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1 Úvod 

V ČR je garantováno Ústavou ČR právo na zdraví a bezplatnou zdravotní péči, avšak 

podmínkou garance je platba zákonného zdravotního pojištění pojištěnci, zaměstnavateli  

a státem. Zde je vyjádřen zájem vlády na zajištění centralizovaných zdrojů získaných  

na základě solidarity a efektivní alokace těchto zdrojů. Správa těchto zdrojů a přerozdělovací 

procesy jsou přeneseny na veřejnoprávní subjekty – zdravotní pojišťovny. Obsah zdravotní 

politiky je měněn v prostoru i čase podle toho, jak se mění názory na podstatu a funkce státu 

ve společnosti. Určitý zájem státu je vyjádřen zdravotní politikou a ta vychází z konkrétních 

hodnot a priorit dané společnosti. Zdravotní politika je realizována subjekty, mající schopnost 

a zájem realizovat veřejné zdravotní programy s efekty vyplývající pro společnost. Hlavním 

subjektem je stát vymezující obsah, cíle a nástroje této politiky a vystupuje i jako legislativní 

tvůrce. Dalšími subjekty jsou státní a nestátní organizace – zdravotní pojišťovny, profesní 

komory, zdravotnická zařízení, nadace, apod.; subjekty mimo rámec zdravotnictví – obce, 

podnikatelé, občané, politické strany, zájmové skupiny a lobbisté. Primárním cílem zdravotní 

politiky je uchování a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, sekundárním cílem je 

efektivní alokace zdrojů. Zdraví je jednou ze základních existenčních hodnot a potřeb 

člověka, proto je potřeba dobrého zdraví pociťována intenzivněji než jiné statky. Systém 

zdravotní péče ČR je zařazen do veřejného sektoru, protože právě veřejný sektor je hlavním 

zdrojem finančních prostředků. 

Zdravotnictví je financováno vícezdrojově, a to prostřednictvím přímých a nepřímých plateb. 

Mezi nepřímé platby jsou zahrnuty finanční prostředky z veřejných rozpočtů, povinné, 

dobrovolné a zaměstnanecké pojištění od pojištěnců, zaměstnavatelů a státu. Přímé platby 

představují platby od příjemců zdravotních služeb. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit hospodaření dvou vybraných praktických lékařů pro děti 

a dorost za roky 2009 – 2013, především jejich příjmovou a výdajovou stránku. Analýza 

hospodaření praktických lékařů pro děti a dorost bude doplněna o dotazníkové šetření 

pacientů (resp. zákonných zástupců) daných lékařů. K dosažení daného cíle diplomové práce 

budou nastaveny tři hypotézy, které budou potvrzeny nebo vyvráceny. První hypotézou bude 

zjištěno, zda má vliv na hospodaření vybraných praktických lékařů pro děti a dorost věková 

struktura jejich pacientů. Druhou hypotézou bude ověřeno, zda je hospodaření vybraných 

praktických lékařů pro děti a dorost ve sledovaných letech přebytkové. Třetí hypotéza 

předpokládá, že šetření spokojenosti pacientů (respondentů) ukázalo, že většina (85 %) 
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respondentů bude s prací a zázemím ordinace praktických lékařů pro děti a dorost spokojena  

a dále předpokládá, že nejméně spokojeni budou respondenti s dostupností ordinace a čekací 

dobou u praktických lékařů pro děti a dorost. Verifikace hypotéz bude provedena pomocí 

metody komparace časových řad, analýzy příjmů a výdajů, syntézy dostupných interních 

materiálů jednotlivých subjektů a anketním dotazováním. 

V druhé kapitole bude popsán systém fungování primární péče v ČR, do kterého spadají 

analyzované subjekty. Kapitola bude složena z popisu zdravotní politiky, jejich nástrojů  

a zdravotnictví jako systému doplněného o aktuální data (především zaměřené na výdaje  

na tento systém). Bude rozebráno veřejné zdravotní pojištění, které je nutno odvádět. Dále 

bude definováno zdraví, jeho měření, determinanty a zdravotní výchova jako vzdělávací 

aktivita. V části primární péče budou formulovány druhy, formy zdravotní péče a metody 

financování ambulantní péče. V třetí kapitole bude ukázána statistika týkající se vybraných 

zdravotnických ukazatelů podle krajů ČR a v mezinárodním srovnání. Především zde bude 

analyzováno a srovnáváno hospodaření dvou praktických lékařů pro děti a dorost  

ve sledovaných letech, pomocí tohoto budou potvrzeny nebo vyvráceny hypotézy. Na konci 

této kapitoly bude sestaveno a provedeno dotazníkové šetření se zaměřením na spokojenost 

pacientů, respektive jejich zákonných zástupců, u vybraných praktických lékařů pro děti  

a dorost. Ve čtvrté kapitole bude zhodnoceno hospodaření vybraných praktických lékařů  

pro děti a dorost a budou popsány návrhy a doporučení k činnosti těchto lékařů. 

Hlavními metodami práce budou metody popisné a srovnávací a analýza,  

doplněné o prezentační schémata. Metoda popisná bude použita v  kapitole druhé nazvané 

Primární péče v ČR, která bude teoreticky zaměřena. Metoda srovnávací a zároveň popisná  

a analýza hospodaření bude využita v kapitole třetí s názvem Hospodaření praktický lékařů 

pro děti a dorost, tato kapitola bude prakticky zaměřena. Srovnání bude probíhat v pětiletém 

časovém horizontu po letech. Prezentační schémata budou zobrazena především v části 

teoretické pro lepší pochopení fungování určitých modelů. 

K vypracování diplomové práce budou použity citace, především v teoretické části,  

a obsahová analýza odborné literatury, zákony a webové stránky Ministerstva zdravotnictví 

ČR, Českého statistického úřadu a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a odborná 

periodika, zejména online časopis Zdravotnictví v ČR. V praktické části budou využity interní 

dokumenty a data vybraných praktických lékařů pro děti a dorost. 

Diplomová práce se opírá o platnou legislativu k 1. 4. 2014. 
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2 Primární péče v ČR 

Zdravotnictví a veškerá zdravotní péče jsou ovlivněny veřejnou politikou. Veřejná politika je 

multidisciplinární věda formující se od 60. letech 20. stol. ze sociologie, politologie, 

ekonomie, právní vědy či veřejné správy. Jsou to záměrné aktivity a rozhodnutí vlády  

či jiných aktérů, která ovlivňují život společnosti. Veřejná politika je věda zaměřená  

na zkoumání procesů tvorby politiky a výstupů politiky. Zabývá se jednak obsahy politik,  

ale zároveň i příčinami, důvody a jejich důsledky, účinky. Mezi oblasti zájmu veřejné politiky 

můžeme zařadit politiku životního prostředí, bezpečnostní politiku, vzdělávací politiku, 

zdravotní politiku, atd.
1
 

 

 2.1 Zdravotní politika 

Zdravotní politika je vědní obor vycházející z poznatků veřejné politiky. Prostřednictvím 

zdravotní politiky realizuje stát péči o zdraví obyvatelstva. Stát může být zastoupen 

ministerstvem, vládou, parlamentem a přeneseným výkonem státní správy na regionálních  

a lokálních úrovních. Zdravotní politika je součástí programů politických stran a promítá  

se do programových dokumentů vlád, proto se i do koncipování zdravotní péče promítá 

politická orientace (nejčastější spory jsou o privatizaci nemocnic, poplatcích u lékařů, regulaci 

zdravotních služeb, apod.). Zdravotní politiku lze vymezit jako rozhodovací procesy, 

realizované příslušnými aktéry zdravotní politiky na různých úrovních (nadnárodní, národní, 

regionální, lokální, na úrovni organizací či jednotlivců) zdravotnických systémů a jejich 

společenského kontextu. Předmětem rozhodnutí jsou pravidla – právní normy  

(tvorba zdravotní politiky) a praktická realizace zdravotní politiky v každodenní praxi veřejné 

správy, řídící činnosti či přímo poskytování zdravotních služeb, realizace podpory zdraví. 

Významným nástrojem zdravotní politiky vedle právního rámce jsou také vládní programy,  

které jsou strategickými cíli zdravotní politiky. Jejich platnost přesahuje funkční období vlády 

a platnost je dlouhodobá. 

Stejně jako veřejné politiky lze rozdělit zdravotní politiku do několika úrovní. Z hlediska 

geografického je členěna na politiku globální/nadnárodní, národní (stát), regionální, lokální 

úroveň, jednotlivé právnické a fyzické osoby jako součásti zdravotnického systému.  

V mezinárodní dělení převládají nadnárodní organizace, např. Světová zdravotnická 

organizace (dále jen „SZO“), OECD, EU a European Health Care Observatory. Na této úrovni 
                                                             
1 POTŮČEK, Martin a kol. Veřejná politika, s. 9 – 12. 
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lze využívat různých mezinárodních srovnávacích studií a databází týkajících se jednotlivých 

členských zemí. 

K nástrojům zdravotní politiky patří: 

 legislativa, právní dokumenty (zákony, vyhlášky, které se týkají podmínek 

poskytování zdravotní péče, práv a povinností poskytovatelů, plátců i uživatelů 

zdravotní péče, apod.), 

 financování zdravotní péče (definování zdravotních výkonů hrazených z veřejného 

zdravotního pojištění, regulace rozsahu hrazené zdravotní péče stanovením péče 

standardní, na jejíž úhradu z veřejného zdravotního pojištění má nárok každý občan,  

a nadstandardní, kterou si hradí pacienti z vlastních zdrojů, zavedení spoluúčasti 

pacientů), 

 tvorba sítě zdravotnických zařízení, řízení zdravotnictví (udělování licencí  

a registrace zdravotnických zařízení a zdravotnických pracovníků, výběrová řízení  

na poskytování zdravotní péče, koncentrace špičkové specializované zdravotní péče, 

vzdělávání a výzkumu do specializovaných center, apod.), 

 vzdělávání zdravotnických pracovníků, 

 sběr informací a zacházení s nimi (Národní zdravotnický informační systém,  

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR), 

 podpora vědy a výzkumu (IGA, MZ ČR, GA ČR), 

 léková politika (regulace cen léků, kontrola a transparentnost průběhu tvorby cen 

léků).
2
 

Základním právním předpisem v oblasti zdravotní péče je Ústava ČR (zákon č. 1/1993 Sb.)  

a Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR a v čl. 31 je 

stanoveno, že každý má právo na ochranu zdraví, občané mají právo na základě zdravotního 

pojištění na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky za podmínek stanovujících 

zákonem. Z. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, upravuje výši pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, penále, 

způsob jejich placení, kontrolu, vedení evidence plátců pojistného a zřízení zvláštního účtu 

všeobecného zdravotního pojištění. Z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,  

ve znění pozdějších předpisů, upravující zejména rozsah a podmínky hrazených zdravotních 

služeb ze zdravotního pojištění. Nejdůležitější změna toho zákona vstoupila v platnost v roce 

                                                             
2 JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví, s. 118. 
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2008, kde byla zavedena spoluúčast pacienta na financování zdravotní péče (tzv. regulační 

poplatky), která měla vést ke stabilizaci veřejných rozpočtů. Z. č. 551/1991 Sb., o Všeobecné 

zdravotní pojišťovně ČR (dále jen „VZP ČR“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje 

hospodaření, organizační strukturu, orgány a informační systémy VZP ČR. Z. č. 280/1992 

Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění 

pozdějších předpisů, upravuje vznik, činnost a zánik resortních, oborových, podnikových  

a dalších zdravotních pojišťoven a jejich vztah k VZP ČR. Z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 

zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy  

a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, 

poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, podmínky hodnocení kvality  

a bezpečí zdravotních služeb další činnosti související s poskytováním zdravotních.  

Z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje poskytování specifických zdravotních služeb a s tím spojený výkon státní správy, 

práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb a práva a povinnosti dalších 

právnický (dále jen „PO“) a fyzických osob (dále jen „FO“) v souvislosti s poskytováním 

specifických zdravotních služeb, zapracovává příslušné předpisy EU, stanoví obecné zásady 

radiační ochrany osob v souvislosti s lékařským ozářením, režim provádění radiologických 

postupů a činností zahrnujících lékařské ozáření a míru odpovědnosti poskytovatelů  

a zdravotnických pracovníků v souvislosti s těmito postupy a činnostmi a stanoví opatření  

pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje činnosti k vytváření a ochraně zdravých 

životních podmínek, zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění.  

Z. č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje v návaznosti na přímo 

použitelné předpisy EU výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu a odstraňování 

léčivých přípravků a léčivých látek, registraci, poregistrační sledování, předepisování a výdej 

léčivých přípravků, prodej vyhrazených léčivých přípravků a poskytování informací, 

mezinárodní spolupráci při zajišťování ochrany veřejného zdraví a vytváření jednotného trhu 

léčivých přípravků EU a vedení dokumentace o činnostech uvedených výše. Vyhláška  

č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a vyhláška č. 428/2013 Sb., o stanovení 

hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014. Českým 

zákonům je nadřazena mezinárodní smlouva, která vznikla v roce 1997 a nese název Úmluva 

na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie  



10 
 

a medicíny. S touto smlouvou musí být v souladu všechny české právní předpisy s platností 

od 1. 10. 2001. Listina základních práv EU je dokument upřesňující základní práva v EU. 

Listina je členěna do sedmi hlav pokrývající jednotlivé tematické okruhy základních lidských 

práv, a to důstojnost, svobody, rovnost, solidarita, občanská práva a soudnictví. Sedmá hlava 

se týká aplikace práva. V čl. 2 garantováno právo na život a v čl. 35 ochrana zdraví. Zdraví 

pro všechny v 21. století je dokument SZO, členské státy zde formulovaly základní politické 

principy péče o zdraví v jeho nejširších společenských souvislostech. Mezi jednotlivé cíle 

jsou zařazeny, např. spravedlnost ve zdraví, zdraví mladých, zdravé stárnutí, zdravé  

a bezpečné životní prostředí, zdravější životní styl. Zdraví je v deklaraci stanoveno jedním  

ze základních lidských práv a jeho zlepšování hlavním cílem sociálního a hospodářského 

vývoje. Aktuálními vládními dokumenty jsou: 

 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR, 

 Zdraví pro všechny v 21. století, 

 Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, 

 Národní plán sociálního začleňování, 

 Národní akční plán zdraví a životního prostředí ČR 

 a Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017. 

 

 2.2 Zdravotnictví 

Zdravotnictví je složitý systém provázaný mnoha prvky, vazbami, zdroji a výstupy.  

Má za úkol chránit a zabezpečovat zdraví obyvatelstva. Ve zdravotnictví uplyne dlouhá doba 

mezi výsledkem výzkumu a vědy a nasazením těchto výsledků do praxe. Zdravotnictví je 

založeno především na etice a na snaze zachraňovat životy a zdraví. Zdravotnická etika  

by se měla odrážet v hodnocení lékařů a zdravotníků u nemocných. Odraz spočívá ve vyšším 

společenském postavení, finančním ohodnocení a prestiži. Zdravotnictví vyžaduje přesné 

vstupní vzdělání a další celoživotní vzdělávání pracovníků. Je zde vysoký stupeň 

zodpovědnosti, pracovního nasazení a morálních požadavků. Zdroje vynaložené  

do zdravotnictví nejsou přímo úměrné k výsledkům, např. diagnostika a terapie jsou vysoce 

nákladné, ale efekt není vidět, přesto je potřeba tyto úkony provést v zájmu pacienta. 

Prostřednictvím systému zdravotnictví (Obr. 2.1) jsou poskytovány zdravotní služby. Hlavní 

složkou jsou ošetřované osoby, které do systému vstupují a jsou jim poskytovány zdravotní 

služby. Za vstupy do systému považujeme peníze, pracovníky, materiál, poznatky, vědomosti 
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a dovednosti. Výstupem je uspokojení zdravotních potřeb, zvýšení kvality života, snížení 

nemocnosti a úmrtnosti. Do okolí systému zdravotnictví lze zařadit zdravotní a sociální 

politiku státu, tradice, kulturu a celou ekonomickou, sociální, zdravotní a politickou situaci.  

 

Obr. 2.1 Zdravotnictví jako systém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost, s. 103. 

 

Zdravotnictví zahrnuje zdravotní služby, zdravotnické vzdělání, rozvoj vědy, zdravotnickou 

výrobu (léky a zdravotnický materiál) a zdravotnickou distribuci včetně lékáren.
3
 Existuje 

několik typů zdravotnických systémů (viz Příloha č. 7). V ČR je uplatňován model evropský 

pluralitní neboli Bismarcků zaměstnanecký systém. 

Zdravotnictví je jediným segmentem české ekonomiky, který nebyl postižen krizí v plné míře. 

Hospodářská krize během několika let způsobila pokles tržeb jak v průmyslu, tak i např.  

ve stavební produkci či ve službách. Podle údajů ČSÚ se tržbám v těchto odvětvích stále 

nepodařilo překročit úroveň roku 2007. Výdaje zdravotních pojišťoven patří k výjimce.  

                                                             
3 DURDISOVÁ, Jaroslava a Jitka LANGHAMROVÁ. Úvod do teorie zdravotní politiky, s. 45. 
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Od roku 2007 každoročně rostou. V roce 2011 výdaje zdravotních pojišťoven vzrostly  

o 21,4 % oproti roku 2007. Roste také objem poskytované péče, především v oblasti 

specializované péče. Je úspěchem, že se systému veřejného zdravotního pojištění podařilo 

udržet hladinu výdajů na zdravotní péči na této úrovni. Nové technologie ve zdravotnictví, 

výzkum, vývoj, ale i běžný chod nemocnic vyžaduje značné finanční prostředky. Výdaje  

ve zdravotnictví rok od roku v členských zemích EU stoupají. Nejvíce přitom rostou výdaje 

za léky. V zemích EU nejvíce peněz do zdravotnictví proudí v Nizozemí, nejméně  

v Rumunsku. V ČR činí soukromé výdaje na zdravotní péči přímo placené obyvatelstvem 

přibližně 16 % (rok 2012). Přímé platby pacientů jsou v ČR ve srovnání se zeměmi EU nízké 

(viz Tab. 3.2). 

 

Tab. 2.1 Vývoj celkových výdajů na zdravotnictví (v mil. Kč) 

Rok 
 V tom Výdaje na 1 

obyvatele v Kč 

Podíl výdajů na 

HDP v % Celkem Veřejné % Soukromé % 

2009 292 708 244 754 83,6 47 954 16,4 27 900 7,79 

2010 289 035 243 281 84,2 45 754 15,8 27 482 7,62 

2011 287 768 242 410 84,2 45 358 15,8 27 415 7,53 

2012 292 737 246 018 84,0 46 719 16,0 27 855 7,64 

Zdroj: Zdravotnictví ČR 2012 ve statistických údajích [online]. 

 

Tab. 2.1 je věnována stručnému přehledu výdajů na zdravotnictví od roku 2009 v členění 

výdaje celkem, podle zdrojů financování a podíl výdajů na 1 obyvatele. Podle mezinárodní 

metodiky jsou za veřejné výdaje považovány výdaje státního rozpočtu a rozpočtů krajů a obcí 

a dále výdaje veřejného zdravotního pojištění. Celkové výdaje na zdravotnictví dosáhly v roce 

2012  292 737 mil. Kč, z toho výdaje veřejných prostředků byly ve výši 246 018 mil. Kč,  

tj. 84,0 % celkových výdajů na zdravotnictví. Výdaje systému veřejného zdravotního pojištění 

činily 230 371 mil. Kč. Podíl zdravotních pojišťoven na financování zdravotnictví činil  

78,7 %, soukromé výdaje představovaly celkem 16,0 % z celkových výdajů na zdravotnictví.  

V přepočtu na 1 obyvatele bylo celkem ve zdravotnictví vynaloženo 27 855 Kč. Podíl výdajů 

na zdravotnictví na HDP v ČR v letech 2009 – 2012 překračoval 7,5 %. Na růstu podílu 

výdajů na zdravotnictví na HDP se podílela i nižší úroveň HDP v letech 2009 až 2012 oproti  

roku 2008 (6,87 % HDP). Přes 46,7 mld. Kč dosáhly soukromé výdaje na zdravotnictví v roce 

2012. Mezi soukromé výdaje na zdravotnictví jsou zařazeny přímé vydání obyvatel  

na léky, zubaře, nadstandardy či regulační poplatky, doplňky stravy, kosmetické operace, dále 

výdaje neziskových institucí a vydání firem na zdraví zaměstnanců či soukromé zdravotní 
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pojištění. V roce 2011 byly soukromé výdaje o 1,3 mld. Kč nižší. Soukromé výdaje v roce 

2012 byly druhé nejvyšší od roku 1995, za téměř 20 let pak byly nejvyšší v roce 2009,  

kdy překročily 47,9 mld. Kč. V roce 1995 bylo zdravotnictví financováno 102,7 mld. Kč  

a soukromé výdaje se blížily 9,4 mld. Kč. Celkové výdaje se tedy za dvě desítky let téměř 

ztrojnásobily, soukromé výdaje stouply více než pětkrát. 

 

Tab. 2.2 Vývoj veřejných výdajů na zdravotnictví 

Rok 
V mil. Kč Výdaje na 1 

obyvatele v Kč Státní a územní rozpočty % Zdravotní pojišťovny % 

2009 26 034 10,6 218 720 89,4 23 329 

2010 20 781 8,5 222 500 91,5 23 132 

2011 20 781 7,0 225 547 93,0 23 094 

2012 15 647 6,4 230 371 93,6 23 410 

Zdroj: Zdravotnictví ČR 2012 ve statistických údajích [online]. 

 

V Tab. 2.2 jsou ukázány veřejné výdaje na zdravotnictví v členění na státní a územní rozpočty  

a zdravotní pojišťovny. Dále jsou zde výdaje na 1 obyvatele z veřejných výdajů  

na zdravotnictví, které od roku 2009 převyšují každoročně 23 tis. Kč. Naprostá většina 

veřejných výdajů na zdravotnictví je hrazena z účtů zdravotních pojišťoven. Státní a územní 

rozpočty se podílí na financování zdravotnictví v průměru cca 10 %. Graf 2.1 ilustruje vývoj 

výdajů na zdravotnictví z různých zdrojů – majoritním zdrojem jsou výdaje zdravotních 

pojišťoven.  

 

Graf 2.1 Vývoj veřejných a soukromých výdajů na zdravotnictví (v mil. Kč) 

 
Zdroj: Zdravotnictví ČR 2012 ve statistických údajích [online]. 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“) je ústředním orgánem státní správy  

pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, 
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poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, 

přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních 

léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva  

a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění  

a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních 

přípravků a účinných látek na trh. Součástí MZ ČR je rovněž Český inspektorát lázní a zřídel. 

Organizační součástí MZ ČR je Inspektorát omamných a psychotropních látek.
4
 MZ ČR je 

nadřízeným orgánem pro mnoho organizací. Podřízenými organizacemi jsou Ministr 

zdravotnictví, Sekce řízení a ekonomiky, Sekce legislativy a práva, Sekce zdravotní péče, 

Sekce zdravotního pojištění a Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. 

V Tab. 2.3 jsou ukázány příjmy a výdaje státního rozpočtu ČR v komparaci s rozpočtem 

kapitoly MZ ČR. Kapitola MZ ČR (335) je součástí příjmů i výdajů státního rozpočtu. Státní 

rozpočet ČR je ve sledovaných letech deficitní kolem 1 mld. Kč. Tato skutečnost se bude 

opakovat i v roce 2013. Rok 2013 je v Tab. 2.3 sestaven na základě zákona č. 504/2012 Sb.,  

o státním rozpočtu ČR na rok 2013. Příjmy MZ ČR jednoznačně nepokrývají výdaje kapitoly. 

Hlavním důvodem jsou nízké platby státu za jeho pojištěnce, tzn. za nezaopatřené děti 

nevýdělečně činné do 26 let, poživatele důchodů, ženy na mateřské nebo rodičovské 

dovolené, příjemce rodičovského příspěvku, uchazeče o zaměstnání, apod. 

 

Tab. 2.3 Příjmy a výdaje státního rozpočtu ČR a MZ ČR (v mld. Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Příjmy SR ČR 974 1 000 1 012 1051 1080 

Příjmy MZ ČR 0,982 2,859 1,473 0,983 0,533 

% z příjmů SR ČR 0,1 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,05 % 

Výdaje SR ČR 1 167 1 156 1 155 1 152 1 180 

Výdaje MZ ČR 11,312 9,422 7,848 5,591 6,455 

% z výdajů SR ČR 1,0 % 0,8 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 

Zdroj: ARIS (rok 2009), ÚFIS (roky 2010 – 2012) a zákon č. 504/2012 Sb., o SR ČR na rok 2013. 

 

Deficit zdravotního pojištění bude v roce 2013 cca 6 mld. Kč, z toho zhruba 4 mld. u VZP ČR 

a 2 mld. u zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Za roky 2009 – 2012 bylo  

ve zdravotnictví neefektivně investováno 30 mld. Kč v důsledku ekonomické krize a dalších 

                                                             
4 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, v § 10. 
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6,6 mld. Kč v důsledku zvyšování DPH.
5
 Do konce roku 2012 bylo 24 mld. Kč deficitu 

pokryto z rezerv zdravotních pojišťoven na rezervních a základních fondech. Zbylých  

12,6 mld. Kč vstřebali poskytovatelé zdravotních služeb zvyšováním efektivity těchto služeb 

v důsledku tlaku ze strany MZ ČR a zdravotních pojišťoven. Dalšími problémy prohlubující 

deficit zdravotnictví v ČR jsou změny v demografické struktuře, narůstající možnosti a s tím 

související cena léčení i ceny léčiv. Faktem je také značná nehospodárnost a nepřehlednost 

funkce systému zdravotnictví ČR umožňující iracionality, plýtvání a úniky. 

 

 2.3 Zdravotní pojištění v ČR 

Zdravotní pojištění v ČR je upraveno z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,  

ve znění pozdějších předpisů. Zdravotně pojištěny jsou osoby, které mají trvalý pobyt  

na území ČR a osoby, které na území ČR nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci 

zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. Veřejné zdravotní pojištění 

(dále jen „zdravotní pojištění“) vzniká dnem narození (jde-li o osobu s trvalým pobytem  

na území ČR), dnem kdy se osoba bez trvalého pobytu na území ČR stala zaměstnancem  

a dnem získání trvalého pobytu na území ČR. Zdravotní pojištění zaniká dnem úmrtí 

pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého, dnem kdy osoba bez trvalého pobytu na území 

ČR přestala být zaměstnancem a dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR. Každý 

pojištěný má nárok na bezplatnou základní zdravotní péči. Zdravotní pojištění je určené  

k úhradě nákladů zdravotní péče. Plně jsou hrazeny nezbytné lékařské úkony, léky  

a zdravotnický materiál. Na některé léky a zákroky pacient připlácí, některé hradí zcela. 

Zdravotní pojištění nezakládá nárok na výplatu nemocenské v případě nemoci. Nemocenské 

pojištění je součástí sociálního pojištění, které musí povinně platit zaměstnanci, dobrovolně  

si jej mohou zvolit osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“). Pojištění nekryje 

léčebné výlohy v zahraničí, pokud mezinárodní dohody nestanoví jinak nebo se nejedná  

o úkon, který nelze provést v ČR a s jehož úhradou zdravotní pojišťovna souhlasí.  

Plátci pojistného na zdravotního pojištění jsou pojištěnci (zaměstnanci, OSVČ a osoby  

bez zdanitelných příjmů), zaměstnavatelé a stát (za pojištěnce dle z. č. 48/1997 Sb., v § 7). 

Výše pojistného na zdravotní pojištění je stanovena z. č. 592/1992 Sb., o pojistném  

na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pojištění pro rok 2014 činí  

13,5 % z vyměřovacího základu (dále jen „VZ“). Výši pojistného je plátce povinen si sám 

vypočítat. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Pro zaměstnance je VZ 

                                                             
5 Stát platí málo na zdravotním pojištění [online]. 
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úhrn příjmů ze závislé činnosti. Zaměstnavatel odvádí část pojistného, které je povinen hradit 

za své zaměstnance (9 %) a současně odvádí i část pojistného, které je povinen hradit 

zaměstnanec, srážkou z jeho mzdy nebo platu (4,5 %). Rozhodným obdobím je kalendářní 

měsíc. Minimálním VZ je minimální mzda 8 500 Kč, minimální pojistné činí 1 148 Kč. 

Maximálním VZ zaměstnance je částka ve výši sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy. 

Průměrná mzda je vypočtena jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely 

důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku,  

pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto 

všeobecného vyměřovacího základu. Částka je zaokrouhlena na celé koruny nahoru. Pojistné 

je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.  

VZ pro OSVČ je 50 % příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených  

na jeho dosažení, zajištění a udržení. Rozhodným obdobím je kalendářní rok. OSVČ platí 

pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a doplatku pojistného. Minimální měsíční VZ je 

stanoven jako dvanáctinásobek 50 % průměrné mzdy (2014 průměrná měsíční mzda  

25 942 Kč) – 12 971 Kč, z toho minimální měsíční záloha na pojistné činí po zaokrouhlení  

1 752 Kč. Maximálním VZ je částka ve výši sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy 

v národním hospodářství. Záloha na pojistné je splatná od 1. dne kalendářního měsíce,  

na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Na rozdíl od sociálního 

pojištění platí, že nová minimální záloha je placena už od ledna, tedy nejpozději do 8. 2. 2014 

je nutné ji poukázat na účet zdravotní pojišťovny. Ustanovení o stropech zdravotního pojištění 

je dočasně zrušeno z. č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů  

v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Opatření se týká rozhodných období, 

která nastala v letech 2013 až 2015 a platí pro OSVČ i zaměstnance. 

U osob bez zdanitelných příjmů je VZ minimální mzda. Rozhodným obdobím je kalendářní 

měsíc. Termín splatnosti pojistného je shodný jako u OSVČ na zálohy. 

VZ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem pojistného stát, je stanoven  

ve výši 5 829 Kč na kalendářní měsíc (výše pojistného činí 787 Kč). Pojistné je hrazeno 

měsíčně prostřednictvím kapitoly Ministerstva financí ČR na zvláštní účet VZP ČR,  

a to do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce. Částku VZ může vláda vždy  

do 30. června změnit svým nařízením, a to s účinností k 1. lednu roku následujícího.  

Přihlíží se přitom k vývoji průměrné mzdy zveřejňované ČSÚ, k možnostem státního 

rozpočtu a k vývoji finanční bilance veřejného zdravotního pojištění. 
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Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění za rok 2011 dosáhly  

219 482 mil. Kč. Celkové výdaje tohoto systému činily 225 547 mil. Kč. Ke konci roku 2011 

neevidovaly zdravotní pojišťovny žádné závazky vůči zdravotnickým zařízením po lhůtě 

splatnosti. Platba státu za nevýdělečné pojištěnce v roce 2011 činila cca 52,7 mld. Kč. Průměr 

všech výdajů systému zdravotního pojištění v přepočtu na 1 pojištěnce činil 21 699 Kč, 

průměrné příjmy na 1 pojištěnce byly 21 203 Kč. Tyto informace jsou uvedeny níže  

v Tab. 2.4. 

 

Tab. 2.4 Příjmy a výdaje zdravotních pojišťoven (v mil. Kč) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Příjmy celkem 202 808 211 360 212 199 215 615 219 482 232 124 

z toho tržby z pojistného 154 356 161 629 162 655 163 244 168 582 170 129 

Výdaje celkem 185 610 200 592 218 630 222 500 225 547 231 270 

z toho na zdravotní péči 179 527 193 528 210 033 214 373 217 653 222 769 

Zdroj: Zdravotnická ročenka ČR 2007 – 2012 [online], vlastní zpracování. 

  

Náklady zdravotních pojišťoven se liší podle druhu poskytované zdravotní péče. Zdravotní 

péči rozdělujeme na ambulantní péči, ústavní péči, léky vydané na recepty a zdravotnické 

prostředky vydané na poukazy a ostatní výše nespecifikovatelnou péči. K nespecifikovatelné 

péči můžeme zařadit náklady na lázeňskou péči, léčení v zahraničí, dopravu, zdravotnickou 

záchrannou službu, péči v ozdravovnách a na ostatní zdravotní péči. Nejvíce nákladnou péčí 

je ústavní, na kterou je v roce 2011 vynaloženo 51,4 %. Druhou nejnákladnější je ambulantní 

péče, na kterou je vynaloženo 26,4 %, z toho 9,9 % jde na specializovanou ambulantní péči, 

5,9 % na praktické lékařství a 4,6 % na stomatologickou péči. Léky vydané na recepty  

a zdravotnické prostředky vydané na poukazy se podílí 18,4 % a ostatní výše 

nespecifikovatelná péče 3,8 %, jak je ukázáno v Tab. 2.5. 

 

Tab. 2.5 Struktura nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči (v mil. Kč) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Náklady celkem 193 669 213 354 215 804 219 909 223 923 

v tom ambulantní péče 48 164 54 379 55 511 58 000 58 761 

z toho praktických lékařů 10 160 11 946 12 552 12 889 13 094 

Zdroj: Zdravotnická ročenka ČR 2008 – 2012 [online], vlastní zpracování. 
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U sedmi zdravotních pojišťoven fungujících k 28. 2. 2013 bylo evidováno 1 040 094 

pojištěnců, z toho 58,6 % u VZP ČR. Třemi největšími zdravotními pojišťovnami jsou v ČR  

co do počtu pojištěnců VZP ČR, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a Česká 

průmyslová zdravotní pojišťovna, které zabírají 81,5 % na trhu. Procentní podíly jednotlivých 

zdravotních pojišťoven jsou uvedeny níže v Grafu 2.2. 

 

Graf 2.2 Procentní podíly klientů zdravotních pojišťoven k 28. 2. 2013 

 

Zdroj: Kdo chce změnit zdravotní pojišťovnu, má nejvyšší čas [online], vlastní zpracování. 

 

 2.4 Zdraví 

Zdraví je jednou z nejdůležitějších hodnot každého člověka, je jednou z podmínek dobrého  

a dlouhého žití. Zdraví je možno zařadit do kategorie lidských potřeb, ovlivňuje kvalitu života 

a je sociální i individuální hodnotou. Péčí o zdraví by se měla zabývat celá společnost. 

 

 2.4.1 Definice zdraví a jeho měření 

Podle Světové zdravotnické organizace je zdraví definováno jako stav úplné tělesné, 

psychické a sociální pohody. V této podobě je definice používána od roku 1977. Tato definice 

zahrnuje tři základní aspekty zdraví, a to stránku duševní, tělesnou a sociální. Duševní zdraví 

se vztahuje k intelektuálním schopnostem a k subjektivnímu hodnocení vlastního zdravotního 

stavu. Tělesné zdraví je dáno nepřítomností vady a nemocí. V sociálním zdraví je důležité 

navazovat sociální kontakty, mezilidské vztahy a zvládat sociální role. Před rokem 1948 byla 

používána tato definice: „Zdraví je stav nepřítomnosti nemoci nebo tělesných defektů“.   

Roku 1948 následovala definice: „Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody,  

a nejen pouhá nepřítomnost nemoci nebo vady.“
6
 

                                                             
6 VURM, Vladimír a kolektiv. Vybrané kapitoly z veřejného a sociální zdravotnictví, s. 28. 
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Na druhou stranu je nemoc definována jako zjistitelná porucha zdraví, která má své příčiny, 

průběh i následky, kterou lze určit a klasifikovat s tím, že pro většinu lidí je nemoc spojena 

s vnímanými nesnázemi.
7
 Z hlediska léčby a vykazování nemocí je významná klasifikace 

nemocí. V roce 2014 je v ČR využívána desátá revize mezinárodní klasifikace nemocí  

a přidružených zdravotních problémů (MKN-10 viz Příloha č. 1). Zde jsou nemoci členěny  

do dvaadvaceti skupin. Ke každé diagnóze je přiřazen daný kód. Ve verzi MKN-10 je první 

znak zleva vždy velké písmeno latinské abecedy, jež udává hlavní kategorii. Znaky  

na 2. a 3. místě určují hlavní skupinu diagnóz. Za tečkou na 4., případně i dalším místě 

následuje podrobnější členění. Prostřednictvím MKN lze určit nejčastější příčiny úmrtí podle 

jednotlivých kategorií pro demografické účely, což je zobrazeno v Tab. 2.6, kde jsou 

nejčastější příčiny úmrtí v ČR za roky 2008 – 2011. Ročně v ČR zemře okolo 105 až 107 tis. 

lidí. Vyšší úmrtnost zaznamenáváme u mužů, asi o 2 tis. Méně žen umírá především na vnější 

příčiny úmrtí (okolo 500 – 800), naopak více na nemoci oběhové soustavy (okolo 5 – 6 tis.).  

Nejčastějšími příčinami úmrtí v ČR za rok 2011 jsou nemoci oběhové soustavy (49,3 %), 

novotvary (25,8 %), vnější příčiny úmrtí (5,6 %), nemoci dýchací soustavy (5,3 %) a nemoci 

trávící soustavy (4,2 %). Těchto pět nejčastějších skupin onemocnění tvoří kolem 90 % 

z celkem dvaceti klasifikačních skupin MKN. 

 

Tab. 2.6 Nejčastější příčiny úmrtí dle MKN v ČR 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Nemoci oběhové soustavy 52 280 54 100 53 590 52 725 53 046 

Novotvary 27 981 28 064 28 222 27 539 27 683 

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 6 087 5 946 6 009 5 973 5 856 

Nemoci dýchací soustavy 5 763 6 393 6 151 5 690 5 882 

Nemoci trávící soustavy 4 743 4 809 4 664 4 531 4 491 

Zdroj: Zdravotnická ročenka ČR 2008 – 2012 [online], vlastní zpracování. 

 

Zdraví a nemoci jsou měřitelné díky oboru, zvaném epidemiologie. V původním pojetí  

je epidemiologie chápána jako studium rozložení nemocí nebo poruch zdraví v lidské 

populaci ve vztahu k faktorům, které určují toto rozložení, a v novějším pojetí se jedná  

o studium rozložení a determinanty stavů a událostí se vztahem zdraví v daných skupinách 

populace a využívá výsledků tohoto studia k řešení zdravotních problémů.
8
 Epidemiologie 

                                                             
7 HOLČÍK, J., A. ŽÁČEK a I. KOUPILOVÁ. Sociální lékařství, s. 25. 
8 Tamtéž, s. 23. 
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nám dává informace o zdraví a výskytu nemocí v populaci a díky těmto znalostem  

se dá určitým nemocem předcházet a ovlivnit je. 

  

 2.4.2 Základní determinanty zdraví 

Základní determinanty zdraví lze definovat jako osobní, společenské a ekonomické faktory  

a faktory životního prostředí, které jsou vzájemně se ovlivňujícími proměnnými, a zároveň 

významně ovlivňují a určují zdravotní stav jedince, skupiny lidí nebo společnosti.  

Mezi základní determinanty zdraví byly zařazeny faktory prostředí (klimatické podmínky, 

životní prostředí, charakter lokality, fyzické, pracovní i sociální prostředí, ve kterém lidé žijí),  

genetická výbava (podmiňuje např. některé rozdíly v obrazu zdraví mužů a žen, úroveň 

intelektových schopností, náchylnost k některým onemocněním, vývojové vady, odolnost 

vůči rizikům), životní styl včetně všech rizikových prvků v něm obsažených (individuální 

životní úroveň, způsob života, úroveň vzdělání, postoj ke zdraví, péče o vlastní zdraví  

a prevence onemocnění, stravovací návyky, výživa, fyzická aktivita, kouření), efektivita  

a kvalita zdravotní péče spojená s rozvojem medicíny a lékařské techniky, zdravotní politika, 

zdravotnický systém, úroveň zdravotnictví, dostupnost lékařské péče. Vliv takto definovaných 

determinant byl také kvantifikován tak, že genetický základ se podílí na zdravotním stavu 

populace asi 10 %, zdravotnictví 15 %, životní prostředí asi 35 % a způsob života 40 %.  

Tato procentní vyjádření jednotlivých determinant zdraví můžeme vidět i na Obr. 2.2  

Daná procenta mohou být odlišná podle aktuálního zdravotního stavu každého jedince.  

Tři čtvrtiny celkového zdraví dává procentuální součet životního stylu a životního prostředí. 

Jsou to oblasti, které může člověk svým chováním ovlivnit a smysluplně naložit se svým 

zdravím. Tyto faktory působí na člověka přímo nebo zprostředkovaně. Faktory můžeme dělit 

na vnitřní (genetické) a vnější (životní prostředí, sociální prostředí a zdravotní péče). Později 

byly některé, zejména sociálně-ekonomické faktory prostředí (charakteristiky místa, kde lidé 

žijí a komunity, do které patří – např. chudoba, vzdělání, sociální vyloučení, nezaměstnanost, 

špatné bydlení, sociální zabezpečení) a životní styl spojeny do jedné kategorie sociálních 

determinant zdraví.
9
 

 

 

 

                                                             
9 Psychická a fyzická hygiena učitelů a žáků na ZŠ [online]. 
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Obr. 2.2 Základní determinanty zdraví a jejich vliv na zdraví (v %) 

 

 

 

 

 

Zdroj: Holčík, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost, s. 58. 

 

 2.4.3 Zdravotní výchova 

Zdravotní výchova je definována jako souhrn výchovně vzdělávacích aktivit zaměřených  

na duševní, tělesný a sociální rozvoj lidí se záměrem přispět ke zlepšení zdraví jedinců, 

skupin i celé společnosti.
10

 Ve zdravotní výchově je obsažena výchova ohledně lidského těla, 

péče o něj, základní informovanost o zdravotnickém systému a jaké zdravotní služby  

z něj mohou být poskytovány. V posledním bodě je obsažena výchova týkající se zdravotní 

politiky. Se zdravotní výchovou bývá spojen pojem „Health Promotion,“ tedy do češtiny 

přeloženo jako podpora zdraví. Prostřednictvím podpory zdraví je kladen důraz na vlastní 

život a zlepšení jeho zdraví. Zdravotní výchova může být zaměřena na tradiční zdravotní 

výchovu orientovanou na pacienta a nemoci. Výchova je orientována především na prevenci  

a rady lékařů nemocným pacientům. Informace jsou poskytovány osobami zdravotnicky 

vzdělanými a pacienti jsou vedeni k řádnému chování. Informovány jsou i osoby blízké 

pacientovi, protože sociální prostředí taktéž může výrazně ovlivnit zdravotní stav pacienta. 

Jde především o přesvědčení a poučení pacienta. Pacient by měl na základě těchto rad 

přizpůsobit své chování a přijmout poučení. Pacienti však tyto rady dostatečně nedodržují  

a jsou čím dál více lhostejní ke svému zdraví. Často váznou komunikační schopnosti mezi 

lékařem a pacientem, dalším důvodem může být špatné pochopení lékaře pacientem, 

obzvláště u starších osob. Pozornost je zde věnována jednotlivým druhům nemocí nebo 

skupinám nemocí, především rizikovým faktorům na ně působících. Dále může být zdravotní 

výchova zaměřena na rizikové faktory. Obsahem této výchovy je znalost jednotlivých 

rizikových faktorů, které mohou způsobit různé zdravotní potíže. Je důležité, aby lidé vedli 

zdravý životní styl (nekouřili, aktivně sportovali, jedli zdravě) a byli k němu vedeni. Zde jsou 

na místě legislativní zásahy a ne jen apel na jednotlivé osoby. V neposlední řadě musí být 

                                                             
10 HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost, s. 116. 

Životní styl 40 % 

ZDRAVÍ 

Životní prostředí 35 % 

Genetika 10 % Zdravotní péče 15 % 
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zmíněna i zdravotní výchova orientovaná na zdraví. Zdraví je zde chápáno jako hodnota, která 

má být poznávána a že je potřeba pro ni něco dobrého udělat, např. cvičení není chápáno jako 

mučení těla, ale jako příjemný pohyb a že zdravá strava může být taky chutná a ne jen si něco 

odpírat. Prioritou není člověka do něčeho nutit, ale seznámit jej s ověřenými výsledky 

přispívající ke zdraví. 

 

 2.4.4 Formální náležitosti vztahu mezi lékařem a pacientem 

Mezi lékařem a pacientem existuje smluvní vztah, avšak lidé se velmi často diví, kde je ona 

smlouva. Smlouva mezi těmito subjekty je uzavřena konkludentně, a to tak, že pacient 

navštíví lékaře a ten mu poskytne zdravotní péči. Vůle není vyjádřena výslovně  

(tedy ani ústně), ale je odvozena z chování. Tento projev vůle je považován za návrh  

na uzavření smlouvy. Akceptace smlouvy nastane v okamžiku, kdy lékař začne pacientovi 

poskytovat péči. Můžeme zde uvažovat o smluvní svobodě, pokud se jedná o zdravotní služby 

mimo veřejné zdravotní pojištění. Autonomie stran je omezena, pokud je zdravotní péče 

hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pacient se může sám zvolit registrujícího lékaře,  

který mu zdravotní službu poskytne, avšak pouze jednou za tři měsíce.
11

 Z hlediska smluvních 

stran stojí na jedné straně lékař nebo velké zdravotnické zařízení (např. nemocnice)  

a na straně druhé pacient. Nejjednodušším východiskem pro lékaře je situace, kdy pacient sám 

hradí zdravotní péči, tedy není účastníkem veřejného zdravotního pojištění nebo jde  

o zdravotní péči, která není standardně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Komplikovanější vztah nastává v situaci, kdy je zdravotní péče hrazena z veřejného 

zdravotního pojištění. V této situaci požaduje lékař po zdravotní pojišťovně pacienta určité 

plnění. Složitý smluvní vztah nastává v situaci, pokud smlouvu uzavírá jiná osoba než 

pacient. Může se jednat o zaměstnavatele, o zákonného zástupce nezletilého dítěte, 

opatrovníka osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům, anebo o osobu rozhodující o péči 

osoby v bezvědomí. Vztah lékaře a pacienta patří mezi soukromoprávní vztahy. Ukončení 

smluvního vztahu nastane uplynutím doby, splněním závazku, výpovědí ze strany pacienta 

nebo lékaře a smrtí lékaře nebo pacienta. Smlouva ve většině případů není omezena určitou 

dobou, výjimku tvoří lázeňská péče, různé léčebny, ozdravovny, ústavy, apod. Lékař 

negarantuje pacientovy uzdravení, ale pečuje o jeho zdraví a zlepšuje jeho zdraví. Závazek 

zaniká, pokud je pacient vyléčen. Nová smlouva je uzavřena, jakmile pacient přijde s novým 

zdravotním problémem. 

                                                             
11 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v § 11 odst. 1 písm. a). 
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 2.5 Primární péče 

Primární péče je definována jako koordinovaná komplexní zdravotně-sociální péče 

poskytovaná zejména zdravotníky jak na úrovni prvního kontaktu občana se zdravotnickým 

systémem, tak na základě dlouhodobě kontinuálního přístupu k jednotlivci. Je souborem 

činností souvisejících s podporou zdraví, prevencí, vyšetřováním, léčením, rehabilitací  

a ošetřováním. Tyto činnosti jsou poskytovány co nejblíže sociálnímu prostředí pacienta  

a respektují jeho biopsychosociální potřeby.
12

 Primární péče vede ke zlepšení zdraví lidí 

v komunitě. V ČR je primární péče poskytována na municipální nebo lokální úrovni.  

Každý občan má právo na svobodnou volbu registrujícího lékaře primární péče, avšak tento 

lékař musí s převzetím pacienta do péče souhlasit. Registrace je písemný souhlas pacienta  

a lékaře, při kterém se lékař zavazuje o pacienta pečovat, a tím mu vzniká nárok platby  

od pacientovy pojišťovny. V ČR rozlišujeme čtyři druhy lékařů primární péče: 

1. praktický lékař pro dospělé, 

2. praktický lékař pro děti a dorost, 

3. gynekolog 

4. a stomatolog. 

Dále mohou primární péči poskytovat rodinní lékaři, agentury domácí péče, pracovníci 

komunit, lékařská služba první pomoci a lékárenská pohotovostní služba. 

Primární péče je základním článkem zdravotnického systému, a to jak z hlediska odborného, 

organizačního i ekonomického. Téměř všichni primární lékaři jsou v ČR soukromí,  

ale jejich péče je hrazena především ze zdrojů veřejných. Struktura pracovníků primární péče 

může zahrnovat tým lékařů a zdravotnických pracovníků nelékařských. Kvalita primární péče 

je garantována odpovídajícími poskytovateli, tedy odborníky s udělenou licencí  

od České lékařské (stomatologické, lékárenské) komory. Podmínkou jejího udělení  

je i odpovídající zázemí zdravotnických pracovníků, odpovídající vybavení a splnění 

hygienických kritérií pro provoz zdravotnického zařízení. Výsledná kvalita primární péče není 

dána jen množstvím poskytovatelů a kvalitou jejich vlastní činnosti. 

Poskytovatelé primární péče pečují o podporu a udržení zdraví, poskytují poradenství, 

prevenční vyšetření nemocí, vzdělávání pacienta, provádí diagnózu a léčbu akutních  

a chronických onemocnění v různých prostředích zdravotní péče. Lékař primární péče je 

všeobecný lékař, který poskytuje péči pacientovi a má trvalou odpovědnost za poskytování 

                                                             
12 Primární péče u nás a ve světě [online]. 
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péče tomuto pacientovi. Lékař primární péče je vstupním bodem pro všechny možné 

zdravotnické potřeby pacienta, není zde omezen původ problému, se kterým pacient lékaře 

navštíví. Dále posílá pacienta dle původu problému k danému poskytovateli speciální 

zdravotní péče v případě stavů, které není lékař schopen zvládnout sám. Lékař rozhoduje  

o potřebě specializované péče a urgenci odeslání, může vybrat i konkrétní pracoviště. 

Pacienta vybavuje doporučením, které poskytuje specialistovi potřebné informace k případu, 

důvod odeslání, výsledky relevantních vyšetření, případně specifikace toho, co všeobecný 

praktický lékař (dále jen „VPL“) očekává od ošetření. Informace by měl dostat i pacient, 

pokud se jedná o invazivní vyšetření nebo hospitalizace. Míru předávání pacientů za prací 

VPL ovlivňuje nabídka dostupnost specializovaných služeb – město vs. venkov; vybavení 

praxe a kompetence lékaře. Není zvláštností, že lékař má praxi rozšířenou o metody fyzikální 

terapie, akupunkturu a další léčebné metody. Evropské studie ukazují, že VPL vyřeší většinu 

případů sami a do specializované péče odesílají 6 – 10 % pacientů. Míra odesílání je nevyšší 

ve věkové skupině 45 – 64 roků. Nejčastěji využívanými specialisty jsou ortopedie, RHB, 

kardiologie a interna, neurologie, všeobecná chirurgie, ORL, atd.
13

 

Lékařská praxe začíná úspěšným ukončením medicínského studia a prací na akreditovaném 

pracovišti pod vedením staršího lékaře do doby, než nabude dostatečné praktické a teoretické 

znalosti, což prokáže složením atestační zkoušky. Založení soukromé praxe v ČR je vázáno 

aktem udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Udělení oprávnění je úřední úkon 

zdravotního odboru krajského úřadu na základě žádosti zdravotnického zařízení,  

který stvrzuje, že vzniklo nové zdravotnické zařízení. Žadatel musí splnit a předložit lékařský 

diplom, členství v České lékařské komoře, prohlášení poskytovatele o věcném a technickém 

vybavení zdravotnického zařízení a o personálním zabezpečení zdravotních služeb, provozní 

řád ordinace, výpis z rejstříku trestů, potvrzení o zdravotní způsobilosti a doklad,  

z něhož vyplývá oprávnění žadatele užívat prostory (např. nájemní smlouva). Pokud má 

zdravotnický subjekt zájem získávat prostředky z veřejného zdravotního pojištění, musí 

uzavřít smlouvu o úhradě zdravotní péče s příslušnými zdravotními pojišťovnami. Před 

uzavřením smlouvy musí proběhnout výběrové řízení. Pro výběrové řízení je zřízena komise. 

Pokud je zdravotnické zařízení ve výběrovém řízení úspěšné, dojde k podpisu smlouvy.
14

 

Práce soukromého lékaře vykazuje obecné rysy podnikání, které by mě generovat přiměřený 

zisk. Ve zdravotnictví nemůže být zisk jediným cílem. Schopnost generovat příjem ordinace, 

                                                             
13 SEIFERT, B., V. BENEŠ a S. BÝMA. Všeobecné praktické lékařství, s. 54 – 55. 
14 Tamtéž, s. 42. 
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kontrolovat náklady a vyvážit osobní odměnu a investice do rozvoje ordinace patří 

k základním požadavkům na soukromého lékaře v ČR. Příjmy ordinace (Tab. 2.7) tvoří 

příjmy od zdravotních pojišťoven, přímé platbami od občanů, platby z komerčně-

podnikatelské sféry (závodní preventivní péče – vstupní a výstupní prohlídky do zaměstnání, 

periodické prohlídky, posudky, poradenství, apod.) a platby od státní správy.
15

 

 

Tab. 2.7 Struktura příjmů ordinace VPL 

Příjmová položka Procento z příjmů 

Zdravotní pojišťovny – výkonová platba 15 – 25 % 

Zdravotní pojišťovny – kapitační platba 65 – 85 % 

Přímé platby 3 – 5 % 

Platby z komerčně-podnikatelské sféry 5 – 15 % 

Platby od státní správy 1 % 

Zdroj: SEIFERT, B., V. BENEŠ a S. BÝMA. Všeobecné praktické lékařství, s. 43. 

 

Výdaje ordinace jsou vynakládány na nájem za prostory pro podnikání nebo na koupi 

nemovitosti, do nákladů se započítává odpovídající část kupní ceny, tzv. odpisy. Do nákladů 

jsou zařazeny ceny energií, mzdové prostředky (plat a odvody za zdravotní sestru, popř. další 

zaměstnance, platby účetní), leasing, nákup přístrojů a rozpočítané provozní náklady 

(zdravotnický materiál, léky, telefony, internet, nákup hardware, nákup a údržba software, 

přístrojové vybavení, externí kontrola kvality, údržba ordinace, apod.), provoz automobilu, 

pohonné hmoty a cestovné na návštěvní službu, vzdělávání (lékaře i sestry), nákup odborných 

publikací, členské poplatky v profesních a stavovských společnostech, účast na seminářích, 

kongresech, atd. Struktura výdajů ordinace VPL je ukázána níže v Tab. 2.8. 

 

Tab. 2.8 Struktura výdajů ordinace VPL 

Nákladová položka Procento z nákladů 

Nájem 15 – 30 % 

Mzdy 30 – 50 % 

Leasing, provozní náklady 20 % 

Provoz automobilu 5 – 10 % 

Vzdělávání 5 % 

Zdroj: SEIFERT, B., V. BENEŠ a S. BÝMA. Všeobecné praktické lékařství, s. 43. 

                                                             
15 SEIFERT, B., V. BENEŠ a S. BÝMA. Všeobecné praktické lékařství, s. 43. 
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 2.5.1 Zdravotní péče 

Zdravotní péče je obsahově užší pojem než péče o zdraví. Péče o zdraví zahrnuje všechny 

činnosti ovlivňující a determinující vývoj zdraví populace, jinak řečeno, je to ochrana, 

podpora a obnova zdraví. Obsahem zdravotní péče jsou aktivity zaměřené na léčení označené 

ex post. Činnost je však zaměřena i na prevenci chorob, které mohou být zabezpečeny 

zdravotnickým systémem. 

1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Nový kodex přinesl pro pacienty výrazné posílení 

jejich postavení, a pro poskytovatele zdravotních služeb povinnost poskytovat zdravotní 

služby na náležité odborné úrovni. Jedná se o nové vymezení postupu lege artis (správným 

postupem). Pacient má podle výše uvedeného zákona v § 4 odst. 5 právo na poskytování 

zdravotních služeb na náležité odborné úrovni podle pravidel vědy a uznávaných 

medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní 

podmínky a objektivní možnosti. 

Zdravotní péčí se rozumí preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, 

ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky  

a dále soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem: 

 předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu, 

 udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu, 

 udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení, 

 pomoci při reprodukci a porodu  

 a posuzování zdravotního stavu.
16

 

Zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů jsou v § 5 určeny druhy zdravotní péče. Zákonem jsou druhy zdravotní 

péče rozděleny podle časové naléhavosti jejího poskytnutí a podle účelu jejího poskytnutí. 

Podle časové naléhavosti jejího poskytnutí se rozumí zdravotní péče neodkladná,  

akutní, nezbytná a plánovaná péče. Účelem neodkladné péče je zamezit nebo omezit vznik 

náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo 

vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny 

chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí. Podle účelu jejího poskytnutí se rozumí 

zdravotní péče preventivní, diagnostická, dispenzární, léčebná, posudková, léčebně 

                                                             
16 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v § 2 odst. 4. 
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rehabilitační, ošetřovatelská, paliativní, lékárenská a klinickofarmaceutická. Účelem 

preventivní péče včasné vyhledávání faktorů, které jsou v příčinné souvislosti se vznikem 

nemoci nebo zhoršením zdravotního stavu, a provádění opatření směřujících k odstraňování 

nebo minimalizaci vlivu těchto faktorů a předcházení jejich vzniku. Lékař provádí preventivní 

prohlídky a očkování proti infekčním nemocem. Účelem diagnostické péče je zjišťování 

zdravotního stavu pacienta a okolností, jež mají na zdravotní stav pacienta vliv, informací 

nutných ke zjištění nemoci, jejího stavu a závažnosti, dalších informací potřebných  

ke stanovení diagnózy, individuálního léčebného postupu a informací o účinku léčby. Účelem 

dispenzární péče je aktivní a dlouhodobé sledování zdravotního stavu pacienta ohroženého 

nebo trpícího nemocí nebo zhoršením zdravotního stavu, u kterého lze podle vývoje nemoci 

důvodně předpokládat takovou změnu zdravotního stavu, jejíž včasné zjištění může zásadním 

způsobem ovlivnit další léčbu a vývoj nemoci. Účelem léčebné péče, je příznivé ovlivnění 

zdravotního stavu na základě realizace individuálního léčebného postupu, s cílem vyléčení 

nebo zmírnění důsledků nemoci a zabránění vzniku invalidity nebo nesoběstačnosti nebo 

zmírnění jejich rozsahu. Účelem posudkové péče je zjištění, zda nebude stabilizovaný 

zdravotní stav pacienta negativně ovlivněn nároky, které na něho klade výkon práce, služby, 

povolání nebo jiných činností v konkrétních podmínkách, nebo zdravotní stav pacienta je  

v souladu s předpoklady nebo požadavky stanovenými pro výkon práce, služby, povolání, 

jiných činností nebo pro jiné účely.
17

 

Zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,  

ve změně pozdější předpisů jsou v § 7 – § 10 určeny formy zdravotní péče. Dle zákona jsou 

formami zdravotní péče ambulantní, jednodenní, lůžková a zdravotní péče poskytovaná  

ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Ambulantní péče je zdravotní péčí, při níž  

se nevyžaduje hospitalizace pacienta nebo přijetí pacienta na lůžko do zdravotnického 

zařízení poskytovatele jednodenní péče. Je poskytována jako primární ambulantní péče 

(účelem je poskytování preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové péče a konzultací, 

dále koordinace a návaznost poskytovaných zdravotních služeb jinými poskytovateli; tuto 

zdravotní péči pacientovi poskytuje registrující poskytovatel), specializovaná ambulantní péče 

(poskytovaná v rámci jednotlivých oborů zdravotní péče) a stacionární péče (účelem je 

poskytování zdravotní péče pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje opakované denní 

                                                             
17 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v § 5 odst. 1 a 2. 
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poskytování ambulantní péče).
18

 Praktickými lékaři pro děti a dorost jsou poskytovány výše 

popsané druhy a formy zdravotní péče. 

 

 2.5.2 Metody úhrad ambulantní péče 

Způsoby úhrady (alokace veřejných zdrojů) je součástí nákupu zdravotní péče. Jde o vztah 

mezi plátcem a poskytovatelem na základě smlouvy. Je nástrojem zdravotní politiky, který 

s využitím soukromých zájmů působí na činnost zdravotnických zařízení tak, aby nebyla 

v rozporu se společenskými zájmy, aby byla poskytována účelná péče pacientům a splněny 

efektivní podmínky při jejím vynakládání. Způsob úhrady zdravotních služeb je oddělen  

od způsobu úhrady léčiv a má prokazatelný vliv na chování poskytovatelů, plátců  

i pacientů a je používán k centrální regulaci nabídky a poptávky. Způsob úhrady by měl 

odpovídat těmto požadavkům: 

 měl by respektovat oprávněné zájmy všech účastníků zdravotní péče, 

 zúčtovací systém by měl být univerzální, 

 měl by být průhledný a jednoduchý, 

 měl by být minimálně administrativně nákladný 

 a měl by být flexibilní ve vztahu k měnícím se podmínkám.
19

 

Úhrada hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru VPL a PLDD je v roce 2014 

realizována podle vyhlášky č. 428/2013 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených 

služeb a regulačních omezení pro rok 2014 a smluvního ujednání mezi zdravotními 

pojišťovnami a poskytovatelem: 

 diferencovanou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, 

 modifikovanou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace 

 a výkonově podle seznamu zdravotních výkonů platného od 1. 1. 2014. 

Kombinovaná kapitačně výkonová platba je využitelná pouze u oborů, které registrují své 

pacienty, tedy praktických lékařů, gynekologů, apod. V ČR je tato metoda úhrady využívána 

pouze pro úhrady zdravotní péče poskytované praktickými lékaři pro dospělé a praktickými 

lékaři pro děti a dorost. Příjem lékaře je vypočten podle počtu registrovaných pacientů. 

Metoda je kombinací dvou složek způsobu úhrady, složena z „kapitace,“ která je proplácena 

zdravotními pojišťovnami za počet registrovaných pojištěnců (pacientů) bez ohledu na počet 
                                                             
18 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v § 7, 8, 9 a 10. 
19 DURDISOVÁ, Jaroslava. Ekonomika zdraví, s. 123 – 124. 
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návštěv v daném měsíci a „jednotlivých výkonů mimo kapitaci“ podle všeobecně platných 

podmínek pro tuto skupinu lékařů. Způsob odměňování je vázán na věk pacienta, kde dochází 

ke změně nákladů na jeho léčbu. Pro lékaře je důležitá věková struktura pacientů. 

Do kapitace jsou zahrnuty nejčastější výkony provedené lékařem, těmito výkony jsou klinická 

vyšetření (kontrolní a cílená), administrativní úkony, injekce, ošetření a převaz rány, vyjmutí 

cizího tělesa ze zvukovodu, z nosu, telefonická konzultace, atd. Ostatní výkony jsou hrazeny 

výkonově podle seznamu výkonů, těmito výkony jsou všechny typy komplexních vyšetření  

a opakovaných komplexních vyšetření, očkování (všechna zákonem stanovená), stanovení 

CRP – nasazení antibiotické léčby, atd. Zdravotní péče o neregistrované pacienty, kteří byli 

ošetřeni daným PL nebo PLDD, je hrazena výkonově za všechny poskytnuté výkony,  

tedy včetně těch, které jsou běžně zahrnuty do kapitace. 

Model kapitačních plateb je prospektivní tzn., že úhrada je předem stanovena a lékařem  

je za ni zajištěna základní péče a k základnímu platu jsou případně přidávány platby  

za některé zvlášť specifikované výkony. 

Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní 

pojišťovny, násobeného základní kapitační sazbou stanovenou na jednoho registrovaného 

pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Základní kapitační sazba  

se stanoví ve výši: 

a) 50 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatele  

v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, kteří poskytují hrazené služby v rozsahu 

alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň  

1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňují pojištěncům 

objednat se alespoň 2 dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu, 

b) 49 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří poskytují 

zdravotní péči v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů 

týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně  

do 18 hodin. Pokud to místní podmínky vyžadují, mohou se zdravotní pojišťovna  

s poskytovatelem dohodnout na prodloužení ordinačních hodin odlišně, 

c) 47 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří neposkytují 

hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a) nebo b), 

d) 49 Kč pro poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, kteří neposkytují 

hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a), 
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e) v případě více samostatných pracovišť poskytovatele může být stanovena základní 

kapitační sazba pro každé pracoviště zvlášť podle podmínek stanovených v písmenech  

a) až d).
20

 

 

Tab. 2.9 Věkové skupiny a indexy, které vyjadřují poměr nákladů na pojištěnce 

Věková skupina Index Věková skupina Index Věková skupina Index 

0 – 4 roky 3,91 30 – 34 let 1,00 60 – 64 let 1,50 

5 – 9 let 1,70 35 – 39 let 1,05 65 – 69 let 1,70 

10 – 14 let 1,35 40 – 44 let 1,05 70 – 74 let 2,00 

15 – 19 let 1,00 45 – 49 let 1,10 75 – 79 let 2,40 

20 – 24 let 0,90 50 – 54 let 1,35 80 – 84 let 2,90 

25 – 29 let 0,95 55 – 59 let 1,45 85 let a více 3,40 

Zdroj:  Vyhláška č. 428/2013 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení    

            pro rok 2014, příloha č. 2. 

 

V Tab. 2.9 jsou ukázány indexy vyjadřující poměr nákladů v dané věkové skupině vůči 

nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 – 19 let. Tato věková skupina je stanovena jako 

základna a od ní jsou propočteny body v závislosti na nákladovosti léčby ostatních věkových 

skupin. Nejméně nákladnou skupinou než je základní skupina, je skupina ve věkovém 

rozmezí 20 – 24 let, která má index ve výši 0,90. Stejná úroveň indexu je u věkové skupiny  

30 – 34 let, jako je základní. Nejvíce nákladnými pacienty jsou děti ve věku 0 – 4 roky, zde 

index dosahuje nejvyšší hodnoty, a to 3,91. Další, velmi nákladnou, skupinou jsou senioři  

ve věku 65 let a více, zde se indexy pohybují v rozmezí 1,70 – 3,40. Při srovnání úhradových 

vyhlášek na roky 2009 – 2014 byla vypozorována jediná změna v indexech z roku 2009,  

kdy hodnota indexu pro 0 – 4 roky byla 3,80, 5 – 9 let byl index 1,65, ve věkovém rozpětí  

10 – 14 let byla hodnota indexu 1,30, pro zbylá léta byly hodnoty indexů totožné. V letech 

2010 – 2014 jsou indexy na stejné úrovni. 

Pro zdravotní výkony nezahrnuté do kapitační platby a zdravotní výkony za neregistrované 

pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny a za zahraniční pojištěnce, poskytovatelem 

vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota 

bodu ve výši 1,08 Kč. Pro určených osm výkonů (např. očkování, spinální výkony, 

extraokulární výkony) je stanovena hodnota bodu na 1,10 Kč a pro výkony dopravy  

v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč. 

                                                             
20 Vyhláška č. 428/2013 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro   

    rok 2014, v § 5, příloha č. 2 k této vyhlášce. 
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U kombinované kapitačně výkonové platby můžeme nalézt řadu výhod a nevýhod. Výhodami 

jsou stabilní příjmy praktického lékaře podle počtu registrovaných pojištěnců bez ohledu  

na skutečně odvedenou práci (počet výkonů), dále systém kapitační platby umožňuje lékařům 

plánovat budoucí výši svých příjmů, redukuje objem administrativy, nevytváří zbytečné 

pobídky na poskytování zbytečných nebo nadměrných zdravotních služeb, takže tento způsob 

má příznivý vliv na náklady. Nevýhodami této metody mohou být zanedbávání  

již zaregistrovaných pacientů a odmítání závažněji nemocných pacientů do registrace,  

může vést k nadměrnému odesílání pacientů ke specialistům, neboť pro lékaře bude 

výhodnější takto pacienta odeslat, než ho léčit sám. Pro lékaře zde není příliš velký prostor 

pro otevírání nových ordinací, jedná se o generační problém obměny lékařů z důvodu 

přesluhování. Pro pacienty vyplývá nevýhoda kratší ordinační doby, která je téměř 

nedosažitelnost lékaře mimo ordinační hodiny a z pohledu systému financování je touto 

metodou odčerpáván značný objemu finančních prostředků neadekvátně k objemu 

poskytnutých zdravotních výkonů na úkor ostatních segmentů hrazených výkonově. 

Kombinovaná kapitačně výkonovou platba s dorovnáním kapitace vychází z podobného 

principu jako kombinovaná kapitačně výkonová platba, ale s několika rozdíly. Výše kapitační 

platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle stejného principu i se stejnými částkami  

jako u kombinované kapitačně výkonové platby, tedy 50 Kč, 49 Kč a 47 Kč. Dorovnání 

kapitace je poskytnuto v případech, kdy poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství 

nebo poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost má, s ohledem na geografické 

podmínky, menší počet přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní 

pojišťovny než je 70 % celostátního průměrného počtu takových pojištěnců a poskytování 

takových hrazených služeb je nezbytné ke splnění povinností zdravotní pojišťovny podle  

§ 46 odst. 1 z. č. 48/1997 Sb. – zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování 

hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Místní  

a časová dostupnost je upravena nařízením vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové 

dostupnosti zdravotních služeb. Dojezdové doby (v minutách) vyjadřující místní dostupnost 

zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Časová dostupnost je 

charakterizována lhůtami (kalendářní týdny) poskytované plánované zdravotní péče.  

Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu  

o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních 

poskytovatelů zdravotní pojišťovny. Celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro daný 

kalendářní rok podle údajů Centrálního registru pojištěnců. Dorovnání kapitace lze 
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poskytnout až do výše 90 % kapitační platby vypočtené na celostátní průměrný počet 

přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Na dorovnání  

se podílí zdravotní pojišťovna, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu o poskytování  

a úhradě hrazených služeb, podílem, který odpovídá procentu jejích pojištěnců z přepočtených 

pojištěnců registrovaných tímto poskytovatelem.
21

 Pro výkony jsou taktéž jako u předchozí 

metody stanoveny stejné korunové částky. 

Pro hrazené služby hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč  

a pro výkony dopravy v návštěvní službě se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.
22

  

Platba za výkon znamená platbu za každou jednotlivou položku zdravotní péče  

(za úkon diagnózy, ošetření, apod.). Výkony jsou popsané a oceněné přímo  

nebo prostřednictvím bodu. Hodnota bodu je stejná pro všechna zdravotnická zařízení 

stejného typu. Seznam výkonů je ceníkem, který účtuje poskytovatel plátci. V tomto seznamu 

může být několik tisíc položek. Výše úhrad je vypočtena jako součin bodové hodnoty výkonu 

a hodnoty bodu. Tento systém plateb je charakterizován jako retrospektivní, to znamená,  

že jsou veškeré náklady spojené s poskytováním služeb financovány dle jejich výše ex post, 

tedy až po provedení a vykázání výkonu. Výše finančních prostředků je odvozena od reálně 

vynaložených nákladů a veškerá rizika nese plátce zdravotních služeb. 

Seznam zdravotnických výkonů je stanoven ve vyhlášce MZ ČR č. 134/1998 Sb.,  

kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Tato vyhláška byla 

měněna vyhláškou č. 472/2009 Sb., která umožňuje navýšit režie na 400 % základní minutové 

sazby. Toto navýšení musí být sepsáno ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou  

a zdravotnickým zařízením. Navýšení lze provést na základě ekonomicky zdůvodněných 

nezbytných nákladů.  

Režijní (nepřímé) náklady výkonu jsou vypočteny jako součin minutové režijní sazby 

příslušné k výkonům dané autorské odbornosti a času výkonu v minutách. V režiích je 

zahrnuta spotřeba materiálu (palivo, pohonné hmoty a mazadla, léčivé přípravky, potraviny, 

všeobecný materiál, materiál pro údržbu, prádlo, osobní ochranné pomůcky, drobný hmotný 

investiční majetek, knihy a učební pomůcky), spotřeba energie (elektrika, plyn, voda a pára), 

služby (opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, dopravné, nájemné, spoje, 

praní prádla, úklid, náklady na vzdělání, účastnické poplatky, software a ostatní služby), 

                                                             
21 Vyhláška č. 428/2013 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro   

    rok 2014, v § 5, příloha č. 2 k této vyhlášce. 
22 Tamtéž. 
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osobní náklady (mzdové, ostatní osobní náklady, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění  

a sociální pojištění pracovníků), daně, ostatní náklady (odpis nedobytné pohledávky, úroky  

a jiné ostatní náklady), odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku mimo 

jednoúčelové přístroje zahrnuté ve výkonech a vnitropodnikové náklady pokud jsou účtovány 

zvlášť (doprava, údržba, kotelna, kuchyně a správa). 

Přímé náklady výpočtu výkonu jsou spojeny s konkrétním zákrokem prováděným pacientovi. 

Do přímých nákladů jsou zahrnuty mzdové náklady poskytovatele výkonu v minutách, 

náklady se liší podle doby poskytování výkonu. Přímo spotřebovaným materiálem mohou být 

jehly, šití, roušky, jednorázové oblečení, speciální nástroje i s opakovaným použitím, atd.,  

ale vše musí být obligatorně použito k výkonu. Přímo spotřebované léčivé přípravky  

a přístroje (typ, cena, délka využití přístroje v minutách, atd.). Zvlášť zúčtovaný zdravotnický 

materiál, který nemusí být přímo využit k provedení výkonu, ale je pro provedení výkonu 

nezbytný (kardiostimulátor, kloubní náhrada, katetry, kožní štěpy, atd.) a zvlášť zúčtované 

léčivé přípravky. 

Tato metoda má své klady a zápory. Mezi klady lze zařadit motivaci lékařů k výkonům  

(čím více výkonů, tím více peněz), dále motivuje vzrůst zájmu lékaře o získání pacienta  

a lékař je motivován k poskytování širokých služeb, lékaři si mohou konkurovat, což zvyšuje 

vybavenost zdravotnických zařízení, lékaři jsou účtovány peníze za přesně vykonanou práci, 
detailní přehled o struktuře a množství poskytnuté zdravotní péče v konkrétním časovém 

období za konkrétní zdravotnické zařízení, možnost rychlé reakce na změny výše úhrad 

jednotlivých částí kalkulace, snadná a průkazná kontrola vykázané a poskytnuté zdravotní 

péče a snadná regulovatelnost a kontrola pomocí seznamu výkonů, zákoníku práce a zákona  

o veřejném zdravotním pojištění. Mezi zápory lze zařadit především nadměrné vykazování  

a nárůst výkonů a provádění výkonů, které nejsou potřebné, příjem lékaře je závislý  

na nemocnosti jeho pacientů, administrativně i technicky dosti náročný na dobu zpracování 

(objemný soubor dat) a může nastat podhodnocení nebo záměrné nadhodnocení výkonu  

při špatném nastavení parametrů (např. čas, materiál, přístroje). 

Vyhláškou č. 428/2013 Sb. je nastavena regulace v segmentu praktických lékařů pro dospělé  

a praktických lékařů pro děti a dorost. Omezení je vztaženo na předepsané léčivé přípravky  

a zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči. Do vyžádané péče se nepočítají zdravotní 

výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu 

kolorektálního karcinomu prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou  

na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenou smlouvu. Naopak nově je do vyžádané 
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péče zařazena i odbornost 902 (fyzioterapie). Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky, 

zdravotnické prostředky předepsané poskytovatelem a vyžádanou péči, vztažená na jednoho 

přepočteného pojištěnce, převýší 120 % celostátní průměrné úhrady za předepsané léčivé 

přípravky a zdravotnické prostředky, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační 

srážku do výše 25 % z překročení. Celorepublikové průměrné náklady jsou vypočteny podle 

věkových indexů pro náklady na léky a vyžádanou péči dle skutečných republikových 

nákladů, nikoli dle věkových indexů stanovených vyhláškou MZ ČR. Regulační omezení 

nebudou použity, pokud poskytovatel odůvodní poskytnuté hrazené služby, pokud celková 

úhrada za veškeré předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky nepřevýší 

předpokládanou výši úhrad na příslušný druh hrazených služeb na rok 2014 a pokud celková 

úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2014 nepřevýší 

předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2014. Dále se nepoužijí  

v případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům a v případě, že poskytovatel 

v roce 2014 registroval 50 a méně pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. 

Úhradová vyhláška je každoročně měněna. Rozhodujícím faktorem při stanovení úhradových 

parametrů je odpovědnost MZ ČR za respektování veřejného zájmu na zajištění kvality  

a dostupnosti zdravotní péče, fungování zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních 

možností systému veřejného zdravotního pojištění tak, jak je tento zájem definován  

v § 17 odst. 2 z. č. 48/1997 Sb. Návrh vyhlášky vychází z výsledků dohodovacího řízení 

zástupců VZP ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení 

poskytovatelů zdravotních služeb jako zástupců smluvních poskytovatelů. Dohodovací řízení 

trvá zpravidla 6 měsíců a začíná v měsíci březnu. Obsah vyhlášky je ovlivněn skutečností,  

zda v dohodovacím řízení dojde či nedojde mezi jeho účastníky k dohodě o parametrech 

úhradových mechanismů na následující kalendářní rok. V případě dohody ji MZ ČR zpracuje 

do návrhu vyhlášky, v případě nedohody pak hodnoty bodu, výši úhrad a regulační omezení 

stanoví samo. 

Úhradové vyhlášky na roky 2009 - 2012 nesly jiný název, než na roky 2013 a 2014.  

Původní název zněl „Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené  

z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče 

hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012“. U kombinované kapitačně výkonové 

platby bylo zaznamenáno několik změn, největší změny byly u úhradových vyhlášek mezi 

roky 2010 a 2011. V úhradové vyhlášce pro r. 2009 byly zahrnuty navíc 2 výkony  

do kapitační platby v odbornosti 001 (PL) a 002 (PLDD) oproti úhradové vyhlášce na r. 2014, 
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a to ošetření a převaz rány od 10 cm
2
 do 30 cm

2
 a lokální ošetření gingivy/sliznice. Místo 19 

výkonů bylo 21 (PL) a místo 30 výkonů bylo 32 (PLDD). V roce 2010 bylo pouze o 1 výkon 

více, a to o lokální ošetření gingivy/sliznice. Pro zdravotní výkony nezahrnuté do kapitační 

platby a zdravotní výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny  

a za zahraniční pojištěnce, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hodnota 

bodu vzrostla o 0,03 Kč od roku 2011. Pro určených osm výkonů (např. očkování, spinální 

výkony, extraokulární výkony, atd.) byla stanovena hodnota bodu na 1,10 Kč, avšak tyto 

výkony nebyly zařazeny v úhradové vyhlášce na roky 2011 a 2012. Ustanovení  

o kombinované kapitačně výkonové platbě s dorovnáním kapitace nebyla v průběhu 

sledovaného období měněna a jsou popsána výše. Hodnota bodu pro výkon dopravy 

v návštěvní službě klesla z 0,91 Kč na 0,90 Kč. Co se týče hrazených služeb hrazených podle 

seznamu výkonů, tak i ty postupně klesaly. Výsledky je možno vidět v Tab. 2.10. 

 

Tab. 2.10 Srovnání počtu výkonů a hodnot bodů úhradových vyhlášek 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kombinovaná kapitačně výkonová platba 

Počet výkonů – odbornost 001 21 20 19 19 19 19 

Počet výkonů – odbornost 002 32 31 30 30 30 30 

Hodnota bodu pro zdravotní výkony nezahrnuté 

do kapitační platby, atd. (v Kč) 
1,05 1,05 1,08 1,08 1,08 1,08 

Hodnota bodu pro výkony 01021, 01022, 02021, 

02022, atd. (v Kč) 
1,10 1,10 0,00 0,00 1,10 1,10 

Hodnota bodu pro výkon dopravy v návštěvní 

službě (v Kč) 
0,91 0,91 0,90 0,90 0,90 0,90 

Hrazené služby hrazené podle seznamu výkonů 

Hodnota bodu pro hrazené služby hrazené podle 

seznamu výkonů (v Kč) 
1 1 0,95 0,95 0,95 0,95 

Hodnota bodu pro výkon dopravy v návštěvní 

službě (v Kč) 
0,91 0,91 0,90 0,90 0,90 0,90 

Zdroj: Vyhlášky č. 464/2008 Sb., 471/2009 Sb., 396/2010 Sb., 425/2011 Sb., 475/2012 Sb. a 428/2013 Sb. 
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3 Hospodaření vybraných praktický lékařů pro děti a dorost 

Financování primární péče je důležitou otázkou ve zdravotnictví. Zdravotnictví a zdravotní 

péče vůbec je svou podstatou specifickým odvětvím. Svým rozsahem se dotýká více méně 

každého člena společnosti a většiny ekonomických subjektů. Vzhledem k výši částek, které 

jsou v této oblasti používány a přerozdělovány, se řadí mezi nejvýznamnější odvětví 

ekonomiky. V kapitole bude analyzováno hospodaření vybraných PLDD v letech  

2009 – 2013. Mimo jiné zde budou ukázána statistická data z oblasti zdravotnictví a bude 

vyhodnoceno dotazníkové šetření týkající se kvality, dostupnosti a spokojenosti respondentů. 

 

 3.1 Vybraná statistika segmentu zdravotnictví 

Základní údaje z oblasti zdravotnictví sbírá ÚZIS ČR. Statistikou jsou zveřejňovány odborné 

údaje z oblasti zdravotnictví (zdravotní stav obyvatelstva, síť a činnost zdravotnických 

zařízení – viz Příloha č. 2, počty pracovníků ve zdravotnictví – viz Příloha č. 3, výkonové  

i ekonomické ukazatele v oblasti zdravotnictví, atd.). Podrobné údaje jsou k dispozici  

ve Zdravotnických ročenkách ČR, které vydává ÚZIS ČR. ČSÚ zjišťuje údaje o pracovní 

neschopnosti pro nemoc a úraz, vybrané ukazatele finančního hospodaření zdravotních 

pojišťoven a výdaje na zdravotnictví podle Systému zdravotnických účtů ČR. Údaje  

o výdajích státního rozpočtu ČR a územních rozpočtů na zdravotnictví vycházejí z údajů, 

které ČSÚ získává od Ministerstva financí ČR. 

Do Tab. 3.1 byly vybrány srovnávací zdravotnické ukazatele, jako je počet ošetření  

na 1 lékaře pro děti a dorost, počet pacientů na 1 lékaře pro děti a dorost, počet ošetření  

na 1 dětského a dorostového pacienta, počet obyvatel ve věku 0 – 19 let (tedy dětská  

a dorostová složka) a kolik procent z celkového počtu obyvatelstva ČR činí věková složka  

0 – 19 let za rok 2012. Počet ošetření na 1 PLDD byl vypočten jako podíl počtu ošetření dětí  

a dorostu ku počtu lékařům pro děti a dorost (přepočtený počet). PLDD provedl za rok 2012 

mezi 5 – 6 tis. ošetřeními. Nejméně ošetření provedl lékař v Karlovarském kraji, a to 5 225 

ošetření. Naopak přes 6 tis. ošetření bylo provedeno v kraji Jihočeském, Ústeckém  

a Pardubickém. Počet pacientů na 1 PLDD byl vypočten jako podíl počtu obyvatelstva  

ve věku 0 – 19 let a počtu lékařů pro děti a dorost (přepočtený počet). Na PLDD připadalo 

kolem 900 – 1 100 pacientů. Nejvíce pacientů měl lékař v Pardubickém kraji – 1 147.  

Pod 1 tis. pacientů mají lékaři v Hl. m. Praze, Jihočeském, Karlovarském, Královéhradeckém, 

Jihomoravském a Olomouckém kraji. Počet ošetření na 1 dětského a dorostového pacienta byl 
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vypočten jako podíl počtu ošetření dětí a dorostu ku počtu obyvatelstva ve věku 0 – 19 let.  

Na 1 dětského a dorostového pacienta ročně připadá 5 až 6 ošetření PLDD. Méně ošetření  

na pacienta je potřeba v kraji Středočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, 

Libereckém, Zlínském a Moravskoslezském. Největší podíl dětské a dorostové složky 

obyvatelstva je ve Středočeském a Ústeckém kraji, a to 21 %. Pod 20 % jsou kraje,  

jako je Plzeňský, Jihomoravský, Zlínský a Hl. m. Praha. Naopak v Hl. m. Praze je největší 

počet seniorů v ČR. Průměrný věk lékařů v roce 2012 byl u mužů 48,9 let, u žen 47,5 let  

a za obě pohlaví činil 48,1 let. V posledních letech se průměrný věk lékařů každoročně 

zvyšuje. Podíl lékařů ve věku 60 let a více představoval 21,1 %, podíl lékařů ve věkové 

skupině 50 až 59 let činil 26,6 %. 

  

Tab. 3.1 Vybrané zdravotnické statistické ukazatele za rok 2012 

Kraj 
Počet ošetření 

na 1 lékaře 

Počet pacientů 

na 1 lékaře 

Počet ošetření 

na 1 pacienta 

Počet 

obyvatel  

(0 – 19 let) 

% z obyvatelstva 

celkem 

PHA 5 476 886 6 217 626 17 

STC 5 388 1 128 5 270 909  21 

JHC 6 107 995 6 126 855 20 

PLK 5 627 1 077 5 110 097 19 

KVK 5 225 988 5 59 718 20 

ULK 6 043 1 111 5 171 273 21 

LBK 5 554 1 060 5 89 750 20 

KHK 5 309 948 6 109 568 20 

PAK 6 470 1 147 6 104 168 20 

VYS 5 603 1 011 6 102 930 20 

JMK 5 634 986 6 226 369 19 

OLK 5 346 915 6 125 217 20 

ZLK 5 404 1 013 5 113 684 19 

MSK 5 913 1 076 5 242 397 20 

 Zdroj: www.uzis.cz, vlastní zpracování. 

 

V Tab. 3.2 jsou srovnány země podle výdajů na zdravotnictví. ČR patří mezi země 

s nejnižšími výdaji na zdravotnictví vyjádřenými procentem z HDP, ale na druhou stranu patří 

mezi země s nejvyššími veřejnými výdaji na zdravotnictví. Další, mezikrajské, srovnání bylo 

zaměřeno na počty ošetření dětské a dorostové složky (viz Příloha č. 4) a jejich meziroční 

změny (viz Příloha č. 5).  
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Tab. 3.2 Výdaje na zdravotnictví ve vybraných zemích za rok 2011 

Země 

Výdaje na 

zdravotnictví   

(v mil. Eur) 

Veřejné výdaje na 

zdravotnictví  

(v %) 

Výdaje na 

zdravotnictví  

% z HDP 

Výdaje na  

1 obyv.  

(v Eurech) 

Belgie 38 884 76 10,5 3 519,7 

ČR 11 142 84 7,5 1 061,6 

Dánsko 26 190 85 10,5 4 720,9 

Německo 293 801 77 10,9 3 473,1 

Estonsko 945 80 6,3 698,7 

Španělsko 98 860 73 9,3 2 072,8 

Francie 232 287  77 11,2 3 437,1 

Litva  2 122 72 6,6 670,7 

Maďarsko 7 873 65 7,7 766,7 

Nizozemsko 71 857 - 11,1 3 999,1 

Rakousko 32 408 77 10,3 3 652,0 

Polsko 25 481 71 6,4 615,1 

Portugalsko 17 508 66 9,7 1 566,4 

Slovinsko 3 201 73 8,6 1 505,3 

Slovensko 5 488 74 7,6 970,5 

Finsko 17 058 75 8,6 3 018,8 

Švédsko 36 690 82 9,0 3 663,8 

Island 881 80 9,0 2 771,9 

Norsko 32 758 85 8,9 6 368,0 

Švýcarsko 52 436 65 10,1 6 627,1 

Zdroj: Health care expenditure [online]. 
 

Z Grafu 3.1 je vidět, že se výdaje na zdravotnictví v jednotlivých zemích liší podle druhu péče 

a je seřazen podle velikosti výdajů na ambulantní péči. Výdaje za ambulantní péči kolísají  

od 22 % v Nizozemsku až po 45 % v Portugalsku, přičemž průměr zemí EU se pohybuje  

na 30 %. Nejnižších nákladů na lůžkovou péči, zahrnující péči léčebnou a rehabilitační, 

dosáhlo v roce 2011 Slovensko – pouze 22 % výdajů na zdravotnictví z hlediska druhu 

zdravotní péče. Naopak nejvyšší hodnoty byly uvedeny v Řecku a Francii po 37 %  

a v Rakousku 36 %. V ČR jsou výdaje na ambulantní péči nejvyšší z druhů poskytované péče, 

a to 35 %. Na lůžkovou péči je vynakládáno 32 % výdajů. V roce 2011 tvořily výdaje na léky 

a prostředky zdravotní techniky v ČR téměř čtvrtinu celkových výdajů na zdravotnictví.  
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V zemích EU se tento podíl pohybuje od 11 % v Dánsku a Švýcarsku, až do 38 %  

na Slovensku, přičemž průměr zemí OECD je 23 %. Výdaje na dlouhodobou péči tvoří 

v Norsku, Nizozemsku a Dánsku cca čtvrtinu celkových výdajů na zdravotní péči.  

Naopak ČR se řadí do skupiny zemí s nejnižšími výdaji na dlouhodobou péči – 4 % 

z celkových výdajů na zdravotnictví. Nižší výdaje na dlouhodobou péči jsou v Portugalsku  

2 %, Řecku 1 % a nulové na Slovensku. Další mezinárodní srovnání je v Příloze č. 6. 

 

Graf 3.1 Běžné výdaje na zdravotnictví ve vybraných zemích podle druhu zdravotní     

                 péče v roce 2011 (v %) 

 
Zdroj: Health at Glance 2013 [online]. 

 

 3.2 Hospodaření praktických lékařů pro děti a dorost v letech   

                      2009 – 2013 

Hlavní částí diplomové práce je hospodaření dvou soukromých praktických lékařů pro děti  

a dorost. Z důvodu zachování anonymity při zveřejňování jejich interních materiálů,  

které zachycují hospodařením, budou vybraní lékaři nazývaní jako Subjekt A a Subjekt B. 

Subjekt A sídlí ve Zlínském kraji. Zlínský kraj je složen ze čtyř okresů a ordinace PLDD  

se nachází v okresu Uherské Hradiště ve dvou menších obcích. Z toho vyplývá, že lékař 

provozuje dvě ordinace nedaleko od sebe pro větší pohodlí a dostupnost svých pacientů, kteří 

jsou především obyvateli daných obcí. Za účelem analýzy hospodaření byl vybrán lékař,  

který zahájil soukromou praxi 1. 1. 1990 jako fyzická osoba. Dlouholetá praxe a zkušenosti 
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tohoto lékaře jsou jedním z hlavních faktorů ovlivňující pacienty k výběru lékaře v dané 

oblasti. Lékař zaměstnává jednu zdravotní sestru. Účetnictví je vedeno formou daňové 

evidence, o které se stará účetní, která taktéž zpracovává daňová přiznání a Subjekt A není 

plátcem DPH. Úklid prostor je zajištěn skrze specializovanou úklidovou firmu.  

 

Tab. 3.3 Ordinační hodiny Subjektu A 

 1. ordinace 2. ordinace 

Pondělí 7:00 – 11:00  12:00 – 14:00 

Úterý 7:00 – 11:00 11:30 – 15:30  

Středa 7:00 – 11:00 11:30 – 15:30  

Čtvrtek 10:00 – 16:00  

Pátek 8:00 – 11:00  12:00 – 14:00 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Subjekt A provozuje dvě ordinace, každou v jiné obci. Ordinační hodiny Subjektu A jsou 

uvedeny v Tab. 3.3. Týdenní ordinační doba lékaře je v 1. ordinaci 29 hodin, v 2. ordinaci  

4 hodiny. Celkem za týden lékař odpracuje 33 hodin, a jelikož nemá ani jeden den otevřeno 

do 18:00, jeho základní kapitační sazba je 49 Kč za jednoho pacienta. Nejzazší čas návštěvy 

je do čtyř hodin odpoledne. Poradna funguje ve čtvrtek od 10:00 do 12:00. 

 

Tab. 3.4 Výkony hrazené pacienty u Subjektu A 

Řidičský průkaz 300 Kč 

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost rodičů 250 Kč 

Propíchnutí uší na náušnice (1 ušní boltec) 200 Kč 

Očkování na žádost rodičů + cena vakcíny 180 Kč 

Step test 150 Kč 

Potvrzení o bolestném 120 Kč 

Úrazová pojistka 120 Kč 

Potravinářský průkaz 100 Kč 

Přihláška na VŠ 100 Kč 

Přihláška na SŠ 50 Kč 

Různá potvrzení 50 Kč 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 
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Kromě výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami jsou i výkony, které si pacient musí 

hradit sám. Tyto výkony jsou ukázány v Tab. 3.4. „Nejlevnější“ jsou výkony týkající  

se vyplnění potvrzení a přihlášky na střední školy – 50 Kč. Nejdražším výkonem je lékařská 

prohlídka k potvrzení řidičského průkazu, která stojí 300 Kč a lékař přitom nerozlišuje,  

o jaký typ řidičského průkazu se jedná. Step test je lékařský termín používající se k vyšetření 

na přítomnost Streptokoka. Při vyšetření CRP je zjišťována zánětlivost, kterou lze poznat 

z krevního odběru a tento výkon lékař provádí zdarma a lze tak ušetřit pacienta indikace 

antibiotik. 

Subjekt B zahájil svou činnost 1. 1. 1993 privatizací ambulance, která sídlí taktéž v okresu 

Uherské Hradiště. Ordinace se dříve nacházela v nemocničním areálu, ale z důvodu nového 

vlastníka nemocnice, byl lékař donucen se přestěhovat. Od 1. 1. 2003 je ordinace dlouhodobě 

zavedená a sídlí v menší obci. Zaměstnancem je jedna zdravotní sestra v předdůchodovém 

věku a lékař hledá novou, kvalifikovanou sestru. Lékař vede sám daňovou evidenci, byly 

použity i paušální výdaje a není plátcem DPH. Úklid je prováděn zdravotní sestrou, která 

dostává ke své mzdě určitou finanční částku navíc. V Tab. 3.5 jsou ukázány ordinační hodiny 

Subjektu B. Lékař ordinuje týdně 24,5 hodiny, což je o 8,5 hodiny méně než Subjekt A. Na 

druhou stranu má ve čtvrtek otevřeno o hodinu déle, a to do pěti hodin odpoledne. Lékař 

inkasuje základní kapitační sazbu za jednoho pacienta 49 Kč. Kdyby prodloužil čtvrteční 

ordinační dobu do 18:00, jeho základní kapitační sazba by nevzrostla na 50 Kč  

za pacienta. Stále by nesplňoval požadavek týdenní pracovní doby minimálně 30 hodin týdně. 

 

Tab. 3.5 Ordinační hodiny Subjektu B 

Pondělí 7:30 – 12:00  

Úterý 7:30 – 12:00 13:00 – 15:00 

Středa 8:30 – 13:30 

Čtvrtek  13:00 – 17:00 

Pátek 7:30 – 12:00  

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

V Tab. 3.6 jsou v korunách vyjádřeny výkony hrazené pacientem u lékaře. Služby Subjektu B 

jsou podstatně dražší, než u Subjektu A a navíc má popsaných více výkonů – o 5. Subjekt B 

rozlišuje finančně vyšetření pro určitý typ řidičského průkazu. Vyšetření pro řidičský průkaz 

„M,“ čili motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. Minimální věk  

pro tuto skupinu je 15 let. Potvrzení přihlášky do jakékoliv školy je jednotně stanoveno 
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částkou 100 Kč, ne jako u Subjektu A rozlišujícího přihlášku na SŠ a VŠ. Stejné finanční 

ohodnocení výkonů je u nastřelení jedné náušnice (200 Kč) a přihlášky na VŠ (100 Kč). 

Subjekt B však poskytuje některé výkony levněji, a to aplikace očkovací látky nepatřící mezi 

povinné očkování o 80 Kč, vyšetření pro řidičský průkaz „M“ (o 200 Kč) i „B“ (o 100 Kč), 

Step test o 120 Kč, vypsání úrazu pro pojišťovnu o 20 Kč, výpis ze zdravotní dokumentace  

o 110 Kč. Výše úhrad výkonů, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou pacienta,  

jsou právě jednou z možností konkurence v oboru soukromého praktického lékařství pro děti 

a dorost. 

 

Tab. 3.6 Výkony hrazené pacienty u Subjektu B 

Nastřelení 1 náušnice včetně náušnice 200 Kč 

Vyšetření pro řidičský průkaz „B“ 200 Kč 

Vyšetření pro zahraniční praxi studentů 200 Kč 

Lékařské potvrzení pro svářečský průkaz 150 Kč 

Vystavení potravinářského průkazu 150 Kč 

Výpis z dokumentace na vlastní žádost 140 Kč 

Aplikace očkovací látky nepatřící mezi povinné očkování 100 Kč 

Potvrzení na přihlášku do MŠ 100 Kč 

Přihláška na učební obor, SŠ, VŠ 100 Kč 

Vstupní prohlídka do zaměstnání, brigády 100 Kč 

Vypsání úrazu pro pojišťovnu, výpis oznámení školního úrazu 100 Kč 

Vyšetření pro řidičský průkaz „M“ 100 Kč 

Lékařské potvrzení na tábory, sportovní akce 80 Kč 

Jiná potvrzení na žádost rodičů, dle rozsahu 50 – 100 Kč 

Potvrzení na odklad školní docházky 50 Kč 

Vyšetření Strep A 30 Kč 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Metodikou provádění pravidelného očkování v roce 2014 je upraven způsob zajištění a proces 

provádění pravidelných povinných plošných očkování, včetně očkování určeného  

jen pro některé rizikové skupiny obyvatel. Očkovacími látkami plně hrazenými z veřejného 

zdravotního pojištění jsou pro rok 2014: 
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 INFANRIX HEXA nebo HEXACIMA proti záškrtu, dávivému kašli, tetanu, dětské 

přenosné obrně, virové hepatitidě B, nákazám vyvolaných respirační infekcí  

či meningitidou, 

 INFANRIX proti záškrtu, dávivému kašli a tetanu, 

 INFANRIX HIB proti záškrtu, dávivému kašli, tetanu, nákazám vyvolaným respirační 

infekcí či meningitidou, 

 D.T.VAX proti záškrtu a tetanu, 

 HIBERIX proti nákazám vyvolaným respirační infekcí či meningitidou, 

 TETAVAX proti tetanu, 

 ENERGERIX-B 10 MCG proti virové hepatitidě B do 15 let věku, 

 PRIORIX proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, 

 IMOVAX POLIO proti dětské přenosné obrně, 

 BOOSTRIX POLIO injekční stříkačka proti záškrtu, dávivému kašli, tetanu a dětské 

přenosné obrně, 

 ENERGERIX-B 20 MCG INJ proti virové hepatitidě B od 16 let věku, 

 PNEUMO 23 INJ proti nákazám vyvolaným Streptococcuspneumoniae, 

 PREVENAR 13 INJ proti pneumokokovým infekcím, 

 FENDRIX INJ proti virové hepatitidě B pro osoby zařazené do dialyzačního 

programu, 

 BCG VACCINE SSI INJ proti tuberkulóze 

 a TETANOL PUR v období přechodného nedostatku očkovací látky TETAVAX.
23

 

Předposledních pět očkovacích látek je vykazováno pouze pro rizikové skupiny. 

Z Grafu 3.2 je zřejmé, že nejvíce pacientů Subjektu A je u VZP ČR 405, což činí 53 %  

z celkového počtu zaregistrovaných pacientů a u ZPMV ČR 183 pacientů, představující 24 %.  

U ČPZP je zaregistrováno 138 pacientů, což je 17 %, u OZP je 26 pacientů, to představuje  

3 %, u VoZP ČR je 20 pacientů. Celkem je u lékaře registrováno 772 pacientů k 31. 12. 2013.  

Subjekt A nemá uzavřenou smlouvu s RBP a ZP Škoda. 

 

 

 

 

                                                             
23Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2014 [online]. 
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Graf 3.2 Struktura pacientů Subjektu A podle zdravotních pojišťoven 

 
Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Subjekt B má dle Grafu 3.3 smlouvu se šesti zdravotními pojišťovnami k 31. 12. 2013 

ze sedmi možných – není zde účastna Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Ke smlouvám jsou 

uzavírány každý rok nové dodatky, které obsahují seznam nasmlouvaných kódů zdravotních 

výkonů s bodovými hodnotami a výši základní kapitační sazby na aktuální rok. Nejvíce 

pacientů je opět registrováno u VZP ČR s 42 % zastoupením, což činí 861 pacientů a u ČPZP 

450 pacientů. U ZPMV ČR je zaregistrováno 382 pacientů, což je 19 %, u VoZP ČR je 219 

pacientů, to představuje 11 %, u OZP je 114 pacientů. Nejméně pacientů je u RBP – 1 % 

s počtem 20 pacientů. Ordinace se však nenachází v hornické oblasti, tudíž hlavním důvodem 

registrace pacientů u RBP bude migrace obyvatel z těchto oblastí za jinými pracovními 

příležitostmi. Celkem je u lékaře registrováno 2 046 pacientů k 31. 12. 2013. 

 

Graf 3.3 Struktura pacientů Subjektu B podle zdravotních pojišťoven 

 
Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Tab. 3.7 je ukázáno věkové složení pacientů v jednotlivých letech. Počty jsou v absolutním  

a procentním vyjádření. Rozdělení pacientů do věkových skupin je dle úhradových vyhlášek. 

Ve vyhláškách jsou určeny pro PLDD 4 věkové skupin, a to 0 – 4 roky, 5 – 9 let, 10 – 14 let  

a 15 – 19 let. U Subjektu A jsou pacienti podle věku rovnoměrně rozloženi a nedá se říci,  

že by některá ze skupin převažovala. Nejvíce rovnoměrně rozloženou skupinou je 10 – 14 let 
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(25 – 28 %) v letech 2009 – 2013. Nejpočetnější skupinou je v roce 2010 5 – 9 let s 231 

pacienty. Věkové složení pacientů lékaře výrazně ovlivňuje výši kapitační platby, ze 4 skupin 

je nejvíce výnosná první skupina 0 – 4 roky s úhradou pro r. 2014 3,91 za pacienta.  

Výše kapitace je snižována spolu s růstem věkem, kde za pacienta ve věku 15 – 19 let je index 

roven 1. U lékaře bylo během pěti let registrováno mezi 764 až 793 pacienty a rozdíl je roven 

29. Měněna je zejména věková struktura pacientů, počet zůstává stabilní.  

 

Tab. 3.7 Struktura pacientů Subjektu A podle věku 

 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

0 – 4 roky 164 21 150 29 224 29 190 25 202 26 

5 – 9 let 216 27 231 30 201 26 183 24 199 26 

10 – 14 let 200 25 199 26 196 25 215 28 194 25 

15 – 19 let 213 27 195 25 158 20 176 23 177 23 

Celkem 793 100 775 100 779 100 764 100 772 100 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Subjektem B je registrováno ve sledovaných letech o cca 1 400 pacientů více, tento fakt  

je výrazně promítnut ve výši kapitační platby. Celkový počet pacientů se pohybuje  

ve sledovaných letech od 2 046 do 2 258. Žádná z věkových skupin není výrazně měněna  

a nepřevyšuje ostatní. Nejméně zastoupeny jsou děti 0 – 4 roky (19 – 22 %) a 15 – 19 let  

(21 – 24 %). Od roku 2009 je zaznamenán absolutní i procentní pokles u nejmladších 

pacientů. V roce 2009 bylo registrováno 506 dětí (22 %) a v roce 2013 jen 398 (19 %),  

což je snížení o 108 a úbytek na kapitační platbě měsíčně o 20 692 Kč pro tuto skupinu. 

Informace je možno nalézt v Tab. 3.8. 

 

Tab. 3.8 Struktura pacientů Subjektu B podle věku 

 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

0 – 4 roky 506 22 450 21 443 21 438 20 398 19 

5 – 9 let 611 27 602 28 610 28 599 27 578 28 

10 – 14 let 641 29 600 28 616 29 642 29 659 32 

15 – 19 let 500 22 481 23 470 22 513 24 411 21 

Celkem 2 258 100 2 133 100 2 139 100 2 192 100 2 046 100 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 
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 3.2.1 Výsledek hospodaření 

Daňová evidence navázala na jednoduché účetnictví, které bylo v ČR zrušeno v roce 2004 

novelou zákona o účetnictví. Daňová evidence se řídí podle §7 odst. 1 písm. b z. č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Daňová evidence je určena  

pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  

ve znění pozdějších předpisů. Daňovou evidencí se pro účely daní z příjmů rozumí evidence 

ke stanovení základu daně a daně z příjmů. V evidenci jsou obsaženy údaje o příjmech  

a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, majetku a dluzích.  

Daňovou evidenci vedou FO, které se nestaly účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil  

za minulý kalendářní rok 25 mil. Kč, není účastníkem sdružení a není zapsán v Obchodním 

rejstříku. Daňovou evidenci je možno vést i v MS Excelu. Je potřeba evidovat všechny 

výdajové doklady (faktury, výdajové pokladní doklady, atd.) pro možnou daňovou kontrolu. 

Dále je nutné vést evidenci movitého i nemovitého majetku souvisejícího s podnikatelskou 

činností. Poplatník je povinen uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období,  

pro která neskončila lhůta pro vyměření daně z. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů. Pro poplatníky platí povinnost inventarizace, která je provedena  

k poslednímu dni v roce a účelem je zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, 

pohledávek a závazků. Problém však nastává při stanovení daňově uznatelných  

a neuznatelných příjmů a výdajů z důvodu ovlivnění či neovlivnění základu daně.
24

 

Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  

je předmětem daně dodání zboží, převod nebo přechod nemovitostí, poskytnutí služby, dovoz 

zboží s místem plnění v tuzemsku nebo pořízení zboží z jiného členského státu EU. Musí být 

splněna podmínka, že se jedná o plnění za úplatu, v rámci uskutečňování ekonomické činnosti 

osobou povinnou k dani a s místem plnění na území ČR. Osobou povinnou k dani je i FO 

samostatně uskutečňující ekonomické činnosti, což zahrnuje i nezávislou činnost lékařů.  

Od daně je osvobozena osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v ČR,  

která za předchozích 12 po sobě jdoucích měsíců nedosáhla obratu ve výši 1 mil. Kč.  

Přitom zdravotní služby a zboží nejsou do obratu zahrnovány.
25

 

Daně z příjmů jsou upraveny z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou mj. příjmy z podnikání  

                                                             
24Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 280/2009 Sb.,  

   daňový řád. 
25 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
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a jiné samostatné výdělečné činnosti. Základ daně je vypočten při vedení daňové evidence 

jako rozdíl mezi příjmy a výdaji prokazatelně vynaloženými na jejich dosažení,  

zajištění a udržení. Z odčitatelných položek se lékařů může týkat jen možnost odečíst 

daňovou ztrátu vzniklou v předchozích zdaňovacích obdobích. Odpočet lze uplatnit nejdéle 

v pěti obdobích následujících po zdaňovacím období, ve kterém ztráta vznikla.  

Povinností lékaře je vypočíst a uhradit daň z příjmů ze závislé činnost za své zaměstnance – 

zdravotní sestru. Měsíční záloha je odvedena ve výši 15 % z tzv. superhrubé mzdy. 

Výsledek hospodaření je důležitým ukazatelem úrovně hospodaření účetní jednotky. 

Vypočten je rozdílem příjmů a výdajů za určité období, kterým je nejčastěji kalendářní rok. 

Může být buď kladný – zisk, nebo záporný – ztráta, popř. výdaje se mohou rovnat příjmům. 

 

Tab. 3.9 Výsledek hospodaření Subjektu A (v Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Příjmy od ZP 1 225 360 1 419 946 1 384 056 1 357 639 1 437 547 

Ostatní příjmy 6 156 43 916 28 247 13 713 14 520 

Příjmy celkem 1 231 516 1 463 862 1 412 303 1 371 352 1 452 067 

Materiál 42 505 49 612 50 333 48 678 55 600 

Mzdy 427 614 431 456 437 720 452 203 459 621 

Provozní režie 340 325 617 792 621 807 595 714 600 652 

Výdaje celkem 810 444 1 099 000 1 109 860 1 096 595 1 115 873 

VH před daní 421 072 364 862 302 443 274 757 336 194 

Daň 25 830 16 476 8 316 1 161 23 775 

VH po dani 392 242 348 386 294 127 273 596 312 419 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Tab. 3.9 jsou vyjádřeny výpočty výsledků hospodaření Subjektu A, které jsou ovlivněny 

skupinami příjmů a výdajů. Lékař ve všech letech hospodaří s kladným výsledkem 

hospodaření, je uskutečňován zisk, hospodaření je přebytkové. Výsledek hospodaření je dále 

ovlivněn velikostí vypočtené daně. Nejvyšší daň z příjmu OSVČ byla zaplacena v roce 2009. 

Důvodem byly nízké výdaje, které byly jen 810 tis. Kč. V ostatních letech výdaje přesahovaly 

1 mil. Kč. Výše daně u lékaře je závislá na příjmech, výdajích, odčitatelných položkách  

a slevách na dani. Základ daně je před samotným výpočtem zaokrouhlen na celé stokoruny 

dolů. Ve všech letech byla uplatňována sleva na poplatníka, jejíž výše byla v průběhu let 

měněna a odčitatelná položka – životní pojištění v plné výši 12 000 Kč. V letech 2009 – 2012 
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byla navíc využita sleva na dítě. Ačkoliv v roce 2009 byly uplatněny všechny  

tři výhody, byla daň nejvyšší – 25 830 Kč. Pro lékaře je daleko výhodnější využívat daňovou 

evidenci, než např. paušální výdaje, které jsou pro OSVČ vykonávající lékařskou praxi 

stanoveny na 40 % příjmů. Pro srovnání, kdyby lékař využil paušální výdaje v roce 2012,  

jeho základ daně by nebyl 274 757 Kč, ale 871 240 Kč, jelikož výdaje by činily pouze  

580 827 Kč. Z tohoto důvodu je výhodnější použít daňovou evidenci se skutečnými výdaji, 

které byly v roce 2009 ve výši 61 % příjmů, v roce 2010 75 %, v roce 2011 79 %, v roce 2012 

80 % a v roce 2013 78 %. Do ostatních příjmů, které činí 0,5 – 3,0 % z celkových výnosů 

Subjektu A, jsou zahrnuty regulační poplatky (30 Kč) a platby od pacientů, které nejsou 

hrazeny zdravotními pojišťovnami. Lékař prováděl tyto výkony na žádost pacienta a od téhož 

pacienta za poskytnuté výkony získal úhradu. Jednalo se např. o vystavení potvrzení  

o způsobilosti řídit vozidlo, potvrzení k přijetí na školu, o bezinfekčnosti, na zbrojní  

a potravinářský průkaz, vstupní a výstupní prohlídka do a ze zaměstnání, úhrady od Okresní 

správy sociálního zabezpečení – příprava žádostí o invalidní důchod, o přiznání bezmocnosti, 

o přiznání stupně závislosti sociálních služeb, vypracování posudků pro policii, soud  

a komerční pojišťovny. Výdajovými položkami jsou materiál (Tab. 3.16), mzdy a provozní 

režie. Mzdové výdaje v Tab. 3.14 jsou tvořeny výdaji na správu účetnictví, úklid, stravné  

a mzdovými výdaji na zaměstnance. Provozní režie Subjektu A jsou v Tab. 3.15  

a Tab. 3.17. K provozním režiím lze zařadit výdaje, které nejsou každoročně uskutečňovány, 

jsou způsobeny náhodnými situacemi anebo nemají výrazný vliv na výsledný výsledek 

hospodaření. Lze sem zahrnout opravu a údržbu automobilu, PC, notebooku, drobné opravy 

ordinace i čekárny, výdaje na čisticí prostředky, toaletní papír, papírové ručníky, splátky 

různých úvěrů, půjček, atd. Součástí mohou být i mzdové výdaje na zastupující zdravotní 

sestru v případě nemoci zaměstnance a náhrada mzdy od čtvrtého do patnáctého kalendářního 

dne pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance. 

Graf 3.4 Vývoj příjmů a výdajů Subjektu A (v Kč) 

 
Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 
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Vývoj příjmů a výdajů Subjektu A v letech 2009 – 2013 je zaznamenán v Grafu 3.4.  

Příjmy byly v rozmezí 1 231 615 Kč až 1 463 862 Kč a v letech 2010 a 2013 byly téměř 

totožné s rozdílem 11 795 Kč. Výdaje od roku 2010 výrazně vzrostly oproti roku 2009,  

a to o cca 300 tis. Kč. Od roku 2010 jsou udržovány ve stejné výši s minimálními rozdíly.  

65 – 80 % se výdaje podílely na celkových příjmech. V roce 2009 65 % z příjmů  

a 75 – 80 % v letech 2010 – 2013. 

 

Tab. 3.10 Výsledek hospodaření Subjektu B (v Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Příjmy od ZP 3 016 877 2 932 909 2 689 258 2 761 300 2 744 619 

Ostatní příjmy 125 703 138 199 126 718 49 184 77 611 

Příjmy celkem 3 142 580 3 071 108 2 815 976 2 810 484 2 822 230 

Materiál 102 742 99 794 95 379 88 909 86 242 

Mzdy 303 444 308 652 309 792 312 768 320 400 

Provozní režie 720 857 699 908 713 344 753 213 800 113 

Výdaje celkem 1 127 043 1 108 354 1 118 515 1 154 890 1 206 755 

VH před daní 2 015 537 1 962 754 1 697 461 1 655 594 1 615 475 

Daň 161 910 249 750 227 985 221 685 241 784 

VH po dani 1 853 627 1 713 004 1 469 476 1 433 909 1 373 691 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

V Tab. 3.10 jsou vypočteny výsledky hospodaření Subjektu B, které jsou ovlivněny příjmy  

od zdravotních pojišťoven, ostatními příjmy a výdaji na materiál, mzdy a provozní režie. 

Výdaje Subjektu B na materiál jsou v Tab. 3.20, provozní režie jsou vypočteny v Tab. 3.19  

a Tab. 3.21. Ve výdajích na mzdy byly zahrnuty stejné položky jako u Subjektu A.  

Stejně tak i zbývající část provozních výdajů. Lékař ve všech letech hospodařil s kladným 

výsledkem hospodaření, byl uskutečňován zisk, hospodaření bylo přebytkové. V letech 2009 

– 2011 byly použity paušální výdaje ve výši 40 % příjmů, jelikož celkové výdaje byly nižší 

než zmíněných 40 % a nebylo by ekonomické je uplatnit při výpočtu daně z příjmů. Procentní 

výdaje pro výpočet daňové povinnosti byly v roce 2009 – 1 885 548 Kč, 2010 – 1 228 443 Kč 

a 2011 – 1 126 390 Kč. V posledních dvou sledovaných letech bylo pro lékaře výhodnější 

využívat daňovou evidenci. Výsledek hospodaření je dále ovlivněn velikostí vypočtené daně, 

která je pouze v roce 2009 pod 200 tis. Kč. Nejvyšší daň z příjmu OSVČ byla zaplacena 

v roce 2010. Ve všech letech byla uplatňována sleva na poplatníka, jejíž výše byla v průběhu 

let měněna a odčitatelná položka – životní pojištění v plné výši 12 000 Kč. 
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Graf 3.5 Vývoj příjmů a výdajů Subjektu B (v Kč) 

 
Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Z Grafu 3.5 je možno vyčíst příjmy a výdaje Subjektu B. Můžeme zde vidět klesající trend 

příjmů od roku 2009 – 2012. V roce 2013 vznikl mírný nárůst oproti roku 2012 o 11 746 Kč. 

Výdaje byly stále na cca stejné úrovni pohybující se mezi 1,1 – 1,2 mil. Kč. 36 – 43 %  

se podílely výdaje na celkových příjmech. 36 % v letech 2009 a 2011, 43 % v roce 2013. 

 

 3.2.2 Příjmy lékařů 

Pro financování státem garantované zdravotní péče jsou zapotřebí příjmy k provozu ordinací. 

Zdravotní pojišťovny jsou hlavními poskytovateli finančních prostředků pro PLDD.  

Další příjmy mohou být z regulačních poplatků a za činnosti jako jsou životní a úrazové 

zprávy pro zdravotní pojišťovny, zprávy pro policii i soudy, bodové ohodnocení pracovních 

úrazů, a za další výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění popsané dříve. 

Zdravotními pojišťovnami je propláceno minimálně 70 % veškerých příjmů, podle Tab. 2.8, 

kde je ukázána struktura příjmů ordinace VPL. 1. 4. 2008 – 1. 7. 2009 působila Zdravotní 

pojišťovna Agel, která byla později sloučena s Hutnickou zaměstnaneckou zdravotní 

pojišťovnou. MZ ČR rozhodlo o sloučení České národní zdravotní pojišťovny s Hutnickou 

zaměstnaneckou pojišťovnou 1. 10. 2009 včetně změny názvu Hutnické zaměstnanecké 

pojišťovny na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu. Česká národní zdravotní 

pojišťovna byla zrušena k 1. říjnu 2009 bez likvidace, tzn., že veškerá práva, povinnosti  

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

přecházejí na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu. VZP ČR je s více než 6 mil. klienty 

největší zdravotní pojišťovnou v ČR, existuje od roku 1992 a dlouhodobě patří k základním 

pilířům systému zdravotnictví v ČR. Byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o VZP ČR,  

ve znění pozdějších předpisů. Dne 28. března 2011 byla sloučena se Zdravotní pojišťovnou 
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Média, která nesplnila zákonnou povinnost dosažení počtu nejméně 100 tis. pojištěnců. 

Součástí je dceřiná firma Pojišťovna VZP, a. s. poskytující cestovní pojištění a další komerční 

pojištění. Oba analyzovaní lékaři mají největší početní zastoupení pojištěnci VZP ČR. Výdaje 

této pojišťovny tvoří nejvyšší podíl na celkové sumě příjmů Subjektu A i B. 

 

Tab. 3.11 Příjmy Subjektu A (v Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkový příjem 1 231 516 1 463 862 1 412 303 1 371 352 1 452 067 

Kapitační platba 876 972 848 400 964 392 893 904 921 408 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Příjmy PLDD jsou součtem kapitačních plateb, úhrad za výkony zahrnutých i nezahrnutých 

do kapitační platby, náhrad cestovních nákladů v rámci návštěv u pacientů, úhrad  

za zdravotní péči, která je poskytnutá neregistrovaným pacientům, zdravotních služeb 

nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních poplatků. Největší příjmovou 

položkou jsou dle Tab. 3.11 u Subjektu A příjmy plynoucí od zdravotních pojišťoven  

za poskytnutou zdravotní péči, zejména z kapitační platby. Kapitační platba byla ve výši 71 % 

v roce 2009, 58 % v roce 2010, 68 % v roce 2011, 65 % v roce 2012 a 63 % v roce 2013 

celkových příjmů. To znamená, že lékař získává většinu svých příjmů od zdravotních 

pojišťoven za registrované pacienty a zbytek je přisuzován na výkonové platby. Nejvyšší 

kapitační platby z hlediska procentního ukazatele bylo dosaženo v roce 2009,  

avšak v absolutním vyjádření v roce 2011, rozdíl je zde 87 420 Kč. V letech 2010, 2011  

a 2013 byly inkasovány příjmy přes 1,4 mil. Kč. Celkový příjem je ovlivněn úhradovými 

vyhláškami pro jednotlivé roky, smlouvami lékařů se zdravotními pojišťovnami a strukturou 

pacientů. 

Příjmy od zdravotních pojišťoven, se kterými má lékař uzavřenou smlouvu, jsou hlavním 

zdrojem finančních prostředků k poskytování zdravotní péče pacientům. Příjmy Subjektu A 

od jednotlivých zdravotních pojišťoven v pětiletém časovém horizontu jsou zobrazeny 

Grafem 3.6. Subjektem A je registrováno každoročně více než 50 % pacientů u VZP ČR.  

Platby od této pojišťovny tvoří naprostou většinu příjmů lékaře. Příjem od VZP ČR dosáhl 

maxima v roce 2010, a to 849 040 Kč (58 %). Zbylá léta jsou tyto příjmy v rozmezí  

od 700 – 800 tis. Kč. Druhou, nejčastěji pacienty zastoupenou pojišťovnou, je ZPMV ČR  

a tvoří podstatnou část příjmů lékaře. V průměru je tato částka za pět let 304 955 Kč.  

V roce 2009 bylo poskytnuto ČPZP méně prostředků (cca o 100 tis. Kč), než v letech 
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zbývajících, důvodem byl nižší počet pojištěnců, který v dalších letech vzrostl dvakrát tolik. 

Nejnižší příjmy plynou od OZP a VoZP ČR. Pojišťovny nejsou co do množství pacientů příliš 

zastoupeny a tvoří okrajové příjmy 1 – 5 %. 

 

Graf 3.6 Příjmy Subjektu A od zdravotních pojišťoven (v Kč) 

 
Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Tab. 3.12 jsou vyjádřeny celkové příjmy Subjektu B pohybující se od 2 810 484 Kč  

po 3 142 580 Kč a kapitační platby v jednotlivých letech. Je zde potvrzena závislost výše 

kapitační platby na počtu registrovaných pacientů, kterých bylo v roce 2009 nejvíce  

a je i nejvyšší platba představující 82 % celkových příjmů. Nejvyšší kapitace bylo dosaženo 

z hlediska procentního podílu v roce 2012 – 86 %. V roce 2010 připadala největší část příjmů 

na výkony, a to 22 %. Ve zbylých letech byly výkony propláceny ve výši 14 – 20 % 

celkových příjmů. Kapitační platba je u Subjektu B vyšší nejen hlediska absolutní částky,  

ale také z celkového podílu na příjmech, který je 80 – 86 %, zatímco u Subjektu A 58 – 71 %. 

Subjekt A provádí více zdravotních výkonů nezahrnutých do kapitační platby,  

zatímco pro Subjekt B je výhodnější při velkém počtu registrovaných pacientů mít příjem 

především z kapitačních plateb. Tvrzení může mít pozitivní vliv např. i na kratší dobu 

strávenou v čekárně pro pacienty, především pro neobjednané. 

Tab. 3.12 Příjmy Subjektu B (v Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkový příjem 3 142 580 3 071 108 2 815 976 2 810 484 2 822 230 

Kapitační platba 2 576 916 2 395 464 2 393 580 2 417 016 2 257 784 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 
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Graf 3.7 Příjmy Subjektu B od zdravotních pojišťoven (v Kč) 

 
Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Subjektem B je ročně registrováno 40 – 50 % pojištěnců VZP ČR. Z Grafu 3.7 jsou vidět 

nejvyšší každoroční příjmy od VZP ČR. Podobně jsou procentně zastoupeny ČPZP a ZPMV 

ČR 16 – 21 % celkových příjmů. Nízké jsou příjmy od RBP, které jsou tvořeny kapitací. 

V roce 2009 ještě lékař neměl smlouvu s RBP, proto je příjem nulový. V letech 2010 – 2013 

je v rozmezí 7 – 15 tis. Kč, což je 0,25 – 0,5 % ročně na příjmech. 

 

Graf 3.8 Příjem na jednoho pacienta podle zdravotních pojišťoven (v Kč) 

 
Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Následujícím Grafem 3.8 je porovnána výše příjmů od jednotlivých pojišťoven na jednoho 

pacienta v roce 2013 u obou subjektů. Rozdíly v příjmech mohou být dány např. jinou 

skladbou a počtem pacientů, stanovenými diagnózami u pacientů trpících dlouhodobě určitou 

nemocí, potřebou zdravotních služeb neboli výkonů, pozvánkami k preventivním prohlídkám, 

kvalitou a spolehlivostí objednacího systému. Subjekt A měl nejvyšší příjem 1 962 Kč  

na pacienta od ZPMV ČR a VZP ČR – pouze o 9 Kč méně. Naopak u Subjektu B byl 

zaznamenán vysoký příjem od VZP ČR (1 511 Kč). Téměř shodné příjmy plynuly od ČPZP 

1 313 Kč a od ZPMV ČR 1 306 Kč. Nejméně je Subjekt B financován RBP se 176 Kč  

za pacienta. Tato částka je naprosto nesrovnatelná s velkými a často zastoupenými 

zdravotními pojišťovnami, jako je např. VZP ČR a ZPMV ČR. 
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Regulační poplatky spolu s ročními limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva byly 

zavedeny od 1. 1. 2008 novelou z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pojištěnci je hrazen 

regulační poplatek 30 Kč za návštěvu u PLDD, při níž bylo provedeno klinické vyšetření,  

a za návštěvní službu poskytnutou lékařem. Od tohoto poplatku jsou zproštěny děti do 18 let. 

Limit regulačních poplatků je stanoven pro děti do 18 let ve výši 2 500 Kč a pro dorost 19 let 

na 5 000 Kč. Do limitu 2 500 Kč jsou započteny: 

 regulační poplatky za návštěvu u klinického psychologa ve výši 30 Kč, 

 regulační poplatky za návštěvu u klinického logopeda ve výši 30 Kč, 

 regulační poplatky za položku na receptu ve výši 30 Kč, pokud je lék plně  

nebo částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění 

 a doplatky na léky ve výši doplatku na nejlevnější na trhu dostupný lék nebo potravinu 

pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání. 

Regulační poplatek je příjmem poskytovatele, který regulační poplatek vybral. Poskytovatel 

je povinen použít vybrané regulační poplatky na úhradu výdajů spojených s provozem 

zdravotnického zařízení a jeho modernizací. Poskytovatel je povinen vystavit pojištěnci  

nebo jeho zákonnému zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení regulačního poplatku,  

s uvedením čísla pojištěnce, výše regulačního poplatku, otiskem razítka poskytovatele  

a podpisem osoby, která regulační poplatek přijala. Poskytovatel je povinen sdělovat 

zdravotním pojišťovnám v rámci vyúčtování poskytnutých hrazených služeb za příslušný 

kalendářní měsíc, nebo za příslušné kalendářní čtvrtletí, informace o vybraných regulačních 

poplatcích. Lékař je povinen tyto poplatky vybrat, avšak pokud je opakovaně a soustavně 

porušována tato povinnosti, je zdravotní pojišťovna oprávněna poskytovateli uložit pokutu  

až do výše 1 mil. Kč. Pokutu je možno uložit i opakovaně. Opakované udělení pokuty 

poskytovateli je důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.
26

 

 

Tab. 3.13 Vybrané regulační poplatky (v Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Subjekt A - - - - - 

Subjekt B 30 479 23 658 21 608 23 980 22 342 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

                                                             
26 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,  

    v § 16a. 
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Veškerý příjem, který je v ordinaci PLDD uskutečněn musí být zdaněn, výjimkou nejsou  

ani vybrané regulační poplatky dle Tab. 3.13. Subjektem A jsou regulační poplatky vybrány  

jen sporadicky a nevede o nich žádné záznamy. Pouze jsou vykázány zdravotní pojišťovně, 

aby nevznikl konflikt kvůli porušování z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění  

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto 

gestem je lékařem demonstrován nesouhlas s regulačními poplatky. Naopak Subjektem B jsou 

poplatky vybírány dle zákona a jsou pravidelně ve výši přes 20 tis. Kč ročně. Vyšší částka 

v roce 2009 je z toho důvodu, že regulační poplatky pro děti byly zrušeny novelou zákona  

až v dubnu, tudíž tři měsíce byly inkasovány od všech pacientů nehledě na věk. Od 1. 4. 2009 

je regulační poplatek u PLDD placen pouze pacienty nad 18 let věku (dorostem). 

 

 3.2.3 Výdaje lékařů 

Mezi významné výdajové položky jsou zařazeny např. mzda zdravotní sestry, nájem, odměna 

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

(odborné časopisy, noviny, literatura, studijní materiál, apod.), zdravotní materiál, pojištění 

(budovy, automobilu, odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení, apod.), 

školení, zdravotní a sociální pojišťění OSVČ a zaměstnanců (zdravotní sestry), cestovní 

náklady, pohonné hmoty, telefonní služby, kancelářské potřeby, energie, vodné, stočné, 

vedení účetnictví, úklid, odpisy a poplatek České lékařské komoře. 

Kromě výše vyjmenovaného, jsou výdaje ovlivněny i vyhláškou MZ ČR č. 92/2012 Sb.,  

o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení  

a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotnické zařízení 

musí z hlediska stavebně technických požadavků na prostory a jejich funkční a dispoziční 

uspořádání umožňovat funkční a bezpečný provoz. Zdravotnické zařízení dále musí: 

 tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný celek,  

 být umístěno v nebytových prostorech splňujících obecné požadavky na výstavbu,  

 mít zajištěnu dodávku pitné vody a dodávku teplé vody, pokud není zajištěn její ohřev 

na místě,  

 mít zajištěn odvod odpadních vod,  

 být vybaveno systémem přirozeného nebo nuceného větrání a systémem vytápění,  

 mít zajištěno připojení na veřejný rozvod elektrické energie, 
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 být vybaveno připojením k veřejné telefonní síti, a to pevné nebo mobilní, pokud není 

dále uvedeno jinak 

 a být vybaveno počítačem s připojením k internetu; toto vybavení se nevyžaduje, jde-li 

o zdravotnické zařízení ambulantní péče PLDD. 
27

 

Základní provozní prostory zdravotnických zařízení ambulantní péče jsou ordinace lékařů  

a pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve kterých 

jsou prováděny zdravotní výkony, čekárna, WC pro pacienty a přípravna pro zdravotní 

výkony, pokud je zřízena. Přípravnou pro zdravotní výkony se rozumí místnost, kde je 

připravován pacient k zdravotním výkonům a dále kde jsou připravovány zdravotnické 

prostředky, léčivé přípravky a léčivé látky před jejich aplikací pacientovi a vykonávány další 

činnosti s tím související. Přípravna pro zdravotní výkony musí mít minimální plochu 10 m
2
. 

Vedlejší provozní prostory zdravotnických zařízení ambulantní péče jsou sanitární zařízení 

pro zaměstnance, skladovací prostory a místnost pro odpočinek, pokud je zřízena. Vedlejší 

provozní prostory mohou být společné pro více ordinací lékařů a pracovišť dalších 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Ordinace lékaře a pracoviště 

dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků musí mít minimální 

podlahovou plochu 13 m
2
. Čekárna musí mít minimální plochu 10 m

2
. Pokud je zdravotní 

péče poskytována kojencům, musí být vybavena přebalovacím stolem, není-li tento stůl  

v ordinaci lékaře. WC pro pacienty musí mít předsíň vybavenou umyvadlem,  

není-li umyvadlo umístěno v kabině WC. Skladovací prostory se vyčleňují pro oddělené 

skladování materiálu, prádla a uklízecích a dezinfekčních potřeb. Skladovací prostory  

lze nahradit vhodnými skříněmi. Skladování věcí musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo  

ke kontaminaci čistých věcí znečištěnými věcmi.
28

 

Vybavením ordinace lékaře a pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků je:  

 vyšetřovací lehátko,  

 umyvadlo,  

 dřez na mytí pomůcek, pokud je prováděno mytí a čištění pomůcek použitých  

k manipulaci s biologickým materiálem,  

 nábytek pro práci zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků,  

                                                             
27 Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení  

    a kontaktních pracovišť domácí péče, příloha č. 1. 
28 Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení  

    a kontaktních pracovišť domácí péče, příloha č. 2, část I. 
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 židle nebo křeslo pro pacienta,  

 skříň na léčivé přípravky,  

 stolky na přístroje a nástroje,  

 nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu, pokud se skladují omamné  

nebo psychotropní látky nebo přípravky je obsahující,  

 skříň na nástroje a pomůcky,  

 kartotéční skříň, pokud není zdravotnická dokumentace vedena výhradně  

v elektronické formě nebo pokud není zřízena centrální kartotéka,  

 chladnička na léčivé přípravky vybavená teploměrem, pokud se uchovávají léčivé 

přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují nižší teplotu  

než pokojovou, a chladnička na biologický materiál vybavená teploměrem, pokud je 

uchováván biologický materiál,  

 tonometr, fonendoskop, teploměr lékařský, osobní váha, výškoměr,  

 přebalovací stůl, pokud je poskytována péče novorozencům a kojencům,  

 pomůcky a léčivé přípravky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální 

resuscitace, tj. resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, 

vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního 

vstupu; pracoviště pracovníků nelékařských zdravotnických povolání nemusí být 

vybaveno léčivými přípravky pro poskytnutí první pomoci a prostředky k zajištění 

žilního vstupu,  

 sterilizátor, pokud se používají nástroje a pomůcky vyžadující sterilitu a není zajištěna 

služba centrální sterilizace nebo dodávka veškerého materiálu na jednorázové použití 

anebo pokud není dodáván veškerý materiál sterilizovaný. Pokud je používána 

sterilizace formaldehydem, musí být sterilizátor umístěn mimo místnost pro provádění 

výkonů,  

 lokální svítidlo vyšetřovací 

 a prostor pro svlékání pacienta a odložení oděvu.
29

 

Pokud je ve zdravotnickém zařízení ambulantní péče poskytována péče dětem, musí být 

vybavení zdravotnického zařízení přizpůsobeno těmto pacientům. Zvláštními požadavky  

na věcné a technické vybavení ordinací lékařů, pracovišť dalších zdravotnických pracovníků  

a jiných odborných pracovníků a dalších provozních prostor zdravotnických zařízení 

                                                             
29 Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení  

    a kontaktních pracovišť domácí péče, příloha č. 2, část I. 
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ambulantní péče pro obor praktického lékařství pro děti a dorost jsou váha pro kojence, 

optotypy, odsávačka a pomůcky pro testování sluchu a fixace zrakem pro kojence.
30

 

Povinnost platit silniční daň je vztažena na všechny podnikatele, kteří alespoň jednou  

v průběhu zdaňovacího období použili automobil pro podnikatelské účely. Poplatníkem  

je podle z. č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, osoba zapsaná  

v technickém průkazu vozidla, které je registrováno v registru vozidel ČR. Základem daně  

u osobních automobilů je zdvihový objem motoru v cm
3
, uvedený v technickém průkazu. 

Avšak podle § 3 jsou od daně osvobozena vozidla poskytovatele zdravotních služeb.
31

 Pokud 

by automobil lékaře nebyl osvobozen od daně, daňová povinnost za rok 2014 by činila 1 800 

Kč při základní sazbě silniční daně 3 000 Kč, zdvihovém objemu motoru 1 798 m
3
  

u automobilu Škoda Octavia. Měsícem registrace byl leden a rok 2009. 

Daň z nemovitostí je upravena z. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů. Povinnost podat daňové přiznání k dani mají lékaři, kteří provozují svou ordinaci  

ve vlastní budově nebo nebytovém prostoru. Stavby a nebytové prostory sloužící 

zdravotnickým zařízením jsou od daně osvobozeny. Nárok na osvobození musí poplatník 

uplatnit v daňovém přiznání, které odevzdá místně příslušnému správci daně.  

Lékař v daňovém přiznání vypočítá svou daňovou povinnost ze staveb za první zdaňovací 

období, ve kterém je vlastníkem nemovitosti. Pokud nedojde ke změně skutečností  

pro stanovení daně, daňové přiznání není za následující zdaňovací podáváno.  

Daň je vyměřena automaticky ve výši poslední daňové povinnosti.
32

 V případě, že by objekt 

nesloužil jako zdravotní zařízení, byla by vypočtena daň z nemovitosti Subjektem A ve výši 

165 Kč při zastavěné ploše 60 m
2
. 

Z. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je upraveno placení pojistného na důchodové 

pojištění, nemocenské pojištění a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti. Lékař je povinen 

po dobu výkonu samostatné výdělečné činnosti odvádět pojistné na důchodové pojištění  

a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti. K nemocenskému pojištění je možno přihlásit  

se dobrovolně. Lékař za zdravotní sestru je povinen odvádět všechny 3 oblasti. VZ OSVČ  

i zaměstnance jsou stanoveny stejně jako u pojistného na veřejné zdravotní pojištění.  

U zaměstnance je sazba pojistného buď 6,5 % anebo 3,5 %, nižší sazba je uplatněna 

                                                             
30

 Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení  

    a kontaktních pracovišť domácí péče, příloha č. 2, část I. 
31 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 
32 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. 



59 
 

v případě, pokud je zaměstnanec účasten důchodového spoření. Pro lékaře platí stejná 

podmínka, ale se sazbou 29,2 % a 26,2 %. OSVČ může platit 2,3 % z VZ, jde-li o osobu 

účastnou nemocenského pojištění.
33

 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění bylo probráno 

dříve v podkapitole 2.3. 

 

Tab. 3.14 Mzdové výdaje a výdaje na pojištění Subjektu A (v Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Účetní 15 550 16 318 16 121 16 967 17 001 

Úklidová firma 48 680 48 730 49 821 50 132 51 516 

Stravné 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 

ČM zdravotní sestry 218 400 221 892 223 236 235 044 236 128 

ZP (zdravotní sestra) 22 404 22 716 23 052 23 976 24 384 

SP (zdravotní sestra) 62 556 63 108 64 032 66 588 67 704 

- z toho NP 5 760 5 808 5 892 6 132 6 228 

- z toho DP 53 784 54 264 55 056 57 264 58 224 

- z toho SPZ 3 012 3 036 3 084 3 192 3 252 

Mzdové výdaje na zaměstnance 335 184 338 208 343 128 356 904 362 904 

ZP (OSVČ) 28 428 24 629 20 415 20 361 22 694 

SP (OSVČ) 61 477 53 270 44 154 40 115 49 085 

- z toho DP 58 950 51 081 42 342 38 466 47 067 

- z toho SPZ 2 527 2 189 1 815 1 649 20 180 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Mzdové výdaje na zdravotní sestru Subjektu A ročně činí 335 – 363 tis. Kč, je zde započtena 

hrubá mzda zaměstnance, zákonné sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, 

které činí 34 % ze superhrubé mzdy. Zaměstnavatelem je odvedeno 9 % na zdravotní a 25 % 

na sociální pojištění. Ze sociálního pojištění je placeno 2,3 % na nemocenské pojištění,  

21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. Nejen, že lékařem  

je placena mzda sestry, ale je povinen odvést za ni prostředky navíc ve výši cca 1/3 čisté 

mzdy měsíčně. Právě na důchodové pojištění je odvedeno z celého sociálního pojištění 

nejvíce. Ročně je částka ve výši 50 – 60 tis. Kč. Dále je lékařem najímána služba účetní 

zpracovávající i daňová přiznání. Základní ceny se pohybují okolo 1 tis. Kč měsíčně,  

pokud nepřekročí 1 sto účetních případů měsíčně. Kdyby se tak stalo, každá další položka  

                                                             
33 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
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je účtována 15 Kč. Uzávěrkové operace bývají účtovány samostatně, ale z důvodu 

dlouhodobé spolupráce jsou prováděny zdarma. Služby úklidové firmy jsou dlouhodobě 

nasmlouvány z důvodu vysoké spokojenosti lékaře s kvalitou a provedením služeb,  

avšak v průběhu let je u ceny zaznamenán každoroční nárůst – za 5 let o cca 3 – 4 tis. Kč.  

Při srovnání cen za poskytování účetních a úklidových služeb, jsou ceny úklidu o 2/3 vyšší. 

Ačkoliv účetní jsou poskytovány odborné a na vzdělání složité služby, jejich časová náročnost 

není vysoká při zachycování účetních operací v ordinaci. Zatímco úklid je nutno provádět 

každý den, kdy je ordinace používána. Subjektem A jsou provozovány dvě ordinace,  

tímto je služba úklidu dražší, když lékař ordinuje v pondělí a pátek v obou ordinacích. 

Lékařem jsou dále poskytovány stravenky ve výši 60 Kč denně pro zdravotní sestru a vlastní 

potřebu. Jak již bylo výše zmíněno, OSVČ je povinna odvádět sociální a zdravotní pojištění 

nejen za své zaměstnance, ale i z vlastní činnosti. Výše pojištění je odvozena  

od vyměřovacího základu – čím vyšší jsou výdaje na činnost, tím je vyměřovací základ nižší  

a tím je placeno méně na konečném pojištění. Povinnost nejvyšší sociálního i zdravotního 

pojištění byla v roce 2009, naopak nejnižší v roce 2012. Sociální pojištění je pro lékaře 

stanoveno sazbou 29,2 %, z toho jde 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku 

zaměstnanosti. Nemocenského pojištění není lékař účasten a je dobrovolné podle  

z. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by se lékař pro nemocenské pojištění 

rozhodl, musí se k němu předem přihlásit. Avšak pokud bylo opomenuto platbou, zanikne  

a je potřebné se k němu znovu přihlásit. Všechny potřebné informace ke mzdovým výdajům  

a výdajům na pojištění jsou v Tab. 3.14. 

Provozní výdaje u Subjektu A jsou nájem, energie, vodné a stočné, teplo, svoz odpadu, praní 

prádla, telefonní a internetové připojení, předplatné časopisů, rozhlasový poplatek, poštovní  

a bankovní poplatky. Nejvyššími z vyjmenovaných nákladových položek je platba 

nájemného, tepla a energie. Nájem byl v roce 2012 navýšen a je složen z roční částky 26 400 

Kč za 1. ordinaci a 4 200 Kč za ordinaci 2. Zvýšena byla platba z 24 000 Kč na 26 400 Kč. 

Dále si můžeme všimnout narůstajících cen elektrické energie, vodného, stočného a plynu. 

Ceny jsou ovlivněny vývojem na trhu těchto komodit a ne zvýšenou spotřebou. Poplatek  

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů je stanoven z. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Sazba poplatku je tvořena částkou až 250 Kč za osobu a kalendářní rok  

a částkou stanovenou na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku  
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na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu a kalendářní rok. 

Poplatek za svoz komunálního odpadu činil do roku 2011 v obci 500 Kč a od tohoto roku  

o 100 Kč více, zbytek výdajů připadá na svoz biologického odpadu. Lékařem bylo zavedeno 

pevné i mobilní spojení do ordinace. Tyto poplatky v průběhu sledovaných let klesaly, 

 u mobilního telefonu bylo snížení způsobeno přechodem na výhodnější tarif u operátora. 

Dlouhodobě je u lékaře provozováno i internetové připojení, které mohou využívat pacienti 

v čekárně dokonce zdarma. Nárůst výdajů na poštovní služby byl zapříčiněn stále se zvyšující 

cenou poštovních známek. Lékař stále zasílá pozvánky k pravidelným prohlídkám  

či očkováním prostřednictví společnosti Česká pošta, a. s. 

 

Tab. 3.15 Hlavní provozní výdaje Subjektu A (v Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Nájem 28 200 28 200 28 200 30 600 30 600 

Elektrická energie 14 116 14 521 15 600 16 732 19 229 

Vodné a stočné 3 485 3 814 3 999 4 316 4 534 

Teplo (plyn) 24 516 26 817 26 313 28 912 30 002 

Komunální + biologický odpad 2 900 3 300 3 400 3 400 3 400 

Praní prádla 2 400 2 400 2 400 3 000 3 000 

Pevná linka 8 592 7 322 7 573 4 333 3 893 

Mobilní telefon 19 200 19 200 19 200 10 800 10 800 

Internet 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Předplatné 4 199 3 911 4 200 4 200 4 300 

Rozhlas 540 540 540 540 540 

Poštovné 6 000 6 660 5 256 7 224 9 564 

Bankovní poplatky 2 556 2 976 3 396 4 584 4 824 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Mezi výdaji na provoz je zařazena i spotřeba zdravotnického materiálu, která je v peněžních 

jednotkách vyjádřena v Tab. 3.16. Nákup a doplňování zásob zdravotnického materiálu  

je Subjektem A uskutečňován jedenkrát týdně. Dodavatelem je firma Medipos P&P, s. r. o. 

nabízející zdravotnickou techniku, zdravotnický materiál, CRP testy (kity), tiskopisy, 

dezinfekci a široký sortiment pro každou ordinaci. Prodej je určen výhradně lékařům  

a vybraným zdravotnickým zařízením. Ceny, návody, bezpečnostní listy, apod. jsou  

k dispozici pouze registrovaným uživatelům a prodej není určen pro objednávky ze strany 
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široké veřejnosti. Menší část materiálu (zejména léčivé přípravky) je nakupována v lékárně 

poblíž ordinace. Nejčastěji jsou nakupovány podle potřeby lékaře očkovací látky, léky, 

recepty, tiskopisy, rukavice, náplasti, gázy, kompresy, jehly, injekční stříkačky, vaty buničité, 

zkumavky, uzávěry ke zkumavkám, obvazový materiál, ložní vložky, dezinfekční roztoky, 

špachtle pro odběry stěrů, kontejnery na stěry, diagnostické testy (ke zjištění CRP, INR, drog 

a testy prováděné z moči) a další jednorázově spotřební zdravotnický materiál. 

 

Tab. 3.16 Spotřebovaný materiál Subjektu A (v Kč) 

2009 2010 2011 2012 2013 

42 505 49 612 50 333 48 678 55 600 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Výši příspěvků na činnost České lékařské komory (dále jen „ČLK“), způsob jejich vybírání  

a nakládání s nimi je upraven Stavovským předpisem ČLK č. 7 – Příspěvky na činnost ČLK,  

který vychází z ustanovení § 9 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 2 písm. d) z. č. 220/1991 Sb.,  

o České lékařské, stomatologické a lékárenské komoře, ve znění pozdějších předpisů. 

Příspěvek je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku. Subjekty A i B jsou zařazeny při 

placení poplatku do skupiny 1 – soukromý lékař, platící ročně 2 930 Kč od roku 2011  

a do roku 2011 2 550 Kč. Poplatek je schvalován sjezdem delegátu ČLK konající se zpravidla 

v průběhu měsíce listopadu. 

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (dále jen „ČLS JEP“) je dobrovolné nezávislé 

sdružení FO - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných 

oborech, příp. PO, je právnickou osobou působící na území ČR a sídlem je Praha. ČLS JEP 

dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných 

oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní 

činnost, podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských 

věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany, podporuje 

vědeckovýzkumnou činnost v oblasti zdravotnictví, napomáhá ve vytváření podmínek  

pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich 

uplatňování v praxi, vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem 

spolupráce mezi svými členy i organizacemi a institucemi odborného zaměření v ČR  

i v zahraničí, dbá na dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání, atd. 

Základními organizačními složkami ČLS JEP jsou odborné společnosti, vytvářené na základě 

profesního a odborného zájmu, a spolky lékařů, vytvářené na územním principu.  



63 
 

Česká pediatrická společnost je jednou z organizačních složek, u které je členem Subjekt A. 

V poplatku je zahrnut členský příspěvek (250 Kč) a předplatné časopisu Česko-slovenská 

pediatrie (6 čísel a 1 supplementum). Subjekt A se stal členem ČLS JEP v roce 2010 a výše 

členského poplatku je každoročně 530 Kč. 

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o. s. (dále jen „Sdružení“) je nezávislou 

zájmovou samosprávnou nepolitickou profesní organizací, v níž se sdružují na principu 

dobrovolnosti PLDD zejména za účelem ochrany a hájení společných zájmů, odbornosti, 

etiky a cti lékaře poskytujícího primární léčebně preventivní zdravotní péči dětem a dorostu. 

Pro splnění svých úkolů Sdružení úzce spolupracuje zejména s ČLS JEP, ČLK a dalšími.  

Pro své členy vydává časopis VOX PEDIATRIAE, který slouží k předávání základních 

informací důležitých pro činnosti jednotlivých praxí, o výsledcích jednání a doporučení  

z nich plynoucí a zároveň má i výukový charakter. Výše členského příspěvku byla do roku 

2012 1 850 Kč a od tohoto roku 2 150 Kč. V centrální pokladně zůstává 1 400 Kč a 700 Kč  

je převedeno dle regionu (Zlínský kraj), 50 Kč je určeno na členství v evropských 

pediatrických organizacích. Příspěvek je nutno uhradit k poslednímu dnu měsíce března. 

Rozhodnutím Celostátní konference dne 2. 11. 2013 je výše členského příspěvku do Sdružení 

na rok 2014 ve výši 2 450 Kč a nově v centrální pokladně zůstane 1 600 Kč a 800 Kč  

bude převedeno na region, 50 Kč bude určeno na členství v evropských pediatrických 

organizacích. Členy Sdružení jsou oba subjekty. 

 

Tab. 3.17 Ostatní provozní výdaje Subjektu A (v Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Odpisy 60 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Pohonné hmoty (nafta) 30 489 32 663 40 532 45 035 49 601 

Leasing přístrojů 18 000 18 500 18 500 20 500 21 000 

Kancelářský materiál 18 992 19 111 20 314 22 619 21 414 

ČLK 2 550 2 550 2 550 2 930 2 930 

ČLS JEP 0 530 530 530 530 

Sdružení 1 850 1 850 1 850 2 150 2 150 

Pojištění odpovědnosti 4 800 4 850 4 950 8 585 8 585 

Pojištění přerušení ordinace 14 000 15 000 15 000 15 000 20 000 

Semináře 2 500 2 500 3 500 4 000 4 000 

Odborné knihy 1 526 1 613 2 800 2 642 3 016 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 
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Subjektem A je odepisován od roku 2009 automobil, který je využíván při dopravě lékaře  

a zdravotní sestry do ordinace, pro přejezd mezi 2 ordinacemi a dopravě k pacientům,  

jež nemohou navštívit sami lékaře. V roce 2010 proběhla modernizace již zastaralé čekárny. 

Byl vyměněn veškerý nábytek (židle, sedací souprava, stůl, hračky a přebalovací stůl), lino  

a nástěnná malba. Důležitou výdajovou položkou je spotřeba pohonných hmot, v průměru 

měsíčně je lékařem provedeno tankování za 3 222 Kč, musíme však počítat se stále 

narůstajícími cenami pohonných hmot. Od roku 2009 byl zaznamenán nárůst ceny nafty  

z 26 Kč/l na 36 Kč/l v roce 2013 podle ČSÚ.
34

 Nedílnou součástí provozu ordinace je 

kancelářský materiál – tonery do tiskárny, papíry, psací potřeby, recepisy, atd. Do výdajové 

položky leasing přístrojů je zařazen pronájem přístroje pro měření hodnoty CRP (infekční 

činnosti) a INR (při antikoagulační léčbě). Dlouhodobé pronajímání zmíněných přístrojů je 

pro lékaře výhodnější, než vlastní pořízení, jelikož nejsou každodenně využívány. Lékař  

se každoročně (2 – 3 krát) účastní několika seminářů a přednášek, avšak pouze ve Zlínském 

kraji. Dále jsou nakupovány odborné medicínské knihy, zejména z oboru pediatrie, dětské 

alergologie a psychologie. Od zahájení provozu ordinace je uzavřena pojistka odpovědnosti  

a od roku 2000 i pojistka při přerušení ordinace u Kooperativa pojišťovna, a.s. Důvodem 

navyšujících se plateb za pojistky je vyšší schopnost krytí určitých pojistných událostí.  

 

Tab. 3.18 Mzdové výdaje a výdaje na pojištění Subjektu B (v Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

ČM zdravotní sestry 182 652 183 372 183 948 185 556 189 552 

ZP (zdravotní sestra) 20 628 20 736 20 808 21 012 21 528 

SP (zdravotní sestra) 57 300 57 600 57 816 58 368 59 796 

- z toho NP 5 280 5 304 5 328 5 376 5 508 

- z toho DP 49 206 49 524 49 704 50 184 51 408 

- z toho SPZ 2 760 2 772 2 784 2 808 2 880 

Mzdové výdaje na zaměstnance 303 444 308 652 309 792 312 768 320 400 

ZP (OSVČ) 84 850 124 380 114 048 111 753 109 045 

SP (OSVČ) 183 527 269 030 246 680 241 717 235 860 

- z toho DP 175 985 257 974 236 542 231 783 226 167 

- z toho SPZ 7 542 11 056 10 138 9 934 9 673 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

                                                             
34Ceny pohonných hmot 1995 – 2013 [online]. 
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Mzdové výdaje a výdaje na pojištění Subjektu B jsou ukázány v Tab. 3.18. Subjektem B není 

najímána účetní ani úklidová firma či další sanitární pracovnice. Účetnictví je obstaráno 

samostatně lékařem, který se několikrát účastnil kurzů účetnictví a tím investoval do vlastního 

lidského kapitálu. Úklid je zajištěn zdravotní sestrou, která jej provádí denně po skončení 

služby a za tuto činnost je zvýšeno její pracovní ohodnocení. Jak si však můžeme všimnout, 

mzda zdravotní sestry Subjektu B je nižší než mzda zdravotní sestry Subjektu A,  

ačkoliv navíc provádí úklid ordinace a čekárny. Čistá mzda zdravotní sestry B je v průměru 

pěti sledovaných let nižší o 42 324 Kč ročně. Navíc zdravotní sestrou A je uplatňována nejen 

sleva na poplatníka, ale i na dvě vyživované děti žijící ve společné domácnosti, zatímco sestra 

B již nemá možnost slevy na dítě a odvede více na dani z příjmů. Subjekt B však nemusí  

při nižší hrubé mzdě odvádět tak vysoké sociální a zdravotní pojištění. Mzdové výdaje  

na zaměstnance jsou oproti Subjektu A ročně nižší o 30 – 40 tis. Kč. Důvodem vysokého 

sociálního a zdravotního pojištění placeného z vlastní činnosti OSVČ jsou vysoké příjmy  

a nízké celkové výdaje, které právě zvyšují vyměřovací základ pro pojistné. 

 

Tab. 3.19 Hlavní provozní výdaje Subjektu B (v Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Elektrická energie 18 756 19 998 21 648 20 894 23 285 

Vodné a stočné 4 590 7 121 6 300 6 911 8 516 

Teplo (plyn) 30 350 32 749 34 888 35 633 40 514 

Komunální + biologický odpad 3 100 3 200 4 000 4 000 4 000 

Praní prádla 2 400 4 000 4 000 3 000 3 000 

Mobilní telefon 17 998 17 998 17 998 8 388 8 388 

Internet 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 

Předplatné 4 867 5 243 5 908 6 660 7 869 

Poštovné 1 520 1 670 1 340 2 120 1 730 

Bankovní poplatky 4 944 5 628 6 012 7 992 7 404 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Subjektem B je provozována ordinace v budově, kterou dlouhodobě vlastní. Hlavní provozní 

výdaje jsou na vytápění, elektřinu a vodu. U Subjektu B jsou celkově vyšší veškeré výdaje pro 

běžný chod ordinace, důvodem je vyšší počet pacientů a větší prostory (ordinace  

i čekárny). Navíc ordinace je umístěna ve větší obci, než ordinace Subjektu A a jsou zde vyšší 

výdaje na svoz komunálního odpadu. Na druhou stranu je zde více internetových 
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poskytovatelů, kteří si snaží prostřednictvím ceny konkurovat, a Subjekt B měsíčně platí 

pouze 300 Kč. Zrušena byla pevná telefonní linka, a to v roce 2005. Lékař pro komunikaci 

využívá mobilní telefon a i tato výdajová položka byla postupem času snížena. Navíc, snahou 

lékaře je začít rodiče informovat o preventivních prohlídkách a očkování dětí prostřednictvím 

emailových zpráv. Rozhodnutí vzniklo na základě stále rostoucích cen poštovních zásilek. 

Výdaje na praní prádla v roce 2012 poklesly o 1 tis. Kč, a to změnou firmy poskytující tyto 

služby. 

 

Tab. 3.20 Spotřebovaný materiál Subjektu B (v Kč) 

2009 2010 2011 2012 2013 

102 742 99 794 95 379 88 909 86 242 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Výdaje Subjektu B na spotřebovaný materiál jsou v Tab. 3.20. Spotřebováván je stejný 

materiál, jako u Subjektu A, ale ve větším množství, to je zapříčiněno vyšším počtem 

pacientů, a to téměř o 2/3. Avšak se snižujícím se počtem registrovaných pacientů klesá  

i spotřeba zdravotnického materiálu. 

 

Tab. 3.21 Ostatní provozní výdaje Subjektu B (v Kč) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Odpisy 50 000 300 000 300 000 250 000 250 000 

Pohonné hmoty (nafta) 50 509 53 676 57 888 59 901 65 878 

Leasing přístrojů 24 000 24 000 24 000 24 000 26 400 

Kancelářský materiál 21 510 22 800 20 990 22 679 23 100 

ČLK 2 550 2 550 2 550 2 930 2 930 

Sdružení 1 850 1 850 1 850 2 150 2 150 

Pojištění odpovědnosti 8 789 8 789 10 514 10 514 10 514 

Pojištění přerušení ordinace 48 000 48 000 48 000 60 000 60 000 

Semináře 8 990 10 923 9 500 12 842 16 900 

Odborné knihy 5 800 4 000 6 675 5 544 6 201 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Ostatní provozní výdaje Subjektu B v korunovém vyjádření jsou ukázány v Tab. 3.21. 

Odpisová položka je o cca 200 tis. vyšší od roku 2010 než u Subjektu A. Subjekt B pořídil 

v roce 2010 druhý automobil a používá jej pro podnikatelskou činnost. Rekonstruována byla 



67 
 

ordinace lékaře a pracoviště zdravotní sestry, odpisy na obnovu byly ukončeny v roce 2012. 

Prostřednictvím leasingu je pronajímáno EKG, které lékař neplánuje zakoupit. Subjekt B je 

povinně členem ČLK a dobrovolně členem Sdružení, není účasten ČLS JEP, jako Subjekt A. 

Lékařem je investováno více do pojištění, které je dlouhodobě uzavřeno u České pojišťovny, 

a. s. 

 

3.3 Kvalita jako indikátor spokojenosti pacientů 

Základem dotazníkového šetření je poznatek, že o kvalitě služby v konečném důsledku vždy 

rozhoduje její uživatel. Tlak uživatele je ten nejefektivnější nástroj zvyšování kvality.  

To platí v jakémkoli oboru a zdravotnictví není výjimkou. Chceme-li mít kvalitní 

zdravotnictví, je potřebné vzdělávat pacienty, zvyšovat jejich sebevědomí a dát jim do rukou 

nástroje pro uplatnění svobodné volby. O vše ostatní už se pak postarají sami tím,  

že nekvalitní služby přestanou využívat. Právní řád ČR poskytuje právo svobodné volby 

lékaře a zdravotnického zařízení, ale už neříká, na základě čeho máme tuto volbu uskutečnit. 

Bez dostupných informací o kvalitě je svobodná volba jen prázdným pojmem.  Podobné 

výzkumy nabízejí pacientům objektivní informace o kvalitě jednotlivých zdravotních služeb. 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění dostupnosti a kvality poskytovaných zdravotních 

služeb u analyzovaných subjektů, včetně získání zpětné vazby pro lékaře od pacientů, jak byli 

s jejich službami spokojeni a jaké preference mají. Na základě šetření budou navrhnuta 

doporučení ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a spokojenosti pacientů již 

zaregistrovaných, případně nových pacientů. 

Výzkumnou technikou bylo anketní dotazování. K dotazování byl použit dotazník, který byl  

u analyzovaných PLDD distribuován prostřednictvím zdravotní sestry pacientům,  

kteří navštívili ordinaci lékaře v období od 17. 2. – 28. 2. 2014. Distribuce dotazníků byla 

zajištěna vytištěním dotazníkového formuláře oboustranně na formátu papíru A4 a sběr 

dotazníků byl proveden 21. a 28. 2. 2014. Jednalo se o všechny pacienty, kteří navštívili  

v rozhodném období ordinaci PLDD a kteří byli ochotni dotazník vyplnit. Dotazník 

vyplňovali respondenti samostatně, doba vyplňování obvykle nepřekročila 10 minut.  

V průběhu šetření zdravotní sestra rozdávala dotazníky všem pacientům, dokud nevyčerpala 

počet dotazníků určený pro každou ordinaci. Pro každou ordinaci byl stanoven celkový počet 

distribuovaných dotazníků – 200 ks. Během šetření se podařilo získat 400 dotazníků  

a návratnost dosáhla hodnoty 100 %. Návratnost dotazníků lze vidět na histogramu 
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znázorněném Grafem 3.9. K datu 21. 2. 2014 bylo získáno 223 dotazníků  

a k 28. 2. 2014 zbylých 177. Dotazník byl určen pacientům PLDD ve věku od 15 let.  

Dále mohli dotazník vyplnit zákonní zástupci pacientů, osoby určené zákonnými zástupci, 

pěstouni nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného 

orgánu svěřen. Všechny osoby, pro které byl dotazník určen, budou dále v textu jednotně 

nazýváni „respondenti“. 

 

Graf 3.9 Histogram sběru dat 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

V otázkách č. 1 – 15 a č. 19 – 21 (viz Příloha č. 8) měli respondenti hodnotit kvalitu 

poskytovaných zdravotních služeb, které jsou vyjádřeny právě jejich spokojeností  

či nespokojeností. Hodnotící škála měla rozpětí 1 – 5, přičemž hodnocení bylo podobné jako 

ve škole. 1 znamenala nejlepší nebo nejdůležitější, zato 5 bylo hodnocení nejhorší nebo 

nejméně důležité. Výsledky šetření kvality ukazují grafy s názvy Hodnocení kvality I – III. 

Jako první budou popsány výsledky dotazníkového šetření u Subjektu A, poté u Subjektu B. 

 

Graf 3.10 Hodnocení otázek kvality I – Subjekt A 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Graf 3.10 vyjadřuje zájem Subjektu A o individuálního pacienta. Respondent zde subjektivně 

hodnotil časovou náročnost, zájem o jeho osobní situaci a provedení tělesného vyšetření 

(pohled, poslech, pohmat a poklep). S poskytnutým časem při lékařském vyšetření bylo 
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spokojeno 60 % respondentů a hodnotilo tento indikátor známkou 1. Více než polovina je 

spokojena se zájmem Subjektu A o osobní situaci či problém – 72 %. Nejvíce lidí je však 

spokojeno s kvalitou vyšetření tělesného stavu – 97 %. Z toho lze usoudit, že lékař nehodlá 

žádný stav podcenit a věnuje mu maximální péči. Další skupina otázek (otázky č. 4 – 6) byla 

zaměřena na porozumění respondenta s léčbou a testy a důvěru směrem k lékaři. Dobře 

dopadly otázky se zaměřením a na důvěru k lékaři – 98 % (otázka č. 6), a vysvětlení účelu 

léčby a testů 80 % (otázka č. 4) – známka 1. Horší situace nastala při položení důležitých 

otázek a následné porozumění odpovědi lékaře. Lékař by měl první otázku zodpovědět 

odborně, medicínsky, poté pacientovi vysvětlit laicky, aby veškerá medikace probíhala 

správně nejen ze strany odborníka, ale především pacienta. Známkou 1 hodnotilo 60 % 

respondentů a známkou 2 34 % (otázka č. 5). 

 

Graf 3.11 Hodnocení otázek kvality II – Subjekt A 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Následující skupina otázek (otázky č. 7 – 9) souvisela s možnostmi telefonického spojení  

do ordinace a poté i s lékařem, zda je dostatečně ochoten konzultovat po telefonu. S možností 

dohodnout si schůzku podle potřeb respondenta je spokojeno 62 % - označena známka 1  

a následuje známka 2 – 30 % (otázka č. 7). Respondenti by se měli objednávat delší dobu 

dopředu (kromě akutních případů), aby si zajistili lepší čas plánované schůzky, např. 

preventivní prohlídky, očkování, ošetření narozeného dítěte. 75 % je spokojeno s možnostmi 

dovolání se do ordinace (otázka č. 8). Téměř naprostá většina je spokojena s osobní 

konzultací s lékařem telefonicky – 97 % (otázka č. 9). Otázkami č. 10 – 12 se zjišťovala doba 

strávená v čekárně a dostatek soukromí při vyšetření. Se soukromím u Subjektu A bylo 

spokojeno 99 % respondentů, čili 198 (otázka č. 10). Soukromí mohlo být narušeno 

naléhavým telefonem nebo příchodem zdravotní sestry. Jedny z nejhůře hodnocených otázek 

jsou ohledně doby strávené v čekárně. Z odpovědí vyplývá, že v objednanou dobu nebyl 
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ošetřen žádný pacient – 0 % (otázka č. 11). Tři čtvrtiny respondentů označilo toto kritérium 

známkou 3. Doba strávená v čekárně bez objednání dopadla ještě hůře, respondenti 

označovali známku 4 a dokonce 12 udělilo známku 5 (otázka č. 12). Na tuto oblast by se měli 

lékaři, nebo spíše zdravotní sestry, více zaměřit a pokusit se vylepšit systém objednávání,  

i když je to velmi složité, protože přednost mají vždy akutní případy. Výsledky jsou v Grafu 

3.11. 

Hodnocení čekárny, ordinace a práce zdravotní sestry je uvedeno v Grafu 3.12. S přístupem, 

ochotou, zručností zdravotní sestry je plně spokojeno 21 % (42 respondentů). Dalších 29 % 

udělilo známku 2 a 48 % známku 3 (otázka č. 13). Dá se říci, že 2 % nebyla téměř spokojena.  

Pohodlí a vybavení ordinace a čekárny (otázka č. 14) bylo nejčastěji hodnoceno za 1 (52 %). 

S podobnými výsledky skončila i čistota ordinace a čekárny. Známku 1 udělilo 63 % 

respondentů a 33 % známku 2 (otázka č 15).  

 

Graf 3.12 Hodnocení otázek kvality III – Subjekt A 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Poslední pasáží hodnotící kvalitu byla spokojenost s dobou strávenou v čekárně, vysvětlení 

delší čekací doby, a zda je měněn objednaný termín návštěvy lékařem. Ve zmíněných 

otázkách bylo na výběr z možností ano, ne anebo v minutách strávené čekání. Z průzkumu 

vyplynulo, že 60 % respondentů stráví v čekárně (otázka č. 19) dobu do 60 minut.  

Druhou nejčastější odpovědí bylo se 30 % déle než 60 minut. Pouze 1 %, což jsou  

2 respondenti, uvedlo možnost do 10 minut. 96 % respondentů uvedlo, že jim nebyla 

vysvětlena delší doba čekání (otázka č. 20). Hlavními důvody zde bývají přednostní akutní 

případy nebo maximálně vynaložený čas pacientovi. Subjekt A má vždy pečlivě naplánovaný 

pracovní rozvrh, tudíž nemusí zbytečně měnit dopředu objednané termíny, tato odpověď byla 

ohodnocena 100 % (otázka č. 21). 
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Dotazník zahrnoval celkem 26 číslovaných otázek, z čehož v 6 otázkách byla hodnocena 

dostupnost. Z hlediska hodnocení dostupnosti Subjektu A dopadla nejlépe dopravní 

dostupnost ordinace (otázka č. 17), známku 1 udělilo 43 % respondentů. Špatně skončily 

parkovací podmínky u ordinace (otázka č. 18). Respondenti se k ordinaci sice dostanou 

automobilem, ale zaparkovat už je problém. Nespokojenost je vyjádřena převahou označení 

známky 5 (61 %). Ordinace se nachází v ulici s rodinnými domy, tudíž zde nejsou žádná 

vyhrazená parkovací místa pro pacienty a parkují před domy místních. Umístění ordinací  

by respondenti spíše změnili. Známku 1 dalo jen 22 % a 6 % by ordinaci úplně přemístilo  

na vhodnější místo, třeba blíže ke zdravotnímu středisku (otázka č. 16). Další otázky byly 

zaměřeny na dostupnost zdravotního zařízení zahrnující způsob dopravy do ordinace, 

dojezdovou dobu a nejvíce vyhovující ordinační hodiny. Z dotazníkového šetření vyplynulo 

dle odpovědí na otázku č. 24, že nejvíce respondentů navštěvuje Subjekt A automobilem  

(56 %) a pěšky (31 %). Jinými dopravními prostředky jsou MHD 11 % a kolo 2 %. Na otázku 

č. 25, jak dlouho cestují respondenti do ordinace z místa trvalého bydliště, odpovědělo 48 %  

15 – 30 min. Možnost déle než 60 min. nebyla v žádném dotazníku označena.  

Druhou nejčastější odpovědí byla doba cestování do 15 min. – 44 %. Odpověď byla nejčastěji 

označena obyvateli obce, ve které má lékař ordinaci. Nejčastěji voleným časem pro návštěvu 

lékaře (otázka č. 26) byly dopolední hodiny 64 %, z toho 33 % mezi 7 – 10 hod.  

Zbylých 36 % preferuje odpolední ordinační dobu. Pozdější hodiny upřednostňuje 8 % 

respondentů, a to mezi 15 – 18 hod. Tato hodina vyhovuje zaměstnaným respondentům. 

Následující 2 otázky byly zaměřeny preference. Hlavním důvodem pro výběr lékaře (otázka  

č. 22) bylo doporučení známých 38 % (76) a nejbližší lékař v okolí 35 % (70). Masmédia 

(tisk, letáky, internet, apod.) nejsou v oboru PLDD hojně používanou formou propagace.  

Jde především o dobrou zkušenost s lékařem. Mezi jiné odpovědi (4 %) je možno zařadit 

osobní známost s lékařem nebo vlastní výběr bez předchozího doporučení, např. v případě 

přestěhování. Otázka č. 23 byla zaměřena na pohlaví a věk PLDD. Z odpovědí vyplynulo,  

že respondenti upřednostňují lékaře ženského pohlaví nad 40 let – 106. Nejméně lidí  

by si vybralo lékaře muže do 40 let – 18. 

Při zjišťování individuálních informací o respondentovi podle pohlaví pacientů využilo služeb 

lékaře 63 % žen (126) a 37 % mužů (74). Otázkou, v jaké obci podle počtu obyvatel je trvalé 

bydliště dítěte nebo dorostu, byla zjištěna struktura výběrového souboru podle počtu obyvatel 

obce. Na výběr bylo šest možností s nejvyšší možnou hodnotou 30 000 obyvatel a více,  

jelikož v okolí Subjektu A se nacházejí menší obce a není zde předpoklad delšího dojíždění. 
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Nejvíce dětí a dorostu žije v obci o počtu obyvatel 500 – 1 999 (49 %). 24 % (48)  

je z obce 2 000 – 4 999 obyvatel, 19 % (38) z obce do 499 obyvatel, 6 % (12) z obce  

5 000 – 14 999 obyvatel a 2 % (4) jsou z obce 15 000 – 29 999 obyvatel. Možnost 30 000  

a více nebyla použita. Další otázka byla zaměřena na nejvyšší dosažené vzdělání respondenta. 

Výběr byl ze čtyř možných odpovědí. Odpověď základní a učňovské vzdělání mohl vyplnit 

jak pacient od 15 let, tak doprovod nezletilého pacienta. Středoškolské vzdělání ukončené 

maturitní zkouškou označilo 45 % (90) respondentů, 38 % (76) je vyučeno, 12 % (24) má 

základní vzdělání a vysokoškolské 5 % (10). Podle ekonomické aktivity respondentů 

navštívilo lékaře nejvíce zaměstnaných 53 % (106), důchodci 16 % (32), nezaměstnaní 11 % 

(22), studenti 10 % (20), OSVČ 6 % (12) a osoby s jinou ekonomickou aktivitou, do které 

můžeme zařadit zejména mateřskou dovolenou 4 % (8). Další dotazníkovou otázkou bylo, zda 

trápí dítě nebo dorost v současné době nemoc nebo stav, který trvá déle než 3 měsíce. 

Odpověď ano byla u 4 % – 8 respondentů. Poslední z otázek týkajících se individuálních 

informací o pacientovi byla otázka na četnost návštěvnosti Subjektu A. Na výběr byly 

možnosti velmi málo, pravidelně – využívám bezplatných preventivních prohlídek, často. 

Nejfrekventovanější odpovědí byly pravidelné návštěvy 80 % (160) respondentů. Velmi málo 

navštěvuje lékaře 18 % (36) respondentů a často 2 % (4).  

 

Graf 3.13 Hodnocení otázek kvality I – Subjekt B 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Nyní bude vyhodnocen dotazník Subjektu B. Zájem Subjektu B o individuálního pacienta 

znázorňuje Graf 3.13. S poskytnutým časem při lékařském vyšetření (otázka č. 1) bylo plně 

spokojeno pouze 12 % respondentů a hodnotilo indikátor známkou 1. Respondenti označili 

nejčastěji hodnocení 2 – 72 %. 2/3 jsou spokojeny se zájmem lékaře o osobní situaci  

či problém – 68 % (otázka č. 2). Nejvíce respondentů je však spokojeno s kvalitou vyšetření 

tělesného stavu – 99 % (otázka č. 3). Subjekt B věnuje maximální péči svým pacientům,  

ti jsou spokojeni se zájmem lékaře o pacienta a provedeným vyšetřením. Účel léčby a testů, 
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dostačující odpovědi na otázky, jejich porozumění a důvěra byla hodnocena dalšími otázkami 

č. 4 – 6. Důvěru k lékaři mělo 99 % respondentů (otázka č. 6). Vysvětlení účelu léčby a testů 

plně porozumělo 84 % (otázka č. 4) – známka 1. Při položení důležitých otázek a následnému 

porozumění odpovědi lékaře hodnotilo známkou 1 57 % respondentů a známkou 2 38 %  

(otázka č. 5). 

 

Graf 3.14 Hodnocení otázek kvality II – Subjekt B 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Výsledky související s možností telefonického spojení do ordinace a poté i s lékařem,  

zda je dostatečně ochoten konzultovat po telefonu jsou v Grafu 3.14. 49 % respondentů je 

spokojeno s možností dohodnout si schůzku podle potřeb, následuje známka 2 – 39 % (otázka 

č. 7). S možností dovolání se do ordinace je spokojeno 80 % (otázka č. 8). Téměř naprostá 

většina je spokojena s osobní konzultací s lékařem telefonicky – 91 %. Doba strávená 

v čekárně a dostatek soukromí při vyšetření bylo zjištěno otázkami č. 10 – 12. Se soukromím 

u Subjektu B bylo spokojeno 99 % respondentů, čili 198 – stejně jako u Subjektu A (otázka  

č. 10). Z odpovědí vyplývá, že v objednanou dobu nebyl ošetřen žádný pacient – 0 %.  

Tato otázka byla nejlépe hodnocena známkou 3 – 90 %, zbylých 10 % volilo známku 4 a 5 

(otázka č. 11). Doba strávená v čekárně bez objednání dopadla ještě hůře, respondenti označili 

zejména známku 4 (74 %), poté 5 (24 %) a 3 (2 %) – otázka č. 12. 

V Grafu 3.15 je uvedeno hodnocení čekárny, ordinace a práce zdravotní sestry. S přístupem, 

ochotou, zručností zdravotní sestry je nejčastěji spokojeno (hodnocení 2) 49 %  

(98 respondentů). Dalších 32 % udělilo známku 3 a 18 % známku 1 (otázka č. 13). 1 % 

nebylo absolutně spokojeno. Pohodlí a vybavení ordinace a čekárny (otázka č. 14) bylo 

nejčastěji hodnoceno za 1 (39 %). Zbylá hodnocení byla v rozmezí mezi 18 – 22 %. Známkou 

2 (39 %) hodnotili respondenti čistotu ordinace a čekárny. Známku 1 udělilo 30 % 

respondentů a 14 % známku 5 (otázka č. 15).  
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Graf 3.15 Hodnocení otázek kvality III – Subjekt B 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Kvalita byla hodnocena ještě otázkami č. 19 – 21. Zaměřeny byly na spokojenost s dobou 

strávenou v čekárně, vysvětlení delší čekací doby, a zda je měněn objednaný termín návštěvy 

lékařem. Z průzkumu vyplynulo, že 50 % respondentů stráví v čekárně (otázka č. 19) dobu 

delší než 60 minut. Druhou nejčastější odpovědí bylo se 40 % do 60 minut. Pouze 10 %, což 

je 20 respondentů, uvedlo možnost do 30 minut. Možnost do 10 minut nebyla použita. 100 % 

respondentů uvedlo, že jim nebyla vysvětlena delší doba čekání (otázka č. 20). Subjekt B 

taktéž pečlivě plánuje svůj denní rozvrh a nemění dopředu objednané termíny.  

Nikdo z dotazovaných neoznačil odpověď ano (otázka č. 21). 

Při hodnocení dostupnosti Subjektu B dopadla nejlépe dopravní dostupnost ordinace  

(otázka č. 17), známku 1 udělilo 63 % respondentů. Špatně skončily parkovací podmínky  

u ordinace (otázka č. 18). Nespokojenost je vyjádřena označením známky 5 (72 %).  

Před ordinací B je 5 parkovacích míst, z toho 2 místa zaberou lékař a zdravotní sestra. 

Umístění ordinací by změnilo 19 % respondentů, kteří označili hodnocení 4 a 5 (otázka č. 16). 

Známku 1 udělilo 35 %, 2 20 % a 3 26 %. Další otázky byly zaměřeny na dostupnost 

zdravotního zařízení zahrnující způsob dopravy do ordinace, dojezdovou dobu a nejvíce 

vyhovující ordinační hodiny. Z dotazníkového šetření vyplynulo dle odpovědí na otázku č. 24, 

že nejvíce respondentů navštěvuje Subjekt B automobilem (69 %) a pěšky (25 %). MHD jen  

6 % a možnost dopravy na kole nebyla označena. Na otázku č. 25, jak dlouho cestují 

respondenti do ordinace z místa trvalého bydliště, odpovědělo 53 % do 15 min. Možnost déle, 

než 60 min. nebyla v žádném dotazníku označena. Druhou nejčastější odpovědí byla doba 

cestování 15 – 30 min. – 43 %. Odpověď byla označena cestujícími MHD a automobilem. 

Nejčastěji voleným časem pro návštěvu lékaře (otázka č. 26) byly dopolední hodiny 74 %, 

z toho 45 % mezi 7 – 10 hod. Zbylých 26 % preferuje odpolední ordinační dobu. Pozdější 

hodiny upřednostňuje 16 % respondentů, a to mezi 15 – 18 hod. 
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Subjekt B v průběhu dotazníkového šetření navštívilo podle pohlaví dítěte 58 % žen (116)  

a 42 % mužů (84). Nejvíce pacientů žije v obci o počtu obyvatel 5 000 – 14 999 (61 %). 33 % 

(66) pacientů je z obce 500 – 1 999 obyvatel, 3 % z obce 2 000 – 4 999 obyvatel, 2 % z obce 

do 499 obyvatel a 1 % je z obce 15 000 – 29 999 obyvatel. Možnost 30 000 a více nebyla 

použita. Další otázka byla zaměřena na nejvyšší dosažené vzdělání respondenta. 

Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou označilo 58 % (116) respondentů,  

16 % (32) je vyučeno, 15 % (30) má vysokoškolské vzdělání a základní 11 % (22).  

Podle ekonomické aktivity respondentů navštívilo lékaře nejvíce zaměstnaných 66 % (132), 

důchodci a nezaměstnaní po 9 % (18), OSVČ 7 % (14), studenti 6 % (12), a osoby s jinou 

ekonomickou aktivitou (např. mateřská dovolená) 13 % (26). Další dotazníkovou otázkou 

bylo, zda trápí dítě nebo dorost v současné době nemoc nebo stav, který trvá déle než 3 

měsíce. Odpověď ano byla u 1 % – 2 respondenti. Poslední z otázek týkajících  

se individuálních informací o pacientovi byla otázka na četnost návštěvnosti Subjektu B. 

Nejfrekventovanější odpovědí byly pravidelné návštěvy 67 % (134) respondentů. Velmi málo 

navštěvuje lékaře 32 % (64) respondentů a často 1 % (2). 
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4 Zhodnocení hospodaření vybraných praktických lékařů pro děti 

a dorost, návrhy a doporučení 

V kapitole bude zhodnoceno hospodaření a budou udělena doporučení zkvalitnění 

poskytovaných zdravotních služeb PLDD. Na hospodaření Subjektu A i B má vliv struktura 

příjmů a výdajů, kde nejdůležitější příjmovou položkou jsou příjmy od zdravotních 

pojišťoven. Z hlediska výdajů tvoří největší položku mzda zdravotní sestry, ale také provozní 

režie k zajištění chodu celé lékařské praxe. 

Výsledky hospodaření obou Subjektů byly v letech 2009 – 2013 přebytkové. Konečné 

výsledky hospodaření po zdanění obou Subjektů jsou v Grafu 4.1. Výsledek hospodaření 

Subjektu B měl klesající tendenci, a to od 1 853 627 Kč po 1 373 691 Kč. Subjektem A byl 

zaznamenán podobný vývoj, avšak ne pravidelný, v roce 2013 se situace změnila, výsledek 

hospodaření vzrostl o 38 823 Kč oproti předcházejícímu roku.  

Příjmy Subjektu A byly v rozmezí 1 231 615 Kč až 1 463 862 Kč během pěti sledovaných let. 

U Subjektu B byl klesající trend příjmů od roku 2009 – 2012. V roce 2013 vznikl mírný 

nárůst oproti roku 2012 o 11 746 Kč. Hlavním zdrojem financování PLDD jsou příjmy  

od zdravotních pojišťoven. Další příjmy PLDD mají z regulačních poplatků a výkonů 

hrazených pacienty (Subjekt A Tab. 3.4, Subjekt B Tab. 3.6). Kapitační platba tvořila  

u Subjektu A 58 – 71 % příjmů, zatímco u druhého lékaře 80 – 86 %. Jedním z návrhů  

na zvýšení příjmů lékařů jsou pozvánky na preventivní prohlídky dětí a zdůraznění nutnosti 

těchto prohlídek zákonným zástupcům. Preventivní prohlídky dětí jsou stanoveny vyhláškou 

č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů. Všeobecná 

preventivní prohlídka je prováděna u dětí a dorostu do 2 dnů po propuštění ze zdravotnického 

zařízení (u novorozenců), ve 14 dnech věku, 6 týdnech, 3, 4 – 5, 6, 8, 10 – 11, 12, 18 

měsících, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 letech a před ukončením péče u PLDD.  

Účastí v bonifikačních programech zdravotních pojišťoven je možno zvýšit příjmy. 

Bonifikaci je možné zvýšit např. přijetím ke školení absolventa medicíny, který se rozhodl  

pro výkon povolání v oboru PLDD. VZP ČR a ČLK podporují celoživotní vzdělávání lékařů. 

Pokud Subjekty získají Diplom celoživotního vzdělání ČLK, bude navýšena úhrada  

za poskytnuté hrazené služby PLDD na výslednou hodnotu bodu o 0,01 Kč. Lékaři však musí 

splnit určité podmínky, a to účastí na vzdělávacích akcích, klinických stážích a dnech, 

publikační a přednáškovou činností, studiem odborné literatury a elektronickou formou 
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vzdělávání. Posledním návrhem k získání finančních prostředků může být rozšíření činnosti  

o prodej potravinových doplňků a vitamínů.  

Celkové výdaje lékařů tvoří podle výše provozní režie, mzdy a spotřebovaný materiál. 

Provozní režie byly kromě roku 2009 o 100 – 200 tis. Kč vyšší u Subjektu B. Lékařem je 

vynakládáno více peněžních prostředků na spotřebu elektrické energie, vody, tepla, poštovní 

služby, předplatné, bankovní poplatky, odpisy, pohonné hmoty, leasing přístrojů, pojištění  

a semináře. Dále spotřeboval více zdravotnického materiálu, v průměru cca o 50 tis. Kč ročně. 

Subjekt A měl ve všech sledovaných letech vyšší mzdové výdaje, kde jsou započteny výdaje 

na úklid, účetní, stravné a mzdu zdravotní sestry. Zdravotní sestra Subjektu A je lépe finančně 

ohodnocena, a to o 42 324 Kč ročně. Na základě zjištěných skutečností je doporučeno 

Subjektu A v rámci snížení výdajů zrušit pevnou telefonní linku a rozhlasové vysílání.  

Dále je navrženo ukončit smlouvu s úklidovou firmou a najmout např. sanitární pracovnici  

na dohodu o pracovní činnosti jako přivýdělek ke starobnímu důchodu. Subjektu B je naopak 

doporučeno, aby najal pracovníka na provádění pravidelného úklidu. Doposud je úklid 

zajišťován zdravotní sestrou, ale pacienti podle dotazníkového šetření nejsou spokojeni 

s čistotou ordinace a čekárny. Subjekt B by měl zvážit setrvání u bankovní instituce,  

jelikož placené roční bankovní poplatky jsou příliš vysoké. 

 

Graf 4.1 Dosažené výsledky hospodaření po zdanění Subjektu A i B (v Kč) 

 
Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Tab. 4.2, je ukázán výpočet kapitační platby za měsíc prosinec roku 2013. Konečná měsíční 

kapitační platba v korunách je závislá na věkové skupině, výši indexu a počtu registrovaných 

pacientů. Vypočtena je vynásobením hodnoty indexu počtem pacientů a základní kapitační 

sazbou (49 Kč pro oba lékaře). Tabulkou byla srovnána kapitační platba obou lékařů. 

Výpočtem je potvrzeno, čím více registrovaných pacientů má lékař ve věkové skupině 

s vysokým indexem, jeho příjem je vyšší. Subjekt A má ve věku 0 – 4 roky 202 
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registrovaných pacientů a ve skupině 15 – 19 let jen 177 pacientů, rozdíl je 30 028 Kč. 

Naopak u Subjektu B je registrováno méně pacientů 0 – 4 roky (398) a více ve věku 15 – 19 

(411). Přesto je kapitační platba pro nižší věkovou skupinu výnosnější, a to o 56 114 Kč. 

 

Tab. 4.2 Výpočet kapitační platby k 31. 12. 2013 

Věková skupina Index 
Počet pacientů Kapitační platba v Kč 

Subjekt A Subjekt B Subjekt A Subjekt B 

0 – 4 3,91 202 398 38 701 76 253 

5 – 9 1,70 199 578 16 577 48 147 

10 – 14 1,35 194 659 12 833 43 593 

15 – 19 1,00 177 411 8 673 20 139 

Zdroj: Interní materiál, vlastní zpracování. 

 

Lékař (poskytovatel) si však nemůže sám určovat, jaké pacienty a v jaké věkové kategorii 

přijme nebo nepřijme do zdravotní péče. Pravidla jsou pevně stanovena z. č. 372/2011 Sb.,  

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.  

V § 48 odst. 1 poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta  

do péče, pokud: 

 by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání 

provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení 

zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, 

kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality 

a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým, 

 by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních 

služeb v oboru VPL a PLDD výkon návštěvní služby, nebo 

 není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu 

podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce 

z jiných států EU, EHP, Švýcarské konfederace, či ze států, se kterými má ČR 

uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky  

na zdravotní péči. 

Dále v odst. 2 poskytovatel může ukončit péči o pacienta v případě, že prokazatelně předá 

pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele, pominou důvody pro poskytování 

zdravotních služeb, pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb, 

pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně 
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nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb 

vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním 

stavem, přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb. 

Ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození 

zdraví pacienta. I tato omezení mají podstatný vliv na velikost výsledné měsíční kapitační 

platby. 

Z výsledků dotazníkového šetření v rámci diplomové práce vyplynulo několik doporučení  

pro oba Subjekty. Jelikož si respondenti Subjektu A nejvíce vybírali lékaře na základě 

doporučení známých (38 %) a nejbližšího lékaře v okolí (35 %), je velmi důležité, aby lékař 

byl vůči svým pacientům vstřícný, vlídný, ochotný, pečlivý, a to se může odrazit na tom,  

že se budou u něj registrovat noví pacienti na základě kladného doporučení. Respondenti 

Subjektu B se rozhodli podle kritéria nejbližšího lékaře v okolí (47 %). Jelikož Subjekt B  

má ordinaci ve větší obci, než Subjekt A, kde je podstatně větší počet PLDD, musí se snažit, 

aby lidé preferovali spíše jeho, než ostatní PLDD v obci. Subjektu B je doporučena změna 

ordinačních hodin, a to z toho důvodu, že čas, který respondentům nejvíce vyhovuje, je mezi 

7:00 – 10:00 hod., ale lékař začíná ordinovat až v 7:30, ve středu v 8:30 a ve čtvrtek 

dopoledne vůbec neordinuje. Respondenti nejčastěji cestují do ordinace Subjektu A i B 

automobilem. S tím úzce souvisí otázka, při které byly hodnoceny parkovací podmínky. 

Známku 5 označilo min. 61 % u obou lékařů. Lékaři by měli vyhradit více parkovacích míst 

pro pacienty.  

Z hlediska hodnocení kvality poskytnutých služeb Subjektu A byli respondenti naprosto 

spokojeni (uděleno hodnocení 1) s kvalitou vyšetření tělesného stavu (97 %), měli důvěru 

k lékaři 98 %, rozuměli vysvětlení účelu léčby a testů (80 %), mohli osobně konzultovat 

s lékařem po telefonu (97 %), 99 % respondentů bylo spokojeno se soukromím u lékaře  

a u žádného z respondentů nebyl změněn předem objednaný termín schůzky ze strany lékaře  

(100 %). Nejhůře byly hodnoceny otázky zaměřené na čekací dobu, ať už se jednalo  

o respondenty objednané či neobjednané. Z odpovědí vyplynulo, že v objednanou dobu nebyl 

ošetřen žádný respondent a daleko více nebyli spokojeni respondenti neobjednaní. Objednací 

systém je v kompetenci zdravotní sestry. Zdravotní sestra dále rozhoduje o pořadí 

neobjednaných pacientů, jak vstoupí do ordinace, a to je dle příchodu pacienta do čekárny, 

mimo akutní případy, ty mají vždy přednost. Zde jsou doporučeny alespoň 30 – 40 min. 

intervaly mezi jednotlivými objednanými pacienty pro případ akutních zdravotních stavů. 

Respondentům nebylo z 96 % vysvětleno, proč musejí čekat déle. Zde by měl lékař  
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či zdravotní sestra vysvětlit objednaným delší čekací dobu. Subjekt A by měl oznámit 

zdravotní sestře, že z průzkumu vyplynula nespokojenost s jejím přístupem, ochotou  

a zručností, aby zvážila své dosavadní jednání. 

Respondenti Subjektu B, kteří udělili hodnocení 1, vyjádřili spokojenost s vyšetřením 

tělesného stavu (99 %), vysvětlením účelu léčby a testů (84 %), důvěrou k lékaři (99 %), 

možností dovolání se do ordinace (80 %), osobní telefonickou konzultací s lékařem (91 %)  

a se soukromím (99 %). Subjektu B je doporučena lepší organizace využití pracovního času. 

Pouze 12 % respondentů bylo plně spokojeno s časem vyhrazeným pro vyšetření. Subjekt B  

má hodně registrovaných pacientů a neměl by přijímat nové, spíše se zaměřit na stávající  

a vylepšit služby, zejména jejich časový harmonogram. S tímto doporučením souvisí  

i výsledky u otázek, kde je dotazován zájem lékaře o osobní problém respondenta  

a porozumění odpovědi při dotazu na lékaře. Dále je navrženo stejné doporučení, jako  

u Subjektu A, pro systém objednávání pacientů. Navíc by Subjekty mohly z odpolední 

ordinační doby vyhradit poslední 2 hodiny pouze pro objednané pacienty. Z odpovědí totiž 

vyplulo, že v objednanou dobu nebyl ošetřen žádný respondent a hodnocení proběhlo 

především na stupnici 3. Podobně skončilo hodnocení doby strávené v čekárně bez objednání, 

ale za 4. Subjekt B by měl zvážit modernizaci již zastaralé čekárny. 

Perspektivní pro Subjekt A i B je program AKORD od VZP ČR, který byl spuštěn  

1. 7. 2009 i pro PLDD. Zapojení Subjektů do programu může mít pozitivní vliv na všechny tři 

analyzované oblasti, tedy na hospodaření, kapitační platby a spokojenost pacientů. Navýšena 

by byla kapitační platba za pojištěnce VZP ČR (o 5 Kč) a dále navíc 15 %  

z objemu roční bonifikace tehdy, pokud lékař nepřekročí limit započitatelné péče. Příjmy 

z dodatečného ohodnocení Subjektů by měly dopad na vyšší, kladný výsledek hospodaření. 

Z hlediska spokojenosti pacientů je programem garantována doba strávená v čekárně  

při objednání, která nemá překročit 15 min., pokud tomu nezabrání závažné okolnosti, 

zejména poskytování nutné a neodkladné péče. V síti lékařů zapojených do programu 

AKORD funguje vzájemná informovanost o zdravotní „historii“ pacienta, tudíž nejsou 

prováděna žádná nadbytečná vyšetření. Tento fakt ušetří čas pacientovi i lékaři (navíc  

i finanční prostředky VZP ČR). 
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5 Závěr 

Zdravotnický systém je souhrnem služeb, které jsou na daném území vymezeny právními 

normami. Normami je určena správa, řízení i financování. Zdravotnickým systémem jsou 

poskytovány zdravotní služby primární, sekundární a terciární. Cílem těchto služeb je udržet 

nebo zlepšit zdravotní stav pacientů. V ČR existuje zákonem garantovaná zdravotní péče, 

která je hrazena z fondu veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění je placeno 

pojištěnci, zaměstnavateli a státem za určitou skupinu. Poskytování zdravotní péče 

v ordinacích PLDD má charakteristiky odborné, organizační a ekonomické. PLDD je 

nezávislým podnikatelem a všeobecná praxe je základní ekonomickou a organizační 

jednotkou zdravotnického systému. Skladba pacientů je klinicky i sociálně rozmanitá,  

ale pacienti mají určité společné charakteristiky. Profil práce PLDD je dán skladbou  

a potřebami pacientů, organizací praxe a kompetencemi lékaře. Podle míry závažnosti stavu 

volí VPL svůj přístup a využití širokého spektra specializovaných služeb, ambulantních  

i ústavních. 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit hospodaření dvou vybraných PLDD za roky  

2009 – 2013 a dále navrhnout doporučení ke zlepšení vycházející z dotazníkového šetření.  

Cíl byl naplněn analýzou a srovnáváním příjmů a výdajů lékařů v daných letech. Na tomto 

základě bylo zjištěno konečné hospodaření, které bylo u Subjektů přebytkové ve všech letech. 

Druhá část diplomové práce byla pouze teoretická. Pozornost zde byla věnována především 

organizaci primární péče v ČR. Podle Světové zdravotnické organizace bylo zdraví 

definováno jako stav úplné tělesné, psychické, sociální pohody a je měřeno epidemiologií. 

Zdravotní stav jedince je ovlivňován základními determinantami zdraví, zejména životním 

stylem a prostředím. Důležitá je zdravotní výchova zaměřená na duševní, tělesný a sociální 

rozvoj lidí. Zdravotnickými pracovníky je prováděna zdravotní péče. V ČR je rozlišována 

zdravotní péče podle druhu a formy. Časovou naléhavostí a účelem poskytnutí jsou určeny 

druhy. Formy zdravotní péče jsou ambulantní, jednodenní, lůžková a zdravotní péče 

poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Prostřednictvím kombinované 

kapitačně výkonové platby, kombinované kapitačně výkonové platby s dorovnáním kapitace  

a seznamu výkonů jsou hrazeny zdravotní služby PLDD. Tyto finance jsou přerozdělovány 

zdravotními pojišťovnami jednotlivým poskytovatelům. 

Na základě dostupných údajů byla provedena analýza a srovnání hospodaření dvou Subjektů. 

K 31. 12. 2013 registroval Subjekt A 772 pacientů, 53 % bylo registrováno u VZP ČR a 0 – 4 
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roky (26 %) byla nejpočetnější skupina. Subjekt B registroval 2 046 pacientů, 42 % bylo 

registrováno u VZP ČR a 10 – 14 let byla nejpočetnější skupina (32 %). Na rozdíly  

v příjmech měl vliv počet registrovaných pacientů, jejich věk, počet a náročnost jednotlivých 

výkonů. Výše výdajů obou Subjektů nebyla příliš rozdílná, v roce 2013 měl Subjekt B výdaje 

vyšší pouze o 90 882 Kč. Subjektem B bylo více peněžních prostředků vydáno na provozní 

režie a materiál, ale méně na mzdy. 

Z dotazníkového šetření zaměřeného na kvalitu, dostupnost a preference respondentů shodně 

vyplynulo, že byli spokojeni v rámci poskytnutých služeb s kvalitou vyšetření tělesného 

stavu, vysvětlením účelu léčby a testů, soukromím, dovoláním se a následnou konzultací 

s lékařem telefonicky. Většina důvěřovala lékařům a ti neměnili předem objednané termíny. 

Velká nespokojenost byla především s dobou strávenou v čekárně, ať už se jednalo  

o objednané či neobjednané respondenty, a parkovacími podmínkami. Respondenti nejčastěji 

vybírali PLDD podle kritéria nejbližšího lékaře v okolí a dle doporučení známých.  

Dále preferovali čas návštěvy mezi 7 – 10 hod., cestovali do ordinací automobilem  

a upřednostnili ženu, lékařku, nad 40 let. 

První hypotéza, že na hospodaření PLDD má vliv věková struktura jejich pacientů, byla 

potvrzena. Výpočtem bylo potvrzeno, čím více registrovaných pacientů měli lékaři ve věkové 

skupině s vysokým indexem, jejich příjem byl vyšší. 

Druhá hypotéza, že hospodaření obou PLDD je přebytkové, byla na základě zjištěných dat 

potvrzena. Oba Subjekty ve sledovaných letech 2009 – 2013 hospodařily s přebytkem. 

Třetí hypotéza, že šetření spokojenosti pacientů ukáže, že většina (85 %) respondentů bude  

s prací a zázemím ordinace PLDD spokojena a že nejméně spokojeni budou respondenti  

s dostupností ordinace a čekací dobou, nebyla potvrzena na základě výsledků získaných 

z dotazníkového šetření u obou Subjektů. Potvrzeny byly pouze části týkající se práce PLDD, 

dostupnosti ordinace a čekací doby, avšak část zaměřená na zázemí ordinace nebyla 

potvrzena, protože respondenti nebyli spokojeni s pohodlím, vybavení, čistotou ordinace  

a čekárny. 

Primární péče je základní formou zdravotní péče zabezpečující dlouhodobé, komplexní  

a soustavné sledování vývoje zdravotního stavu pacientů. V životě člověka hraje zdraví 

nezastupitelnou roli a je velmi důležité pro kvalitu života. 
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Seznam zkratek 

CRP C-reaktivní protein 

ČLK Česká lékařská komora 

ČLS JEP  Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

ČM Čistá mzda 

ČPZP  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DP Důchodové pojištění 

DPH Daň z přidané hodnoty 

EHP Evropský hospodářský prostor 

EHS Evropské hospodářské společenství 

EKG Elektrokardiogram 

EU Evropská unie 

FO Fyzická osoba 

GA ČR Grantová agentura České republiky 

HDP Hrubý domácí produkt 

IGA Interní grantová agentura 

INR Mezinárodní normalizovaný poměr 

JHC Jihočeský kraj 

JMK Jihomoravský kraj 

KHK Královéhradecký kraj 

KVK Karlovarský kraj 

LBK Liberecký kraj 

MHD Městská hromadná doprava 

MKN Mezinárodní klasifikace nemocí 

MS Microsoft 

MSK Moravskoslezský kraj 

MŠ Mateřská škola 

MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

NP Nemocenské pojištění 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OLK Olomoucký kraj 
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ORL Otorhinolaryngologie (ušní-nosní-krční) 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 

OZP Oborová zdravotní pojišťovna 

PAK Pardubický kraj 

PHA Hlavní město Praha 

PL Praktický lékař 

PLDD Praktický lékař pro děti a dorost 

PLK Plzeňský kraj 

PO Právnická osoba 

RBP Revírní bratrská pokladna 

RHB Rehabilitace 

Sdružení Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky, občanské  

                            sdružení 

SP Sociální pojištění 

SPZ Státní politika zaměstnanosti 

SR Státní rozpočet 

SŠ Střední škola 

STC Středočeský kraj 

SZO Světová zdravotnická organizace 

ULK Ústecký kraj 

ÚZIS ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

VoZP ČR Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

VPL Všeobecný praktický lékař 

VŠ Vysoká škola 

VYS Kraj Vysočina 

VZ Vyměřovací základ 

VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna České republika 

ZP Zdravotní pojištění 

ZPMV ČR Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

ZP Škoda Zdravotní pojišťovna Škoda 
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Příloha č. 1 Tabelární seznam MKN-10 pro rok 2014 

Skupina Kapitoly Název kapitoly 

I. A00–B99 Některé infekční a parazitární nemoci 

II. C00–D48 Novotvary 

III. 
D50–D89 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající  

se mechanismu imunity 

IV. E00–E90 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 

V. F00–F99 Poruchy duševní a poruchy chování 

VI. G00–G99 Nemoci nervové soustavy 

VII. H00–H59 Nemoci oka a očních adnex 

VIII. H60–H95 Nemoci ucha a bradavkového výběžku 

IX. I00–I99 Nemoci oběhové soustavy 

X. J00–J99 Nemoci dýchací soustavy 

XI. K00–K93 Nemoci trávicí soustavy 

XII. L00–L99 Nemoci kůže a podkožního vaziva 

XIII. M00–M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

XIV. N00–N99 Nemoci močové a pohlavní soustavy 

XV. O00–O99 Těhotenství, porod a šestinedělí 

XVI. P00–P96 Některé stavy vzniklé v perinatálním období 

XVII. Q00–Q99 Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 

XVIII. 
R00–R99 Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 

nezařazené jinde 

XIX. S00–T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 

XX. V01–Y98 Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 

XXI. 
Z00–Z99 Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými 

službami 

XXII. U00–U99 Kódy pro speciální účely 

Zdroj: Aktualizace MKN-10 s platností od 1. ledna 2013 [online]. 
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Příloha č. 2 Počty zdravotnických zařízení VPL a PLDD 

Kraj 
VPL PLDD 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

PHA 505 521 520 520 520 237 238 237 237 240 

STC 459 462 459 465 471 233 234 235 236 236 

JHC 290 289 286 284 288 128 126 125 124 122 

PLK 234 233 230 233 234 102 102 103 103 101 

KVK 123 123 123 125 121 64 64 62 62 60 

ULK 315 317 313 314 318 157 155 157 156 153 

LBK 187 185 184 187 186 93 87 86 86 87 

KHK 239 240 238 240 242 116 116 115 115 113 

PAK 214 215 212 217 217 94 93 92 92 93 

VYS 217 217 216 216 212 104 104 104 100 99 

JMK 519 522 513 516 517 228 228 228 230 230 

OLK 297 291 292 293 293 141 139 138 137 135 

ZLK 286 284 284 283 281 115 111 114 112 113 

MSK 529 533 526 522 519 235 236 232 233 225 

Zdroj: Zdravotnické ročenky krajů za roky 2008 – 2012 [online]. 

 

Jednotlivé počty zdravotnických zařízení se liší dle velikosti kraje, hlavním ukazatelem je zde 

tedy počet obyvatel kraje. Největším krajem je Středočeský, Hlavní město Praha, 

Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Ve vyjmenovaných krajích sídlí více než 1 mil. 

obyvatel. Ostatní kraje jsou osídleny mezi 300 tis. až 830 tis. obyvateli. Nejméně lidnatým 

krajem je kraj Karlovarský, v roce 2012 zde žilo 301 726 obyvatel. Z tohoto důvodu má tento 

kraj nejméně zdravotnických zařízení. Pardubický kraj je druhý nejmenší a počet 

zdravotnických zařízení pro děti a dorost nedosahuje ani sta. Počty zdravotnických zařízení 

v jednotlivých letech se v krajích příliš neliší. Počty zdravotnických zařízení pro děti a dorost 

oproti zdravotnickým zařízením pro dospělé jsou nižší zhruba o jednu polovinu. Dětská  

a dorostová složka obyvatelstva tvoří kolem 20 % obyvatelstva ČR. S tímto faktem souvisí 

otázka, zda není příliš mnoho lékařů pro děti a dorost, když zbylých 80 % tvoří lidé 

v produktivním věku a senioři – pro tyto lidi je jen o jednu polovinu více lékařů pro dospělé. 
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Příloha č. 3 Počty VPL a PLDD (přepočtené počty) 

Kraj 
VPL PLDD 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

PHA 544,73 582,65 573,09 572,84 585,61 239,53 240,03 241,96 243,23 245,60 

STC 467,71 472,76 473,06 476,43 485,78 235,23 238,77 236,72 239,19 240,10 

JHC 291,50 296,32 299,06 304,18 309,53 129,05 128,50 127,40 128,34 127,50 

PLK 238,01 237,94 233,92 235,11 242,34 103,00 104,45 103,70 103,85 102,25 

KVK 126,25 127,75 130,55 129,70 127,00 64,85 64,67 62,90 63,70 60,45 

ULK 319,97 328,58 327,17 327,11 336,56 160,29 157,94 159,50 159,22 154,13 

LBK 194,63 194,43 189,51 193,52 190,90 89,25 84,25 83,10 83,40 84,70 

KHK 244,56 248,33 248,37 248,47 250,52 118,67 118,00 116,30 115,96 115,57 

PAK 213,64 215,79 216,59 222,51 220,14 92,57 92,28 90,53 89,68 90,78 

VYS 219,62 220,97 223,82 224,02 220,77 106,00 106,00 106,20 102,60 101,85 

JMK 526,77 534,66 526,49 533,46 536,16 225,24 226,24 226,57 230,02 229,58 

OLK 303,00 298,29 298,93 302,56 310,25 136,55 138,15 134,91 135,83 136,85 

ZLK 288,79 289,91 291,58 291,89 287,97 114,61 111,01 113,11 111,76 112,26 

MSK 548,37 556,55 565,20 564,41 559,60 241,80 234,59 231,91 233,41 225,30 

Zdroj: Zdravotnické ročenky krajů za roky 2008 – 2012 [online]. 

 

Ve všech krajích i letech je větší přepočtený počet lékařů, než je počet zdravotnických 

zařízení. Z toho vyplývá, že v jedné ordinaci může sloužit více lékařů nebo lékaři mají i další 

služby ve více obvodech. V roce 2012 pracovalo v ambulantní péči 71,1 % všech lékařů  

(33 396 úvazků lékařů). Ambulantní péče byla již téměř z 82 % poskytována v zařízeních 

soukromých. Z celkového počtu ambulantních lékařů zajišťovalo primární péči 46,4 % lékařů. 

Na 1 ambulantního lékaře připadalo v průměru 315 obyvatel. Na 1 VPL připadalo v roce 2012 

v průměru 1 632 registrovaných pacientů. Nejhustší síť ordinací VPL (tj. nejnižší počet 

registrovaných pacientů na 1 úvazek lékaře) je dlouhodobě v Hl. m. Praze a Olomouckém 

kraji (méně než 1 500 registrovaných pacientů). Naopak nejvyšší počet registrovaných 

pacientů na 1 úvazek lékaře vykázal kraj Středočeský a Pardubický (oba přes 1 814).  

Na 1 PLDD připadalo v průměru 949 registrovaných pacientů, s min. 866 registrovaných 

pacientů v kraji Hl. m. Praha a max. 1 023 pacientů v krajích Středočeském a Ústeckém.  

Na 1 gynekologa připadalo v průměru 3 211 registrovaných žen (min.: 2 488 v Hl. m. Praha; 

max.: 3 852 v kraji Pardubickém). Relace počtu léčených pacientů na 1 zubního lékaře činila 

1 202 (min.: 999 v Hl. m. Praha; max.: 1 444 v Kraji Vysočina). 
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Příloha č. 4 Počty ošetření dětské a dorostové složky v krajích 

Kraj 2008 2009 2010 2011 2012 

PHA 1 337 420 1 389 933 1 412 685 1 389 145 1 345 004 

STC 1 319 478 1 335 716 1 287 408 1 315 994 1 293 540 

JHC 832 844 798 755 782 793 821 129 778 622 

PLK 608 132 634 508 612 345 602 372 575 337 

KVK 342 097 330 682 307 920 317 929 315 829 

ULK 1 050 131 1 018 081 972 664 1 007 044 931 441 

LBK 545 852 531 168 495 957 486 348 470 391 

KHK 645 442 653 200 634 144 640 181 613 561 

PAK 604 131 627 619 593 867 613 545 587 309 

VYS 622 697 613 841 575 719 576 677 570 646 

JMK 1 346 571 1 329 299 1 285 178 1 400 540 1 293 491 

OLK 785 560 810 888 766 864 782 076 731 539 

ZLK 654 037 679 998 660 240 663 890 606 636 

MSK 1 486 024 1 479 221 1 407 823 1 438 470 1 332 259 

Zdroj: Zdravotnické ročenky krajů za roky 2008 – 2012 [online]. 

 

Nejvíce dětí bylo ošetřeno v roce 2008 v Moravskoslezském kraji, a to 1 486 024. Nejméně 

dětí bylo naopak ošetřeno v Karlovarském kraji ve všech sledovaných letech. Tato skutečnost 

je způsobena tím, že v Karlovarském kraji žije nejméně obyvatel ze všech krajů ČR a tím 

pádem je zde i nejméně dětí. U některých krajů lze zaznamenat klesající tendenci počtů 

ošetřených dětí, jsou jimi kraje Plzeňský a Liberecký. Dále bychom zde mohli zařadit i kraje 

Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Vysočina, Jihomoravský a Moravskoslezský, ale u těchto 

krajů došlo v roce 2011 k nárůstu počtu ošetření. 
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Příloha č. 5 Meziroční změny v počtech ošetření dětské a dorostové složky v krajích 

Kraj 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

PHA + 52 513 + 22 752 - 23 540 - 44 141 

STC + 16 238 - 48 308 + 28 586 - 22 454 

JHC - 34 089 - 15 962 + 38 336 - 42 507 

PLK + 26 376 - 22 163 - 9 973 - 27 035 

KVK - 11 415 - 22 762 + 10 009 - 2 100 

ULK - 32 050 - 45 417 + 34 380 - 75 603 

LBK - 14 684 - 35 211 - 9 609 - 15 957 

KHK + 7 758 - 19 056 + 6 037 - 26 620 

PAK + 23 488 - 33 752 + 19 678 - 26 236 

VYS - 8 856 - 38 122 + 958 - 6 031 

JMK - 17 272 - 44 121 + 115 362 - 107 049 

OLK + 25 328 - 44 024 + 15 212 - 50 537 

ZLK + 25 961 - 19 758 + 3 650 - 57 254 

MSK - 6 803 - 71 398 + 30 647 - 106 211 

Zdroj: Zdroj: Zdravotnické ročenky krajů za roky 2008 – 2012 [online], vlastní zpracování. 

 

Nejčastější meziroční přírůstky byly mezi sledovanými lety 2010 a 2011,  

pouze u Hl. m. Prahy, krajů Plzeňského a Libereckého byly úbytky. Nejvíce meziročních 

úbytků bylo mezi lety 2009 a 2010, kdy ve 13 ze 14 krajů byl zaznamenám úbytek, pouze 

v Hl. m. Praze byl přírůstek o 22 tis. případů. Ve všech krajích se snížil počet ošetření mezi 

lety 2011 a 2012. Nejmenší meziroční změna byla v Kraji Vysočina, a to 958 případů přibylo 

v roce 2011. Naopak největší meziroční změna byla v kraji Jihomoravském s přírůstkem 

115 362 případy v roce 2011. Ani v jednom z krajů pravidelně nepřibývá a neubývá počtů 

ošetření, situace jsou způsobeny náhodnými jevy. Dokonce ani zavedení regulačních poplatků 

v roce 2008 nevyvolalo výrazné změny v počtech ošetření dětí a dorostu. Právě snížení počtů 

ošetření mezi roky 2008 a 2009 není nijak výrazné. 
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Příloha č. 6 Počty lékařů ve vybraných zemích za rok 2011 

Země 
Na 100 tis. obyvatel 

Počet lékařů  Počet VPL Počet PLDD 

Belgie 291 112 12 

Bulharsko 386 66 18 

ČR 364 70 12 

Německo 373 156 14 

Estonsko 326 83 12 

Španělsko 399 75 13 

Francie 307 159 11 

Chorvatsko 284 50 17 

Kypr 300 - - 

Lotyšsko 214 58 12 

Litva 309 69 25 

Lucembursko 276 81 16 

Maďarsko 296 33 26 

Malta 324 159 14 

Rakousko 482 157 14 

Polsko 219 45 12 

Portugalsko - 199 14 

Rumunsko 239 84 10 

Slovinsko 250 51 23 

Finsko - 112 11 

Spojené království Velké Británie a Irska 276 80 14 

Island 351 56 5 

Norsko 372 246 13 

Švýcarsko 383 60 16 

Zdroj: Health care resources (non-expenditure data) [online]. 
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Příloha č. 7 Typy zdravotnických systémů 

Liberalistický model poskytování zdravotní péče vychází z názoru, že péče o zdraví je 

především záležitostí každého jednotlivce. Zdravotnické služby jsou chápány jako druh zboží, 

které podléhá zákonům tržní ekonomiky, popřípadě jsou najímáni jinými podnikateli 

(pojišťovny, soukromí lékaři, soukromé kliniky, apod.). Pacient v tomto pojetí vystupuje jako 

zákazník, lékař (popř. zdravotnické zařízení) jako podnikatel. Úloha státu má být ve smyslu 

tohoto pojetí minimální. Každému náleží tolik služeb, kolik je schopen financovat. Zdravotní 

péče je zajišťována ve většině případů soukromým zdravotním pojištěním, které je 

dobrovolné a založeno na komerčních principech. Lidé si soukromé pojištění můžou zařídit 

individuálně a vybrat si soukromou zdravotní pojišťovnu, nebo častěji prostřednictvím svých 

zaměstnavatelů. Zaměstnavatelské organizace platí zdravotní pojištění pro své zaměstnance  

a členy jejich rodiny, a to jako součást jejich sociálních programů. Zaměstnavatelům však 

není tato povinnost uložena zákonem. Zaměstnavatelé sjednávají pojištění u soukromých 

zdravotních pojišťoven. Existují v tomto modelu i veřejné zdravotní programy, které jsou 

zaměřeny na určité skupiny obyvatelstva (senioři, chudí lidé, vojáci či váleční veteráni). 

Zdravotní pojišťovny fungují na principu náhrady za škodu – výdaje jsou pacientovi 

proplaceny, ale nejdříve je musí uhradit sám pacient. Největším problémem systému jsou 

nepojištěné osoby (tvoří do 20 % populace země mající tento systém).
35

 Problémovými 

skupinami jsou chudí občané s nízkými příjmy, mladí lidé do 25 let a zaměstnaní lidé, kterým 

pojištění zaměstnavatel neposkytuje z důvodu vysokých nákladů. Předností systému je  

na prvním místě vysoká a odborná kvalita zdravotnické péče, dále podpora rozvoje 

medicínských technologie a soutěživost mezi zdravotnickými zařízeními. Naopak největším 

problémem systému je jeho nákladnost, malá dostupnost, nerovnost v poskytování zdravotní 

péče, nedostatečnost kontrolních mechanismů a velká finanční zátěž. Liberalistický model je 

uplatňován především v USA, na Filipínách a v některých jihoamerických zemích. 

Evropský pluralitní model (Bismarckův zaměstnanecký systém) byl zaveden jako 

celonárodní systém sociálního zabezpečení koncem 19. stol v Německu kancléřem  

Otto von Bismarckem. Nejprve byly přijaty sociální zákony, následovalo pojištění 

dlouhodobé ošetřovatelské péče, národní zdravotní pojištění, pojištění pracovních úrazů  

a invalidity, důchodové pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. Podstatou modelu jsou stálé 

finanční příspěvky, které má povinnost občan odvést do fondu zdravotních pojišťoven bez 

ohledu na budoucí spotřebu zdravotní péče (princip solidarity). Systém je většinou doplněn 

                                                             
35 HNILICOVÁ, Helena a Hana JANEČKOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví, s. 86. 
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možností soukromého zdravotního pojištění jako pojištění doplňkového. Pojišťovny 

proplácejí lékařům a nemocnicím, s nimiž mají uzavřené smlouvy, poskytnutou zdravotní 

péči. Pojišťovny jsou nevládní organizace, které spravují pojišťovací fondy. Ambulantní 

zdravotní služby jsou vykonávány soukromými lékaři na základě smluvních vztahů  

s pojišťovnami. Lékaři jsou placeni buď podle vykázaných výkonů, nebo podle počtu u nich 

registrovaných pacientů. Nemocnice jsou v převážné míře veřejné (státní) nebo soukromé 

založené na neziskovém principu a financování je založeno na základě smluvních vztahů  

s pojišťovnami. Stát se podílí na zajišťování zdravotní péče, kontrole služeb a dalších 

aktivitách. Model je uplatňován v Německu, Rakousku, Francii, Belgii, Nizozemsku, 

Švýcarsku, Japonsku a ČR. Zdravotní péče je poskytována ze zákona a stát je jejím garantem. 

Pojistné je placeno v závislosti na příjmech. Stát financuje příspěvky do fondu zdravotního 

pojištění za skupiny obyvatelstva, jako jsou děti, studenti, staří lidé a nezaměstnaní.  

Výše pojistného se v zemích liší a je stanoveno procentem z hrubého příjmu pojištěnce.  

Na úhradě zdravotního pojištění se podílí v určitém poměru zaměstnavatel i zaměstnanec.  

K největším přednostem systému patří zajištění všeobecně dostupná zdravotní péče ve velmi 

dobré kvalitě pro všechny obyvatele, dále svobodná možnost výběru zdravotní pojišťovny, 

lékaře nebo zdravotnického zařízení, podpora primární péče a přiměřené náklady.  

Mezi nedostatky lze zařadit vysoké administrativní náklady na straně pojišťoven a pojišťovny 

se mohou dostat do finančních obtíží při špatném managementu. 

 

Obr. 1 Model založený na povinném zdravotním pojištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DURDISOVÁ, Jaroslava. Ekonomika zdraví, s. 144. 
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Model národní zdravotní služby (Beveridgův univerzální systém) existuje ve dvou 

odlišných podobách. Odlišnosti jsou dány ekonomickými a politickými podmínkami země  

a určují tak vztahy mezi poskytovateli a příjemci zdravotní péče. První model je pojmenován 

podle prvního lidového komisaře pro zdravotnictví v sovětském Rusku N. A. Semaška. Model 

vznikl již před druhou světovou válkou a ve své čisté podobě je využíván na Kubě. 

V Semaškově modelu neexistovaly soukromé zdravotnické služby. Beveridgův model dostal 

název podle britského ekonoma a sociálního reformátora před druhou světovou válkou.  

Tento model je financován z daní vybraných od obyvatelstva.  

Do fondu národního pojištění přispívají jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé i osoby 

samostatně výdělečně činné. Daň z příjmů je progresivní v rozmezí 25 – 40 %, příspěvek  

na národní pojištění je ve výši 2 – 3 % z příjmů.
36

 Daně platí pouze osoby nad určitou 

stanovenou příjmovou hranici. Znamená to, že občané, kteří jsou osvobozeni od daňové 

povinnosti, přesto spotřebovávají zdravotní péči jako plátci daně. Beveridgův model je 

modelem vysoce solidárním a garantovaným státem pro všechny obyvatele. Nalezneme jej 

v různých modifikacích v Itálii, Kanadě, Novém Zélandu, Kostarice, Mexiku a Botswaně.  

Ve své čisté podobě je využíván ve Velké Británii. 

 

Obr. 2 Model národní zdravotní služby (Beveridgův univerzální systém) 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: DURDISOVÁ, Jaroslava. Ekonomika zdraví, s. 145. 

 

 

 

 

 

                                                             
36 HNILICOVÁ, Helena a Hana JANEČKOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví, s. 95. 

Stát 

Zdravotnická zařízení Občan 
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Příloha č. 8 Dotazník 

Vážená paní, vážený pane, 

v tomto dotazníku bych Vás ráda požádala, abyste ohodnotili kvalitu zdravotní péče, která 

Vám (dítěti) byla poskytnuta za posledních 12 měsíců v ordinaci praktického lékaře pro děti  

a dorost (dále jen „PLDD“). Informace, které poskytnete, jsou anonymní, budou hromadně 

zpracovány k účelu diplomové práce a budou sloužit pro zkvalitnění péče v budoucnu. 

Každou otázku si, prosím, pozorně přečtěte a přiřaďte pouze jednu odpověď ke každé otázce 

křížkem. Po vyplnění vložte dotazník do boxu uloženého u vstupu do ordinace. 

Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 

 

Ohodnoťte stupnicí 1 – 5 následující otázky 

1 (nejlepší, nejdůležitější), 5 (nejhorší, nejméně důležité) 

 1 2 3 4 5 

1. Jak hodnotíte čas poskytnutý PLDD?      

2. Zajímá se o osobní situaci, problém?      

3. Provádí pečlivě vyšetření tělesného stavu?      

4. Vysvětluje účel léčby a testů?      

5. Když jste položil/a PLDD důležitou otázku, dostal/a jste 

odpověď, které jste rozuměl/a? 

     

6. Důvěřoval/a jste mu?      

7. Je možno dohodnout si schůzku s PLDD tak, jak Vám 

vyhovuje? 

     

8. Jaké jsou možnosti dovolat se do ordinace?      

9. Jaké jsou možnosti hovořit a osobně konzultovat s PLDD 

po telefonu? 

     

10. Měl/a jste dostatek soukromí při probírání zdravotního 

stavu, vyšetření, léčby, atd.? 

     

11. Pokud se objednáte na pevně stanovenou hodinu, jste 

ošetřen/a ve stanovený čas?  

     

12. Ohodnoťte délku čekání v čekárně bez objednání.      

13. Ohodnoťte přístup, ochotu, zručnost zdravotní sestry.      

14. Ohodnoťte pohodlí a vybavení ordinace a čekárny.      

15. Ohodnoťte čistotu ordinace a čekárny.      

16. Ohodnoťte umístění ordinace.      

17. Ohodnoťte dopravní dostupnost ordinace.      

18. Ohodnoťte parkovací podmínky ordinace.      
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19. Jak dlouho v průměru čekáte, než vstoupíte do ordinace: 

     do 10 min.                   do 30 min.                          do 60 min.                       déle než 60 min. 

20. Vysvětluje PLDD či zdravotní sestra důvod případného delšího čekání:      ano        ne 

21. Mění PLDD objednaný termín návštěvy:          ano            ne 

22. Uveďte důvod rozhodnutí pro výběr PLDD: 

doporučení známých                 rodinná tradice                     nejbližší lékař v okolí 

      na základě masmédií                 jiné 

23. Preferujete PLDD podle pohlaví a věku: 

 žena do 40 let  žena nad 40 let          muž do 40 let           muž nad 40 let 

24. Jakým způsobem dopravy cestujete do ordinace PLDD: 

 automobilem                   MHD                      pěšky                      na kole                       jiné 

25. Jak dlouho cestujete do ordinace PLDD z místa trvalého bydliště: 

 do 15 min.                  15 – 30 min.  30 – 60 min.   déle než 60 min. 

26. Jaký čas Vám nejvíce vyhovuje pro návštěvu PLDD: 

 7 – 10 hod. 10 – 12 hod.  12 – 15 hod.  15 – 18 hod. 

 

Individuální informace o pacientovi 

Pohlaví dítěte: muž  žena 

Trápí dítě v současné době nemoc nebo stav, který trvá déle než 3 měsíce:      

    ano                     ne 

Jak často navštěvujete PLDD: 

 velmi málo           pravidelně – využívám bezplatných preventivních prohlídek          často 

V jaké obci podle počtu obyvatel je trvalé bydliště dítěte: 

 do 499                                       500 – 1999                            2 000 – 4 999       

 5 000 – 14 999                          15 000 – 29 999                    30 000 a více 

Dotazník vyplnil respondent s nejvyšším dosaženým vzděláním: 

 základní                   vyučen/a                      střední s maturitou                     vysokoškolské 

Jaká je ekonomická aktivita respondenta: 

 student           nezaměstnaný/á          zaměstnaný/á          OSVČ           důchodce           jiné 


