebné informace k léčení pacienta. 

6. Citlivost – důleţitá je dobrá technická vybavenost ordinace. 

7. Humánnost – lékař by měl být rádcem a průvodcem dobrého ţivotného stylu. 

8. Ekonomičnost – lékař ovlivňuje celkové mnoţství vyšetření a tím celkové náklady  

na zdravotní péči.
10

 

 

2.3.1. Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2009
11

 

 K 31. 12. 2009 zajišťovalo v České republice primární péči pro dospělé, celkem 5 298 

praktických lékařů. Bylo u nich zaregistrováno 7,9 milionu osob. Můţeme tedy říci,  

ţe v průměru připadá na jednoho lékaře 1 615 registrovaných pacientů. Graf 2.5 představuje 

počet vyšetření u praktických lékařů pro dospělé v letech 2003 – 2009. 

 

Graf 2.5 Počet vyšetření u praktických lékařů pro dospělé (v milionech).   

 

Zdroj: ÚZIS ČR, Činnost praktických lékařů pro dospělé. Vlastní zpracování. 

                                                 
10

 TŮMOVÁ KŘEČKOVÁ, N. Zdravotní politika a ekonomika. 2003. 
11

 ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 41/2010. 
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Lékaři v roce 2009 provedli 38,587 milionu vyšetření – ošetření. Pokud budeme 

porovnávat s obdobím 2008/2007, došlo k poklesu ošetření o 13 %, coţ můţeme  

dát do souvislosti se zavedením regulačních poplatků. V roce 2009 oproti roku 2008, došlo  

ke sníţení o 4,6 %. Na 1 registrovaného pacienta připadlo v průměru 4,9 návštěv praktického 

lékaře (5,1 v roce 2008). 

 Trendem je také stárnutí praktických lékařů, jejich věkové sloţení v roce 2009  

je následující: 

- do 34 let  3,8 % 

- 35 – 44 let  14,9 % 

- 45 – 54 let  38,3 % 

- 55 – 65 let  31,4 % 

- 65 let a více  11,7 %  

  

 Praktického lékaře můţeme v některých zemích nazývat jako „gatekeeper“. 

V překladu toto slovo znamená stráţce brány. Jedná se tedy o to, ţe úkolem lékaře  

je regulovat vstup svých pacientů do sekundární nebo terciární sféry. S tímto pojmem  

se setkáváme v zemích, které jsou spíše vyspělejší. Jedná se například o země, jako jsou 

Spojené Království, Nizozemí, Dánsko, Finsko. Základní úkolem „gatekeeper“ je kontrolovat 

vstup pacientů do ostatních sfér. To znamená, ţe pokud nedostaneme od doktora doporučení, 

nemůţeme navštívit specialistu. Celý tento systém se snaţí regulovat a zamezovat nadbytečné 

vyšetření předepisování stejných léků na jiných pracovištích apod. Mezi výhody tohoto 

systému, patří bezesporu to, ţe pacient je v pravý čas poslán ke správnému specialistovi, 

správná koordinace léků a samozřejmě také existence spolupráce mezi lékařem a specialistou. 

Aby mohl lékař dobře vykonávat funkci „stráţce brány“, musí dokonale znát anamnézu svého 

pacienta a také mít dobrý dlouhodobý vztah se svým klientem. Velkou výhodou také  

je, ţe primární péče je mnohonásobně levnější neţ ta specializovaná. Někdy však „stráţce 

brány“ bývá označován negativně. A to z důvodu, ţe je to omezování svobodné volby a mezi 

další nevýhodu můţeme zařadit, ţe i v případě chronické nemoci, musí pacient navštívit 

svého praktického lékaře, aby jej poté doporučil specialistovi. 

 V České republice praktický lékař nereguluje vstup svých pacientů do sekundární 

nebo terciární sféry. To znamená, ţe pacient i bez doporučení svého lékaře, můţe navštívit 

specialistu. 
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2.4. Spokojenost pacienta 

  

 Cílem kaţdého zdravotnického zařízení, ale i praktického lékaře je spokojenost svých 

pacientů. V podnikání je spokojenost zákazníka nejen cílem, ale také prostředkem k dosaţení 

lepšího hospodářského výsledku. Ten kdo podniká, nepodniká za účelem spokojenosti 

zákazníků, ale aby vytvořil zisk. Z toho vyplývá, ţe spokojený zákazník je nástrojem 

k dosaţení lepšího zisku. I zdravotní péče musí být efektivní, jinak začne ztrácet na efektivitě 

a můţe způsobit více škody neţ uţitku. Pokud chceme, aby zdravotní péče byla pro občany 

přínosem, musíme prosperovat a vytvářet hodnoty. Proto se snaţíme o efektivní hospodaření, 

které nám zajišťuje dosahování zisku a spokojení zákazníci nám tento cíl pomáhají naplnit.

 Na tom, aby pacient byl spokojen má zájem nejen poskytovatel zdravotní péče,  

ale také zdravotní pojišťovny a další subjekty jako jsou například výrobci léků  

a zdravotnického materiálu, lékárny a v neposlední řadě stát. 

 Stát má velký zájem na spokojenosti pacienta se zdravotní péčí v důsledku toho,  

ţe spokojený pacient se rychleji léčí a rychlejší léčba znamená niţší náklady a niţší ztráty  

pro ekonomiku, způsobenou pracovní neschopností a neefektivní léčbou. 

 Spokojenost pacienta můţeme definovat jako výsledek porovnání očekávání 

hodnotitele s tím, jak vnímá skutečnou hodnotu. Spokojenost je tedy veličina velmi relativní, 

která je výsledkem porovnání jiných dvou veličin. Z toho vyplývá, ţe pokud je očekávaná 

hodnota větší neţ vnímaná, nabývá spokojenost záporných hodnot. Je však důleţité zdůraznit, 

ţe míru spokojenosti lze ovlivnit působením na obě veličiny, které ji tvoří. Vnímanou hodnotu 

lze zvyšovat zlepšováním kvality poskytované sluţby. 

 Dne 1. 1. 2009 byl spuštěn program kvality péče AKORD. Tento projekt byl nejdříve 

určený pro PL pro dospělé v Jihočeském, Plzeňském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji, 

od 1. 1. 2010 byl otevřen všem praktickým lékařům. Cílem tohoto programu je především  

to, aby pacientovi byla poskytována péče ve správný čas, na správném místě a dostal  

se tak k potřebné péči bez zbytečných průtahů. Tímto programem je posilováno postavení PL, 

jelikoţ dokáţe ocenit ty, kteří se o své pacienty dobře starají, ale také jim poskytuje 

informační a organizační podporu při řešení sloţitějších případů. Praktickému lékaři, který  

je zapojený do tohoto programu, se navyšuje měsíční kapitační platba o čtyři koruny  

na pacienta. 
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2.5 Dostupnost zdravotní péče v ČR 

 

Stát je odpovědný za dostupnost a hospodárné obstarávání zdravotní péče,  

a to je ustanoveno zejména v Ústavě ČR a v nadzákonných normách o lidských právech, které 

ČR ratifikovala. Část odpovědnosti můţe být přenesena na územní samosprávu, ale nesmí být 

přenesena na soukromé subjekty. Dostupnost je charakterizována jako schopnost 

zdravotnického systému uspokojovat zdravotní potřeby zavedenými postupy  

a také prostřednictvím zdravotnických sluţeb. Je to jeden z cílu zdravotní politiky, který 

napomáhá k dosaţení jejich hlavních cílů a je zaloţena na principu solidarity. Dostupnost  

je zejména ovlivňována sociálním postavením jednotlivce a je zvláště důleţité zajistit péči 

znevýhodněným skupinám (migranti, příslušníci etnických menšin). WHO definuje 

dostupnost péče jako moţnost dostat zdravotní péči v případě, kdy ji člověk potřebuje. 

Dostupnost můţe být chápána z různých hledisek, kdy můţe představovat i schopnost 

člověka zabezpečit si zdravotní péči svým příjmem nebo jako geografická dostupnost. 

Ekonomická dostupnost spočívá zejména v systému vzdělávání, národností, náboţenském 

vyznání, ale také s historickým vývojem v oblasti výrobních i nevýrobních činností a další. 

V evropských státech převládá především univerzální pokrytí zdravotní péče. V USA,  

kde neexistuje všeobecné zdravotní pojištění, nalezneme asi 15% nepojištěné populace. 

Geografická dostupnost je akceptovatelná vzdálenost od místa bydliště pacienta, k místu 

poskytování zdravotní péče. Jelikoţ geografická dostupnost nezaručuje, ţe lékař zvládne 

ošetřit všechny příchozí pacienty, musíme v tomto případě brát v úvahu i její časovou sloţku 

(kapacita poskytovatele, čekací doby). Odborně medicínská dostupnost je charakteristická 

moţnostmi v dosaţení specializovaných lékařských sluţeb. Důleţitou roli zde hraje dopravní 

obsluţnost území a celkový zdravotní stav obyvatelstva na daném území. Zásadní roli hraje  

i psychosociální dostupnost, která spočívá v motivaci pacienta vyhledat lékaře,  

coţ je ovlivněno především důvěrou mezi pacientem a lékařem, zájem o vlastní zdraví, 

vnímání hrozby nemoci, ochotou spolupracovat, atd. Důleţitá je také dostupnost organizační, 

která spočívá v provázanosti a návaznosti různých druhů zdravotních úkonů, tzn. organizace 

přeposílání pacientů do specializovaných center. Na dostupnosti zdravotní péče má vliv řada 

faktorů, a to zejména postoj a počet poskytovatelů péče, spotřeba péče, tradice v přístupu  

ze strany občanů k péči a také přístup státu.
 12
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 Ivanová, K.: Dostupnost zdravotní péče v Olomouckém kraji. 2003.  
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Kvalitou zdravotní péče není jen dosaţení pacientovi spokojenosti, ani vysoká 

odborná úroveň, ani zvyšování ekonomičnosti, ale je souborem všech těchto aspektů. Součástí 

vysoké kvality je vysoký stupeň profesionality, ekonomické vyuţívání zdrojů, minimalizace 

rizik pro pacienta a účinek na pacientovo zdraví.  

Pokud chceme měřit kvalitu zdravotní péče prostřednictvím názorů pacientů, můţeme 

tak učinit prostřednictvím dotazování pacientů. Ovšem dotazy musíme strukturovat  

do několika oblastí – tzv. dimenzí kvality. Tyto dimenze vznikaly v důsledku hledání 

odpovědí na čtyři otázky: 

 Co pacienti chtějí? 

 Co pacienti oceňují, čeho si váţí? 

 Co pomáhá a co brání schopnosti pacientů zvládat zdravotní potíţe? 

 Jaké aspekty zdravotní péče jsou pro pacienty a jejich rodiny nejdůleţitější? 

 

Kaţdý dotazník by měl být tematicky definován do oblasti péče o pacienta,  

kdy spokojenost pacientů je vyjádřena procentem pozitivních hodnocení poskytnuté péče  

ve vybraných ukazatelích. Mezi vybrané ukazatele můţeme zařadit: 

 Přijetí do ordinace praktického lékaře 

 Respekt, ohled, úcta 

 Koordinace a integrace péče 

 Informace, komunikace, edukace 

 Tělesné pohodlí 

 Citová opora 

 Zapojení rodiny 

 Opuštění ordinace praktického lékaře a pokračování v péči
13

 

 

Existuje zde však problém, zda můţeme kvalitu zdravotní péče průběţně sledovat  

a zvyšovat. Podle dokumentu organizací jako jsou WHO a Rady Evropské unie, by se měla 

kvalita stát součástí zdravotní politiky kaţdého státu. Příčinou, proč je kladen takový důraz  

na kvalitu, je v důsledku zvyšujících se nároků pacientů na péči, a to v rámci jejich vyšší 

vzdělanosti a informovanosti. 
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 EXNER, L.; RAITER, T.; STEJSKALOVÁ, D. Strategický marketing zdravotnických zařízení. 2005.  
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Shrnutí 

Kapitola se zabývá péčí o zdraví, ale především charakterizuje zdravotnický systém 

v České republice. Definuje pojmy jako jsou zdraví, péče o zdraví a zdravotní péče. Dále 

popisuje zdravotní politiku, jednotlivé subjekty zdravotní politiky a také systém zdravotní 

péče v 21. století. 

Výdaje v České republice na zdravotnictví v letech 2005 – 2009, dosahovaly průměrné 

výše 250 mld. Kč, coţ v porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD jsou nízké.  

ČR také patří mezi země s niţším podílem výdajů na zdravotnictví na HDP. 

 Praktičtí lékaři pro dospělé jsou financováni systémem kombinované kapitačně 

výkonové platby. Kaţdý lékař dostává část své odměny ve fixní formě a druhou sloţkou  

jsou platby za určité výkony. K 31. 12. 2009 zajišťovalo v České republice primární péči  

pro dospělé celkem 5 298 praktických lékařů. Bylo u nich zaregistrováno 7,9 milionu osob. 

Můţeme tedy říci, ţe v průměru připadá na jednoho lékaře 1 615 registrovaných pacientů. 

 Od 1. 1. 2008 byla v ČR zavedena spoluúčast pacienta na financování zdravotní péče, 

podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Primárním účelem bylo 

zamezit plýtvání a nadbytečnému uţívání zdravotních sluţeb. 

 Cílem kaţdého zdravotnického zařízení, ale i praktického lékaře, je spokojenost svých 

pacientů. V podnikání je spokojenost zákazníka nejen cílem, ale také prostředkem k dosaţení 

lepšího hospodářského výsledku. 
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3 ANALÝZA A SROVNÁNÍ HOSPODAŘENÍ DVOU PRAKTICKÝCH 

LÉKAŘŮ 

 

Těţištěm diplomové práce bude hospodaření dvou soukromých praktických lékařů  

pro dospělé. Vybraní lékaři jsou nazývaní jako subjekt A a B, z důvodu zachování anonymity 

při zveřejňování jejich interních materiálů, které se zabývají hospodařením apod. 

Subjekt A zahájil svou činnost 1. 1. 1993 privatizací závodní ambulance v obci, která 

se nachází v blízkosti Ostravy. Činnosti v dalších letech ovlivnily různé stupně reorganizace 

dolů a hlavně zastavení těţby uhlí. To vše způsobilo značnou fluktuaci  

ve sloţení pacientů. V současné době je klientela sloţena jak ze zaměstnanců několika 

okolních firem, tak z občanů obce, kde ordinuje, v poměru okolo 1:1. Lékař zaměstnává jednu 

zdravotní sestru. Účetnictví je vedeno formou jednoduchého účetnictví, o které se stará účetní, 

která taktéţ zpracovává daňová přiznání. Subjekt spolupracuje s další osobou. To znamená,  

ţe nepodniká sám, ale na společném podnikání se podílí osoba, která s ní ţije ve společné 

domácnosti. Touto osobou je syn, který stále studuje. Rozhodujícím aspektem není trvalé 

bydliště, ale to, ţe společně posuzované osoby uhrazují náklady na své potřeby společně. 

Příjmy a výdaje se rozdělují tak, ţe podíl spolupracující osoby, nesmí přesáhnout 30 %, 

nejvýše však 180 000 Kč při spolupráci za celé zdaňovací období, případně 15 000 Kč  

za kaţdý měsíc započaté spolupráce. Tato spolupráce je velmi výhodná z důvodu přerozdělení 

základu daně z příjmů, a to samozřejmě vede k úsporám na dani. 

Subjekt B zahájil svou činnost rovněţ 1. 1. 1993 privatizací ambulance, která sídlí 

v samotném centru města Zlína. Ordinace se nacházela v nemocničním komplexu,  

ale z důvodu nového vlastníka nemocnice, byl lékař donucen se přestěhovat  

do zdravotnického střediska, hned vedle polikliniky. Pro pacienty nedošlo však k výrazné 

změně, a to z důvodu, ţe se subjekt přestěhoval pouze „přes cestu“. Jeho zaměstnancem  

je jedna zdravotní sestra. Lékař vede tzv. daňovou evidenci, kterou upravuje zákon  

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tato evidence slouţí  

pro všechny fyzické osoby, které podnikají, nevedou podvojné účetnictví a své výdaje 

neprokazují procentuálně z příjmů. Tuto evidenci si vede lékař sám. 

Subjekt A ordinuje v Moravskoslezském kraji a subjekt B ve Zlínském.  

Proto následující odstavce budou tyto kraje charakterizovat z hlediska počtu praktických 

lékařů pro dospělé. 
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V Moravskoslezském kraji k 1. 7. 2009, ţije 1 249 386 obyvatel. Kraj se dělí  

na 6 okresů, kdy největším je Ostrava – město. Subjekt A se nachází na úplném okraji tohoto 

okresu, proto tato práce bude vycházet ze statistických údajů tohoto okresu. V Ostravě – 

město ţije 335 425 obyvatel. 

Ve Zlínském kraji ţije k 1. 7. 2009 591 087 obyvatel, coţ je o více neţ 50 % méně, 

neţ v Moravskoslezském kraji. Kraj se dělí na 4 okresy. Subjekt B se nachází v centru města 

Zlína, a proto statické údaje budou vycházet z okresu Zlín. Tento okres má 193 010 obyvatel, 

a to je o 42,5 % méně neţ u okresu Ostrava – město. 

 

Následující graf 3.1 zobrazuje počet praktických lékařů pro dospělé (PL) ve Zlínském 

a Moravskoslezském kraji, ale také počet PL v okresech Ostrava – město a Zlín.  

Ve Zlínském kraji je v letech 2005 – 2009 v průměru o 47,5 % méně PL pro dospělé 

neţ v Moravskoslezském kraji a co se týká okresů, tak ve Zlínském je o 41,6 % méně lékařů. 

 

Graf 3.1 Počet praktických lékařů pro dospělé. 

 

2005 2006 2007 2008 2009

Moravskoslezský kraj 544 546 540 548 556

Zlínský kraj 288 285 285 288 289

Okres Ostrava - město 152 153 163 172 170

Okres Zlín 92 93 95 95 98
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Zdroj: ÚZIS ČR. Vlastní zpracování.  

Následující graf 3.2 představuje průměrný počet pacientů na jednoho praktického 

lékaře pro dospělé, podle krajů v roce 2009. Z tohoto grafu vyplývá, ţe v roce 2009 v Ostravě 

– město, připadalo na jednoho praktického lékaře pro dospělé okolo 1973 pacientů a v okrese 

Zlín 1969, z toho můţeme vyvodit, ţe konkurence lékařů v okrese Zlín je o něco málo větší. 
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Graf 3.2 Počet registrovaných pacientů na 1 lékaře pro dospělé v roce 2009. 
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Zdroj: ÚZIS ČR, Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2009. 

 

 V příloze č. 2 je uveden počet registrovaných pacientů v letech 2003 – 2009 v České 

republice a počet praktických lékařů v letech 2003 – 2009.  

 

Závodní preventivní péče je zdravotní péčí, kterou zajišťují zdravotnická zařízení  

ve spolupráci se zaměstnavatelem. Všem občanům s výjimkou osob ve vazbě a ve výkonu 

trestu odnětí svobody se umoţňuje volba lékaře. Náplň činnosti je zaměřena na prevenci 

ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce  

a prevenci úrazů. Důleţitou součástí léčebně preventivní péče je lékařská posudková činnost, 

jejímţ předním úkolem je posuzování způsobilosti k práci. Závazným předpisem je vyhláška 

Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 145/1988 Sb., o úmluvě o závodních zdravotních 

sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
14

 

Subjekty A i B mají uzavřené smlouvy s podniky, ale v práci nebudou vyjmenovány  

z důvodu zachování anonymity. 

 

Průměrný počet registrovaných pacientů na 1 praktického lékaře pro dospělé  

v ČR v roce 2009 je 1615. U subjektu A je registrováno k 31. 12. 2010 1466 pacientů,  

                                                 
14

 http://www.medikaal.cz/zavodni-preventivni-pece [1. 12. 2010]. 

http://www.medikaal.cz/zavodni-preventivni-pece%20%5b1
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u subjektu B je to 1753. Subjekt A je zhruba o 9 % pod celorepublikovým průměrem v počtu 

registrovaných pacientů, subjekt B je naopak o 8,5 % nad průměrem.  

Graf 3.3 představuje strukturu pacientů podle věkového rozpětí u jednotlivých 

subjektů. Ve věkovém sloţení svých pacientů, jsou lékaři odlišní. V rozpětí 45 – 64 let  

je registrováno u subjektu A 52,2 % pacientů, subjekt B v tomto rozpětí registruje 31,8 % 

pacientů. S přibývajícím věkem roste základní hodnota bodu, která navyšuje příjem  

od zdravotní pojišťovny lékaři. Mohli bychom tedy říci, ţe tito klienti jsou pro lékaře daleko 

výhodnější, ale musíme také brát v úvahu, ţe tito pacienti vyţadují daleko více péče, která 

 je samozřejmě nákladnější, neţ u osob mladších. Subjekt A registruje ve věkovém rozpětí  

65 – a více let 13,7 %, subjekt B 25,1 %. 

 

Graf 3.3 Početní struktura podle věkového rozpětí (v procentech). 
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Zdroj: Interní materiály sledovaných subjektů. Vlastní zpracování. 

 

Příloha č. 3 zobrazuje věkovou strukturu obyvatel Zlínského a Moravskoslezského 

kraje. 

Kaţdý pojištěnec má právo na výběr zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu  

lze změnit jednou za dvanáct měsíců, a to vţdy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. 

Termín změny lze zkrátit na 1. den kalendářního měsíce ode dne, kdy zdravotní pojišťovna 

vstoupí do likvidace, je zavedena nucená správa nad zdravotní pojišťovnou nebo v případě 

kdy Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě zjištění nerovnováhy v hospodaření zdravotní 
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pojišťovny vyhlásí ve sdělovacích prostředcích. Grafy 3.4 a 3.5 zachycují počet pacientů 

subjektů k 31. 12. 2010 vzhledem k jejich registraci k zdravotním pojišťovnám v procentech. 

Graf 3.4 Počet pacientů Subjektu A u jednotlivých pojišťoven. 
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pojišťovna

207 - Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví 
211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva 

vnitra ČR

213 - Revírní bratrská 

pokladna, zdravotní pojišťovna

Zdroj: Interní materiály sledovaného subjektu A. Vlastní zpracování 

 

 V ČR k 31. 12. 2010 působí devět zdravotních pojišťoven. Subjekt A má podepsanou 

smlouvu se sedmi z nich, ale pouze u šesti ZP má registrované své pacienty. 71 %  

je registrovaných u Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, a to je dáno zejména  

tím, ţe ordinace se nachází v hornické oblasti. Subjekt B má podepsanou smlouvu s šesti ZP. 

Největší podíl tvoří pojištěnci VZP ČR, a to 53 %.  

Graf 3.5 Počet pacientů Subjektu B u jednotlivých pojišťoven. 
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Zdroj: Interní materiály sledovaného subjektu B. Vlastní zpracování. 
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3.2 Hospodaření vybraných subjektů v letech 2006 – 2010  

 

Praktičtí lékaři jsou financováni systémem výkonově kapitační platby. Jejich 

hospodaření je tvořeno příjmy a výdaji.  

 

3.2.1 Příjmy praktických lékařů 

Nejdůleţitějšími příjmy praktických lékařů jsou především ty od zdravotních 

pojišťoven. Dalšími příjmy jsou příjmy plynoucí z regulačních poplatků a za činnosti jako 

jsou: psaní zpráv pro policii, soud, bodové ohodnocení pracovních úrazů, ţivotní a úrazové 

zprávy pro zdravotní pojišťovny a další.  

Příjmy od zdravotních pojišťoven se mohou podílet na celkových příjmech aţ z 90%. 

Subjektu A plyne největší část příjmů od Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny. 

Tato zdravotní pojišťovna zahájila svou činnost 1. července 1993 jako jedna  

z nejmladších zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na území ČR, ale zároveň jako 

pojišťovna s tradicí sahající aţ do 19. století. Zajišťuje zdravotní péči pro své pojištěnce 

soustředěné zejména v tradičních hornických oblastech severní Moravy, Slezska, Hodonínska 

a po sloučení s Moravskou zdravotní pojišťovnou v roce 1996 rovněţ v regionu střední 

Moravy.  

Tabulka 3.1 představuje příjem od Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny  

a také výši kapitační platby (platba na hlavu) z celkového příjmu od ZP. Z tabulky vyplývá, 

ţe v letech 2006 – 2010 se podílela výše kapitační platby v rozpětí od 84 % - 87%, v průměru 

se jedná o 85,8 %. To znamená, ţe praktičtí lékaři získají většinu svých příjmů od ZP  

za registrované pacienty a zbytek připadá na výkony. 

 

Tab. 3.1 Příjem a kapitační platba plynoucí od ZP – Revírní bratrská pokladna (v Kč). 

Subjekt A 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

Příjem  718 030 676 804 638 565 731 263 742 826 

Kapitační platba 628 413 586 100 536 391 622 203 644 937 

Zdroj: Interní materiály sledovaného subjektu A. Vlastní zpracování. 

 

Tabulka 3.2 zobrazuje příjmy subjektu A od zdravotních pojišťoven. Jelikoţ nejvíce 

pacientů je registrovaných u Revírní bratrské pokladny, ZP i příjmy plynoucí od této ZP jsou  
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největší a podílí se na příjmech od ZP ze 71%. Červené stínování v tabulce znamená, ţe daná 

ZP zanikla.  

Zdravotní pojišťovna Agel působila od 1. 4. 2008 do 1. 7. 2009, a poté se sloučila 

s Hutnickou zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou. K datu 1. října 2009, Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky rozhodlo o sloučení České národní zdravotní pojišťovny  

s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou včetně změny názvu Hutnické zaměstnanecké 

pojišťovny na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu. Česká národní zdravotní 

pojišťovna se k 1. říjnu 2009 zrušila bez likvidace, a to znamená, ţe veškerá práva, povinnosti 

a závazky vůči pojištěncům, zdravotnickým zařízením, zaměstnancům i dalším partnerům 

přecházejí na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu. Na mimořádném zasedání ze dne 

21. 3. 2011, bylo správní radou ZP Média rozhodnuto o sloučení s VZP ČR. K tomuto kroku 

vedl fakt, ţe ZP Média nezískala dostatečný počet klientů. Toto stanovisko bylo oznámeno 

Ministerstvu zdravotnictví ČR, které ho musí schválit.
15

  

 

Tab. 3.2 Příjmy plynoucí od zbylých zdravotních pojišťoven v Kč.     

Subjekt A 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

111 - VZP ČR 211 752 212 446 261 391 250 778 247 892 

201 – Vojenská ZP 

ČR 
- - - 115 325 

205 - HZP 26 058 21 520 16 201 29 219 - 

205 – ČP ZP - - - - 35 712 

207 - OZPBPS 1 253 309  1 360 1 175 

211 - ZP MV 9 254 7 153 11 796 15 220 16 984 

213 – RBP ČR 718 030 676 804 638 565 731 263 742 826 

217 – ZP Metal - 

Aliance 
- - - - - 

227 - ZP Agel - - - 3 986 - 

222 – ČN ZP - - 1239 1 470 - 

228 – ZP Média - - - - - 

 Zdroj: Interní materiály sledovaného subjektu, vlastní výpočty 

  

                                                 
15

 http://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zdravotni-pojistovna-media-se-slouci-s-vzp [28. 3. 2011]. 
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Následující tabulka 3.3 charakterizuje příjmy subjektu B od ZP. U subjektu B  

je nejvíce lidí registrováno u VZP ČR, a proto v roce 2010 52 % příjmů plyne od této ZP. 

Druhý největší příjem je od ZP Ministerstva vnitra, která se podílí 28% na celkových 

příjmech od ZP. 

 

Tab. 3.3 Příjmy plynoucí od zdravotních pojišťoven v Kč.      

Subjekt B 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

111 - VZP ČR 694 762 631 933 601 882 589 491 612 441 

201 – Vojenská ZP 

ČR 
- - - 5 596 6 173 

205 - HZP 12 004 16 331 38 401 45 158 - 

205 – ČP ZP - - - - 79 411 

207 - OZPBPS 15 831 17 778 17 502 20 472 18 908 

211 - ZP MV 260 521 299 461 324 871 313 731 332 857 

213 - RBP ČR 92 605 98 224 103 554 100 853 122 621 

217 – ZP Metal - 

Aliance 
- - - - - 

227 - ZP Agel - - - - - 

222 – ČN ZP 11 168 16 692 13 501 15 744 - 

228 – ZP Média - - - - - 

 Zdroj: Interní materiály sledovaného subjektu B. Vlastní zpracování. 

 

Následující graf 3.4 porovnává výši příjmů od jednotlivých pojišťoven na jednoho 

pacienta v roce 2010 u obou subjektů. (Čísla na ose x jsou čísla zdravotních pojišťoven). 

Rozdíly v příjmech na jednoho pacienta od ZP můţe být dáno kupříkladu jinou skladbou 

pacientů. Například to, ţe subjekt A dosahuje daleko více prostředků od VZP ČR, můţe být 

dáno tím, ţe jsou u něj registrováni starší pacienti (kapitační platba je násobena vyšším 

koeficientem neţ u mladších pacientů). VZP ČR například tvrdí, ţe pojišťují především 

nemocnější pacienty v oblastech, kde mají niţší trţní podíl neţ v jiných oblastech  

(v Moravskoslezském kraji je to pouze 37 %, ve Zlínském kraji 66 %).
16

 Příloha č. 4 obsahuje 

trţní podíl VZP ČR v jednotlivých krajích i v České republice. 

                                                 
16
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Graf 3.4 Výše přijmu na jednoho pacienta u jednotlivých pojišťoven (v Kč). 
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Zdroj: Interní materiály sledovaných subjektů. Vlastní zpracování. 

 

Dle Šperkerové
17

, která se zabývala průměrnými výdaji na jednoho pacienta zjistila,  

ţe průměrné výdaje na jednoho pacienta se mohou lišit jak regionálně, tak napříč mezi 

zdravotními pojišťovnami. V posledních letech totiţ vychází najevo, ţe zdravotní péče 

v jednotlivých oblastech není rovnoměrně zastoupena a regionální výdaje na jednoho 

pojištěnce se mohou lišit aţ o pětinu. Ze získaných informací bylo zjištěno, ţe nejvíce stojí 

praţští a severomoravští pacienti, zatímco nejlevnější jsou nemocní z Vysočiny a Zlínského 

kraje. Toto tvrzení je vysvětlováno především tím, ţe v některých regionech jsou pacienti 

léčení nedostatečně, nebo se v některých regionech péčí zbytečně plýtvá, případně mohou být 

obě tvrzení pravdivá. VZP ČR však závěry o nerovnoměrných výdajích na jednoho pacienta 

mezi zdravotními pojišťovnami odmítá a je přesvědčena, ţe zdravotní péče je financována 

rovnoměrně a vysvětluje si to především tak, ţe zaměstnanecké pojišťovny vyhledávají 

především mladší, zdravější a méně nákladné pojištěnce, a to vede k tomu, ţe u VZP ČR  

je pojištěný „zbytek“ (nemocnější) pojištěnci, coţ vede k vyšším výdajům.  

 

Od 1. 1. 2008 byla v ČR zavedena spoluúčast pacienta na financování zdravotní péče, 

podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

Zprvu se tento zákon týkal všech občanů, kteří museli za návštěvu u praktického lékaře  

pro dospělé zaplatit poplatek 30 Kč. Od 1. 4. 2009 platí novela zákona č. 48/1997 Sb.,  

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, která  

u praktických lékařů pro dospělé ruší regulační poplatek pro seniory starší 65 let. Tento stav 

platí i k 31. 12. 2010.  

                                                 
17
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Lékař je povinen tyto poplatky vybrat, pokud tak neučiní, hrozní mu pokuta aţ ve výši 

50 000 Kč. Tento poplatek je příjmem, proto v případě dosaţení zisku podléhá zdanění  

a všem souvisejícím záleţitostem. Tabulka 3.4 zobrazuje výši těchto poplatků v letech  

2008 – 2010.  

 

Tab. 3.4 Regulační poplatky (v Kč). 

Regulační poplatky 
Rok 

2008 2009 2010 

Subjekt A 48 930 50 910 53 940 

Subjekt B 47 340 44 970 47 370 

Zdroj: Interní materiály sledovaných subjektů. Vlastní zpracování. 

 

Subjekt A v těchto sledovaných letech, měl průměrnou návštěvnost (platících pacientů 

30 Kč) 1 708, coţ by odpovídalo 1,12 návštěv za jednu hodinu. Subjekt B ordinuje méně 

hodin (o 11,5 hodin týdně méně neţ subjekt A), proto je jeho průměrná návštěvnost 1 559 

pacientů a během hodiny 0,85. Musíme však brát v úvahu, ţe zde existují i pacienti,  

kteří tento poplatek platit nemusí. 

 

3.2.2 Výdaje praktických lékařů 

Mezi významné výdajové poloţky řadíme například mzdu zdravotní sestry, nájem, 

odměna za poradenství, praní prádla, odvoz odpadu, rozhlasový poplatek, předplatné 

novin/odborných časopisů, zdravotnický materiál, pojištění (automobilu, odpovědnosti  

za škodu provozovatele zdravotnického zařízení,…), školení bezpečnosti, zdravotní a sociální 

pojišťění, cestovní doklady, nákup pohonných hmot, pouţívání a nájem pevné linky  

nebo mobilního telefonu, spotřeba energie, vodné, stočné atd. 

 

Důleţitým výdajem pro oba subjekty jsou mzdy zaměstnanců. Graf 3.6 zobrazuje 

mzdy zaměstnanců subjektu A i B za rok v Kč, včetně pojistného placeného lékařem.  

U subjektu A je do těchto výdajů zahrnuta i odměna účetní. Tato odměna je vyplácena 

měsíčně a v letech 2006 – 2010 bylo shodně vyplaceno 18 000 Kč/rok. Účetnictví je vedeno 

formou jednoduchého účetnictví, účetní také zpracovává daňová přiznání. Základní ceny  

se pohybují okolo 1500 Kč měsíčně, pokud nepřekročí 100 účetních případů měsíčně. Kdyby 

se tak stalo, kaţdá další poloţka je účtována 20 Kč. Uzávěrkové operace bývají účtovány 

samostatně, ale z důvodu dlouhodobé spolupráce jsou prováděny zdarma. Z grafu je patrné,  
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ţe výdaje subjektu B na mzdy jsou daleko vyšší, a to je dáno především tím, ţe subjekt A měl 

zdravotní sestru, se kterou nebyl spokojen, proto i výše její mzdy byla velmi nízká. 

Přelomovým rokem byl rok 2008, kdy byla přijata nová zdravotní sestra, a mzdové výdaje 

vzrostly. I přesto subjekt B vynakládá daleko více svých prostředků na mzdu své zdravotní 

sestry. Důvodem je dlouhodobá spolupráce a spokojenost lékařky s prací zdravotní sestry. 

 

Graf 3.6 Mzdy zaměstnanců subjektu A i B za rok (v Kč). 

 

2006 2007 2008 2009 2010

Subjekt A 150 650 154 566 233 541 266 234 266 688

Subjekt B 322 542 323 568 333 720 344 916 356 172
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Zdroj: Interní materiály subjektu A i B. Vlastní zpracování. 
 

Mezi další výdaje patří provozní náklady. Do této skupiny řadíme výdaje, které slouţí 

pro zajištění chodu celé lékařské praxe, jako jsou například: nájem, praní prádla, odvoz 

odpadu, rozhlasový poplatek, předplatné novin/odborných časopisů, zdravotnický materiál, 

pojištění (automobilu, odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení,…), 

školení bezpečnosti, cestovní doklady, nákup pohonných hmot, pouţívání a nájem pevné 

linky, poštovné atd. 

Subjekty A i B ordinují shodně ve zdravotním středisku. Nájemné je důleţitou 

součástí výdajů, které musí lékař platit a jeho výše se kaţdoročně mění. Smlouva u subjektu A 

byla uzavřena na dobu neurčitou a výpovědní lhůta činí 4 měsíce. Subjekt B uzavřel smlouvu 

na jeden rok a po uplynutí doby je nájemci poskytnuto právo přednostního nájmu na další 

jeden rok (12 měsíců) nebo na dobu neurčitou, za předpokladu, ţe o toto prodlouţení poţádá 

nejpozději dva měsíce před uplynutím sjednané doby nájmu a zároveň přistoupí na novou výši 

nájemného. V nájmu nejsou zahrnuty poplatky za následující sluţby: elektrická energie, 

vodné a stočné, ústřední vytápění, likvidace komunálního odpadu, pouţívání telefonní 

ústředny a rozhlasu. V letech 2006 – 2010 platil subjekt A nájem průměrně ve výši necelých 
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2 000 Kč. Subjekt B, ve sledovaných letech, platil v průměru 4 280 Kč. Subjekt A platil  

o 53 % méně neţ druhý subjekt, to je dáno především tím, ţe ordinuje v menší obci, kde výše 

nájemného není tak vysoká a také proto, ţe ordinuje ve dvou místnostech (ordinace, čekárna), 

zatímco subjekt B ve třech (ordinace, čekárna, místnost kde zdravotní sestra přijímá pacienty). 

Důleţitou poloţkou ve výdajích je i spotřebovaná elektrická energie, spolu s vodným, 

stočným a teplem. U subjektu A, tyto poloţky dosahovaly v roce 2010 výše 49 228 Kč,  

u subjektu B 55 602 Kč. Tento rozdíl je způsoben tím, ţe subjekt A ordinuje v menších 

prostorách, jelikoţ sdílí ordinaci se zdravotní sestrou. 

Tabulka 3.5 zobrazuje podrobně rozepsané některé provozní výdaje u subjektu A 

v letech 2006 – 2010. Subbjekt A se rozhodl, ţe v roce 2010 přestane pouţívat pevnou linku, 

čímţ se mu zvedly náklady na pouţívání mobilního telefonu. 

 

Tab. 3.5 Provozní výdaje subjektu A v letech 2006 – 2010 (v Kč).    

Subjekt A 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

Praní prádla 1 572 2 249 2 285 2 887 2 915 

Pouţívání a nájem pevné linky 14 000 11 626 4 792 7 652 - 

Pouţívání mobilního telefonu - - 10 452 12 195 15 742 

Pouţívání internetu - - - 3 600 3 600 

Revize elektroniky - 1120 700 - 500 

Předplatné novin 3 270 3 792 3 876 4 176 4 378 

Zdroj: Interní materiály sledovaného subjektu A. Vlastní zpracování. 

 

Subjekt B nerozepisoval provozní výdaje jako subjekt A, pouze dodal celkové výdaje, 

které uvedl subjekt A. Tabulka 3.6 ukazuje přehled jeho celkových některých provozních 

výdajů v letech 2006 – 2010. 

  

Tab. 3.6 Provozní výdaje subjektu B v letech 2006 – 2010 (v Kč).    

Subjekt B 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

Celkem 82 492 89 943 99 602 104 883 115 776 

Zdroj: Interní materiály sledovaného subjektu B. Vlastní zpracování. 
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Pokud porovnáme provozní náklady v roce 2010, které vyplývají z tabulek 3.10  

a 3.11, můţeme si všimnout, ţe tyto výdaje jsou u subjektu B zhruba 2x vyšší neţ u subjektu 

A. To můţe být dáno především tím, ţe sluţby ve větších obcích jsou draţší neţ v těch 

menších.  

Oba subjekty také musí platit příspěvek České lékařské komoře, který v roce 2010 

činil 2 550 Kč. Důleţitou výdajovou poloţkou je také například leasing automobilu, nákup 

pohonných hmot a různá pojištění. 

 

Co se týká závazků subjektů, je zde snaha u obou z nich, nemít ţádné dluhy vůči 

věřitelům. Ve sledovaném období, subjekt B, neměl ţádné závazky. Subjekt A měl závazky 

pouze v letech 2007 – 2008 a jejich výši zobrazuje tabulka 3.7. Tyto závazky plynuly 

především kvůli čerpání úvěru na rekonstrukci ordinace. 

 

Tab. 3.7 Závazky subjektu A (v Kč). 

Subjekt A 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

Závazky - 7 028 10 176 - - 

Zdroj: Interní materiály sledovaného subjektu A. Vlastní zpracování.  

 

Pohledávky  nebo – li nárok na peněţní plnění ze strany dluţníka, oba lékaři mají. 

Tyto pohledávky především plynou od zdravotních pojišťoven, které se opoţďují se svými 

platbami. Toto opoţdění někdy trvá i přes 30 dní, a to nejčastěji ze strany velké ZP jako  

je například VZP ČR. 

 

Praktičtí lékaři mají daňovou povinnost, která vyplývá ze zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. „Základem daně je částka, o kterou příjmy 

plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, za které se pro účely daně z příjmů fyzických 

osob považuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, 

zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak.“
18

  

Lékaři mají také povinnost platit silniční daň, kterou upravuje zákon č. 16/1993 Sb., 

 o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Tato daň se platí z objemu motoru automobilu 

v m
3
.  

 

                                                 
18

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu/cast-prvni/#p-6
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3.2.3 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření je rozdílem výnosů a nákladů za určité období, kterým  

je nejčastěji kalendářní rok. Následující tabulka 3.9 zobrazuje výsledek hospodaření subjektu 

A, tabulka 3.10 zobrazuje výsledek hospodaření subjektu B. 

 

Tab. 3.9 Výsledek hospodaření subjektu A (v Kč).  

Subjekt A 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

Příjem od ZP 966 347 918 232 929 192 1 033 411 1 044 914 

Ostatní příjmy 620 935 50 125 52 860 55 160 

Příjmy celkem 966 967 919 167 979 317 1 086 271 1 100 074 

Nákup materiálu 9 757 8 929 13 764 33 546 30 248 

Náklady na mzdy 150 650 154 566 233 541 266 234 266 688 

Provozní reţie, ostatní 197 690 208 765 209 869 240 051 250 991 

Výdaje celkem 358 097 372 260 457 174 539 831 547 927 

Výsledek hospodaření 608 870 546 907 522 143 546 440 522 147 

Zdroj: Interní materiály sledovaného subjektu A. Vlastní zpracování. 

 

Tab. 3.10 Výsledek hospodaření subjektu B (v Kč).  

Subjekt B 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 

Příjem od ZP 1 086 891 1 080 419 1 099 711 1 091 045 1 172 411 

Ostatní příjmy 980 1 390 49 670 47 550 50 160 

Příjmy celkem 1 087 871 1 081 809 1 149 381 1 138 595 1 222 571 

Nákup materiálu 65 961 91 160 107 651 109 371 110 604 

Náklady na mzdy 322 542 323 568 333 720 344 916 356 172 

Provozní reţie, ostatní 388 714 365 909 358 162 357 901 331 520 

Výdaje celkem 777 217 780 637 799 533 812 188 798 296 

Výsledek hospodaření 310 654 301 172 349 848 326 407 424 275 

Zdroj: Interní materiály sledovaného subjektu B. Vlastní zpracování. 

. 

Výsledek hospodaření obou subjektů je přebytkový. Oba praktičtí lékaři nedosáhly 

záporného hospodářského výsledku.  
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U subjektu A mají příjmy od ZP rostoucí charakter, vyjma roku 2007, ostatní příjmy 

také rostou, a to především díky zavedení regulačních poplatků. Pokud se zaměříme  

na celkové výdaje, ty mají rostoucí tendenci. V roce 2008 vzrostly náklady na mzdy, 

především díky přijetí nové zdravotní sestry. Výsledek hospodaření klesá, díky neustále 

rostoucím nákladům. Co se týká příjmů od ZP u subjektu B, ty mají konstantní charakter  

a ostatní příjmy byly taktéţ navýšeny zavedením regulačních poplatků. Vynakládá daleko 

více mzdových prostředků neţ druhý subjekt, z důvodu dlouhodobé spolupráce a spokojeností 

se zdravotní sestrou. Provozní reţie jsou také daleko vyšší neţ u subjektu A, a to je dáno lepší 

lokalitou, která je daleko lépe přístupnější pacientům. Výsledek hospodaření se kaţdým 

rokem navyšuje, jelikoţ se subjekt snaţí o sníţení provozních nákladů. 

 

Shrnutí: 

Oba lékaři shodně zahájili svou činnost k 1. 1. 1993 privatizací ambulance.  

Subjekt A ordinuje v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava – město. Spolupracuje 

s další osobou a jeho účetnictví je vedeno formou jednoduchého účetnictví, o které  

se mu stará účetní. K 31. 12. 2010 registruje 1466 pacientů, coţ je 9 % pod celorepublikovým 

průměrem. Nejpočetnější skupinou, jsou pacienti ve věkovém rozpětí 45 – 64 let (52,2 %). 

Subjekt má podepsanou smlouvu se sedmi ZP (v ČR působí k 1. 1. 2011 9 ZP). 71 % jeho 

pacientů je registrováno u Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.  

Subjekt B ordinuje ve Zlínském kraji, v okrese Zlín. Lékař si sám vede tzv. daňovou 

evidenci. K 31. 12 2010 registruje 1753 pacientů a je tak 8,5 % nad celorepublikovým 

průměrem. Subjekt má podepsanou smlouvu se šesti ZP a nejvíce jeho pacientů  

je registrováno u VZP ČR (53 %). 

Nejdůleţitějšími příjmy praktických lékařů, jsou ty od ZP. Od 1. 1. 2008 se pacient 

účastní na spolufinancování zdravotní péče – za návštěvu u PL musí zaplatit poplatek 30 Kč. 

Významnou výdajovou poloţkou je mzda zdravotní sestry a provozní náklady. Mzda 

zdravotní sestry se odvíjí především od spokojenosti lékaře s její prací. Subjekt B vynakládá 

daleko více mzdových prostředků z důvodu dlouhodobé spolupráce a velkou spokojeností, 

druhému subjektu se po přijetí nové zdravotní sestry zvýšili jeho mzdové náklady z důvodu 

velké spokojenosti. Výše provozních výdajů se liší především lokalitou, kde lékaři ordinují, 

ale také v jakých prostorách. Jelikoţ Subjekt B ordinuje přímo v centru města, ve větších 

prostorách jeho provozní náklady jsou v roce 2010 o 25 % vyšší neţ u druhého subjektu. 
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4 ZHODNOCENÍ DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE  

NA HOSPODAŘENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ 

 

Subjekt A je přesvědčen, ţe jeho hospodaření by mohlo dosahovat lepších výsledků, 

pokud by byla lepší jeho geografická dostupnost. Proto se následující kapitola 4.1 bude 

věnovat jednotlivým aspektům, které ovlivňují pacienty při výběru praktického lékaře. 

4.1. Dostupnost zdravotní péče u sledovaných praktických lékařů 

  

Tato kapitola se bude věnovat datům, které jsou potřebné k dotazníkovému šetření,  

ale také k postupu při sběru dat. Výzkum se skládá z přípravné a realizační fáze. 

 Přípravná fáze je velmi důleţitou součástí celého výzkumu. Je nezbytné stanovit  

si cíle, metody výzkumu, časový harmonogram a také jak budeme shromaţďovat data. 

 Hlavním cílem výzkumu bude zjistit preference pacientů v poskytování zdravotní péče 

u praktických lékařů pro dospělé. Na základě získaných informací budou navrhnuta 

doporučení ke zvýšení spokojenosti stávajících klientů, ale také k získání nových klientů. 

 Hlavním zdrojem údajů se stanou primární data, která budou shromáţděna na základě 

dotazníkového šetření v ordinaci sledovaných subjektů. Tyto údaje budou získávány 

písemným dotazováním a z následné analýzy dat z vyplněných dotazníků. 

 Pro sběr primárních dat bude pouţita metoda osobního dotazování. Nástrojem bude 

dotazník (viz příloha č. 5), obsahující 13 otázek, z nich jsou 3 uzavřené, 1 polootevřená,  

4 otázky vyuţívají systému hodnotící škály a 5 identifikačních otázek. V úvodu budou 

respondenti seznámeni s účelem, pro který byl dotazník vytvořen. 

 Základním souborem výzkumu byli pacienti dvou sledovaných subjektů, kteří během 

1. 2. – 1. 3. 2011 navštívili lékaře. Jedná se o nereprezentativní techniku výběru, to znamená, 

ţe se jedná o techniku vhodné příleţitosti. Výběrový vzorek byl stanoven na 400 pacientů. 

Dotazník však vyplnilo 202 respondentů, návratnost tedy byla 50,5 %. 

 Výzkum byl realizován v období leden - březen roku 2011, podrobný soupis všech 

činností, které souvisely s výzkumem, naleznete v tabulce 4.1 Časový harmonogram. 
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Tab. 4.1 Časový Harmonogram. 

Činnosti 
Časové období (rok 2011) 

3. 1 – 8. 1. 10. 1. – 14. 1 1.2 – 1. 3. 2. 3. – 4. 3. 7. 3. – 10. 3. 

Definování problémů a cílu      

Tvorba plánu výzkumu      

Dotazování – sběr údajů      

Zpracování a vyhodnocení 

údajů 
     

Návrhy a závěry      

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Realizační fáze započala provedením pilotáţe na deseti lidech, která měla za úkol 

odstranit případné nedostatky v samotném dotazníku. Poté je tato fáze charakteristická sběrem 

dat a jejich následným zpracováním. 

1. 2. – 1. 3. 2011 probíhalo dotazování jednotlivých respondentů v čekárnách 

sledovaných subjektů. Dotazníky byly k dispozici v čekárnách ordinací obou subjektů, a bylo 

pouze na lidech, zda dotazníky vyplní či nikoli.  

Graf 4.1 zobrazuje strukturu výběrového vzorku podle pohlaví. Dotazování  

se zúčastnilo 202 respondentů z toho 75 % ţen a 25 % muţů. 

 

Graf 4.1 Struktura výběrového vzorku podle pohlaví. 

 

25%
75%

Muţ

Ţena

 
Zdroj: Vlastní zpracování.   
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 Graf 4.2 zobrazuje strukturu výběrového vzorku podle věku. Největší skupinou jsou 

lidé ve věkovém rozpětí 27 – 50 let (38 %). Další početná skupina je v rozmezí 15 – 26 let  

(29 %), 65 let a více (17 %) a nejmenší skupinu tvoří lidé ve věku 51 – 64 let, a to 16 %.  

 

Graf 4.2 Struktura výběrového vzorku podle věku. 

29%

38%

16%

17%

15 - 26 let

27 - 50 let

51 - 64 let

65 let a více

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Strukturu výběrového vzorku podle současné ekonomické aktivity charakterizuje graf 

4.3. Nejpočetnější skupinou byli lidé v zaměstnaneckém poměru (38 %). Druhou největší 

skupinou byli studenti (26 %), dále důchodci (20 %), podnikatelé (7 %), nezaměstnaní (5 %)  

a jiné odpovědi (4 %). U jiných odpovědí nejvíce převládala mateřská dovolená. 

 

Graf 4.3 Struktura výběrového vzorku podle současné ekonomické aktivity. 

 

26%
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38%

7%

20%

4%

Student

Nezaměstnaný/á

Zaměstnaný/á

Podnikatel/ka

Důchodce

Jiné

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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 Graf 4.4 zohledňuje výběrový vzorek podle nejvyššího dosaţeného vzdělání. 

Středoškolsky vzdělání lidé s maturitou tvoří nejpočetnější skupinu 44 %. Dále jsou to lidé 

s vysokoškolským vzděláním 35 %, středoškolské vzdělání bez maturity 16 % a lidé  

se základním vzděláním tvořili nejmenší skupinu o velikosti 5%. 

 

Graf 4.4 Struktura výběrového souboru podle nejvyššího dosaţeného vzdělání. 

 

5%

16%

44%

35%
Základní

Středoškolské bez maturity

Středoškolské s maturitou

Vysokoškolské

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Pokud bychom chtěli zjistit strukturu výběrového vzorku podle počtu obyvatel obce, 

zjistíme tyto údaje z grafu 4.5. Shodně 26% jsou zastoupeni lidé z obcí o velikosti do 5 000 

obyvatel a 5 000 – 50 000 obyvatel. Nejpočetnější je skupina obyvatel obcí z velikostí 

100 000 a více (33 %) a nejmenší skupinou jsou obce s 50 000 – 100 000 obyvateli (15 %). 

 

Graf 4.5 Struktura výběrového vzorku podle počtu obyvatel obce. 

26%

26%15%

33%

do 5 000 obyvatel
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Zdroj: Vlastní zpracování. 
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 Graf 4.6 charakterizuje, co nejvíce ovlivňuje lidi při výběru praktického lékaře  

pro dospělé. 31 % tvoří skupina lidí, kteří jsou ovlivněni rodinnou tradicí. Toto rozhodnutí  

je velmi chvályhodné, a to z důvodu, ţe lékař, který zná anamnézu celé rodiny po několik 

generací, dokáţe lépe diagnostikovat nebo předcházet dědičným nemocem. 27 % lidí  

se rozhoduje na základě kritéria nejbliţšího lékaře svému bydlišti. Takto odpovídali spíše 

starší lidé 65 let. 25 % lidí preferuje doporučení svých přátel, 8 % se rozhoduje na základě 

informací z reklamních letáků nebo internetu. 5 % mladých lidí z věkové skupiny 15 – 26 let 

se rozhodlo na základě doporučení lékaře pro děti a dorost. Mezi jiné rozhodnutí (4 %) 

převaţovaly například, ţe lékař je jejich známý, jedná se o závodního lékaře nebo to byl 

jediný lékař v blízkosti bydliště, který přijímal nové pacienty. Dle Cibičkové a Víchové,
19

 

které prováděly dotazníkové šetření na 33 respondentech vyplynulo, ţe 52 % lidí si nově 

ošetřujícího lékaře zvolilo na základě doporučení rodiny, 36 % na základě doporučení přátel  

a 30 % na základě kritéria nejbliţšího lékaře svému bydlišti. 

 

Graf 4.6 Co nejvíce ovlivnilo Vaše rozhodnutí při výběru praktického lékaře  

pro dospělé? 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

 Čas, který nejvíce vyhovuje lidem pro návštěvu lékaře, zobrazuje graf 4.7. 37 % lidí 

preferuje čas v rozmezí 7:00 – 9:00, 24 % lidí v 9:30 – 12:00, 18 % v 12:30 – 15:00 a 14 % 

v 15:30 – 18:00. Mezi jiné odpovědi, které tvořily 7 %, bylo nejvíce odpovědí, ţe mohou 

navštívit lékaře kdykoliv. 

 

                                                 
19

 CIBIČKOVÁ, L; VÍCHOVÁ, L. Practicus, Proč pacienti mění své praktické lékaře?, 10/2004, s. 386  - 388.  
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Graf 4.7 Jaký čas Vám nejvíce vyhovuje pro návštěvu Vašeho lékaře?  
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

Tabulka 4.2 zobrazuje ordinační hodiny obou subjektů. Subjekt A ordinuje 37 hodin 

týdně a subjekt B 25,5 hodin týdně. Základní sazba nebo celková výše úhrady od ZP, můţe 

být navýšena při splnění určitých podmínek. Subjektu A je navýšena o 50 Kč. Tato sazba  

je určena pro PL, kteří ordinují alespoň 30 ordinačních hodin rozloţených do 5 pracovních 

dnů v týdnu, přičemţ alespoň jeden den v týdnu mají ordinační hodiny do 18 hodin 

a umoţňují pacientům se objednat alespoň dva dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu. 

Subjektu B se navyšuje o 49 Kč a tato sazba je určena pro PL, kteří ordinují alespoň  

25 ordinačních hodin rozloţených do 5 pracovních dnů v týdnu, přičemţ alespoň jeden den 

v týdnu mají ordinační hodiny do 18 hodin. Z grafu 4.7 vyplývá, ţe lidem nejvíce vyhovuje 

čas pro návštěvu PL od 7:00 – 9:00, proto by měl subjekt B uvaţovat o posunutí ordinačních 

hodin ze 7:30 na 7:00. 

 

Tab. 4.2 Ordinační hodiny. 

Ordinační hodiny Subjekt A Subjekt B 

Pondělí 7:00 – 14:00  7:30 – 11:30 13:00 – 14:30 

Úterý 7:00 – 14:00  7:30 – 11:30  

Středa 7:00 – 16:00 16:00 – 18:00
1 

  7:30 – 9:00 13:00 – 18:00 

Čtvrtek 7:00 – 13:00  7:30 – 11:30 13:00 – 14:30 

Pátek 7:00 – 13:00  7:30 – 11:30  

1
Pouze pro objednané pacienty 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 



 

43 

 

Četnost návštěv zobrazuje graf 4.8. 77 % lidí navštěvuje lékaře velmi málo, 9 % 

vyuţívá pravidelných preventivních prohlídek a 14 % často z důvodu chronických 

onemocnění. Sledované subjekty však pochybují o výsledku této otázky, a to zejména 

z důvodu, ţe respondenti starší 65 let odpovídali taktéţ, ţe lékaře navštěvují jen velmi málo. 

Někteří senioři totiţ navštěvují lékaře například i 4x do roka a stejně odpověděli, ţe lékaře 

příliš nenavštěvují.  

 

Graf 4.8 Jak často navštěvujete svého praktického lékaře? 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 
 

  

Otázka č. 4, měla za úkol zjistit, co je pro pacienty nejdůleţitější. Lidé seřazovali 

jednotlivé aspekty od nejdůleţitějšího po ten nejméně důleţitý. 1 je nejdůleţitější a 5 nejméně 

důleţitý. Nejdůleţitější je pro pacienty odbornost a kvalita léčby, kdy hodnotu 1 získalo 

v 87%  případech. Na druhém místě se umístila profesionalita a zručnost zdravotní sestry. 

Třetím nejdůleţitějším je dostupnost ordinace městskou hromadnou dopravou (MHD).  

Na předposledním místě je vybavení ordinace a nejméně důleţité je pro lidi dostupnost 

automobilem. 
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Graf 4.9 Seřaďte podle důleţitosti. 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Lidé nejčastěji cestují do ordinace praktického lékaře pěšky (48 %),  

dále prostřednictvím městské hromadné dopravy (26 %), automobilem (25 %). Pokud se týká 

jiných odpovědí (2 %), nejčastější odpovědí bylo na kole nebo sanitkou. Graf 4.10 zobrazuje 

dobu, po kterou cestují do ordinace. Ve všech moţnostech převaţuje do 10 min. 

 

Graf 4.10 Jak dlouho cestujete do ordinace praktického lékaře? 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Následující graf 4.11 zobrazuje preference jednotlivých subjektů v oblastech  

jako je čistota ordinace a čekárny, délka čekací doby a komunikace s lékařem. 
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Nejpreferovanější je komunikace s lékařem, která dosáhla hodnoty 1 v 96% případech  

a v průměru dosahovala hodnoty 1,043. Druhým nejlépe ohodnoceným faktorem je délka 

čekací doby, která dosahovala průměrných hodnot 1,956. Nejhůře hodnoceným byla čistota 

ordinace a čekárny, u kterého 13 % seniorů zatrhlo hodnotu 5, ţe pro ně není vůbec důleţitá, 

coţ je překvapující. Tento faktor dosahoval průměrných hodnot 2,217.  

 

Graf 4.11 Ohodnoťte následující faktory, podle toho jak jsou pro Vás důleţité. 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Graf 4.12 hodnotí faktory, kterými jsou umístění ordinace, dopravní a časová 

dostupnost. Nejlépe dopadla časová dostupnost, která dosahovala průměrných hodnot 1,782. 

Co se týká dopravní dostupnosti, ta byla v průměru hodnocena 2,130. Nejméně důleţitým 

faktorem je pro pacienty umístění ordinace (2,608). Subjekt A je s dopravní dopravní 

dostupností na tom o hodně hůře neţ subjekt B. Přímo před ordinací má sice autobusovou 

zastávku, ale autobus zde zastavuje pouze 2x do hodiny. U ordinace je ještě jedna zastávka, 

která je vzdálená asi 10 min. chůzí, zde zastavuje autobus 5x za hodinu. Subjekt B se nachází 

u hlavní příjezdové cesty do Zlína a na hlavní trase městské hromadné dopravy. Ze směru 

Otrokovice, zde zastaví trolejbus (autobus) v průměru 14x za hodinu, z centra Zlína 

v průměru 10x za hodinu. Co se týká parkovacích míst, subjekt A má před ordinací 

parkoviště, které má dostatečnou kapacitu. U druhého subjektu vyvstává problém v tom,  

ţe se nachází v centru Zlína, tudíţ je zde parkování zpoplatněné a i tak, je problém zaparkovat 

přímo u ordinace. 
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Graf 4.12 Ohodnoťte následující faktory, podle toho jak jsou pro Vás důleţité. 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Z grafu 4.13 vyplývá, ţe nejdůleţitějším faktorem pro pacienty je ochota lékaře. 

Hodnota 1 se objevila v 96% případech. Tento faktor dosahoval průměrných hodnot 1,043. 

Věk lékaře byl v průměru hodnocen 3,695 a pohlaví lékaře 4,217. Z těchto výsledků můţeme 

vyvodit, ţe u praktického lékaře nehraje věk, ani pohlaví ţádnou zásadní roli. 

 

Graf 4.13 Ohodnoťte následující faktory, podle toho jak jsou pro Vás důleţité. 

 96%

0%
4%4%

13%
4%

0%

18%

39%

0%
4%

23%

0%

65%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ochota lékaře Pohlaví lékaře Věk lékaře

1 2 3 4 5

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 



 

47 

 

 

Shrnutí: 

Dostupnost je charakterizována jako schopnost zdravotnického systému uspokojovat 

zdravotní potřeby zavedenými postupy a také prostřednictvím zdravotnických sluţeb.  

Je to jeden z cílů zdravotní politiky, který napomáhá k dosaţení jejich hlavních cílů  

a je zaloţena na principu solidarity.  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 202 respondentů. Z toho 75 % ţen a 25 % muţů, 

kdy 38 % všech dotazovaných bylo ve věku 27 – 50 let. Nejpočetnější skupinou (38 %), byli 

lidé v zaměstnaneckém poměru, převládalo středoškolské vzdělání s maturitou (44 %)  

a největší skupinou byli lidé z obce větší 100 000 obyvatel (33 %). Lidi nejvíce ovlivňuje  

při výběru PL rodinná tradice (31 %), 37 % respondentů preferuje návštěvu PL  

od 7:00 – 9:00. 77 % lidí navštěvuje PL jen velmi málo a nejdůleţitější  

je pro ně odbornost a kvalita léčby. Nejčastěji cestují do ordinace prostřednictvím městské 

hromadné dopravy a komunikace s lékařem je pro ně na prvním místě. Lidé upřednostňují 

dopravní dostupnost nad časovou a pohlaví ani věk lékaře není pro ně rozhodujícím faktorem 

při výběru PL. 

Pokud bychom měli zhodnotit vliv dostupnosti zdravotní péče na hospodaření PL, 

musíme si uvědomit, ţe dostupnost zdravotní péče není jediným a hlavně není nejdůleţitějším 

aspektem, který ovlivňuje výběr PL. Pro pacienty je nejdůleţitějším kritériem odbornost  

a kvalita léčby, profesionalita a zručnost zdravotní sestry a aţ na třetím místě dostupnost. 

Proto bychom mohli říci, ţe výběr lékaře záleţí spíše na tom, jaký má přístup ke svým 

pacientům, jak dokáţe vyhovět jejich poţadavkům, zda vystupuje profesionálně a odborně  

a zda zaměstnává zručnou zdravotní sestru. Pokud by všichni lékaři takto působili  

na své pacienty, poté by se aţ pacient rozhodoval podle dostupnosti zdravotní péče. Vliv  

na hospodaření spočívá zejména v tom, ţe lékař získává příjmy od ZP za výkony a počet 

pacientů, kteří jsou u něj registrováni. Pokud by pacienti nevyhledávali ordinaci lékaře  

buď z důvodu jeho neprofesionality  nebo nedostupnosti, mohl by klesat počet registrovaných 

pacientů a tím i příjem od ZP, který je pro něj příjmem rozhodujícím. 
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5 DOPORUČENÍ KE ZKVALITNĚNÍ HOSPODAŘENÍ 

PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ 

 

Tato část kapitoly se věnuje zhodnocení a následnému doporučení ke zkvalitnění 

hospodaření praktických lékařů. Na hospodaření lékařů má vliv struktura příjmů a výdajů, 

kdy nejdůleţitější příjmovou poloţkou jsou příjmy od zdravotních pojišťoven. Z hlediska 

výdajů tvoří největší poloţku mzda zdravotní sestry, ale také provozní výdaje, které slouţí 

k zajištění chodu celé lékařské praxe. 

Subjekt A spolupracuje s další osobou. Tato spolupráce je velmi výhodná z důvodu 

přerozdělení daně z příjmu, a to samozřejmě vede k úsporám na dani. Druhý subjekt  

tuto moţnost neuplatňuje a zároveň si vede celou daňovou evidenci sám. Určitě by však měl 

vyhledat odborníka, který by mu vedl účetnictví a následně zpracoval daňová přiznání. Tím 

by byl zproštěn administrativy, na kterou nemá vzdělání. Tyto sluţby se pohybují okolo 1 500 

Kč/měsíc, pokud nepřekročí 100 účetních poloţek za měsíc. Další poloţka bývá účtována 20 

Kč. Subjekt A během ţádného měsíce nepřekročil 100 poloţek a proto kaţdý rok vyplatil 

účetnímu 18 000 Kč na odměnách.  

Výsledek hospodaření obou subjektů byl vţdy přebytkový. Ani jeden z obou 

sledovaných praktických lékařů nedosáhl záporného hospodářského výsledku.  

Následující graf 5.1 srovnává hospodaření obou subjektů. Příjmy subjektů mají spíše 

rostoucí charakter. Subjekt A však začal dosahovat milionových částek aţ v roce 2009. Můţe 

to být dáno tím, ţe má o 16 % méně pacientů neţ subjekt B. Musíme ale také brát v úvahu  

to, ţe subjekt A ordinuje týdně o 11,5 hodiny více neţ druhý subjekt. Měsíčně je to o 46 hodin 

více. Díky tomu, ţe ordinuje více neţ 30 hodin týdně, navyšuje se mu základní sazba  

od zdravotních pojišťoven a také vykoná více úkonů neţ subjekt B. Z tohoto důvodu jsou 

příjmy na srovnatelné úrovni. Pokud se však zaměříme na výdajovou stránku, nalezme  

zde velké odlišnosti. Subjekt B vynakládal v roce 2010 o 25 % více mzdových prostředků  

neţ druhý subjekt. Zdůvodňuje to dlouhodobou spoluprací a spokojeností se zdravotní 

sestrou, ale musíme také brát v úvahu, ţe subjekt A v těchto výdajích má započítané i odměny 

pro účetní a hlavně jeho zdravotní sestra pracuje o 46 hodin měsíčně více. Provozní reţie  

u subjektu B v roce 2010 jsou vyšší o 24 % neţ u subjektu A. To je dáno především 

dostupnější lokalitou, která je daleko lépe přístupná pacientům. Proto bychom mohli říci,  

ţe tyto náklady jsou vynakládány účelně. Docela překvapivé jsou náklady na nákup materiálu. 

Zatímco subjekt A například v roce 2006 vynaloţil na nákup 9 757 Kč, subjekt B 65 961 Kč, 



 

49 

 

to je aţ 6x více. V roce 2010 se tento rozdíl sníţil „jen“ na 3,6x více. Provozní reţie  

u subjektu B mají klesající tendenci, od roku 2006 do roku 2010 klesly zhruba o 15 %,  

u subjektu A mají spíše rostoucí trend, vzrostly o 21 %. 

Pokud se zaměříme na výsledek hospodaření, u subjektu A má spíše klesající tendenci, 

můţeme to dát do souvislosti se stále rostoucími výdaji. I přesto dosahuje daleko lepších 

výsledků neţ druhý subjekt. Musíme však brát v úvahu, ţe aby dosáhl takových výsledků, 

musí pracovat o 46 hodin měsíčně více neţ druhý subjekt. U subjektu B má výsledek 

hospodaření rostoucí tendenci od roku 2007 i přesto, ţe celkové výdaje ve sledovaném období 

stále rostou. 

 

Graf 5.1 Srovnání hospodaření sledovaných subjektů. 

Zdroj: Interní materiály sledovaných subjektů. Vlastní zpracování. 
  

V centru pozornosti praktického lékaře nesmí stát jen jeho hospodaření, ale také jeho 

klienti – pacienti. Je nesmírně důleţité, aby na ně byla koncentrována veškerá pozornost. Tím, 

ţe od 1. 4. 2008 byly zavedeny regulační poplatky, klesla návštěvnost u praktických lékařů  

o 15 %, a tím pádem má lékař daleko více času na kaţdého ze svých pacientů. To jaký  

je optimální počet pacientů je velmi diskutabilní, ale můţeme říci, ţe je to v rozmezí  
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od 1 600 – 2 000 pacientů. Subjekt A je tedy pod tímto, ale i celorepublikovým průměrem, 

proto by měl zjišťovat příčinu tohoto stavu.  

Pokud se zaměříme na výsledky dotazníkového řešení této diplomové práce, vyplyne 

nám z něj několik doporučení pro oba subjekty. Jelikoţ si lidé nejvíce vybírají lékaře podle 

rodinné tradice a na základě doporučení přátel, je velmi důleţité, aby oba lékaři byli vůči 

svým pacientům vstřícní, vlídní, ochotní, pečliví, a to se můţe odrazit na tom, ţe se budou  

u nich registrovat noví pacienty.  

Lidé se také rozhodují podle kritéria nejbliţšímu lékaři svému bydlišti. Jelikoţ subjekt 

A působí v malé obci, kde je podstatně menší počet praktických lékařů, musí se snaţit,  

aby lidé preferovali spíše jeho neţ ostatní lékaře v obci. Toho můţe docílit například 

poskytováním speciálních sluţeb, které nikdo nenabízí, jako jsou například různé kosmetické 

sluţby – například aplikace botulinových injekcí (lékař musí absolvovat speciální kurz). 

Subjektu B bych doporučila změnu ordinačních hodin, a to z toho důvodu, ţe čas který lidem 

nejvíce vyhovuje je v rozmezí mezi 7:00 – 9:00 hodinou, ale lékař začíná ordinovat aţ v 7:30. 

Pro pacienty je nejdůleţitější odbornost a kvalita léčby. Proto by oba sledované subjekty měly 

usilovat o maximální profesionalitu a také se musí zaměřit na to, aby i jejich zdravotní sestra 

byla velmi zručná a vystupovala na profesionální úrovni.  

Oběma subjektům také doporučuji zapojení do programu kvality péče AKORD - 

praktickému lékaři pro dospělé zapojenému do tohoto programu se měsíčně navyšuje 

kapitační platba o čtyři koruny na pacienta. 

Nejčastěji lidé cestují do ordinace pěšky, dále prostřednictvím městské hromadné 

dopravy a nakonec automobilem. Doba cestování – chůze ve všech případech, převaţuje  

do 10 min, proto můţeme říci, ţe je velmi důleţité, kde je ordinace umístěna. Subjekt B  

má proto velkou výhodu, ţe se nachází v centru města s výbornou dopravní dostupností. 

Subjekt A má moţnost přestěhovat svou ordinaci, ale to znamená obrovské výdaje  

a také můţe přijít o svoji klientelu, která nebude ochotna cestovat za svým stávajícím lékařem 

a lékař by třeba nemusel sehnat nové pacienty. 

Dle Cibičkové a Víchové
20

, které se zabývaly tématem jaký je důvod změny 

praktického lékaře pacienty, vyplynulo z dotazníkového šetření, ţe 52 % respondentů změnilo 

svého lékaře z důvodu dostupnosti dané ordinace (27 % změnilo PL z důvodu změny bydliště, 

12 % z důvodu změny zaměstnaní, 12 % mělo problém dojít do ordinace, 12 % z důvodu 

ukončení praxe lékaře a 12 % bylo nespokojeno se svým lékařem). 6 % pacientů odešlo od PL 

                                                 
20

 CIBIČKOVÁ, L; VÍCHOVÁ, L. Practicus, Proč pacienti mění své praktické lékaře?, 10/2004, s. 386  - 388. 
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z důvodu dlouhých čekacích dob, 3 % vadila neochota zdravotní sestry, 27 % mělo 

připomínky k chování lékaře. Z dalších studií vyplynulo, ţe změna praktického lékaře vychází 

ze změny bydliště pacienta, chybné diagnostiky a z důvodu nevhodného chování lékaře 

(neochota naslouchat pacientovi, nedostatek respektu, spěch při konzultaci, aj.). Jeden  

z nejdůleţitějších faktorů pro změnu lékaře je vzdálenost lékařovy ordinace od pacientova 

bydliště.  

 Nejdůleţitějším příjmem pro praktické lékaře jsou příjmy od zdravotních pojišťoven, 

kdy jejich výše záleţí na počtu registrovaných pacientů a jejich věku (kapitační platba),  

ale také na určitých výkonech, které PL provádějí (výkonová platba). V kapitole 3., tabulce 

3.1 bylo řešeno, ţe se tzv. kapitační platba podílí na příjmech od ZP v průměru z 85%. Z této 

informace můţeme vyvodit, ţe nejvíce finančních prostředků získává lékař  

za své registrované pacienty. Mohli bychom tedy říci, ţe pro lékaře je důleţité mít 

registrovaný maximální počet pacientů, ale také zde musíme dávat pozor na to, ţe pokud 

překročí mnoţství kapitačních jednotek průměrný počet o 30 %, kapitační platba se krátí  

tzv. degresivním koeficientem. Aby lékař nepřicházel o svou klientelu, ale naopak se u něj 

stále noví registrovali, je nezbytné, aby lékař na své pacienty působil profesionálně, vycházel 

jim vstříc, dokázal s nimi komunikovat, byl maximálně zručný, zaměstnával zdravotní sestru, 

která bude taktéţ působit profesionálně a vlídně a také nesmíme zapomínat, ţe délka čekající 

doby je významným faktorem. Lékař se tedy musí i zaměřit na objednávací systém  

tak, aby čekací doby nedosahovaly velkých hodnot. Oba lékaři provozují své praxe jiţ delší 

dobu, proto bychom mohli říci, ţe pokud se na tyto aspekty po celou dobu zaměřovali, nebude 

problém nalézat nové pacienty. Jestliţe však podceňovali svůj přístup k pacientům, můţe  

se stát, ţe se počet pacientů bude sniţovat. 

  

Shrnutí:  

Výsledek hospodaření sledovaných soukromých praktických lékařů bylo  

ve sledovaných letech 2006 – 2010 vţdy přebytkové.  

Subjektu B bylo doporučeno vyhledat odborníka na účetnictví, který by mu vedl celé 

účetnictví a následně vypracovával daňová přiznání.  

Subjekt A má nevýhodu, ţe jeho ordinace se nachází v lokalitě, která není příliš 

dostupná městskou hromadnou dopravou. Pro lékaře by nemělo smysl přestěhovat svou praxi 

z důvodu vysokých nákladů, mohl by přijít o své pacienty a noví by se nemuseli registrovat. 

Měl by se tedy spíše zaměřit na komunikaci s pacienty, nabízet speciální sluţby, chovat  

se profesionálně a zaměstnat zručnou a příjemnou zdravotní sestru.  
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Jelikoţ si lidé vybírají své lékaře nejvíce podle rodinné tradice a doporučení přátel, 

musí oba subjekty působit nekonfliktně, profesionálně, zručně, vyhovět poţadavkům 

pacientům, komunikovat s nimi, být vlídní a ochotní. 

Pro oba subjekty je také důleţité zapojení se do programu kvality péče AKORD. 
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6  ZÁVĚR  

 

Primární péče je základní forma zdravotní péče, která zabezpečuje dlouhodobé, 

komplexní a soustavné sledování vývoje zdravotního stavu pacientů. V našem ţivotě hraje 

zdraví nezastupitelnou roli a je velmi důleţité pro kvalitu ţivota, šťastnou rodinu, schopnost 

pracovat, sportovat, apod. Velký význam zdraví také spočívá v tom, ţe se podílí na rozvoji 

společnosti. 

Vztah lékaře a pacienta je charakteristický jak medicínskými, tak i nemedicínskými 

faktory. Praktický lékař musí mít schopnost komunikovat se svými pacienty, jelikoţ jeho 

přístup k němu můţe ovlivňovat léčbu a samozřejmě i konečné uzdravení. 

 

Diplomová práce byla zaměřena na hospodaření dvou praktických lékařů a následné 

zhodnocení dostupnosti zdravotní péče na jejich hospodaření. 

Cílem diplomové práce bylo na základě analýzy hospodaření dvou praktických lékařů 

v letech 2006 – 2010, navrhnout doporučení ke zlepšení hospodaření a posoudit,  

zda dostupnost zdravotní péče můţe ovlivňovat jejich hospodaření.  

 V teoretické části byl popsán zdravotnický systém a jeho financování v ČR, systém 

zdravotní péče, s podrobnějším zaměřím na primární zdravotní péči. Dále pojednávala  

o regulačních poplatcích u praktických lékařů pro dospělé a o problémech spokojenosti 

pacienta se zdravotnickým zařízením – lékařem a dostupností zdravotní péče. 

Vlastní řešení bylo zaměřeno na analýzu a srovnání hospodaření dvou soukromých 

praktických lékařů v letech 2006 – 2010. K 31. 12. 2010 registruje subjekt A 1466 pacientů, 

coţ je 9 % pod celorepublikovým průměrem. 71 % jeho pacientů je registrováno u Revírní 

bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny a nejpočetnější skupinou jsou pacienti ve věkovém 

rozpětí 45 – 64 let (52,2 %). Subjekt B registruje 1753 pacientů a je tak 8,5 %  

nad celorepublikovým průměrem. Nejvíce jeho pacientů je registrováno u VZP ČR (53 %)  

a nejpočetnější skupinou jsou pacienti ve věkovém rozpětí 25 – 29 let (10,2 %). Analýzou 

hospodaření obou subjektů byly zjištěny skutečnosti, které ovlivňují jejich příjmy a výdaje. 

Rozdílnost výdajů je dána především místem, kde se nachází jednotlivé ordinace, jejich 

rozloha a spokojenost lékaře s prací zdravotní sestry. Na příjmy má vliv mnoţství 

registrovaných pacientů, jejich věk, počet a náročnost jednotlivých výkonů. Oba subjekty 

hospodaří s přebytkem. 
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Následně bylo provedeno zhodnocení dostupnosti zdravotní péče na hospodaření 

praktických lékařů. Ke konkrétním závěrům mělo dopomoci dotazníkové šetření, které  

se zaměřovalo především na preference pacientů v oblasti dostupnosti a kvality zdravotní 

péče. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 202 respondentů, z toho 75 % ţen a 25 % muţů.  

38 % všech dotazovaných bylo ve věku 27 – 50 let. Nejpočetnější skupinou (38 %), byli lidé 

v zaměstnaneckém poměru, převládalo středoškolské vzdělání s maturitou (44 %)  

a největší skupinou byli lidé z obce větší 100 000 obyvatel (33 %). Lidi nejvíce ovlivňuje  

při výběru PL rodinná tradice (31 %), 37 % respondentů preferuje návštěvu  

PL od 7:00 – 9:00. 77 % lidí navštěvuje PL jen velmi málo a nejdůleţitější  

je pro ně odbornost a kvalita léčby. Nejčastěji cestují do ordinace prostřednictvím městské 

hromadné dopravy a komunikace s lékařem je pro ně na prvním místě. Lidé upřednostňují 

dopravní dostupnost nad časovou a pohlaví ani věk lékaře není pro ně rozhodujícím faktorem 

při výběru PL. Bylo tedy zjištěno, ţe dostupnost zdravotní péče není pro pacienty 

rozhodujícím aspektem při výběru praktického lékaře. Pro pacienty je nejdůleţitějším 

kritériem odbornost a kvalita léčby, na druhém místě profesionalita a zručnost zdravotní 

sestry a aţ na třetím místě dostupnost. Proto bychom mohli říci, ţe výběr lékaře záleţí spíše 

na tom, jaký má přístup ke svým pacientům, jak dokáţe vyhovět jejich zdravotním potřebám, 

zda vystupuje profesionálně a odborně a zda zaměstnává zručnou zdravotní sestru. 

 Hypotéza H1, ţe hospodaření obou praktických lékařů je přebytkové, byla na základě 

zjištěných dat potvrzena. Oba subjekty ve sledovaných letech 2006 – 2010 hospodařily 

s přebytkem, tudíţ dosahovaly zisku. 

 Na základě dotazníkového šetření, nebyla druhá hypotéza H2 potvrzena. Dostupnost 

zdravotní péče není rozhodujícím faktorem při výběru PL. Lidé se daleko více rozhodují 

podle odbornosti a kvality léčby, profesionality a zručnosti jak PL, tak i jeho zdravotní sestry. 

Pro oblast hospodaření je praktickým lékařům doporučováno především zaměřit  

se na své pacienty. Nejdůleţitější příjmy jsou od zdravotních pojišťoven, které jsou závislé  

na počtu registrovaných pacientů, jejich věku a počtu výkonů.  Proto je nezbytné, aby kaţdý 

lékař dbal na to, jak se chová ke svým pacientům. Je velmi důleţité, aby se pacient cítil v jeho 

přítomnosti dobře a uvolněně. Lékař musí umět s pacienty komunikovat, chovat  

se profesionálně a snaţit se vyhovět jeho zdravotním potřebám. Pokud dodrţí veškeré tyto 

náleţitosti, lidem nebude vadit i fakt, ţe se nachází v méně přístupnější oblasti. Proto můţeme 

říci, ţe horší dostupnost zdravotní péče se můţe odrazit na jejich hospodaření jen v případě, 

kdy pacient nebude příliš se svým lékařem spokojen. 



 

55 

 

Pro oblast navýšení příjmů, doporučuji poskytování speciálních sluţeb, jako jsou 

například kosmetické – aplikace botulinových injekcí aj. Dále doporučuji zapojení  

do programu kvality péče AKORD. Praktickému lékaři pro dospělé zapojenému do tohoto 

programu se měsíčně navyšuje kapitační platba o čtyři koruny na pacienta. Subjektu B je také 

doporučeno změnit své ordinační hodiny, a to z toho důvodu, ţe čas který lidem nejvíce 

vyhovuje je v rozmezí mezi 7:00 – 9:00 hodinou, ale lékař začíná ordinovat aţ v 7:30.  

Také by bylo vhodné, kdyby vyhledal odborníka na účetnictví, který by mu vedl celé 

účetnictví a následně vypracovával daňová přiznání Toto rozhodnutí by ho zprostilo zbytečné 

administrativy na kterou nemá vzdělání a mohl by se více věnovat svým pacientům. 

Aby docházelo k úsporám v systému zdravotnictví, doporučuji změnu v legislativě, 

která by zavedla roli praktického lékaře jako tzv. „gatekeepera“. PL by měl za úkol regulovat 

a kontrolovat vstup pacientů do sekundární, či terciární sféry zdravotnictví a také jejich 

zpětný výstup do primární péče. Tato regulace by měla vliv především na oblast sekundární  

a terciární, coţ by například vedlo k omezení nadbytečných vyšetření a také by se předcházelo 

předepisování léků na různých pracovištích stejnému pacientovi. Tato role lékaře by vedla 

k úsporám v systému zdravotnictví, jelikoţ primární péče je mnohonásobně levnější,  

neţ specializovaná. 

 



 

56 

 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY 

 

a) Knihy, příspěvky ve sborníku 

I. BARTÁK, M. Ekonomika zdraví - Sociální, ekonomické a právní aspekty péče  

o zdraví. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 224 s. ISBN:  

978-80-7357-503-8. 

II. DURDISOVÁ, Jaroslava; LANGHAMEROVÁ, Jaroslava. Úvod do teorie zdravotní 

politiky. Praha: VŠE, 2001. 126 s. ISBN 80-245-0217-8. 

III. DURDISOVÁ, Jaroslava. Ekonomika zdraví. Praha: VŠE, 2005. 228 s. ISBN  

80-245-0998-9. 

IV. EXNER, Lubomír; RAITER, Tomáš; STEJSKALOVÁ, Dita. Strategický marketing 

zdravotnických zařízení. Praha: Professional Publishing, 2005. 188 s. ISBN  

80-86419-73-8. 

V. HNILICOVÁ, Helena; JANEČKOVÁ, Hana. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: 

Portál, s.r.o., 2009. 294 s. ISBN 978-80-7367-592-9. 

VI. HOLČÍK, Jan. A KOL. Systém péče o zdraví a zdravotnictví: východiska, základní 

pojmy a perspektivy. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 

zdravotnických oborů v Brně, 2005. 186 s. ISBN 80-7013-417-8. 

VII. KREBS, Vojtěch. Sociální politika. Praha: ASPI, 2005. 502 s. ISBN 80-7357-050-5. 

VIII. OCHRANA, F.; PAVEL, J.; VÍTEK, L. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. 

Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, a. s., 2010. 264 s. ISBN 978-80-247-3228-2. 

IX. PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav; JETMAR, Marek. Veřejná správa a finance 

veřejného sektoru. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 

X. TŮMOVÁ KŘEČKOVÁ, Naděţda. Zdravotní politika a ekonomika. Kostelec  

nad Černými lesy: VIVAS prepress a.s., 2003. 269 s. ISSN 1213 – 9096. 

 

 

 

 



 

57 

 

b) Studijní texty 

I. MALÝ, Ivan. Vybrané otázky z ekonomie zdravotní péče. Brno: Masarykova 

univerzita v Brně, 1996. 23 s. 

II. SKŘÍDLOVSKÁ, Eliška. Ekonomika veřejného sektoru – zdravotnictví. Ostrava:  

VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2003. 67 s. 

III. IVANOVÁ, K.: Dostupnost zdravotní péče v Olomouckém kraji: atestační práce. 

Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Škola veřejného 

zdravotnictví. 2003. 65 s., 3příl. 

 

c) Legislativa 

I. Vyhláška č. 471/2009 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče 

hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení  objemu poskytnuté zdravotní 

péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010, ve znění pozdějších 

předpisů. 

II. Vyhláška č. 145/1988 Sb., o úmluvě o závodních zdravotních sluţbách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

III. Zákon č. 16/1993.; o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. 

IV. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

V. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ČR, ve znění pozdějších 

předpisů. 

VI. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.  

VII. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

VIII. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

IX. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

d) Tištěná periodika 

I. CIBIČKOVÁ, L; VÍCHOVÁ, L. Practicus, Proč pacienti mění své praktické lékaře?, 

X/2004, s. 386 – 388. ISSN 1213-8711.  

II. ŠPERKEROVÁ, M. EURO, Zdravotnictví - Kulichové a ti druzí, XI/2011, s. 26 – 31. 

ISSN 1212-3129. 



 

58 

 

 

e) Hypertextové odkazy 

I. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Zdravotní pojišťovna Média se sloučí s VZP ČR. 

Dostupné z WWW: <http://www.vzp.cz>. [březen 2011]. 

II. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Podíl zdrojů financování 

na celkových výdajích na zdravotnictví v letech 2006 -2009. Počet praktických lékařů 

pro dospělé. Počet registrovaných pacientů na 1 lékaře pro dospělé v roce 2009. 

Činnost praktických lékařů v letech 2003 – 2009. Věková struktura obyvatelstva ve 

sledovaných krajích. Trţní podíl VZP ČR. Celkové výdaje na zdravotnictví v ČR 

v letech 2005 – 2009. Dostupné z WWW: <http://www.uzis.cz>. [prosinec 2010]. 

III. Český statistický úřad. Výdaje na zdravotnictví. Výdaje na zdravotnictví ve vybraných 

zemích OECD jako % z HDP v roce 2005. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz>. 

[prosinec 2010]. 

IV. Medikaal – TT. Závodní preventivní péče. Dostupné z WWW: 

<http://www.medikaal.cz/zavodni-preventivni-pece>. [prosinec 2010]. 

V. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Počet návštěv lékaře za rok na obyvatele 

v EU. Poplatek za návštěvu u lékaře. Dostupné z WWW: < http://www.mzcr.cz>. 

[prosinec 2010].  

http://www.vzp.cz/
http://www.uzis.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.medikaal.cz/zavodni-preventivni-pece
http://www.mzcr.cz/


 

 

 

SEZNAM ZKRATEK 

 

Aj. – a jiné 

Apod. – a podobně 

A.s. – akciová společnost 

Atd. – a tak dále 

Č. – číslo 

ČN ZP – Česká národní zdravotní pojišťovna 

ČP ZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

ČR – Česká republika 

ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení 

ČSÚ – Český statistický úřad 

EU – Evropská unie 

HDP – hrubý domácí produkt 

Kč – koruna česká 

Mil. – milion 

Mld. - miliarda 

MF ČR – Ministerstvo financí České republiky 

MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Např. – například 

Obr. – obrázek 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace  

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

PL – praktický lékař 

RBP ČR -  Revírní bratrská pokladna České republiky 

S.r.o. – společnost s ručením omezeným 

Tab. - tabulka 

Tj. – to je 

Tzn. – to znamená 

Tzv. – tak zvaný 

USA – Spojené státy americké 

ÚZIS ČR - Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 



 

 

 

WHO – Světová zdravotnická organizace 

HZP – Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 

MUDr. - Medicinae Universae Doctor - doktor všeobecného lékařství 

OZPBPS – Odborová zdravotní pojišťovna bank, pojišťoven a stavebnictví 

Sb. – sbírka 

ÚZIS ČR - Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

VZP ČR – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

ZP – Zdravotní pojišťovna 

ZP MV ČR – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky 

 



 

 

 

Prohlášení o vyuţití výsledků diplomové práce 

 

 

Prohlašuji, ţe 

 

- jsem byl(a) seznámen(a) s tím, ţe na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon  

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských  

a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního  

a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen  

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou (bakalářskou) 

práci uţít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, ţe diplomová (bakalářská) práce bude v elektronické podobě 

archivována v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, ţe bibliografické údaje o diplomové 

(bakalářské) práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, diplomovou (bakalářskou) práci, nebo poskytnout 

licenci k jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které 

byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

V Ostravě dne 29. 4. 2011 

 

 

 

……………………………… 

                                  Bc. Ilona Konečná 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Moravská 4780, 760 05 Zlín 



 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Průměrný počet návštěv u praktického lékaře pro dospělé 

Příloha č. 2 Vývoj registrovaných pacientů a počtu praktických lékařů pro dospělé  

Příloha č. 3 Věková struktura  

Příloha č. 4 Trţní podíl VZP ČR  

Příloha č. 5 Dotazník 

 

 



 

 

 

Příloha č. 1 

PRŮMĚRNÝ POČET NÁVŠTĚV U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ 

 

Graf 1.1 zobrazuje, jaký byl průměrný počet návštěv PL v letech 2003 – 2009. 

Z průběhu spojnice, můţeme jasně vidět, ţe zavedením regulačních poplatků v roce 2008, 

vyvolalo pokles návštěvnosti.  

 

Graf 1.1 Průměrný počet návštěv u praktického lékaře pro dospělé. 

 

Zdroj: ÚZIS ČR, Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2003 - 2009. Vlastní zpracování. 



 

 

 

Příloha č. 2 

VÝVOJ REGISTROVANÝCH PACIENTŮ A POČTU PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ 

PRO DOSPÉLÉ 

 

 Graf 2.1 představuje vývoj registrovaných pacientů u praktických lékařů v letech  

2003 – 2009, s výjimkou roku 2007, z důvodu chybějících údajů. Počet pacientů měl rostoucí 

charakter do roku 2006 (2007), poté začal klesat, ale jen nepatrně.  

 

Graf 2.1 Průměrný počet registrovaných pacientů v letech 2003 – 2009. 

 

Zdroj: ÚZIS ČR, Činnost praktických lékařů v letech 2003 – 2009. Vlastní zpracování. 

 

 Graf 2.2 zobrazuje vývoj praktických lékařů pro dospělé (v přepočteném počtu na plné 

úvazky), v letech 2003 – 2009. Z grafu vyplývá, ţe počet lékařů má rostoucí tendenci.  

 

Graf 2. 2 Počet praktických lékařů pro dospělé v letech 2003 – 2009. 

 

Zdroj: ÚZIS ČR, Činnost praktických lékařů v letech 2003 – 2009. Vlastní zpracování. 



 

 

 

Příloha č. 3  

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA 

 

Graf 3.1 zobrazuje věkovou strukturu obyvatelstva ve Zlínském a Moravskoslezském 

kraji.  

 

Graf 3.1. Věková struktura obyvatelstva ve sledovaných krajích (v procentech). 
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Zdroj: ÚZIS ČR. Vlastní zpracování. 

 

Z tohoto grafu vyplývá, ţe rozdíly v krajích nejsou nijak markantní, a proto věkové 

rozloţení pacientů u jednotlivých subjektů není dáno věkovou strukturou obyvatelstva v kraji, 

ale jiným aspektem, kterým se diplomová práce nezabývá. 



 

 

 

 

 Příloha č. 4 

TRŢÍ PODÍL VZP ČR 

 

 Graf 4.1 zobrazuje trţní podíl VZP ČR v jednotlivých krajích v procentech.  

 

Graf 4.1 Trţní podíl VZP ČR (v procentech). 
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Zdroj: ÚZIS ČR. Vlastní zpracovaní. 

 

Vodorovná čára zobrazuje trţní podíl VZP ČR v ČR, který činí 60 %. Z grafu vyplývá, 

ţe kraj Zlínský je o 6 % nad tímto podílem, zatímco kraj Moravskoslezský je 23 % pod tímto 

podílem. 
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Příloha č. 5 

DOTAZNÍK 

 

Váţený respondente,  

dovoluji si Vás poţádat o vyplnění dotazníku, který se Vám dostává do rukou.  

Výsledky dotazníkového šetření budou vyuţity pro zpracování diplomové práce, která 

zjišťuje preference pacientů v poskytování zdravotní péče. Vaše odpovědi jsou zcela 

anonymní a budou pečlivě vyhodnoceny a zpracovány. Jestliţe není uvedeno jinak, označte 

jednu Vámi vybranou moţnost. 

Děkuji za Vaši ochotu a čas. 

1. Co nejvíce ovlivnilo Vaše rozhodnutí při výběru praktického lékaře pro dospělé? 

a. doporučení lékaře pro děti a dorost 

b. doporučení přátel 

c. na základě rodinné tradice 

d. na základě informací z reklamních letáků nebo internetu 

e. podle kritéria nejbliţšího lékaře mému bydlišti 

f. jiné (napište) 

2. Jaký čas Vám nejvíce vyhovuje pro návštěvu Vašeho lékaře?  

a. 7 – 9 hod 

b. 9:30 – 12 

c. 12:30 – 15:00 

d. 15:30 – 18:00 

e. jiné (napište)…  

 

3. Jak často navštěvujete svého praktického lékaře? 

a. Velmi málo – občas 

b. Pravidelně – vyuţívám bezplatných preventivních prohlídek 

c. Často – chronické onemocnění 

4. Seřaďte podle důleţitosti. 

(1 – nejdůleţitější, 5- nejméně důleţité) 

 Odbornost a kvalita léčby 

Vybavení ordinace 

 Dostupnost automobilem (volná místa na parkovišti) 

 Dostupnost městskou hromadnou dopravou 

 Profesionalita a zručnost zdravotní sestry 
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5. Jak dlouho cestujete do ordinace praktického lékaře? 

(Můţete vybrat i více moţností) 

a. městskou hromadnou dopravou …. minut 

b. automobilem … minut 

c. pěšky… minut 

d. jiné (napište)… 

 

6. Ohodnoťte následující faktory, podle toho jak jsou pro Vás důleţité. 

(1- nejdůleţitější, 5- nejméně důleţité) 

a. čistota ordinace a čekárny 1 2 3 4 5 

b. délka čekací doby  1 2 3 4 5 

c. komunikace s lékařem 1 2 3 4 5 

7. Ohodnoťte následující faktory, podle toho jak jsou pro Vás důleţité. 

(1- nejdůleţitější, 5- nejméně důleţité) 

a. umístění ordinace   1 2 3 4 5 

b. dopravní dostupnost  1 2 3 4 5 

c. časová dostupnost  1 2 3 4 5 

(ordinační hodiny) 

8. Ohodnoťte následující faktory, podle toho jak jsou pro Vás důleţité. 

(1- nejdůleţitější, 5- nejméně důleţité) 

a. ochota lékaře   1 2 3 4 5 

b. pohlaví lékaře   1 2 3 4 5 

c. věk lékaře   1 2 3 4 5 

9. Vaše pohlaví? 

a. ţena 

b. muţ 

10. Kolik je Vám let? 

a. 15 – 26 

b. 27 – 50 

c. 51 – 64 

d. 65 – a více 

 



 

 

 

11. Jaká je Vaše současná ekonomická aktivita? 

a. student 

b. nezaměstnaný/á 

c. zaměstnaný/á 

d. podnikatel/ka 
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e. důchodce 

f. jiné (napište)… 

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? 

a. základní 

b. středoškolské bez maturity 

c. středoškolské s maturitou 

d. vysokoškolské 

13. Počet obyvatel obce, ve které bydlíte? 

a. do 5 000 obyvatel 

b. 5 000 – 50 000 obyvatel 

c. 50 000 – 100 000 

d. 100 000 – a více 

 


