Výzkum – ekonomické aspekty praktického lékařství
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, dovoluji si Vás touto cestou požádat o spolupráci na
výzkumném projektu Provozně ekonomické fakulty, České zemědělské univerzity v Praze pod
názvem „Ekonomické aspekty praktického lékařství“. Na tomto výzkumu se podílí několik kateder
Univerzity a zahrnuje mj. i rozsáhlou výzkumnou sondu do oblasti vlastních tržních subjektů, tedy
Vašich ordinací. Výzkum není v žádném případě orientován na zjišťování tajných či důvěrných
informací z prostředí dotazovaných osob, účel celého projektu je čistě vědecký a veškeré zjištěné
informace budou prezentovány vždy pouze v anonymní, agregované podobě. Na požádání bude
řešiteli předložena podrobná metodika celého výzkumu, jakož i následné publikační výstupy.
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, velice děkuji za Vaši ochotu a čas, který tomuto
stručnému dotazníku věnujete.
Za řešitelský kolektiv

Ing. Jiří Šindelář

Ing. Štěpán Kala

sindelar@pef.czu.cz
Katedra řízení
PEF ČZU v Praze

kalas@pef.czu.cz
Katedra řízení
PEF ČZU v Praze

A. Identifikační otázky
1. Jaká je právní forma Vaší ordinace?
 fyzická osoba OSVČ  s.r.o.

 jiná

2. Od jakého roku provozujete soukromou praxi?

……………………………

3. V jakém kraji působíte?
 Praha
 Ústecký
 Liberecký  Plzeňský
 Karlovarský
 Jihočeský  Vysočina
 Pardubický  Královehradecký
 Pardubický
 Olomoucký  Jihomoravský
 Moravskoslezský
 Středočeský
4. Počet obyvatel v místě působiště
 město nad 100.000  město 50-99.000
 město 10-49.000
 městys 2-4.000
 vesnice do2 tisíc obyvatel
5. Působíte v prostorách
 vlastních
 cizích (pronájem)
rodinného příslušníka atd.)

 město 5-9.000

 cizích za specifických podmínek (pronájem od

6. Působíte ve více ordinacích a různých místech?
 ano
v kolika? …………………
 ne
7. Jaké je vybavení Vaší firmy?
 auto
telefon

 webové stránky

 PC

 připojení na internet

 jiné: ……………………………………………………….

8. Jaké je vybavení Vaší ordinace?
 EKG
 Oxymetr
 CRP
 spirometr  Holter krevního tlaku
 elektroterapie
 terapeutický UZ

 jiné: ……………………………………………………….
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 CoaguCheck  diagnostický ultrazvuk
 Holter EKG
 magnetoterapie
 terapeutický laser

9. Jak byste zhodnotil úroveň vybavení Vaší ordinace?
 nadprůměrné
vynikající
 průměrné

 nedostatečné

10. Kolik má Vaše ordinace zaměstnanců (úvazků)?
- lékař asistent:
 <1  1  2
- sestra:
 <1  1  2

3

- ostatní:

 podprůměrné

……………………………………………………….

11. Zaměstnáváte osoby formou dohody o provedení práce?

 ano
 ne

kolik a na jakých pozicích? ……………………………………………………….

12. Přibližný počet zaregistrovaných jednicových pojištěnců?
do 1000 
do 1200 
do 1500 
do 1800
do 2500 
do 2800 
nad 3000 



do 2100



- 2002: ………………..
- 2003: ………………..
- 2004: ………………..
- 2005: ………………..
- 2006: ………………..
- 2007: ………………..
13. Kolik má Vaše ordinace dalších pacientů (závodní péče, cizinci, pendleři, neregistrovaní
v dlouhodobé péči? (přibližný počet zaokrouhlený na celé desítky)
- 2002: ………………..
- 2003: ………………..
- 2004: ………………..
- 2005: ………………..
- 2006: ………………..
- 2007: ………………..
14. V jakých odborných oblastech jste atestováni?
 praktické lékařství pro dospělé
 praktické lékařství pro děti a dorost
 interna
 neurologie  alergologie  chirurgie
B. Příjmová situace
1. Jaká je Vaše dosažená výše fakturace v jednotlivých obdobích?
leden únor
březen duben květen červen červenec srpen
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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září

říjen

listopad prosinec

2. Máte nějaké další příjmy v rámci Vaší lékařské praxe? (jen výčet)

 závodní preventivní péče

 VIP klientela

 jiné: ……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
C. Výdajová situace
1. Personální výdaje – „superhrubá“ měsíční mzda (tj. celkové náklady na zaměstnance):
- lékař asistent: ………………..
- sestra:

………………..

- ostatní (THP): ………………..
2. Provozní výdaje – měsíční:
- energie

………………..

- pronájem

………………..

- údržba

………………..

- ekonomika/účetnictví

………………..

- spotřební materiál

………………..

- léčiva (bez ZÚLP a ZÚM)

………………..

- ostatní

………………..

3. Investiční výdaje – průměrné roční výdaje na jednorázové investice (poměrná roční část celkového
výdaje na jednorázové pořízení, nikoliv na provoz):
- auto

………………..

- telefon

………………..

- PC (IS)

………………..

- lékařské přístroje

………………..

- jiné

………………..

D. Závěrečné otázky
1. Jaký je Váš věk?

………………..

2. Jaké je Vaše pohlaví?

 žena

 muž

3. Jaká je dle Vašeho názoru optimální tržní hodnota Vaší praxe (Vaše preference)?
………………..………………..
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4. Jaká bude dle Vašeho názoru změna objemu poptávky po Vašich lékařských službách v závislosti na
opatřeních v rámci reformy veřejných financí schválené k 1.1.2008? (pokud bylo v otázce č. B/2
zaškrtnuto více možností, uveďte prosím všechny; v procentech)
Leden 2008

Únor 2008

- hlavní činnost

………………..

………………..

- závodní péče

………………..

………………..

- VIP klientela

………………..

………………..

- ………………..………………..

………………..

………………..

- ………………..………………..

………………..

………………..

- ………………..………………..

………………..

………………..

5. Máte informace o výši svého eventuálního starobního nebo invalidního důchodu?
 ano  ne
6. Který ze segmentů Vaší činnosti považujete za perspektivní a jak? (vyplňte opět jen, pokud
provozujete)



- hlavní činnost
perspektivní velmi perspektivní

 průměrné

 zcela neperspektivní  neperspektivní



- závodní péče
perspektivní velmi perspektivní

 průměrné

 zcela neperspektivní  neperspektivní



- VIP klientela
perspektivní velmi perspektivní

 průměrné

 zcela neperspektivní  neperspektivní



- ………………..………………..
perspektivní velmi perspektivní
 průměrné

 zcela neperspektivní  neperspektivní



- ………………..………………..
perspektivní velmi perspektivní
 průměrné

 zcela neperspektivní  neperspektivní



- ………………..………………..
perspektivní velmi perspektivní
 průměrné

 zcela neperspektivní  neperspektivní
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