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Předkládaný dokument vznikl jako jeden z výstupů projektu TAČR Omega: „Hodnocení 

a modelování dostupnosti primární zdravotní péče jako klíčového aspektu zdravotní péče 

v ČR“ (č. TD03000312). Řešitelem projektu je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

zastoupená katedrou demografie a geodemografie a katedrou aplikované geoinformatiky 

a kartografie.  

Cílem projektu je hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče (PZP) v Česku 

v co nejvíce komplexním pohledu. Mezi dílčí cíle patří analýza regionální diferenciace počtu 

a demografické struktury kapacit lékařské péče, pohybu lékařů v rámci daného systému 

či modelové projekce budoucího vývoje počtu a struktury lékařů PZP a jejich kapacit, včetně 

regionálních odhadů. Zároveň se projekt zabývá hodnocením diferenciace stavu a perspektiv 

dostupnosti PZP s ohledem na místní dostupnost, kapacitu lékařské péče, velikosti a typu 

spádového obvodu či struktury tamního obyvatelstva.  

Tento dokument se zabývá především návrhem novelizace nařízení vlády 307/2012 Sb. 

o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb tak, aby jeho znění bylo více specifikované 

a jednoznačně stanovovalo podmínky pro splnění místní dostupnosti, tj. umožnilo také 

hodnocení dodržování tohoto nařízení v praxi. 

Výsledky projektu jsou dostupné na stránkách 

http://www.natur.cuni.cz/demografie/dostupnost-pzp. 

Kontaktní osoba:  

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., hlavní řešitel projektu (ludek.sidlo@natur.cuni.cz) 
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ÚVODEM 

Kvalitní a dostupné zdravotní služby, stejně jako efektivní rozmístění poskytovatelů těchto 

služeb, jsou cílem každého zdravotnictví vyspělých zemí světa. Nástroje, které mohou pomoci 

v hodnocení a naplňování tohoto cíle, však nejsou většinou příliš dostupné, resp. vhodné. 

V tuzemské i zahraniční odborné literatuře, ale i v rámci hodnocení rozdílů dostupnosti 

zdravotní péče v mezinárodním pohledu (viz např. v databázích WHO1, OECD2 či Eurostatu3), 

se při hodnocení dostupnosti zdravotních služeb a postihnutí regionálních rozdílů nejčastěji 

využívá ukazatel, který přepočítává (fyzický) počet lékařů na určitém území, případně lépe 

úvazkovou kapacitu lékařů, na počet obyvatel daného území. Tento postup hodnocení 

dostupnosti není dostačující, neboť nezohledňuje v dostatečné míře charakter jednotlivých 

územních jednotek a zároveň také specifika (např. v oblasti struktury zdravotnického 

personálu) na straně poskytovatelů zdravotních služeb. Přesto právě jednoduchost jeho 

výpočtu bývá hlavním důvodem, proč se tento ukazatel pro porovnání regionálních rozdílů 

v dostupnosti zdravotních služeb používá nejčastěji, a to i pro potřeby českého zdravotnictví. 

V některých zemích (viz např. Ettelt, 2008) bývá výše uvedený poměr počtu lékařů a obyvatel 

konfrontován s tzv. směrným kapacitním číslem, tj. doporučeným „průměrným“ počtem 

lékařů na příslušný počet obyvatel, který by měl zajistit optimální dostupnost této péče, což je 

samo o sobě nesmírně složité. V Česku aktuální číselník směrných kapacitních čísel neboli 

kvantifikace „optimálního“ počtu lékařů na daný počet obyvatel dle jednotlivých územních 

jednotek a oborů zdravotní péče neexistuje, stejně jako právní předpis či nařízení, které by 

tuto problematiku ošetřovalo. Poslední veřejně dostupný materiál obsahující směrná 

kapacitní čísla je z roku 1996: konkrétně se jedná o dokument z jednání Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR na téma „Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České 

republiky na rok 1997“ (PS PČR, 1996), který obsahuje část věnovanou síti smluvních 

zdravotnických zařízení, kde jsou uvedeny doporučené přepočtené počty lékařských míst na 

100 tis. obyvatel v dané územní jednotce. Takto konstruované hodnoty směrných kapacitních 

čísel však mají několik nedostatků. Jedním z nich je vymezení exponované populace – např. 

v rámci praktické péče o děti a dorost by bylo vhodnější počítat kapacitu lékařů na počet osob 

ve věku 0–19 let. Dalším faktorem, který významně omezuje využitelnost tohoto ukazatele při 

hodnocení, je zastaralost jeho publikovaných hodnot, které nereflektují aktuální situaci 

z hlediska nabídky i poptávky po zdravotní péči. 

S ohledem na tyto nedostatky běžně používaných ukazatelů se jako dobrý počin zdálo vydání 

nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb (Česko, 2013), 

které vychází ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (Česko, 1997), a zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Česko, 2011). V těchto 

zákonech se explicitně vyskytuje pojem místní dostupnost. Zákon č. 48/1997 Sb. přímo v §40, 

odst. 7a jej definuje následovně (Česko, 1997):  

„Místní dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost místa poskytování hrazených 

služeb vzhledem k místu trvalého pobytu nebo k místu bydliště pojištěnce. Místní 

dostupnost se vyjadřuje dojezdovou dobou. … Dojezdovou dobou se pro účely 

tohoto zákona rozumí doba v celých minutách, která odpovídá efektivní 

dostupnosti místa dopravním prostředkem rychlostí, která je přiměřená typu 

                                                                 

1 Např. http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1442?lang=en 
2 Např. https://data.oecd.org/healthres/doctors.htm#indicator-chart 
3 Např. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, sekce Health -> Health Care -> Health Care Staff 

Současné přístupy 
hodnocení dostupnosti 
zdravotních služeb 

Směrná kapacitní čísla 

Definice místní 
dostupnosti dle české 
legislativy 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.A1442?lang=en
https://data.oecd.org/healthres/doctors.htm#indicator-chart
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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pozemní komunikace a je v souladu se zákonem upravujícím provoz na pozemních 

komunikacích. Dojezdové doby stanoví vláda nařízením“. 

Vymezení místní dostupnosti v těchto legislativních dokumentech je však příliš obecné, 

nekonkretizuje parametry, na základě kterých by bylo možné dostupnost zdravotní péče v Česku 

objektivně hodnotit. 

Specifikace pojmu „dostupnost zdravotních služeb“ 

Na pojem „dostupnost zdravotních služeb“ můžeme nahlížet z několika úhlů, přičemž je 

rozdílné, zda posuzujeme dostupnost z geografického (tzv. dopravní dostupnost) či 

zdravotnického pohledu. Pokud mluvíme o dopravní dostupnosti, zabýváme se dostupností 

geografických objektů, kterou můžeme vyjádřit mírou dosažitelnosti určité lokality při využití 

přepravního systému (Morris et al, 1978). Tuto dostupnost můžeme dále dělit na tzv. časovou, 

vzdálenostní a frekvenční dostupnost, přičemž hledisko času a vzdálenosti se nejčastěji 

využívá při analýze dopravní dostupnosti osobní automobilovou dopravou, frekvenční pak při 

využití veřejné dopravy (např. Jarolímek, 2005; Hudeček, 2012). Oproti tomu dostupnost 

zdravotních služeb lze chápat např. jako prostorovou či časovou schopnost dosáhnout na 

danou péči; můžeme ji definovat také jako rovný přístup k péči, který je legislativně ošetřen 

(Kulatý stůl…, 2008).  

Zakotvení dostupnosti zdravotní péče do české legislativy lze spojovat především se 

zmíněným Nařízením vlády č. 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 

(dále jen „Nařízení“), které bylo přijato v roce 2012 a vešlo v účinnost 1. ledna 2013 (Česko, 

2013). Jedná se o vůbec první legislativní opatření v Česku, které definuje plošnou dostupnost 

jednotlivých oborů ambulantní a lůžkové zdravotní péče. Obsahem tohoto dokumentu je také 

vymezení následujících pojmů: 

a) Místní dostupnost = tj. dojezdová doba místní dostupnosti zdravotních služeb 

ambulantní a lůžkové péče, přičemž dojezdové doby jsou stanoveny jako nejzazší možné. 

b) Časová dostupnost = tj. maximální doba dostupnosti hrazených služeb. 

Místní (geografická) dostupnost udává dle tohoto Nařízení hranici maximální dojezdové doby, 

během které je pacient schopen na tuto péči dosáhnout. Časová dostupnost je spojována 

s dostupností hrazených služeb: „ … Plánovanými hrazenými službami se rozumí hrazené 

služby (např. náhrada kyčelního kloubu, artroskopie, magnetická rezonance), jejichž 

poskytnutí je z důvodu veřejného zájmu třeba plánovat tak, aby pojištěncům byl zajištěn 

dostatečný, trvalý a vyvážený přístup.“ (Česko, 2013). 

Z výše popsaných rozdílů v definici dostupnosti ze strany (dopravní) geografie 

a zdravotnického systému je zřejmé, že jejich chápání časové dostupnosti je výrazně odlišné. 

Proto pro snadnější orientaci budou pojmy místní a časová dostupnost brána jako synonyma, 

která vyjadřují dobu dojezdu k nejbližšímu poskytovateli zdravotnické služby, resp. je lze 

definovat jako čas, za který je pacient schopen dojet z bodu A do bodu B.  

Specifikace pojmu 
dostupnost 
 

 

Místní a časová 
dostupnost v Nařízení 
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HLAVNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO ZNĚNÍ „NAŘÍZENÍ“ A NÁVRH 

NA JEJICH VYŘEŠENÍ 

V rámci současného znění nařízení vlády č. 307/2012 Sb., resp. jeho části, které se věnuje místní 

dostupnosti zdravotních služeb, je několik bodů, které jsou do jisté míry problematické a jejichž 

možná chybná interpretace může do jisté míry ztížit aktérům, kteří mají na starost dodržování 

tohoto nařízení, jeho realizaci.  

V následujícím textu budou vypsány hlavní problematické pasáže, ke kterým autoři tohoto 

dokumentu při studiu a tvorbě analytických výstupů došli. Rovněž budou také vždy navrženy 

kroky, které by měly vést k jejich odstranění, nebo alespoň zmírnění potenciálních mylných 

interpretací tohoto znění. 

Poskytovatelé služeb či typ zdravotních služeb? 

Základním výstupem části nařízení vlády č. 307/2012 Sb., které se věnuje místní dostupnosti, je 

stanovení nejzazších možných dojezdových dob za zdravotními službami hrazenými z veřejného 

zdravotního pojištění v přílohové části. Stanovené dojezdové doby vyjadřující místní dostupnost 

hrazených služeb podle oborů nebo služeb jsou rozděleny v této přílohové části do dvou 

hlavních skupin, podle toho, kým jsou poskytovány: 

• poskytovateli ambulantní péče (dle v současné době používaných pojmů „poskytovateli 

ambulantních služeb“) 

• poskytovateli lůžkové péče („poskytovateli lůžkových služeb“). 

V tomto ohledu je otázkou, zda jsou skutečně myšleny tímto zněním poskytovatelé, resp. zda se 

nejedná spíše o typ zdravotních služeb. Příkladem mohou být služby v oblasti gynekologie, která 

je v nařízení vedena jako obor „gynekologie a porodnictví“, ale zatímco v části „poskytovatelé 

ambulantní péče“ má dojezdovou dobu 35 minut, u „poskytovatelů lůžkové péče“ tato doba je 

o 25 minut delší – pro totožnou službu jsou tak stanovené odlišné dojezdové doby.  

Těžko lze racionálně zdůvodnit, proč dojezdová doba na ambulantní gynekologické pracoviště, 

které je v rámci lůžkových poskytovatelů, má být delší, než u poskytovatelů ambulantního typu. 

Poskytovatelé lůžkových služeb také poskytují ambulantní typ péče, provozují ambulantní 

gynekologická pracoviště… Problém v tomto ohledu je i samotná specifikace pojmu 

„poskytovatel zdravotních služeb“, tj. zda je to myšleno na úrovni subjektu (tj. IČ) nebo na 

úrovni zdravotnického zařízení (tj. IČZ), neboť jeden subjekt s lůžkovou péčí může mít vícero IČZ, 

některá lůžkového, ale některá pouze ambulantního typu. 

Domníváme se, že namísto rozlišování poskytovatelů zdravotních služeb by se mělo jednat 

o služby příslušného typu zdravotní péče. Zvlášť by měla být tak uvedena dojezdová doba pro 

dosažení služeb např. ambulantní gynekologické péče (v tomto případě 35 minut) a zvlášť pro 

dosažení služeb gynekologické a porodnické lůžkové péče (60 minut).  

Návrh řešení:  

Úprava/specifikace znění nadpisů jednotlivých tabulek v rámci přílohové části nařízení: 

• Dojezdová doba vyjadřující místní dostupnost hrazených služeb ambulantního typu  

• Dojezdová doba vyjadřující místní dostupnost hrazených služeb lůžkového typu 

Totožná zdravotní 
služba = odlišné 
dojezdové doby 
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Kapacitní vytížení pracoviště 

V rámci současného znění Nařízení jsou na stejnou úroveň stavěny pracoviště, kde lékař pracuje 

na plný úvazek s těmi, které poskytují péči jen v omezeném počtu hodin, i třeba jen v rozsahu 

několika málo hodin týdně. Pro zajištění dostupnosti zdravotních služeb je však nutné vědět, že 

daný poskytovatel není dostupný pouze teoreticky, ale i pokud možno prakticky. Samozřejmě 

vždy existuje riziko, že pacient bude potřebovat danou péči mimo ordinační hodiny lékaře, ale 

na druhou stranu by mělo být zřejmé, že nařízená dojezdová doba zaručuje, že pacient má nárok 

na služby, které poskytují poskytovatelé v „běžných“ ordinačních dobách, které jsou pro daný 

typ zdravotní služby obvyklé.  

Návrh řešení: 

Nabízí se zde zkombinování dvou přístupů, které by mohly danou problematiku lépe 

specifikovat: (1) stanovení minimálního kapacitního vytížení, (2) sledování dostupnosti na úrovni 

obcí Česka, tj. seskupit kapacitní údaje všech poskytovatelů do jednotlivých obcí. 

Výhodou tohoto řešení by bylo, že by se daly přesně specifikovat obce, které poskytují danou 

službu v minimálním rozsahu, např. 1,0 úvazku. Sledování vazby pacient–poskytovatel se 

v reálné praxi sleduje na úrovni obcí Česka, tj. nesleduje se, zda má pacient dostupnou službu 

přímo z adresy trvalého bydliště, ale zda jeho obec trvalého bydliště je v dostupném časovém 

dosahu patřičných lékařských služeb. 

Výsledné znění by tak mohlo být formulováno následovně: „Místní dostupností zdravotních 

služeb se rozumí dojezdová doba mezi obcí bydliště pacienta a obcí poskytovatele, přičemž jako 

místo poskytování zdravotních služeb se berou pouze takové obce, kde součet kapacit 

příslušných nositelů výkonu pro danou odbornost/obor péče je v minimálním součtu ve výši 

1,0 úvazku“.  

Specifikace míst výkonu činnosti   

S problematikou kapacitního vytížení ještě souvisí jeden, poměrně důležitý faktor. Každý 

poskytovatel, který má se zdravotní pojišťovnou smluvní vztah, má možnost v rámci své smlouvy 

uvést hned několik míst výkonu své činnosti, tj. jedno smluvní pracoviště (IČP) může působit na 

vícero „adresách“, přičemž je vždy nutné uvést pořadí, tj. určit, jaké místo výkonu je považováno 

za „hlavní“ a zbylá za vedlejší. Dle dostupných dat bylo zjištěno, že např. v rámci primární 

zdravotní péče je toto rozmístění na více míst poměrně časté (viz tab. 1), přičemž zahrnutí 

těchto pracovišť do analýzy místní dostupnosti může přinést určité změny (viz porovnání obr. 1 

a 2).  

Tab. 1: Struktura pracovišť odborností primární zdravotní péče podle počtu míst výkonu 

Odbornost 
Počet pracovišť (IČP) dle počtu míst výkonu Počet IČP 

celkem 1 2 3 4 5 6 7 

001 – všeobecné praktické lékařství 4 779 457 115 27 9 2 0 5 389 

002 – praktické lékařství pro děti a dorost 1 802 257 55 26 7 2 0 2 149 

014 – zubní lékařství 7 176 193 10 0 0 0 0 7 379 

603 – ambulantní gynekologie 1 663 125 37 6 2 0 1 1 834 

 

Problematická je ale skutečnost, že kapacita poskytovaných služeb (úvazky) za jednotlivé lékaře 

je agregována na úroveň celého IČP, tj. jak za hlavní, tak za vedlejší místa dohromady. Teoreticky 

je možné pracovat s údaji za jednotlivé ordinační hodiny k příslušným místům výkonu (takovéto 

údaje mají zdravotní pojišťovny k dispozici), avšak tento krok je poměrně pracný v rámci 

Absence otázky 
kapacity poskytovaných 
služeb v Nařízení 

Pouze hlavní, nebo 
i vedlejší místa výkonu 
činnosti? 
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zpracovávání analýz, přičemž tím ještě více akceleruje problém tzv. malých úvazků (viz výše). 

Domníváme se, že by primární analýza místní dostupnosti zdravotních služeb měla probíhat 

pouze na úrovni hlavních pracovišť. Důvodem je také ta skutečnost, že je prakticky nemožné 

pracovat s vedlejšími pracovišti při případné snaze propojení dat za síť PZS a tzv. produkčních 

dat“, nebo s daty z Centrálního registru pojištěnců (kde je sledována vazba pacient – registrující 

lékařˈ na úrovni celého IČP, tj. vůči hlavnímu místo výkonu). 

Obr. 1: Dostupnost zdravotních služeb, všeobecné praktické lékařství, varianta s využitím hlavních 
i vedlejších pracovišť 

 

 

Obr. 2: Dostupnost zdravotních služeb, všeobecné praktické lékařství, varianta použití pouze hlavních 
h pracovišť 
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Návrh řešení: 

Zakomponování jednoznačné specifikace do znění Nařízení, s jakými typy pracovišť/míst výkonu 

by měly pracovat instituce, které analyzují (či mají ze zákona za povinnost dodržovat) místní 

dostupnost zdravotních služeb (autoři doporučují pracovat pouze s hlavními místy výkonu). 

Výčet oborů/služeb 

Další problém lze identifikovat ve výčtu tzv. „oborů nebo služeb“ (viz znění příslušného 

nařízení), které jsou široce definované a není možné je tak jednoznačně přiřadit k jednotlivým 

zdravotnickým odbornostem, resp. k lůžkovým oborům péče.  

Návrh řešení:  

Ideálním řešením v tomto případě by byla taková přílohová část, která by pro danou 

zdravotnickou ambulantní odbornost, resp. obor lůžkové péče (s možností rozdělení na akutní a 

následnou lůžkovou péči) stanovila příslušnou dojezdovou dobu. V rámci novelizace daného 

Nařízení by se pravidelně tato příloha aktualizovala s ohledem na nově vzniklé odbornosti. 

Způsob dopravy 

Pokud je nějakým způsobem nařizována dojezdová doba, tak je nutné specifikovat, o jaký 

způsob dopravy (tj. individuální vs. hromadná) a typ dopravního prostředku (automobil, 

autobus,…), stejně jako stanovit průměrné průjezdní rychlosti pro daný typ komunikace, což 

v tomto Nařízení chybí a ani v navazujících dokumentech toto není specifikováno (pojem 

„…efektivní dostupnosti místa dopravním prostředkem rychlostí, která je přiměřená typu 

pozemní komunikace…“ je v tomto ohledu nedostatečný). 

S ohledem na složitost zakomponování různých typů dopravních spojení pro analytické účely je 

asi nejlepším možným řešením pracovat s dostupností na základě předpokladu individuální 

automobilové dopravy. Pro stanovení průměrných průjezdních rychlostí pro jednotlivé typy 

silniční sítě se lze inspirovat v odborných publikacích, které se touto problematikou „reálné 

průměrné rychlosti“ zabývali. V našich analýzách jsme vycházeli z údajů dle Hudečka (2010), 

které jsme validovali dle dostupných plánovačů tras (route plannerů) na internetu (Google Maps 

a Mapy.cz) a lze je shrnout v následující tabulce: 

Tab. 2: Průměrná průjezdní rychlost dle typu komunikace 

Typ komunikace 
Průměrná rychlost (km/h) 

Extravilán Intravilán 

Dálnice 115 - 

Rychlostní silnice 105 65 

Silnice 1. třídy 70 35 

Silnice 2. třídy 60 30 

Silnice 3. třídy 35 25 

Převzato dle Hudeček, 2010. 

 

Návrh řešení:  

V rámci specifikace Nařízení jasně stanovit individuální automobilovou dopravu jako základní 

způsob přepravy pacienta k poskytovateli zdravotních služeb, resp. způsob dopravy, nad kterým 

Chybějící specifikace 
typu způsobu dopravy 
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lze provádět kontrolní výpočty v rámci snahy sledování dodržování místní dostupnosti 

zdravotních služeb v praxi. K tomuto účelu je také nezbytné přiložit např. výše uvedenou tabulku 

průměrných průjezdních rychlostí podle typu komunikace, ať už přímo do textového znění 

legislativního dokumentu či do jeho přílohové části. 

Další doporučení 

Pozornost by se měla věnovat také samotnému stanovení hraničních dojezdových dob. Není znám 

postup, kterak byly dojezdové doby v příslušném Nařízení definovány. Jedním z efektivních 

nástrojů verifikace expertně určených dojezdových dob je využití geografických informačních 

systémů (GIS). Skutečnost, že vhodné stanovení dojezdových dob v popisovaném nařízení by 

mohlo být podrobeno hlubší analýze, lze doložit na příkladu právě primární zdravotní péče. 

Nařízení vlády stanovuje, že tato zdravotní služba by měla být dostupná do 35 minut. Pokud 

vypočteme dostupnost v GIS, zjistíme, že na území Česka téměř neexistuje lokalita, která by při 

využití osobní automobilové dopravy nesplňovala uvedené kritérium (viz obr. 1 výše a obr. 3–5). 

Nástroje prostorových analýz v GIS mají široké využití. Jedním z dalších konkrétních příkladů 

může být návrh redukce sítě poskytovatelů zdravotních služeb tak, aby odpovídalo již 

zmíněnému nařízení vlády. Modelovým případem může být například situace, kdy bychom chtěli 

rozmístit pracoviště na území Česka tak, aby byla zachována podmínka dostupnosti v maximální 

dojezdové době 35 minut. Vstupním předpokladem navíc může být podmínka lokalizovat 

pracoviště v obcích, které mají více než např. 2 tis. obyvatel., a to zejména z toho důvodu, aby se 

jednalo o obce, které budou v dané oblasti spádové. Výsledkem takového postupu je, že by 

teoreticky stačilo pracoviště rozmístit do 125 obcí Česka, přičemž zákonná podmínka upravující 

dostupnost primární zdravotní péče by byla naplněna (viz obr. 6). 

Tyto příklady názorně ilustrují vhodnost nástrojů GIS, jelikož pomocí nich lze nejen vypočíst 

dojezdové doby, které budou více reflektovat reálnou dostupnost, ale také poukázat na 

problematická území s horší dostupností zdravotní péče. 

Obr. 3: Dostupnost zdravotních služeb, praktické lékařství pro děti a dorost (odb. 002), varianta 
s využitím hlavních i vedlejších pracovišť 

 

 

Nutnost využití GIS  
pro nastavení 
parametrů a analýzu 
místní dostupnosti 



L. Šídlo – M. Novák – P. Štych – B. Burcin:  
Návrh na novelizaci legislativního nařízení vymezující dostupnost zdravotních služeb 

 

10 

Obr. 4: Dostupnost zdravotních služeb, zubní lékařství (odb. 014), varianta použití hlavních i vedlejších 
pracovišť 

 

 

 

 

Obr. 5: Dostupnost zdravotních služeb, ambulantní gynekologie (odb. 603), varianta použití hlavních 
i vedlejších pracovišť 
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Obr. 6: Rozmístění obcí s ordinací praktického lékaře tak, aby byla splněna maximální dojezdová doba 
35 minut 

 

 

 

    

125 obcí 
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ZÁVĚREM 

Zakotvení místní dostupnosti zdravotních služeb do legislativních materiálů, a tím snaha zajistit 

elementární dostupnost těch služeb, je určitě vhodné. Je však nutné si stanovit, co by mělo být 

ale hlavním cílem tohoto nařízení?  

• Nastavovat široce pojaté mantinely, resp. striktně vyžadovat stanovené maximální 

dojezdové doby?  

NEBO 

• Pomocí vhodně stanovených dojezdových dob a možnosti modelovat dostupnost jen za 

určité skupiny lékařů (např. bez lékařů v důchodovém věku) poukázat na problematické 

oblasti, kde je/by byla horší dostupnost a kam by se měla soustředit pozornost 

příslušných institucí? 

Domníváme se, že v reálné praxi by se mělo jednat především o druhý pohled. Nařízení jako 

takové tak může být užitečný nástroj k plánování dostupnosti zdravotních služeb, avšak mělo by 

dojít k jeho novelizaci, která by se měla zaměřit především na výše uvedené „problémy“, 

doplnění určitých pasáží, jednoznačnou specifikaci problematických částí. Důvodem je 

skutečnost, že se jedná o „nařízení“, tj. jak instituce, které mají toto nařízení dodržovat (zde se 

jedná především o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, která to má dáno zákonem), tak 

orgány, které kontrolují jeho plnění, by měly mít v rukou přesně stanovené body, podle nichž lze 

plnit nařízení, resp. kontrolovat, neboť podstatou vydání tohoto Nařízení je především ochrana 

pacientů, aby měli možnost se dovolávat svého práva na dostupnost zdravotních služeb. 

Zároveň se domníváme, že by mělo dojít k revizi samotného vymezení dojezdových dob, a to na 

základě důkladné analýzy v prostředí GIS. Jedině tímto způsobem lze zaručit stanovení takových 

hraničních hodnot, které budou více reflektovat reálnou dostupnost zdravotních služeb v Česku. 

Jedním z výstupů projektu, v rámci kterého je tento dokument zpracován, jsou sady 

specializovaných map s odborným obsahem, zabývající se různými variantami analýzy místní 

dostupnosti zdravotních služeb pro všechny čtyři odbornosti primární zdravotní péče. Pro 

každou odbornost bylo zpracováno šest modelových variant. Výsledky jsou dostupné na 

stránkách http://www.natur.cuni.cz/demografie/dostupnost-pzp. 

 

  

http://www.natur.cuni.cz/demografie/dostupnost-pzp
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