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Jaká data se sbírají? 
 
• zdravotní pojišťovny – výkony  
 Národní referenční centrum - www.jaksekdeleci.cz – nefunguje 
 nástupcem Kancelář zdravotního pojištění 
 
• nemocnice – Zpráva o rodičce, Zpráva o novorozenci (NRROD, NRNAR) 
 Ústav zdravotnických informací a služeb 

ročenka Rodička a novorozenec (poslední z roku 2013) 
data dodává mezinárodním organizacím 

http://www.jaksekdeleci.cz/


Císařské řezy v České republice 
 

Perinatologická centra 20-40% 
Ostatní porodnice 10-35 % 

 
Zdroj: NRC, 

www.biostatisticka.cz 
 

 
 



Císařské řezy v České republice 
 

Rozdíly mezi porodnicemi nejsou náhodné 
 

 
 



Akutní císařské řezy 
 

Perinatologická centra 2-20 % 
Ostatní porodnice 3-23 % 

 
Zdroj: NRC 

 
 
 

Plánované císařské řezy 
 

Perinatologická centra 7-27 % 
Ostatní porodnice 1-26 % 

 
 
 



Císařské řezy v České republice 
 
 

1999 – 12,6 % ze všech porodů, 2013 – 25,5 % (ÚZIS) 
o 13000 žen více 
      

Zdroj: ÚZIS 



Císařské řezy v 
České republice 

 
Věk rodiček stoupá, 
ale… 
 
 



Císařské řezy v České 
republice 

 
Věk rodiček stoupá, ale 
používání císařského řezu 
vzrostlo i u žen pod 30 let o 
11 % 
 
 1999 2013 
do 30  11,6 %  22,6 % 
30-35  15 %  26,1 % 
nad 35  20,6 % 31,5 % 
 
 
Věk vysvětlí 2000 žen s 
císařským řezem navíc, 
 
co těch 11000? 
 
 

Zdroj: ÚZIS 



2001 – 47 % žen porodilo 
vaginálně po předchozím 
císařském řezu 
 
2013 – pouze 26 % žen 
 
4500 žen 

Císařské řezy v České republice 
 

klesá počet vaginálních porodů po předchozím císařském řezu 
 
 

Zdroj: ÚZIS 



Císařské řezy v České republice 
 

roste počet porodů s polohou plodu koncem pánevním, které končí 
císařským řezem 

 
2001 - 4 % těhotenství s KP 
2013 – 8 % těhotenství s KP (~9800 KP, ~450 vaginálně) 
4000 žen 
 
 

Zdroj: ÚZIS a Markéta Pavlíková, www.biostatisticka.cz 



Císařské řezy v České republice – konec pánevní 
 

rodičky s koncem pánevním do 7 %: 66 porodnic 
rodičky s koncem pánevním nad 15 %: 22 porodnic 

 
 
 

Zdroj: ÚZIS 



Zdroj: ÚZIS, rok 2013 a Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn, rok 2014 

průměr 
6,2 % 

průměr 
okolo 44 % 



Zdroj: ÚZIS, rok 2013 a Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn, rok 2014 

průměr 
11,3 % 

průměr 
58,3 % 



Nástřih hráze v České republice 
 

42 % (ve skutečnosti okolo 44 %) – 25000 žen ho podstupuje zbytečně? 
 

Zdroj: ÚZIS 



Nástřih hráze v České republice 
 

Rozdíly mezi porodnicemi nejsou náhodné 
 

 
 

Zdroj: ÚZIS 



Poranění po vaginálním porodu 
 

někde pouze 8 % žen bez poranění, jinde přes 80 % rodiček 
 

 
 

Zdroj: ÚZIS 



Poranění po vaginálním porodu 
 

Rozdíly mezi porodnicemi nejsou náhodné 
 

 
 

Zdroj: ÚZIS 



Léky za porodu 
 

různé porodnice = různé přístupy 
 

Zdroj: ÚZIS 



Závěr 
 

 
• Velký vliv (možná ten největší?) má na porod výběr místa porodu 

 
• Rozdíly mezi porodnicemi nejsou náhodné, tj. dány tím, jaké se kde sejdou rodičky, 

ale spíše jde o „zvyk“ 
 

• ČGPS, ÚZIS ani MZ tato data příliš nezajímají 
 
Vyjádření ministerstva zdravotnictví: 
„Vhodným vodítkem pro výběr kvalitního poskytovatele zdravotních služeb jsou mj. 
různé certifikace kvality……pověst poskytovatele zdravotních služeb, doporučení 
gynekologa, způsob komunikace poskytovatele zdravotních služeb s veřejností i 
konkrétní rodičkou hledající vhodného poskytovatele a v neposlední řadě zkušenosti 
samotných rodiček sdílených např. prostřednictvím internetu apod.“  

 
Jinými slovy – pokud chcete kvalitní informace, raději běžte na internetové diskuze  
 
 
jarmila.hnilicova@gmail.com    www.jaksekderodi.cz 
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