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ANOTACE

Anotace

Předkládaný text autora, který se téměř dvacet let systematicky zabývá problematikou veřejného 
zdravotnictví, by měl posloužit k lepší orientaci zdravotnických pracovníků v oboru veřejné 
zdravotnictví. V jednotlivých kapitolách jsou vysvětleny základní pojmy oboru, který je specifický 
především tím, že se nezabývá onemocněními konkrétních pacientů, ale zajímá se o zdraví populačních 
skupin. Jednotlivé stručné kapitoly popisují hlavní principy oboru a jeho historii, zabývají se definicí 
zdraví, determinantami zdraví a oblastí podpory zdraví a zdravotní výchovy, které směřují ke zdravějšímu 
životnímu stylu populace. Samostatné kapitoly jsou věnovány významu zdravotní politiky, aktuálnímu 
zdravotnímu stavu populace v České republice s jeho silnými a slabými stránkami a jejímu dalšímu 
očekávanému vývoji, který souvisí mj. s očekávanými důsledky demografických změn. Stručná kapitola 
popisuje zahraniční modely zdravotnictví a zabývá se jejich přednostmi i nedostatky. Závěr je věnován 
současným možnostem systematického vzdělávání řídících pracovníků ve zdravotnictví.



ABSTRAKT

Abstrakt

V jednotlivých kapitolách předkládaného textu jsou vysvětleny základní pojmy oboru, který je 
specifický především tím, že se nezabývá konkrétními onemocněními konkrétních pacientů, ale zajímá se 
o zdraví populačních skupin. Jednotlivé stručné kapitoly popisují hlavní principy oboru a jeho historii, 
zabývají se definicí zdraví, determinantami zdraví a oblastí podpory zdraví, jejíž aktivity směřují hlavně 
ke zdravějšímu životnímu stylu populace. Samostatná kapitola je věnována významu zdravotní politiky, 
aktuálnímu zdravotnímu stavu populace v České republice a výhledům, které souvisejí s očekávanými 
důsledky demografických změn. Stručná kapitola popisuje zahraniční modely zdravotnictví, věnuje se 
jejich přednostem i nedostatkům a popisuje i silné a slabé stránky našeho zdravotního systému. Závěrečná 
kapitola je věnována možnostem vzdělávání řídících pracovníků ve zdravotnictví.
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1 Úvod do veřejného zdravotnictví

1.1 Definice, vymezení, základní charakteristika oboru a jeho stručná historie

Obor veřejné zdravotnictví existuje ve všech vyspělých zemích jako samozřejmá součást 
pregraduálního i postgraduálního zdravotnického vzdělávání zdravotníků. V posledních letech se i u nás 
začal postupně měnit pohled na význam oboru a vedoucí pracovníci zdravotnického rezortu veřejně 
sdělují, že bez fungujícího veřejného zdravotnictví si nelze představit reformu zdravotnictví.

Jedním z problémů oboru „veřejné zdravotnictví“ v České republice je sám název oboru, který je sice 
doslovným překladem všeobecně užívaného anglického pojmu „Public Health“, ale zejména 
u neinformovaných evokuje termín „veřejný“ cosi „socialistického, levicového či neliberálního“. 
Zapomínají, že Public Health patří v civilizovaném světě, včetně všech zemí Evropské Unie, Ameriky, 
Kanady, Austrálie a dalších k oborům, které ke zdravotnictví neodmyslitelně patří. V mnoha vyspělých 
zemích je problematice veřejného zdravotnictví zcela oprávněně věnována větší pozornost a obor se těší 
větší vážnosti a podpoře než u nás.

Zdraví je u nás poměrně často chápáno jen jako výsledný efekt zdravotní péče. Ti, kteří znají základní 
pilíře veřejného zdravotnictví, ale chápou, že je zdraví zdravotními službami ovlivňováno jen cca z 15 až 
20 % a že k nejdůležitějším determinantám zdraví patří - vedle faktorů genetických a faktorů životního 
prostředí - především životní styl, který úzce souvisí například s úrovní vzdělání, sociálním postavením či 
životosprávou jedince a samozřejmě také s tím, jaké podmínky pro zdravý životní styl v dané společnosti 
existují. Takže na národní, evropské a celosvětové úrovni je jakýmsi ideálním cílem oboru dosažení 
vysoké individuální odpovědnosti všech občanů. K tomu je však nezbytná kvalitní informovanost 
populace a vytvoření takových společenských podmínek, které budou pro občany motivující a které jim 
zajistí optimální podmínky pro „zdravý“ život. Jedině tak, a v úzké spolupráci s jednotlivými klinickými 
obory, lze v oblasti lidského zdraví postupně dosahovat zásadního zlepšení.

Veřejné zdravotnictví je obor, který se systematicky zabývá problematikou zdraví a 
zdravotnictví. Je to multidisciplinární obor, který využívá a integruje poznatky různých vědních 
disciplín. Jeho základ tvoří řada medicínských a společenskovědních oborů (hygieny a epidemiologie, 
sociální medicíny, organizace a řízení zdravotnictví, podpory zdraví, demografie, statistiky, sociologie, 
psychologie, ekonomie, medicínského práva a dalších oborů).

Základním znakem, který obor veřejné zdravotnictví odlišuje od ostatních klinických medicínských 
oborů, je tedy uplatňování populačních přístupů.

Podstatou klinických medicínských oborů je rozpoznání příznaků nemoci konkrétního pacienta a její 
adekvátní léčba. Oblast zájmu veřejného zdravotnictví je širší: nezabývá se chorobou individuálního 
pacienta, ale orientuje se na populační skupiny, do kterých lze pacienta řadit podle určitých konkrétních 
znaků (podle věku, pohlaví, vzdělání, sociálního postavení, rizikových faktorů zevního nebo pracovního 
prostředí, způsobu života a životního stylu, způsobu stravování, abusu drog, alkoholu, kouření, apod.).

Tedy na rozdíl od klinického lékařství, které se zabývá zdravím jednotlivce a objektem zájmu je 
konkrétní pacient, řeší veřejné zdravotnictví problémy, které se týkají zdraví populačních skupin, 
zdraví komunit a zdraví celé společnosti.

V oblasti veřejného zdravotnictví jsou typické intervence skupinové, populační, epidemiologické, 
preventivní či organizační a jsou pro ně charakteristické zásahy do životního prostředí, sociálního 
prostředí, způsobu života apod.
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Příklad:

Ve vyspělých státech (včetně České republiky) se rok od roku zvyšuje Body Mass Index (BMI) a 
v populaci přibývá těžce obézních pacientů, jejichž stav vyžaduje léčbu. Individuální intervence 
(farmakoterapie, operace) u těžce obézních pacientů je vždy nákladná. Když se veřejnému zdravotnictví 
podaří najít a aplikovat způsoby, jak změnit způsob života a návyky populace (především stravovací a 
pohybovou aktivitu), sníží se BMI v populaci (křivka normálního rozdělení se posune doleva, viz obrázek
1, který je součástí obrazové přílohy na straně 24), sníží se počty těžce obézních pacientů a zdravotní 
systém může přesunout nemalé finanční prostředky do jiných oblastí.
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2 Stručná historie oboru veřejné zdravotnictví

S pozorností věnovanou veřejnému zdraví se setkáváme již ve starověku (Řím, Čína) a např. zavádění 
opatření proti šíření velkých morových epidemií sahá až do 14. století. (8). K rozmachu oboru však 
dochází až společně s rozvojem medicíny v průběhu 18. a 19. století a jeho historie je spjata např. se 
jmény Johna Snowa, který je považován za zakladatele oboru epidemiologie nebo se jménem Roberta 
Kocha, který se stal zakladatelem bakteriologie a jehož objevy zahájily tzv. „moderní“ éru veřejného 
zdravotnictví, které dosáhlo zásadních úspěchů v oblasti infekčních onemocnění.

Ve druhé polovině 20. století se podařilo ve vyspělých státech významně eliminovat výskyt 
infekčních onemocnění, veřejné zdravotnictví se začíná označovat jako tzv. „New Public Health“ a obor 
se začíná orientovat zejména na intervence v oblasti neinfekčních (tzv. „civilizačních“) onemocnění 
tj. především kardiovaskulárních onemocnění a novotvarů.

Od 80. let 20. století je stále větší pozornost věnována zejména sociálním determinantám zdraví a 
dochází tak k dalšímu posunu od individuálních determinant zdraví k populačním determinantám 
(chudoba, vzdělanost apod.).

Novodobá historie oboru v poválečném období u nás je dosti komplikovaná. Po druhé světové válce 
byla na většině českých lékařských fakult obnovena výuka sociálního lékařství, na počátku padesátých let 
však obor sociální lékařství vymizel a začala vznikat pracoviště „organizace zdravotnictví“, na kterých 
byla studentům předkládána často jen ideologicky jednostranná představa o řízení zdravotnictví. Teprve 
v politicky uvolněnějších šedesátých letech se obor stal opět oborem „sociálního lékařství a organizace 
zdravotnictví“. V oblasti postgraduálního vzdělávání se podobný vývoj odehrál i na půdě Institutu 
postgraduálního vzdělávání lékařů v Praze (IPVZ), kde byl obor „sociálního lékařství a organizace 
zdravotnictví“ určen jako povinný pro vedoucí pracovníky, kteří působili na různých pozicích tehdejšího 
státního zdravotnictví.

Po roce 1989 byla katedra sociálního lékařství a organizace zdravotnictví přejmenována po vzoru 
zahraničních institucí na Školu veřejného zdravotnictví (ŠVZ), název specializačního oboru byl změněn 
na „veřejné zdravotnictví“, studium bylo zcela odideologizováno a podle zahraničních vzorů nově 
uspořádáno. ŠVZ dnes poskytuje systematické postgraduální vzdělávání ve veřejném zdravotnictví 
zdravotnickým manažerům různých zdravotnických profesí na všech úrovních řízení, pracovníkům státní 
zdravotní správy a pracovníkům hygienické služby.

Jedním z hlavních aktuálních problémů oboru „veřejné zdravotnictví“ je v České republice sám název 
oboru, který je sice doslovným překladem všeobecně užívaného anglického pojmu „Public Health“, ale 
zejména u neinformovaných evokuje termín „veřejný“ cosi „socialistického“, levicového či neliberálního. 
Public Health však patří v civilizovaném světě (včetně všech zemí Evropské Unie, Ameriky, Kanady, 
Austrálie a dalších) k oborům, které ke zdravotnictví neodmyslitelně patří.
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3 Definice zdraví

K nejčastěji citovaným, často komentovaným, ale také často diskutovaným definicím zdraví patří ta, 
která je uvedena ve druhém odstavci Ústavy Světové zdravotnické organizace, World Health 
Organization, (SZO, WHO), která byla po mnohaletých diskuzích přijata v roce 1948.: „Zdraví je stav 
úplné duševní, tělesné a sociální pohody a nejenom nepřítomnost nemoci nebo vady“.
Spíše než o definici se jedná o formulaci záměru WHO, která opustila klasický biomedicínský pohled na 
zdraví a nemoc a začala se orientovat v kategorii zdraví v širších souvislostech.

Zdraví je tedy chápáno subjektivně jako uspokojení širokých potřeb, nároků i očekávání nejen 
v oblasti fyzického zdraví, ale i v oblasti materiální a sociální. Je definováno jen subjektivně a obecně, a 
proto není možné jeho objektivní měření. Proto byla definice zdraví v pozdějších letech často doplňována 
a upřesňována. Tak se např. v roce 1977 objevila doplňující charakteristika zdraví jako „schopnost vést 
sociálně a ekonomicky produktivní život“. Biologické, psychické a sociální komponenty zdraví jsou 
schematicky znázorněny na obrázku 2, který je součástí obrazové přílohy na straně 24.

Jedním z největších přínosů definice WHO je skutečnost, že připomíná tři základní aspekty zdraví, 
a to stránku duševní, tělesnou a sociální. Definice si všímá jak „negativního zdraví“, tedy nemocí a 
vad, a jednak „pozitivního zdraví“, tzn. stavu pohody (angl. well-being) (11). Její určitou slabinou je její 
orientace na optimální stav (pomíjí celou škálu stupňů zdraví mezi plným zdravím a smrtí). Z klinického 
hlediska je také nedostatečné, že pomíjí stavy, které jsou nepochybně již objektivně existující nemocí, ale 
subjektivně nejsou nemocným jedincem vnímány (např. počáteční fáze hypertenze, iniciální a 
bezpříznaková stádia onkologických onemocnění apod.).

Zdraví je tedy určitým subjektivním pocitem a není statickým stavem. Zdraví je dynamický děj, který 
je podmíněn mnoha okolnostmi, zejména tím, jak se organizmu daří přizpůsobovat se nárokům a 
podmínkám zevního prostředí.

Mnohotvárnost zdraví v celé jeho komplexnosti nelze vyjádřit jednoduchou definicí nebo o něco 
složitějším modelem. Důležitější je, zda a do jaké míry si lidé zdraví váží a co dokáží pro zdraví udělat 
(11).
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4 Determinanty zdraví

Determinanty zdraví jsou faktory, které významně ovlivňují zdravotní stav jedince, skupiny lidí 
nebo společnosti.

Lze je definovat jako osobní, společenské a ekonomické faktory a faktory životního prostředí, které 
jsou vzájemně se ovlivňujícími proměnnými faktory, které významně ovlivňují a určují (determinují) 
zdravotní stav jedince, skupiny lidí nebo celé společnosti (4).

Zásadní význam pro identifikaci a další zkoumání vlivu determinant na zdraví měla tzv. Lalondova 
zpráva, která byla v roce 1974 publikována pod názvem Nový pohled na zdraví Kanaďanů (19). Tato 
práce se stala určitou výzvou pro formulování reálné zdravotní politiky, která se musí oprostit od 
představy, že za výsledný zdravotní stav obyvatelstva je odpovědný jen rozvoj zdravotních služeb. 
Společnost, která chce dosahovat zlepšení zdravotního stavu populace, se musí zaměřit na úzkou 
spolupráci mezi jednotlivými rezorty a musí usilovat o aktivní zapojení občanů, kteří by se měli naučit, 
jakým způsobem a jakými prostředky mohou posilovat své zdraví.

Faktory, které ovlivňují zdravotní stav populace a jejich dopady jsou odlišné v zemích rozvojových a 
v zemích vyspělých. Zatímco v zemích rozvojových je vysoká nemocnost a úmrtnost na infekční a 
parazitární onemocnění a k hlavním problémům patří vysoká novorozenecká a perinatální úmrtnost, ve 
vyspělých zemích jsou nejčastějšími příčinami úmrtí nemoci kardiovaskulární a onkologická onemocnění 
(tzv. „civilizační“ onemocnění), jak ukazuje graf 1, který je součástí obrazové přílohy na straně 27.

Mezi hlavní skupiny determinant zdraví patří ve vyspělých zemích:
 Faktory životního stylu - způsob života (např., individuální i společenský postoj ke zdraví, 

stravovací návyky a výživa, fyzická aktivita, pohybové aktivity, abusus drog, alkoholu, kouření, 
sexuálně rizikové chování a řada sociálních faktorů: vzdělání, příjem, zaměstnanecká pozice, úroveň 
bydlení, nezaměstnanost, práce a stres, ekonomická situace celé společnosti, apod.).

 Faktory životního prostředí (např. kvalita ovzduší, vody a půdy, fauna, flora, dostupnost kvalitních 
potravin, záření, hluk, chemické látky, biologické faktory, atp.).

 Faktory genetické (nejde jen o klasická „genetická“ onemocnění, vrozené vady apod., ale jde např. i 
o rozdíly ve zdraví mužů a žen, o vrozenou dispozici k některým onemocněním, která se mnohdy 
manifestují až v průběhu života apod.).

 Faktory, které odrážejí fungování zdravotního systému (zdravotní politika, zdravotní systém, 
organizace zdravotní péče, úroveň a dostupnost zdravotních služeb, efektivita a kvalita zdravotních 
služeb, vlastní rozvoj medicíny a medicínských technologií apod.).

Vliv výše uvedených skupin determinant byl na základě mnohých longitudinálních populačních studií 
také kvantifikován a vliv jednotlivých skupin faktorů je odhadován následovně: nejpodstatnější vliv na 
zdraví má způsob života (cca 50%), životní prostředí ovlivňuje zdraví z cca 20 % a genetický 
základ a zdravotnictví ovlivňuje zdravotní stav přibližně z 15 %.

Dosavadní výzkumy ukazují, že zdraví lidí je ve vyspělých zemích ohroženo především způsobem 
jejich života, životním stylem: konzumací energeticky bohaté stravy, snížením tělesné aktivity, 
nevyvážením aktivity a odpočinku, psychickým přetěžováním, pracovním stresem, omezením 
rozmanitosti přijímaných potravin, výživovými zvyklostmi i nežádoucími návyky, jako je kouření, 
konzumace alkoholu a drog.

V oblasti sociální medicíny, která je integrální a důležitou součástí oboru veřejné zdravotnictví, bylo 
zároveň prokázáno, že především velké sociální nerovnosti, nízká sociální koheze (soudržnost sociálních 
celků) a přítomnost sociálně vyloučených skupin souvisí s horšími ukazateli zdravotního stavu (14). Je 
zřejmé, že vliv sociálních determinant v současné době narůstá i v České republice (15), což je 
znázorněno na obrázku 3, který je součástí obrazové přílohy na straně 25.
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5 Podpora zdraví

Podpora zdraví se začala utvářet od poloviny 80. let minulého století především jako reakce na nízkou 
účinnost tradičních postupů zdravotní výchovy, nárůst chronických neinfekčních („civilizačních“) 
onemocnění a rostoucí náklady na zdravotní péči.

Podpora zdraví (Health Promotion) je definována jako proces usnadňující jedincům zvýšit kontrolu 
nad determinantami svého zdraví, a tak zlepšovat svůj zdravotní stav (Ottawská charta, 1986). Jde 
o proces, který se spíše než na jedince se specifickými zdravotními riziky zaměřuje na populaci jako 
celek.

Způsobem života je možné do značné míry předcházet vzniku a rozvoji mnoha hromadně se 
vyskytujících neinfekčních onemocnění. Nejzávažnějšími faktory, které prokazatelně poškozují zdraví, 
jsou: nedostatek pohybu, nevhodná strava, nadměrná spotřeba alkoholu, zneužívání drog, kouření a 
nadměrný stres.

Podpora zdraví směřuje ke snížení nebo eliminaci expozice těmto faktorům. Je proto důležité, že 
expozice většině závažných faktorů je většinou dobrovolná a je možné ji redukovat nebo dokonce 
eliminovat. Zatímco prevence nemocí je cíleně zaměřena na jednotlivá onemocnění, podpora zdraví 
usiluje o dosažení takového stavu organismu a způsobu života, které obecně chápeme jako „zdraví.“ 
Bezprostředním cílem podpory zdraví je zdravý životní styl. K dosažení bezprostředního cíle, kterým je 
zdravý životní styl, je třeba menších či komplexnějších intervencí do dosavadního stylu života lidí.

První mezinárodní konference podpory zdraví se konala v roce 1986 v kanadské Ottawě, na které byla 
přijata tzv. Otawská charta podpory zdraví. Tato charta vymezila podporu zdraví jako „proces 
umožňující lidem zlepšit své zdraví a zvýšit kontrolu nad ním“.

Základními prostředky podpory zdraví jsou podle Ottawské charty:
 tvorba veřejné politiky zohledňující zdraví, která se bude promítat do politických aktivit ve všech 

rezortech a na všech úrovních
 vytváření příznivého životního prostředí a systematického hodnocení vlivu rychle se měnících 

podmínek na zdraví (ve všech strategiích podpory zdraví musí být zahrnuta ochrana životního
prostředí a přírodních zdrojů)

 posílení aktivit na místní (komunitní) úrovni
 rozvoj osobních dovedností a schopností lidí pro podporu zdraví poskytováním informací, 

vzděláváním a získáváním potřebných dovedností
 reorientace systému péče o zdraví, kdy se musí úloha zdravotnických služeb posunout více směrem 

k podpoře zdraví a k posílení role primární péče

Podle konstatování Světové zdravotnické organizace charakterizuje v současné době zdravotní stav 
populace vyspělých států, ke kterým lze řadit Českou republiku, deset hlavních příčin nemocnosti:
 ischemická choroba srdeční
 deprese
 cévní mozkové nemoci
 dopravní úrazy
 následky konzumace alkoholu
 osteoartróza
 nádorová onemocnění gastrointestinálního ústrojí, průdušek a plic
 poranění různé etiologie (úrazy, dopravní nehody, kriminalita apod.)
 vrozené vady
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Světová zdravotnická organizace již od svého vzniku usilovala o co nejširší pojetí zdraví i jeho 
determinant a snažila se volit co nejkomplexnější přístupy. Velkým přínosem pro toto úsilí se stala 
metodika cíleně plánovaných programů. Zkušenosti s některými dílčími zdravotnickými programy 
umožnily koncipovat koncem 70. let program Zdraví pro všechny do roku 2000. Tím, že tento program 
označil podporu zdraví za jednu z hlavních metod realizace programu, podstatně přispěl k rozvoji 
podpory zdraví v celé její šíři (11).

Také v dalších materiálech WHO byly postupně formulovány základní principy podpory zdraví:
 má se více zaměřovat na celou populaci než na užší populační skupiny
 má usilovat o co nejširší podporu veřejnosti
 má angažovat především zdravotnické pracovníky, zejména z oblasti primární péče, kteří hrají 

v dalším rozvoji a realizaci podpory zdraví velmi důležitou roli
 má se věnovat zejména opatřením, která postihují determinanty zdraví i nemocí

Veřejná zdravotní politika zahrnující program podpory zdraví v České republice navazuje na 
významné mezinárodní dokumenty, které jsou výrazem globální a evropské politiky WHO a formulují 
základní politické principy péče o zdraví v jeho nejširších politických souvislostech.

Nezastupitelnou roli v procesu intervencí v podpoře zdraví hrají zdravotníci a zejména pak všeobecné 
sestry, které jsou v přímém a častějším kontaktu s pacienty. Role všeobecných sester a porodních 
asistentek byla deklarována v červnu 2000 na druhé Ministerské konferenci SZO, která se konala 
v Mnichově. Na uvedeném zasedání byla přijata tzv. Mnichovská deklarace, ve které je mj. deklarováno
počínat si aktivně při podpoře veřejného zdraví.

Hlavním cílem nejdůležitějšího programového dokumentu WHO - Zdraví pro všechny v 21. století -
je snížení rozdílů ve zdravotním stavu jak uvnitř států, tak i v mezinárodním měřítku. Česká varianta 
tohoto programu, Zdraví 21, která byla zveřejněna v roce 2002, definuje úkoly pro jednotlivá 
ministerstva, kraje a další subjekty. Hlavním cílem programu je soustavné zlepšování zdravotního stavu 
obyvatelstva České republiky, vytváření příznivých podmínek pro zlepšování zdraví, ochrana a rozvoj 
zdraví lidí po celý jejich život a snižování výskytu nemocí a úrazů. Odpovědnost za plnění programu má 
vláda České republiky a její rada pro zdraví a životní prostředí, při které začal od roku 2002 pracovat také 
Výbor zdraví 21, který zřizuje MZ ČR. Jeho úkolem je příprava návrhů a stanovisek pro Radu vlády 
k řízení, koordinaci a kontrole úkolů, které vyplývají z programu Zdraví 21. Každoročně předkládá MZ 
ČR vládě mezirezortní zprávu o plnění dílčích aktivit vztahujících se k jednotlivým programovým cílům. 
Hejtmanům krajů vláda doporučila využívat program Zdraví 21 při tvorbě zdravotních plánů krajů.

Potenciál programu Zdraví 21 nebyl v České republice plně využitý, pozitivně se odrazil spíše 
v regionálních a lokálních aktivitách programů podpory zdraví (např. v programech: zdravé stárnutí, 
snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy, zdravé a bezpečné životní prostředí, snížení škod 
způsobených alkoholem, drogami a tabákem, zdravé místní životní podmínky, zdravější životní styl a 
další). Na centrální vládní úrovni nebyla programu věnována adekvátní pozornost, vláda se jím zabývala 
pouze okrajově v rámci pravidelných informací o jeho plnění, které byly zpracovány spíše formálně.

Jiným vládním dokumentem k podpoře zdraví je tzv. NEHAP (National Environmental and Health
Action Plan of the Czech Republik), Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky. 
Obsahuje soubor doporučení ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace a vychází 
z analýzy příčin nemocnosti a úmrtnosti (vlivem kardiovaskulárních onemocnění, onkologických 
onemocnění, úrazů atd.) a z rozborů zdravotních rizik (faktorů životního stylu – výživy, kouření, stresu 
aj.) a z analýzy vývoje životního prostředí v České republice (emise skleníkových plynů, ozónová vrstva 
a ochrana vod a půdy). Program je dále rozpracováván institucemi a orgány ochrany veřejného zdraví do 
lokálních akčních plánů, které se zaměřují na řešení ekologických a zdravotních problémů na lokální 
úrovni a jeho hlavním cílem je vytvoření pravidel a garancí zaměřených na zdravý život ve zdravém 
životním prostředí a jeho udržitelný rozvoj. Jeho součástí je sledování dopadu strategických rozhodnutí 
v energetice, dopravě, legislativě, zemědělství a vzdělávání a má tedy opět mezirezortní charakter. 
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Přestože byla v rámci tohoto programu v uplynulých letech realizována celá řada podprogramů a studií a 
dalších aktivit, ani program NEHAP nenašel v naší společnosti adekvátní odezvu a státní politiku, která 
se zaměřovala především na ekonomické problémy, nijak zásadně neovlivnil. V oblasti podpory zdraví 
byla celá agenda podpory zdraví převedena mimo zdravotní ústavy, došlo k výrazné redukci počtu 
pracovníků, kteří se doposud touto problematikou zabývali, a zbytek se stal zaměstnanci dislokovaných 
pracovišť Státního zdravotního ústavu, který je přímo řídí a metodicky vede. Důsledkem těchto opatření 
je současná situace, kdy se problematikou podpory zdraví zabývá v celé České republice jen přibližně 
70 odborníků. V současné době převládá při řešení zdravotních problémů především medicínský přístup, 
intervence jsou nekomplexní a jsou zaměřené jen na dílčí aspekty životního stylu (např. kouření), 
programy podpory zdraví minimálně reflektují sociální a ekonomické determinanty zdraví a sociální 
nerovnost, vláda ani rezort zdravotnictví nevěnují podpoře zdraví potřebnou pozornost, rozpočet 
dotačního programu MZ ČR na projekty podpory zdraví je velmi nízký a rok od roku se snižuje a 
příspěvky nezdravotnických rezortů (podpora bydlení, vzdělání, zaměstnanosti, rozvoje měst a venkova) 
nejsou v České republice kvantifikovány (14). Zpráva expertů WHO doporučuje pro Českou republiku 
věnovat prioritní pozornost odborné a finanční podpoře podpory zdraví na krajské úrovni, vytvoření 
vzdělávací strategie a zvyšování politického významu a legitimity podpory zdraví jako takové (9).

Je zřejmé, že některé nepříznivé determinanty budou zřejmě ovlivňovat zdraví naší populace v příštích 
deseti letech podobně jako dosud. To se týká především nedostatků v životním stylu - kouření, 
nevyvážené stravy, nadměrné konzumace alkoholu, nedostatku pohybu, expozice stresu, zneužívání drog 
a podceňování rizika úrazů a nepříznivých účinků pracovního prostředí. Existují důkazy pozitivních změn 
v chování lidí, které přinesly dílčí úspěchy ve zlepšení skladby výživy některých populačních skupin 
(např. vyšší spotřeba ovoce a zeleniny), v zastavení vzestupu kuřáctví u dospělých mužů a v potlačování 
některých infekcí. Životní prostředí (kromě hluku) bude mít vzhledem k tomu, že se bude stále více dbát 
na opatření ze strany výrobců, pravděpodobně menší škodlivé dopady na zdraví než v minulosti, pokud 
nevzniknou nová nebo dosud neznámá rizika (16). Za předpokladu hospodářské prosperity by se měla 
zvyšovat socioekonomická úroveň lidí spojená s vyšší úrovní vzdělání, což by mělo mít pozitivní dopad 
na zdraví naší populace.

Úspěšně a efektivně realizovaná podpora zdraví bude vyžadovat jednak kvalitní spolupráci mezi 
rezortem zdravotnictví a dalšími rezorty (zejména rezortem sociálních věcí a rezortem školství), jednak 
pozitivní odezvu ve společnosti obecně. V této oblasti má ČR značné rezervy, protože tradičně nebývá 
mezirezortní spolupráce na potřebné úrovni, stejně tak jako veřejné mínění je ovlivňováno spíše 
klinickými medicínskými obory a jejich konkrétními významnými představiteli.

Přes výše uvedená negativa v realizaci programů a projektů podpory zdraví je třeba konstatovat, že 
v minulém období bylo v České republice realizováno několik projektů, které rozvíjely programy 
podpory zdraví v rámci celosvětových nebo evropských sítí: např. Zdravé město, Zdravý podnik, Zdravá 
škola a další. Řada dalších úspěšných projektů byla realizována v rámci Národního programu zdraví a 
poměrně úspěšně byla realizována řada intervenčních programů na regionální úrovni.

Důležitý je vztah podpory zdraví a primární prevence (tedy předcházení příčinám nemocí) a výchovy 
ke zdraví (Health Education), respektive k dosažení tzv. zdravotní gramotnosti, tedy schopnosti lidí 
přijímat správná rozhodnutí, která mají vztah ke zdraví v kontextu každodenního života.

Strategický vztah mezi podporou zdraví, prevencí a výchovou ke zdraví, která je vnímána jako 
nezbytný prvek k zajištění změny, je znázorněn v Tanahillově schématu, tj. na obrázku 4, který je 
součástí obrazové přílohy na straně 25.

Zdravotní výchova směřuje k žádoucím změnám životního stylu na základě informací, které lidem 
poskytuje. Podpora zdraví směřuje aktivně k posílení pozitivních faktorů (determinant) zdraví. Prevence 
představuje soubor opatření, která směřují k eliminaci příčin výskytu onemocnění a jejím principem je 
identifikace, redukce, popřípadě eliminace rizikových faktorů, které mají vliv na vznik onemocnění. 
Cílem prevence je tedy zabránit vzniku nemocí (nebo jejich komplikacím) nebo zajistit jejich včasný 
záchyt.
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6 Zdravotní výchova

V souvislosti se zdravotní výchovou se používá celá řada názvů, např. zdravotnická osvěta, výchova 
ke zdraví, edukace pacientů nebo anglický výraz „Health Education“.

Obecně lze zdravotní výchovu pojímat jako: souhrn výchovně - vzdělávacích aktivit zaměřených na 
duševní, tělesný i sociální rozvoj lidí se záměrem přispět ke zlepšení zdraví jedinců, skupin i celé 
společnosti (12).

Zdravotní výchova vychází z edukačního úsilí o změnu životního stylu. Jejím cílem je poskytnout 
lidem přístupným způsobem dostatek informací o možnostech a způsobech, jak předcházet nemocem, 
zlepšit jejich znalosti, motivovat je, ovlivnit jejich postoje a přivést je k aktivnímu zájmu o své zdraví a 
ke změně chování, které vede k posílení zdraví. Je třeba, aby lidé porozuměli faktorům (determinantám), 
které ovlivňují zdraví negativně i pozitivně a naučit je si své zdraví chránit, upevňovat a rozvíjet (29).

Výchova ke zdraví je cílena na:
 Jednotlivce - zdravé, nemocné nebo ohrožené na zdraví;
 Skupiny obyvatelstva - s ohledem na věkové skupiny (děti, mládež, senioři);
 Skupiny pacientů s určitou diagnózou;
 Komunitu – město, školy, marginální skupiny obyvatelstva;
 Celou populaci s využitím celostátních, regionálních a místních sdělovacích prostředků.

S výhodou lze kombinovat různé způsoby předávání informací (verbální, tištěné, předávané mediálně 
či prostřednictvím internetu). Všechny metody mají ale svá omezení. Poučování a mentorování, jimž se 
při zdravotní výchově lze jen obtížně zcela vyhnout, jsou hlavními riziky, zvláště v těch kulturách, kde 
respekt k formálním autoritám nemá tradici a nevede k ochotě tyto autority následovat (16).

Na některé nedostatky tradičních postupů reaguje sociální marketing, jehož počátky spadají do 70. let 
20. století. Sociální marketing v oblasti zdravotní výchovy využívá základních principů, poznatků a 
zkušeností obchodního marketingu a slouží k ovlivňování rozsáhlých cílových skupin, zejména pokud jde 
o postoje a způsoby chování. Důraz je kladen na pilotní projekty, které ověřují používané metody, často 
se v sociálním marketingu využívají možnosti hromadných sdělovacích prostředků, zvláště televize, 
rozhlasu a tisku. Používané metody a pomůcky při vlastní realizaci programu jsou flexibilní, takže se 
s ohledem na průběžné výsledky mohou měnit (15).

Problém rozsáhlých kampaní a programů zdravotní výchovy spočívá především v jejich finanční 
náročnosti, která musí být úměrná nákladům na reklamu a další marketingové nástroje, které vynakládají 
komerční subjekty (např. tabákový průmysl, výrobci „nezdravých“ potravin). Při ovlivňování chování lidí 
zkrátka „nestačí mít pravdu“, ale objektivními důkazy doloženou argumentaci.

Každý člověk by měl znát základní zásady zdravého životního stylu, jejichž dodržování a respektování 
vede k upevňování vlastního zdraví a k prevenci nemocí. Každý zdravotník by pak měl výchovně působit 
nejen na své pacienty, ale měl by v oblasti zdraví pozitivně ovlivňovat celé své široké okolí (viz obrázek 
5, který je součástí obrazové přílohy na straně 26).

Situace v oblasti zdravotní výchovy není v České republice uspokojivá a není na ni kladen takový 
důraz, který by si bezpochyby zasluhovala.

Reprezentativní výzkum týkající se názorů občanů České republiky na výchovu ke zdraví a zdravému 
životnímu stylu a její souvislost s povoláním učitele ukázal, že jednoznačně nejdůležitějším zdrojem 
informací o zdraví v případě dětí a mladých lidí je rodina, na druhé místo je umisťována škola a 
třetí pořadí patří zdravotnickým zařízením. Sdělovacím prostředkům a vrstevníkům je přisuzována 
menší důležitost (viz graf 2, který je součástí obrazové přílohy na straně 28).
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Tři čtvrtiny občanů České republiky se domnívají, že zdravotní prevence do výchovy ve škole patří, že 
tyto složky spolu úzce souvisejí a jedna druhou navzájem ovlivňuje. Tito občané doporučují též 
poskytovat v rámci výchovy ve škole o zdravotní prevenci více informací či ji prezentovat rozmanitějšími 
formami.

Hlavní přínos zdravotní výchovy orientované na zdraví je dosažení tzv. zdravotní gramotnosti, tedy 
schopnosti činit správná zdravotní rozhodnutí v kontextu každodenního života. Je tedy zdravotní 
gramotnost důležitým nástrojem zlepšení zdraví lidí. Zdravotní gramotnost by se měla stát trvalou 
součástí zdravotní politiky a vláda by si měla uvědomovat potřebu dlouhodobých investic do zdraví již 
také proto, že nízká zdravotní gramotnost obyvatel vede k prokazatelným ekonomickým ztrátám. 
Zdravotní gramotnost by se v plné šíři měla stát součástí školních osnov i celoživotního vzdělávání. Její 
soustavný rozvoj spočívá zejména v rukou pedagogů a zdravotníků, ale zároveň je významným úkolem 
pro všechny občany, rodiny, instituce, organizace, veřejnou správu i pro společnost jako celek (12).
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7 Úloha, význam a cíle zdravotní politiky

7.1 Zahraniční zkušenosti s reformami zdravotnictví, hlavní problémy zdravotní
politiky v České republice

Péči o zdraví obyvatel realizuje stát prostřednictvím zdravotní politiky, jejíž strategické cíle jsou 
vyjadřovány v programech politických stran, ve vládních programech a prohlášeních a jsou součástí 
vládních koncepčních materiálů.

K nástrojům zdravotní politiky, které zajišťují její praktickou realizaci, patří především legislativní 
normy (zákony, vyhlášky a metodické pokyny), které upravují zejména:
 tvorbu sítě zdravotnických zařízení (např. registrace, výběrová řízení na poskytování zdravotní 

péče, rozložení základní, specializované a superspecializované péče apod.)
 financování zdravotní péče (zdroje, regulační mechanismy, úhradové vyhlášky)
 kvalifikace a další vzdělávání zdravotnických pracovníků

Vládní politická orientace má pak vliv zejména na způsob financování zdravotní péče (definuje 
zdroje, stanovuje míru solidarity), organizaci zdravotních služeb (equita, dostupnost, návaznost, 
komplexnost a kvalita služeb) a určuje vlastní roli státu (míru centralizace a decentralizace).

Klíčovým problémem české zdravotní politiky posledních dvaceti let je stanovení rozsahu 
garantované péče s určitou mírou solidarity na straně jedné a nalezení prostoru pro to, aby mohli občané 
ve vztahu ke svému zdraví využívat také svou osobní odpovědnost tak, aby byl nastaven princip, který 
bude považován za společensky spravedlivý. Spravedlnost (equita, ekvita) je naplněna, pokud má každý 
jedinec rovnou příležitost dosáhnout plně svého zdravotního potenciálu.

Důležitým aspektem zdravotní péče je její dostupnost a dosažitelnost.
Dosažitelnost je chápána jako fungování veřejného zdravotnictví a zdravotní péče s veškerým 
potřebným vybavením (materiálním, technickým a personálním), souvisejícími službami a programy 
zaměřenými na péči o zdraví v odpovídajícím množství.

Dostupnost je chápána jako zajištěný přístup každého jedince ke zdravotní péči (k léčebným 
metodám), potřebnému vybavení, jak je zakotveno v příslušné legislativě státu.
Dostupnost obsahuje čtyři překrývající se oblasti:
 rovný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví a náboženské vyznání,
 dostupnost z hlediska medicínského,
 dostupnost z hlediska ekonomického,
 informační dostupnost.

Dalšími pojmy, které WHO v souvislosti se zdravotní péčí definuje, patří přijatelnost a kvalita.
Přijatelnost je chápána tak, že veškeré potřebné vybavení k poskytování zdravotní péče musí být 
v souladu s lékařskými etickými principy, respektováním odlišných kultur, věku a pohlaví.

Kvalita je chápána jako fungování veřejného zdravotnictví a zdravotní péče v souladu s vědeckými a 
medicínskými poznatky a jejich optimální úrovní.

Místo kvalifikované, věcné, odborné a pozitivně vedené debaty, která by byla vedena k řešení 
základních problémů zdravotnictví, vedou se v České republice polemiky z pozic politické a ideologické 
rivality a společenský a politický konsenzus vlastně hledán - a tudíž ani nalézán - obvykle není.
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Základním cílem zdravotní politiky je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva. Neméně 
důležitým cílem zdravotní politiky je důvěra a jistota občanů, že je jim dostupný fungující zdravotní 
systém, který se o ně v případě potřeby kvalitně, odborně a důstojně postará. Zdravotní systém by 
pak měl odpovídat jejich očekáváním, která se formují na základě historických, sociálních a kulturních 
zkušeností, což je jeden z důvodů, proč jsou zahraniční modely zdravotnictví a jejich základní principy 
jen velmi obtížně přenositelné.

Je jistě pozitivní, že v české populaci převládá spokojenost s lékařskou péčí (44 %) nad nespokojeností 
(21 %) (27). Přesto je provedení zásadních reforem podle více než dvoutřetinové většiny Čechů žádoucí 
i v oblasti zdravotnictví (68 %) - viz graf 4, který je součástí obrazové přílohy na straně 29 (28).

Většina Čechů pociťuje problémy především v případě financování zdravotnictví (80 %), 
hospodaření v oblasti léků (61 %) a fungování pojišťoven (56 %). Na druhé straně u zbývajících 
položek převládá podíl lidí, kteří problémy v dané oblasti považují za malé či za žádné. Konkrétně 
nejmenší potíže existují podle českých občanů v oblasti vztahu mezi lékaři a pacienty, který označilo za 
relativně bezproblémový 69 % osob. Téměř dvě třetiny (65 %) soudí, že bez větších problémů je
zajišťována kvalita zdravotní péče a skoro stejný podíl osob (63 %) nespatřuje žádné zásadní potíže ani 
v její dostupnosti (viz graf 3, který je součástí obrazové přílohy na straně 28). (26)

Nakolik jsou tyto výsledky výzkumu veřejného mínění skutečnou výpovědí občanů, která vychází 
z jejich reálných zkušeností s naším zdravotnictvím a nakolik jsou jejich názory ovlivňovány např. 
mediálními informaci, lze jen spekulovat.

Již od počátku 90. let 20. století se řeší problém, jak nejlépe uchopit reformu českého zdravotnictví. 
Ačkoli se o nutnosti reformy českého zdravotnictví mluví více jak dvacet let, zásadnější změny byly 
provedeny pouze krátce po revoluci. Krátce po pádu režimu v roce 1989 proběhla transformace státem 
řízeného zdravotnictví. Mezi nejdůležitější změny patřilo zavedení povinného zdravotního pojištění, 
nastartování privatizace zdravotnických zařízení a důslednější napojení výše úhrad poskytovatelů 
zdravotní péče na jejich úkony.

I když se pak v 90. letech vypracovávalo velké množství reformních návrhů, nedařilo se je prosadit, a 
to z různých důvodů, a pokud se odhlédne od transformace z počátku 90. let, dalších zásadnějších změn 
se české zdravotnictví již nedočkalo. V současnosti se proto české zdravotnictví potýká s mnoha 
problémy, které jsou spojeny zejména s nevyhovujícím nastavením systému.

Problémy, které má současný systém zdravotní péče, lze spatřovat především v absenci základní 
koncepce zdravotnictví, která by fungovala jako výchozí legislativní norma a nahradila by roztříštěnou 
soustavu právních norem týkajících se péče o zdraví. S tímto souvisí i faktor chybějící definice 
garantované péče. Mezi další problémy patří nedořešená koncepce financování lůžkové péče a 
neukončená transformace lůžkového fondu, nedostatek účinných řídících a kontrolních systémů, jež by 
dohlížely na kvalitu a hospodárnost poskytované péče a nedostatečná spolupráce všech účastníků procesu 
poskytování zdravotní péče. Slabou stránkou je také nedostatečná úroveň zdravotního uvědomění 
(zdravotní gramotnosti) některých skupin obyvatelstva, se kterou souvisí zvýšená míra zdravotních rizik a 
nedostatečná zodpovědnost za zdraví (1).

Obecným problémem zdravotnictví, nejen však toho českého, jsou vzrůstající výdaje na zdravotní 
péči, které jsou dány zvyšující se technickou úrovní zdravotnictví a rostoucími cenami zdravotnických 
technologií a léčiv, rostoucím očekáváním občanů i zdravotníků i důsledkem stárnutí populace. Stoupající 
výdaje na zdravotnictví nejsou kompenzovány růstem zdrojů pro jejich pokrytí.

Na základě zahraničních zkušeností lze poukázat na skutečnost, že základem úspěšného nastartování 
reformy je především porozumění jejímu širšímu kontextu. Klíčové je zmapování a zhodnocení dopadu 
sociálního, politického, kulturního a ekonomického kontextu, uvnitř kterého se reformy nacházejí. 
Právě faktory historické, kulturní a sociální pomáhají formovat očekávání spojená se zdravotnickým 
systémem. Sdílené společenské hodnoty a ekonomická recese hrály při spouštění reformy v mnoha 
evropských zemích dominantní roli.
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Úspěch reformy zdravotnictví může být značně ovlivněn tím, do jaké míry je vláda schopná přesvědčit 
veřejnost, že za jejich reformním programem stojí čistě pozitivní zájmy a ne pouze ekonomické důvody.

V zemích, kde politický systém upřednostňuje koalice více stran, musí být reforma zdravotnictví 
projednána stranami celé koalice, což většinou vede k uváženější a promyšlenější reformě. V názorech 
jednotlivých politických stran je možné vyselektovat několik styčných bodů, které jsou pro všechny 
strany charakteristické. Těmi jsou např. dostupnost, kvalita či efektivnost poskytování zdravotní péče. 
Za rozdělující prvek lze ve zdravotní politice označit např. trh a míru spoluúčasti pacientů (25).

Další významnou překážkou je v mnoha zemích obecně méně významná pozice ministerstev 
zdravotnictví v politické hierarchii, z čehož vyplývá nižší význam zdravotní politiky v reformní 
agendě. Ministerstva zdravotnictví bývají také v porovnání se zdravotními pojišťovnami, které alokují 
finanční prostředky, mnohem slabší a zdravotní pojišťovny obvykle méně podporují priority ministerstva 
zdravotnictví.

Realizace reformy zdravotnictví bude vždy vyžadovat, aby politici efektivně vyjednávali s rozličnými 
zájmovými skupinami, které ve většině případů sledují své vlastní zájmy. Klíčem k úspěšnému spuštění a 
realizaci reformy je schopnost příslušné aktéry vůbec rozpoznat, dohodnout se s nimi a případně s nimi 
vytvořit i strategické svazky. Existují čtyři základní skupiny aktérů, které hrají zásadní roli v zahájení 
reformy zdravotnictví (25). Jsou jimi:
 veřejnost,
 poskytovatelé zdravotní péče,
 politická elita,
 zájmové skupiny v užším slova smyslu.

Veřejnost je bezesporu největší skupinou aktérů v oblasti zdravotnictví. Její relativní síla ovlivnit 
vývoj zdravotnictví, buď jako jednotlivců nebo jako členů zájmových skupin, se stát od státu liší a závisí 
na stupni participace občanů na systému zdravotnictví a na politickém dění vůbec. Ať už je účast občanů 
na vysoké úrovni, jak je tomu například ve Velké Británii nebo Skandinávských zemích, či na úrovni 
nižší jako ve většině zemí jižní a východní Evropy, pohled pacientů na reformu zdravotnictví je často 
opomíjen, ačkoliv jsou to právě občané, pro které jsou zdravotní služby určeny. I když mnohé reformní 
návrhy formálně usilují o zvýšení zainteresovanosti občanů, jejich názor nebývá brán příliš v potaz. 
Nicméně na druhou stranu široká podpora veřejnosti může být významným hnacím motorem reformy, 
stejně jako nedostatečná podpora občanů může znamenat velice významnou překážku v její realizaci. 
Tuto relativní sílu veřejnosti při prosazování reformy si v posledních letech uvědomuje stále více jak 
tvůrců reformních návrhů, tak ale i jejích odpůrců. Příkladem může být využití politické opozice 
nesouhlasu mnoha pacientů se zavedením regulačních poplatků ve zdravotnictví v krajských volbách 
v roce 2008 v České republice. Opoziční Česká strana sociálně demokratická jejich nespokojenost 
záměrně ještě více v předvolebním boji prohloubila a ta jí následně pomohla k výhře ve všech českých a 
moravských krajích (1).

Poskytovatelé zdravotní péče nejsou zdaleka tak početnou skupinou, jako pacienti, ale často mají na 
reformní vývoj větší vliv a zdravotníci hrají ve vývoji a implementaci zdravotní politiky často až 
nepřiměřenou roli. Zdravotnické profese často prosazují své zájmy prostřednictvím svých zájmových 
skupin (u nás např. profesní komory, LOK, ČAS, odborné společnosti a mnohé další).

Dalšími velice vlivnými aktéry jsou politici, úředníci a manažeři, kteří formulují a realizují politiku, a 
tvoří podle Saltmana a Figuerase tzv. politickou elitu (25). V našich současných poměrech mají na 
zdravotní reformu a její průběh vliv zejména plátci (tzn. management zdravotních pojišťoven). 
Nedostatek politické vůle představuje jednu z hlavních překážek v realizaci reformy. Tento důsledek není 
příliš překvapující, protože reforma zdravotnictví se svojí komplexností vyžaduje zásadní zásahy do 
stávajícího systému a vytváří přínosy většinou až v delším období, což se v mnoha případech nehodí ke 
krátkodobé podstatě politických programů. Tento nedostatek se projevuje zejména v zemích se slabými 
koaličními vládami a s politickou nestabilitou. Jednou z podmínek úspěchu reformy zdravotnictví je 
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budování širokého konsensu již od samého počátku, aby se maximalizovala politická podpora reformy. 
Časté politické změny, a to nejen u vlád a ministrů, ale např. i u ministerských úředníků, mohou vést 
k překrývání nebo soupeření reformních návrhů a nakonec k celkové nečinnosti.

Vzrůstající vliv zájmových skupin je zřejmý. Zájmové organizace již nepodporují jen pacienty a 
lékaře, jak tomu bylo z počátku, ale stále více jsou různými organizovanými skupinami hájeny i zájmy 
komerční, a to zejména zájmy farmaceutického a medicínského průmyslu, či zdravotních pojišťoven. 
Většina těchto „nových“ skupin není příliš altruistických, ale usilují spíše o ochranu svých vlastních 
zájmů. V takovémto prostředí, kde různé skupiny hájí své mnohdy diametrálně odlišné zájmy, je politické 
rozhodování samozřejmě velice obtížné.

Reforma zdravotnictví je technicky velice složitá. Potřebuje zdravou infrastrukturu s dobrými 
informačními systémy a manažerskými dovednostmi, společně s dostatečnými dodatečnými zdroji. Navíc 
reformní návrhy mívají někdy až příliš rozmanité cíle. Avšak nalézt způsob, jakým pak vytyčených cílů 
dosáhnout, je pro vlády často poměrně složité a ne vždy se jim to dostatečně povede. A tak se tvůrci 
reforem mnohdy uchylují k vymezení spíše neurčitých a obecných cílů. Pro dokazování jejich 
uskutečnění pak využívají místo detailních analýz raději nejasnou symboliku a obecné argumenty (6).

Analýza zkušeností mnoha zemí ukazuje, že představení reforem uspěje jen tehdy, pokud je 
doprovázeno silnými regulačními, manažerskými a informačními schopnostmi státu, které však země 
často postrádají. Jestliže mají vlády při představování reformy uspět, musí poskytovat jasnou politickou 
vizi, díky které budou cíle zdravotní politiky zřetelné (6).

K hlavním problémům české zdravotní politiky, které dosud nebyly uspokojivě řešeny, patří 
v současné době financování zdravotní péče, vlastnické vztahy a legislativa. Na těchto třech prioritách 
se shodnou všechny politické subjekty, jsou prioritní pro veřejnost, pro poskytovatele zdravotní péče i pro 
další zájmové skupiny, i když jejich řešení vidí jednotliví aktéři poměrně často v odlišných přístupech a 
opatřeních.

7.2 Problematika ekonomických zdrojů
„Obecným problémem zdravotnictví je rozpor mezi rychle rostoucí technickou úrovní zdravotnictví a 

tím i rychle rostoucími výdaji, a pomaleji rostoucími zdroji pro jejich pokrytí“ (29).
„Jedním z dominantních témat zdravotní politiky je financování zdravotnictví, tj. jaké zdroje a v jaké 

výši budou každoročně příjmem celého systému péče o zdraví. Středem pozornosti ze strany 
poskytovatelů jsou i způsoby, jimiž jsou následně finanční zdroje rozdělovány mezi jednotlivé segmenty 
zdravotnických služeb. Minimální pozornost je naopak věnována otázce efektivnosti využívání finančních 
zdrojů v praxi“ (7).

K neefektivnímu využívání a plýtvání se zdroji dochází ve větší či menší míře téměř u všech 
zainteresovaných subjektů. Počínaje státem, přes hospodaření zdravotních pojišťoven a některých 
zdravotnických zařízení až po pacienty zbytečným nadužíváním zdravotnických služeb. S problémy 
s financováním souvisí problém odměňování zdravotníků a úhrady za poskytnuté zdravotnické služby. 
Současný systém úhrad neobsahuje dostatečné množství motivačních prvků, které by vedly 
k efektivnějšímu zacházení se zdroji.

V současném systému nejsou ani pacienti motivováni k šetrnému zacházení se zdroji, což je přičítáno 
nízké míře spoluúčasti pacientů. Zde se ovšem objevuje další otázka týkající se rozsahu spoluúčasti, aby 
nedocházelo ke znevýhodnění určitých sociálních skupin a nebyla ohrožena equita zdravotní péče.

Problémy s financováním a finanční udržitelností systému zdravotní péče budou do budoucna navíc 
podpořeny změnami v demografickém vývoji (zvyšování se počtu osob v důchodovém věku a z toho 
plynoucí vyšší náklady státu na platby za tyto pojištěnce, snižování počtu ekonomicky aktivních osob a 
s tím související snižování příjmů z veřejného zdravotního pojištění) (17).
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Vlastnické vztahy
Další problémovou oblastí je vyřešení otázky vlastnických vztahů a právní formy zdravotnických 

zařízení a zdravotních pojišťoven. V současném systému vedle sebe fungují zařízení, která jsou ve 
vlastnictví státu, územně samosprávného celku či soukromého subjektu, která mají různou právní formu. 
Z důvodu těchto rozdílů je poukazováno na to, že jsou některá zdravotnická zařízení zvýhodňována, jiná 
mohou být naopak diskriminována. Pro odstranění těchto problémů je třeba vytvořit vhodnou legislativu, 
která by zabezpečovala rovné podmínky pro všechna zdravotnická zařízení. Dlouhodobě neudržitelné je 
také právní postavení fakultních nemocnic s odlišným a odděleným právním postavením veřejné vysoké 
školy na straně jedné a fakultní nemocnice na straně druhé.

Legislativa
Problematika legislativního rámce úzce souvisí jak s financováním zdravotnictví (např. stanovení 

rozsahu garantované péče, vymezení míry solidarity apod.), tak s vymezením vlastnických vztahů. Pro 
dosažení cílů zdravotní politiky a bezproblémové fungování zdravotnického systému je třeba vytvořit 
dostatečnou legislativní platformu, která bude jasně vymezovat kompetence a odpovědnost jednotlivých 
subjektů.

Doc. Drbal, dlouholetý učitel Školy veřejného zdravotnictví, který se systematicky problematikou 
české zdravotní politiky zabýval, se domnívá, že „jednou z příčin, proč dosud nebyla vypracována 
kvalifikovaně podložená vývojová koncepce našeho systému péče o zdraví, proč ustrnula transformace 
zdravotnické soustavy, proč se místo systémového řešení příští podoby, funkce i struktury zdravotnictví 
pozornost dosud většinou upínala na operativní, nejednou druhořadé a z mlhavých představ vznikající 
marginální otázky a na křečovité reakce, pokoušející se o více či méně improvizované a málo 
kvalifikované řešení je nepochopení a nedocenění teorie oboru veřejného zdravotnictví“ (4).
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8 Zdravotní stav české populace a jeho očekávané trendy

Základní sledované demograficko-statistické ukazatele (vysvětlení základních pojmů):
Úmrtnost (mortalita)

počet zemřelých za určité období (nejčastěji počet zemřelých na 1000 osob středního stavu 
obyvatelstva za kalendářní rok).

Specifická úmrtnost
počet zemřelých na 100 000 obyvatel příslušné věkové skupiny a pohlaví.

Standardizovaná úmrtnost
úmrtnost teoretické evropské populace („evropského standardu“) vypočtená z jednotlivých 
specifických úmrtností konkrétní populace.

Střední očekávaná délka života („naděje dožití“)
jedná se o významný ukazatel zdravotního stavu jednotlivců, ale i populace jako celku a je často 
používána k mezinárodnímu srovnání. Střední délka života ve věku x- let určuje, kolika let se 
v průměru dožije ještě žena či muž při svých x-tých narozeninách (za předpokladu zachování 
specifických úmrtností podle věku na úrovni výchozího roku). Průměrný věk při úmrtí zjistíme tak, že 
ke střední délce života přičteme věk x- let. Střední délku života v žádném případě nelze zaměňovat 
s průměrným věkem žijících. Nejčastěji se udává střední délka života ve věku 0, tedy při narození, 
odděleně za obě pohlaví, která vyjadřuje předpokládanou délku života narozených v daném roce.

Kojenecká úmrtnost
podíl zemřelých dětí do 1 roku života na 1000 živě narozených v daném roce.

Incidence
výskyt chorob v určitém časovém období, počet nově se vyskytujících případů onemocnění v určitém 
čase, obvykle za rok.

Prevalence
počet existujících nemocí či zdravotních problémů ve vybrané populaci k určitému datu. Prevalence se 
obvykle dává do poměru k velikosti populace a vyjadřuje se v procentech, např. jako podíl diabetiků 
(v %) v populaci mužů starších 60 let v ČR k 1. 1. 2011.

Po druhé světové válce došlo u nás k prudkému rozvoji medicínského poznání, do praxe byly 
zavedeny nové medicínské technologie, došlo k objevům nových účinných léků (zejména antibiotik), 
zvýšil se hygienický standard a úspěšně byla uplatňována plošná preventivní opatření (očkování, 
preventivní prohlídky). Všechny tyto faktory se pozitivně projevily především na klesající nemocnosti a 
úmrtnosti obyvatel na infekční onemocnění. Výrazně se snížila také kojenecká úmrtnost a 
Československo se mohlo v řadě ukazatelů srovnávat s vyspělými západoevropskými státy.

Kojenecká úmrtnost představuje údaj o počtu zemřelých na 1000 živě narozených do 1 roku života a 
je důležitým údajem, který odráží úroveň zdravotnictví a zároveň je to parametr, který je mezinárodně 
sledován. Je třeba zdůraznit, že ČR patří v oblasti péče o novorozence a kojence ke státům, které mají 
tradičně nejnižší kojeneckou úmrtnost na světě (vývoj kojenecké úmrtnosti a její mezinárodní srovnání 
jsou znázorněny na grafech 5 a 6, které jsou součástí obrazové přílohy na straně 29 a 30).

V 70. a 80. letech minulého století však došlo k určité stagnaci a zdravotnictví se nedokázalo vyrovnat 
s nástupem tzv. civilizačních onemocnění: kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. Po roce 
1961 se tak poválečný pokles úmrtnosti zastavil, střední délka života mužů činila jen 66 let a začala 
stagnovat (dokonce se snižovala a hodnoty z roku 1960 nabyla u mužů znovu až v roce 1990), u žen 
dosahovala 73 let a v dalších letech se zvyšovala jen velmi pozvolna (viz graf 7, který je součástí 
obrazové přílohy na straně 31). Tyto nepříznivé údaje o neutěšeném vývoji zdravotního stavu 
obyvatelstva v Československu během 70. a 80. let byly ve své době záměrně utajovány a teprve po 
změně společenského klimatu po roce 1990 se jimi organizátoři zdravotnictví začali zabývat (4).
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Mezinárodní srovnání střední délky života v České republice je uvedeno na grafu 8, jež je součástí 
obrazové přílohy na straně 31.

Po roce 1990 došlo k postupnému zlepšování ukazatelů zdravotního stavu především díky obrovským 
investicím do zdravotnických technologií a uplatnění nových diagnostických a léčebných metod, včetně 
léčiv (např. jedním z hlavních důvodů poklesu úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění byla 
farmakologická kontrola hypertenze). K lepšímu zdraví přispělo i postupné zvyšování životní úrovně a 
podpora zdravého životního stylu s důrazem na pohyb, zdravou výživu a omezování kouření (6). Střední 
očekávaná délka života při narození jak u mužů, tak u žen v posledních dvou desítiletích rok od roku 
stoupá, úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění klesá (viz graf 9, obrazová příloha na straně 32) a 
přes zvyšující se incidenci a prevalenci danou především stárnutím naší populace, mírně klesá i 
úmrtnost na onkologická onemocnění (graf 10, obrazová příloha na straně 32). Přesto jsou onkologická 
onemocnění druhou nejčastější příčinnou smrti a mají za následek zhruba každé čtvrté úmrtí. Nejvyšší 
úmrtnost je u mužů na zhoubné novotvary tlustého střeva a konečníku, průdušek a plic a prostaty, u žen je 
nejvyšší úmrtnost na nádory prsu, kolorektální karcinom a nádory průdušek a plic.

Výskyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku rok od roku stoupá (graf 11, obrazová příloha
na straně 33) a Česká republika patří bohužel k zemím s nejvyšším výskytem tohoto onemocnění na
světě. Srovnání incidence tohoto maligního onemocnění u mužů v České republice ve srovnání ostatními 
evropskými zeměmi je znázorněno na grafu 12 v obrazové příloze na straně 33.

K poklesu úmrtnosti na choroby srdce a cév přispěly vedle farmakologické léčby (antihypertenziva, 
hypolipidemika apod.) také nové diagnostické a terapeutické postupy (koronární stenty, implantabilní 
kardiovertery), rostoucí počty kardiochirurgických operací a kardiologických intervencí i organizační, 
diagnostická a terapeutická opatření při efektivní léčbě akutního infarktu myokardu. Nakolik se již na 
pozitivním snížení úmrtnosti podílí také změna způsobů života (výživa, pohyb, kouření apod.), lze jen 
odhadovat, protože období dvou desetiletí je stále poměrně krátké.

K nepříznivým trendům ve zdravotním stavu české populace patří růst incidence diabetu a méně 
příznivá je i situace v oblasti duševního zdraví, kde rostou počty léčených pacientů, přičemž rychleji 
roste počet žen než mužů.

Lze shrnout, že v důsledku demografického stárnutí naší populace dochází u většiny chronických 
onemocnění k dlouhodobému nárůstu prevalence.

V současné době již není zdravotní stav populace ohrožován ve větší míře infekcemi, jak tomu bylo 
v minulosti, stále však existují infekční nemoci, které jsou velmi závažné. Například virová hepatitida, 
tuberkulóza, pohlavní nemoci, nozokomiální („nemocniční“) infekce a zejména infekce HIV/AIDS, jejíž 
prevalence vykazuje vzestupný trend.

Velmi závažným infekčním onemocněním je tuberkulóza (TBC), ale výskyt tohoto onemocnění má 
v České republice velmi pozitivní trend. Již na přelomu 80. a 90. let minulého století bylo dosaženo 
hranice 20 onemocnění na 100 tisíc obyvatel, což podle kritérií WHO řadí naší republiku mezi země se 
zvládnutou TBC a od té doby rok od roku incidence onemocnění dále klesá (viz graf 13, obrazová příloha
na straně 34).

Co se týká očekávaného vývoje základních ukazatelů zdravotního stavu, lze předpokládat, že se bude 
stále prodlužovat očekávaná střední délka života (více u mužů, než u žen). Lidé budou žít déle, ale častěji, 
než o střední délce života, se bude odborně diskutovat o kvalitě lidského života a mnohem častěji budou 
používány ukazatele, které odrážejí kvalitu života (např. délky života ve zdraví, Healthy Life Years, 
HLY, viz schéma na obrázku 6 v obrazové příloze na straně 26). Právě tyto ukazatele jsou metodicky 
rozvíjeny a monitorovány v rámci celé Evropy.

Např. při srovnání ukazatele délky života ve zdraví (HLY) na obrázku 7, který najdete v obrazové 
příloze na straně 27, vidíme, že mezi hodnotou v České republice a ve Švédsku je rozdíl devíti roků (!). 
Tento zásadní rozdíl je vykládán jako možný důsledek působení determinant, které ovlivňují zdravotní 
stav. Pokud má Česká republika ve srovnání se Švédskem přibližně dvojnásobnou spotřebu cigaret, 
dvojnásobnou spotřebu alkoholu a více než dvojnásobný výskyt obezity a poloviční spotřebu zeleniny, 
nemůže očekávat, že dosáhne při jakkoli vysokých nákladech na zdravotnictví takovou úroveň zdraví 
populace, jaká je ve Švédsku.
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Obrázek 1: Elliot M. Berry, Public Health Responsibility ASPHER Thematic Workshop, 
Valentia 2007

Obrázek 2:
Biologické a sociální komponenty zdraví
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Obrázek 3: Schéma působení determinant zdraví – vnější vlivy

Zdroj: Holčík 2004 (10)

Obrázek 4: Tanahillovo schéma dle IZPE

Zdroj: podle Podpora zdraví, Supplementum 3, IZPE, 2003, s. 6-94 (22)



OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

26

Obrázek 5: Faktory ovlivňující zdravý životní styl a individuální zdraví

Obrázek 6: Délka života ve zdraví (Healthy Life Years)

Zdroj: podle Holčík, J: Zdravotní stav obyvatel v ČR, seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení 
péče o zdraví ČSL JEP, Praha, 19. 10. 2011
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Obrázek 7: Srovnání délky života ve zdraví (Healthy Life Years) v České republice a ve 
Švédsku

Zdroj: podle Holčík, J: Zdravotní stav obyvatel v ČR, seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení 
péče o zdraví ČSL JEP, Praha, 19. 10. 2011

Graf 1: Příčiny úmrtí v bohatých a chudých zemích
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Graf 2: Zdroje čerpání informací o zdraví z pohledu dětí a mladých lidí (24)

Graf 3: Spokojenost s oblastmi sociální politiky, zdravotnictví a školství

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, 2012 (28)
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Graf 4: České zdravotnictví očima veřejnosti

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, 2008 (26)

Graf 5: Kojenecká úmrtnost v letech 1950-2011(ÚZIS)
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Graf 6: Úmrtnost kojenců podle věku ve dnech na 1000 živě narozených v mezinárodním 
srovnání

Zdroj: ÚZIS
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Graf 7: Naděje dožití při narození v letech 1950-2010

Zdroj: Český statistický úřad, 2012

Graf 8: Střední délka života při narození v mezinárodním srovnání

Zdroj: ÚZIS ČR, 2010
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Graf 9: Specifická mortalita na kardiovaskulární onemocnění v ČR v letech 1990-2008

Zdroj: data ÚZIS, 2010

Graf 10: Specifická mortalita na onkologická onemocnění v ČR v letech 1990-2008

Zdroj: data ÚZIS, 2010
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Graf 11: Výskyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice

Graf 12: Srovnání incidence rakoviny tlustého střeva v České republice s ostatními 
zeměmi Evropy u mužů

Zdroj: SVOD, Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice, 2012
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Graf 13: Vývoj počtu hlášených onemocnění TBC na 100 000 obyvatel

Zdroj: ÚZIS ČR, Aktuální informace, 2011

Graf 14: Průměrný věk žen při narození prvního dítěte v letech 1950-2008

Zdroj: ČSÚ, 2010
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Graf 15: Vývoj přirozeného, migračního a celkového přírůstku obyvatel

Zdroj: ČSÚ, 2010

Graf 16: Projekce vývoje evropské populace (porovnání odhadu pro rok 2050 s rokem 2007)

Zdroj: OECD, 2010
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Graf 17: Očekávaný vývoj počtu obyvatel podle hlavních věkových skupin do roku 2066,
střední varianta projekce

Zdroj: ČSÚ, 2011

Graf 18: Celkové výdaje na zdravotnictví ve vybraných zemích OECD v roce 2009

Zdroj: ČSÚ 2010
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Graf 19: Procento celkových výdajů na zdravotnictví z hrubého národního produktu

Zdroj: Holub, J: Základní fakta o českém zdravotnictví v mezinárodním srovnání, prezentace ÚZIS 
Praha, IDV 25. 4. 2012

Graf 20: Celkové výdaje na zdravotnictví v paritě kupní síly na 1 obyvatele

Zdroj: Holub, J: Základní fakta o českém zdravotnictví v mezinárodním srovnání, prezentace ÚZIS 
Praha, IDV 25. 4. 2012 (13)
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Graf 21: Celkové náklady na zdravotnictví jako poměr k HDP v roce 2009

Zdroj: OECD Health Data 2011
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Graf. 22: Výdaje na zdravotnictví podle zdrojů financování (v procentech)

Zdroj: Zdravotnická ročenka ČR 2010, ÚZIS, 2011

Graf 23: Struktura výdajů na zdravotnictví

Zdroj: data ČSÚ, 2010
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Graf 24: Procento soukromých výdajů na zdravotnictví z celku

Zdroj: Holub, J: Základní fakta o českém zdravotnictví v mezinárodním srovnání, prezentace ÚZIS 
Praha, IDV 25. 4. 2012

Graf 25: Výdaje na zdravotnictví v mld. Kč v letech 1990-2010

Zdroj: Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2010, ÚZIS 2010 (31)
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9 Demografický vývoj

9.1 Demografický vývoj, jeho očekávané dopady na zdravotní a sociální péči

Věková struktura populace České republiky je značně nerovnoměrná. Výraznější nepravidelnosti jsou 
způsobeny zejména výkyvy v úrovni porodnosti a mají cyklický charakter. Za posledních 20 let 
obyvatelstvo České republiky výrazně zestárlo (za období 1989-2009 se podíl seniorské složky populace 
nad 65 let zvýšil z 12,5 % na 15,2 %).

Posledních 20 let významně zasáhlo do formování rodiny. Došlo k poklesu sňatečnosti a k posunu 
vstupu svobodných do manželství do stále vyššího věku, takže v současné době uzavírají mladí lidé první 
sňatek o 7,4 roku později než v roce 1989 (podle ČSÚ činil průměrný věk při prvním sňatku v roce 2009 
pro muže 32,0 let, pro ženy 29,2 let). Posun rození dětí do vyššího věku nastal v průběhu 90. let a 
průměrný věk matek dosahuje v současné době téměř 30 let (graf 14 je znázorněn v obrazové příloze na 
straně 34). S ohledem na délku fertilního období se samozřejmě snižuje také počet dětí narozených jedné 
ženě.

Porodnost dosáhla ve 2. polovině 90. let a na přelomu tisíciletí historicky nejnižší úrovně. V roce 2002 
se dlouhodobý klesající trend otočil, protože do věku nejvyšší plodnosti vstoupily populačně silné ročníky 
žen narozených v polovině 70. let. Tento rostoucí trend kulminoval v roce 2008, od té doby porodnost 
klesá a velmi pravděpodobně bude klesat i v dalších desítiletích.

K příčinám zásadních změn reprodukčního chování patří především výrazná proměna hodnotových 
orientací (především důraz na vzdělání, pracovní kariéru a materiální zajištění) a na druhou stranu svojí 
roli v řadě případů sehrává i zhoršení ekonomických a sociálních podmínek mladých rodin, související 
s vysokými náklady na bydlení.

Počet obyvatel v České republice ovlivňuje také zahraniční migrace, která nabyla významu hlavně po 
roce 2002 (graf 15 je součástí obrazové přílohy na straně 35). V ČR je v současné době evidováno 
cca 0,5 milionu cizinců. Nejčastějšími cizinci, kteří v České republice žijí, jsou Ukrajinci, Slováci, 
Vietnamci, Rusové a Číňané. Do budoucna půjde hlavně o to, aby se dařilo podpořit imigraci mladších 
kvalifikovaných pracovníků, pro které by měl stát vytvářet takové podmínky, aby v ČR zůstávali, 
pracovali a zakládali rodiny.

ČR není v problému stárnutí populace osamocena, některé evropské země očekávají ještě nepříznivější 
vývoj (např. Německo a Itálie), jiné evropské země očekávají vzestup populace (jde zejména o země, 
které očekávají imigraci ze svých bývalých kolonií, např. Anglie a Francie). Faktem zůstává, že v roce 
2050 lze očekávat celkový úbytek obyvatelstva EU přibližně o 17,2 milionů obyvatel (graf 16 je 
znázorněn v obrazové příloze na straně 35).

Souhrnně lze konstatovat, že reprodukční chování obyvatelstva České republiky se po roce 1989 
výrazně změnilo. Podstatným způsobem se snížila plodnost, poměrně rychlým tempem se začaly 
zlepšovat úmrtnostní poměry a významně se změnil objem i struktura zahraniční migrace.

Po dlouhých letech jen velmi pomalého zvyšování střední délky života se po roce 1989 v české 
populaci významně zlepšily úmrtnostní poměry, u mužů o něco výrazněji. Střední délka života při 
narození vzrostla mezi roky 1989 a 2002 u mužů o 4 roky (z 68,1 na 72,1), u žen o 3,1 roku (ze 75,4 roku 
na 78,5 roku). Ke zvýšení střední délky života „přispělo“ také další snížení kojenecké úmrtnosti, ale jeho 
další snižování však již není pravděpodobné.

Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050 ukazuje, že:
 celkový počet obyvatel se pravděpodobně mírně sníží;
 nízká porodnost bude hlavním faktorem snížení početního stavu obyvatel a přispěje k jeho 

významnému populačnímu stárnutí;
 Česká republika zůstane imigrační zemí;
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 úmrtnostní poměry se zlepší, poroste naděje dožití (střední délka života) mužů i žen;
 obyvatelstvo České republiky výrazně zestárne. Podíl osob ve věku nad 65 let by se mohl v roce 

2050 přiblížit k jedné třetině, což by znamenalo zdvojnásobení současného podílu;
 nejrychleji bude přibývat osob v nejvyšším věku (počet obyvatel starších 85 let by se měl do roku 

2050 zpětinásobit);

Očekávaný dlouhodobý pokles porodnosti a snižování mortality (se zvyšující se střední délkou života) 
jsou hlavní faktory, které povedou ke stárnutí populace. Očekávaný vývoj počtu obyvatel podle 
hlavních věkových skupin odhaduje ČSÚ a ve střední variantě je uveden v grafu 17 v obrazové příloze na 
straně 36.

Rostoucí náklady na zdravotní, sociální péči a výplatu starobních důchodů, přinesou vyšší počty 
staršího obyvatelstva a poměrně silné ekonomické zatížení osob v produktivním věku.

Jakkoliv jsou především ekonomické obavy ze stárnutí naší populace reálné, je třeba je posuzovat i
z hlediska aktuální politické „rétoriky“, jejímž hlavním aktuálním záměrem je přijetí nepopulárních 
opatření (důchodová, sociální i zdravotní reforma). Situace v roce 2050 nemusí být tak dramatická, 
protože zdravá společnost se musí umět vyrovnat se situací, která je vlastně pozitivním výsledkem jejího 
snažení (prodlužování lidského věku) a nikoliv „katastrofou“. Společnost se může s nižším ekonomickým 
růstem smířit a stárnutí obyvatelstva může dokonce přinést i určité úspory (např. ve školství nebo 
v rodičovsko-sociální oblasti).

Fenomén stárnutí populace tedy není možné podceňovat, ale ani přeceňovat. Společnost má však 
dostatek zkušeností, času a prostředků adekvátně na proces stárnutí populace během příštích desítiletí 
reagovat. Nejdůležitější je nalézt určitý společenský konsenzus a různými prostředky posilovat 
mezigenerační solidaritu, která aktuálně v ČR není příliš vysoká. Postoje současné mladé generace ke 
starší populaci jsou totiž často velmi kritické až anetické. Přitom je to právě nynější mladá generace, která 
zestárne kolem roku 2050, kdy budou problémy vyvolané stárnutím kulminovat.
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10 Základní principy organizace poskytování zdravotní péče
ve světě

10.1 Principy fungování zahraničních zdravotních systémů

Určitý model zdravotnictví není univerzálně aplikovatelný v každé zemi. Zdravotnický systém musí 
být sociálně přijatelný, a to znamená, že by měl navazovat na kulturní, sociální a historické tradice a 
zkušenosti národa.

Z omezených společenských zdrojů není možné uspokojit všechny zdravotní potřeby všech jedinců 
v plném rozsahu, a to ani z medicínského ani ze subjektivního hlediska. Zdravotnická politika, tak jako 
jiné oblasti politiky, znamená umění možného a jejím úkolem je zajistit takové podmínky, aby byl 
z dostupných zdrojů garantován optimální rozsah adekvátní a potřebné zdravotní péče (18).

Smyslem a předmětem zdravotní politiky je vyjádření zájmů společnosti (státu) na zdraví 
obyvatelstva (lidských zdrojů, lidského kapitálu) s cílem jeho zlepšování a posilování jeho potenciálu (5).

Péče o zdraví představuje v moderní společnosti komplexní systém, v rámci kterého jsou 
poskytovány zdravotnické a sociální služby, zajišťována ochrana zdraví občanů a prevence vzniku 
nemocí (14).

Hodnocení zdravotních systémů je poměrně složité a nejčastěji vychází z posouzení tří základních cílů 
zdravotnického systému: Zdravotního stavu, vstřícnosti (resp. spokojenosti občanů) a ochrany před
finančními riziky (tzv. finanční spravedlnost).

Zlepšení zdravotního stavu populace je v rámci koncepce WHO hlavním cílem zdravotnického 
systému a projevuje se především tím, že se prodlužuje délka života a celá populace má nižší nemocnost.

Vstřícnost zdravotnického systému zahrnuje důstojné zacházení, srozumitelnou komunikaci, autonomní 
rozhodování pacienta, rychlou dostupnost péče, kvalitu prostředí a vybavení, přístup k síti sociální 
podpory a svobodnou volbu poskytovatele.

Pro finanční spravedlnost v oblasti zdravotní péče je klíčovým předpoklad, že náklady na zdravotní 
výdaje domácnosti jsou odvozeny spíše od schopnosti platit než od rizika onemocnění (každá domácnost 
by měla platit spravedlivý podíl ve vztahu k nákladům zdravotnického systému) (2).

Základním kritériem pro typologii zdravotních systémů je převažující způsob jejich financování (14), 
který podstatně ovlivňuje vztahy mezi hlavními aktéry systému, tj. pacienty, poskytovateli péče a plátci 
péče (veřejnoprávní zdravotní pojišťovny, komerční pojišťovny, stát, soukromé prostředky jednotlivců) a 
ovlivňují míru centralizace a decentralizace. Přes odlišné způsoby financování však bohužel platí, že 
žádný stát na světě ani žádný zdravotní systém nedokáže v současné době zajistit pro všechny své 
občany ekonomickou dostupnost zdravotní péče, vycházející z aktuálních poznatků lékařské vědy.

V současné době existují tři základní typy zdravotních systémů:

I. Národní (veřejné) zdravotní pojištění (tzv. bismarckovský model)

Podstatou modelu jsou finanční příspěvky, které občan povinně a bez ohledu na své budoucí potřeby 
odvádí do fondu zdravotních pojišťoven, které jsou veřejnoprávními a neziskovými organizacemi. 
Pojišťovny pak proplácejí poskytovatelům, se kterými mají uzavřené smlouvy, úhrady za poskytnutou 
zdravotní péči. Systém je solidární a každý platí pojistné v závislosti na svém příjmu a o zdravotní 
pojištění se dělí zaměstnavatelé a zaměstnanci. Např. v ČR se z vyměřovacího základu odvádí 13,5 %. 
Jednu třetinu (tedy 4,5 %) hradí zaměstnanec, zbývající dvě třetiny (tedy 9 %) hradí zaměstnavatel ze 
svých prostředků a za tzv. „státní“ pojištěnce (seniory, nezaopatřené děti, ženy na mateřské a 
nezaměstnané) je plátcem zdravotního pojištění stát.

Systém veřejného zdravotního pojištění funguje nejen v České republice, ale např. také v Rakousku, ve 
Švýcarsku, v Německu, Francii či v Belgii.
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II. Státní zdravotnictví

Model Beveridgův
- (model tzv. národní zdravotní služby, National Health Service, NHS), který je pojmenován podle 
britského ekonom lorda Beveridge, který připravil v poválečné Anglii zákon o Národní zdravotní 
službě. Tento typ solidárního systému, který je financován z daní, najdeme nejen v Anglii, ale 
v různých variantách také ve Španělsku, Portugalsku, Řecku, Irsku, v Austrálii, v Kanadě, v Mexiku a 
v řadě dalších zemí.

Základním rysem systému NHS je rovný a ve své podstatě bezplatný přístup občanů ke zdravotnickým 
službám (s výjimkou úhrad léků a stomatologické péče). Pro systém je mj. typická vysoká míra profesní 
autonomie zdravotníků, úzká vazba zdravotní služby na systém sociální a významná úloha praktických 
lékařů v primární péči, jejichž odborné kompetence jsou širší, než u nás. Pacienti jsou u nich registrováni 
podle místa bydliště a nemají volný přístup ke specializované ambulantní péči, kterou mohou využít jen 
na základě doporučení svého praktického lékaře (ti fungují jako „vrátní“, odtud název „gate keeping“).

K silným stránkám britské NHS patří všeobecná dostupnost zdravotní péče podle klinické potřeby a 
relativně nízká finanční spoluúčast pacientů (kolem 15 %, v ČR je aktuální výše spoluúčasti 17 %).

Ke slabším stránkám britské NHS patří dlouhé čekací lhůty na neakutní vyšetření (např. na vyšetření 
kardiologem čeká pacient i několik měsíců).

Model státního „socialistického“ zdravotnictví
- byl jako model centrálně řízeného „socialistického“ zdravotnictví zaveden nejen v bývalém 
Sovětském svazu, ale také ve všech socialistických zemích, včetně tehdejšího Československa. 
V současné době je ve své čisté podobě praktikován jen na Kubě.

Jde o systém centrálně řízený státem a jeho institucemi a na rozdíl od Beveridgova modelu v něm 
téměř bez výjimek neexistují privátní zdravotnické služby. Systém státního zdravotnictví byl úspěšný 
především ve válečném a v poválečném období, dosáhl dobrých výsledků v oblasti hygieny a v boji proti 
infekčním onemocněním a byl relativně levný, ale v 60. a 70. letech minulého století nedokázal adekvátně 
zareagovat na nástup tzv. „civilizačních“ nemocnění (nemocí kardiovaskulárních a onkologických). 
Nedostatek finančních prostředků, nedostupnost vyspělých technologií, která byla velmi často zapříčiněna 
i napjatými geopolitickými vztahy a důraz na kvantitativní ukazatele (počty nemocnic, počty lůžek), byly 
těmi hlavními faktory, které způsobily, že rozvoj zdravotních služeb a hlavně jeho výsledky v ČR 
zaostávaly za ostatními vyspělými zeměmi.

III.Liberální, tržně orientovaný model zdravotnictví

Ani jedna z vyspělých zemí nemá dnes zdravotnictví založené výhradně na tržním mechanismu. 
Tradičně vysoký podíl trhu je ve Švýcarsku a v USA. I tyto země však v současné době definují 
zdravotnictví jako zvláštní sféru služeb a vyčleňují ji z exkluzivního působení konkurence a živelného 
tržního vývoje (18).

Systém amerického zdravotnictví nezajišťuje univerzální dostupnost zdravotní péče pro celou populaci 
a zajištění zdravotní péče je tradičně chápáno jako věc individuální odpovědnosti každého jednotlivce. 
Přes existenci veřejných programů (zejména Medicare a Medicaid), které zajišťují péči hlavně pro 
seniory, chudé, vojáky, veterány a indiány) převažuje v americkém zdravotnictví vliv soukromého 
sektoru tj. privátních poskytovatelů a více než 1500 komerčních zdravotních pojišťoven.

Na jedné straně poskytuje systém zdravotnictví v USA špičkovou péči, ale dostupnost této péče je 
ekonomicky limitována: v současné době žije v USA přibližně 40 milionů lidí, kteří nemají zdravotní 
pojištění, nebo jsou tzv. „podpojištění“, tzn., že jejich pojištění nekryje očekávaná zdravotní rizika. 
Domácí i zahraniční experti se shodují v tom, že kvalita péče, kterou čerpají američtí občané jako celek, 
neodpovídá tomu, kolik za ni platí (6). USA jsou totiž zemí s nejvyššími náklady na zdravotní péči na 
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světě: roční náklady na zdravotní péči představují cca 16,5 % HDP, což odpovídá částce cca 
7500 USD/hlavu/rok (v ČR to představuje cca 7,1 % HDP, což je 1781 USD/hlavu/rok). Přesto jsou 
parametry zdravotního stavu populace v USA jen průměrné (např. střední délka života pro obě pohlaví 
činila v r. 2008 v USA 78,4, což představuje 43. místo ve světě) a již řadu let je zřetelná snaha politické 
reprezentace tento neuspokojivý stav změnit.
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11 Financování zdravotní péče v ČR

Základním východiskem pro správné pochopení financování zdravotní péče je akceptace skutečnosti, 
že v současné době není žádný stát na světě schopen zajistit pro všechny své občany moderní, účinnou 
„lege artis“ medicínu, která odpovídá současné úrovni poznání. Žádný stát nedokáže vyprodukovat tolik 
zdrojů, kolik by zdravotníci dokázali utratit v dobré víře, že pomáhají svým pacientům. Významný 
zdravotnický ekonom prof. Maynard to vyjádřil výstižně: „Ve zdravotnictví jsou jen dvě věci jisté, a to 
nedostatek peněz a smrt.“ (20).

K příčinám tohoto stavu patří rostoucí střední délka života a zvyšování počtu seniorů v populaci, 
zvyšování počtu chronicky nemocných, rostoucí uvědomění občanů v oblasti zdraví a vyšší míra jejich 
očekávání a především neustálý vývoj nových nákladných zdravotnických technologií (léčiv, prostředků 
zdravotnické techniky a diagnostických a léčebných technologií).

Většina vyspělých států reaguje na tyto skutečnosti zaváděním programů a reforem, jejichž cílem je 
snížení míry růstu nákladů. Zatímco zpočátku byly reformy vedeny zejména snahami o dosažení vyšší 
míry spravedlnosti a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, později se setkáváme s reformními cíli 
zaměřenými na snižování míry růstu nákladů a zvyšování efektivnosti (3).

V některých státech proběhly pouze dílčí reformy, např. v oblasti zvýšení podílu soukromých zdrojů 
ve zdravotnictví, zavádění efektivnějších úhradových mechanismů, v dalších státech došlo k významným 
změnám celého systému (např. v důsledku společenské a ekonomické transformace došlo v zemích 
střední a východní Evropy k radikálním změnám způsobů organizace a financování zdravotnictví). 
Výsledky těchto dílčích i zásadnějších reforem nejsou ve všech státech stejné, zatímco v některých bylo 
reformních cílů dosaženo z velké části, v jiných byl úspěch zamýšlených reforem spíše dílčí.

V Evropě je velmi silně zakořeněna role státu v rámci zdravotnického systému. V mnoha 
zdravotnických systémech Evropy je stát (např. prostřednictvím daní) hlavním zdrojem financování a 
poskytování zdravotnických služeb (např. Národní zdravotní služba v Anglii). Silná role státu je ve 
zdravotnictví bývalých socialistických států dána určitou tradicí z minulého režimu. V západní Evropě je 
silná role státu historicky legitimizována demokratickými volbami, kdy politici plní vůli svých voličů (3).

OECD v roce 2002 konstatoval, že není sporu o tom, že státy učinily významný pokrok ve zvyšování 
efektivity zdravotnických systémů a učinily významný pokrok v naplňování klíčových politických cílů.
Na druhé straně snahy o naplnění mnoha významných cílů selhaly, což reflektuje významnost vlivu 
institucionálních a historických faktorů na úspěch různých přístupů ke zlepšení zdravotnických systémů 
(21).

Péči o zdraví a systém zdravotnictví řadíme do sektoru služeb. Vzhledem k velikosti finančních 
prostředků, které jsou každoročně na péči o zdraví vynakládány (přibližně 300 miliard), patří tento sektor 
mezi nejvýznamnější oblasti České ekonomiky (3).

Podle Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS) byla v roce 2010, jako i v předchozích letech, 
převážná část výdajů na zdravotnictví hrazena systémem veřejného zdravotního pojištění, které krylo 
76,6 % výdajů. Státní a územní rozpočty uhradily 7,2 % celkových výdajů a soukromé výdaje tvořily 
16,2 %. Podíl soukromých výdajů na celkových výdajích na zdravotnictví vzrostl zejména po roce 2008 
se zavedením regulačních poplatků. Celkové výdaje na zdravotnictví vzrostly oproti roku 2009 
o 821 milionů Kč a v roce 2010 dosáhly v absolutním vyjádření 290,412 miliard Kč, tj. 27 613 Kč na 
1 obyvatele. Uvedené celkové výdaje představují 7,69 % HDP roku 2010. Veřejné výdaje, tzn. výdaje 
veřejných rozpočtů a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění, činily 243,283 miliard Kč, 
o 1 646 milionů Kč více než v předchozím roce (32).

Při mezinárodním srovnání výdajů na zdravotnictví se jako měrná jednotka používá americký dolar 
v paritě kupní síly přepočtený na jednu osobu. Přesto znázorněný graf 18, v obrazové příloze na straně 36,
ukazuje veliké odlišnosti mezi zeměmi OECD. Takovéto rozdíly reflektují různorodost mezi zeměmi, a to 
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jak po sociální a ekonomické stránce, tak i rozdílnost mezi zdravotnickými systémy ve vyjmenovaných 
zemích.

Procento celkových výdajů na zdravotnictví z hrubého národního produktu (HDP), celkové výdaje na 
zdravotnictví v paritě kupní síly na 1 obyvatele a celkové náklady na zdravotnictví jako poměr k HDP 
jsou znázorněny v následujících grafech (graf 19, 20 a 21, které jsou součástí obrazové přílohy na straně 
37 a 38).

Ekonomicky vyspělejší země vykazují obvykle i vyšší podíl výdajů na zdravotnictví na HDP. Pro 
zajímavost podíl výdajů na zdravotnictví na HDP v roce 2009 tvořil v České republice 8,3 %, zatímco 
bohatší státy jako jsou Francie a Německo vydaly na zdravotnictví 11,5 %. Průměr za státy OECD tvořil 
9,6 % HDP.

Výdaje na zdravotnictví podle zdrojů financování (graf 22 a 23 – najdete je v obrazové příloze na 
straně 39) ukazují, že majoritními plátci zdravotních služeb jsou v České republice zdravotní pojišťovny, 
výdaje státu prakticky nerostou a dochází ke zvyšování podílu finančních prostředků, které na zdravotní 
péči vynakládají občané.

Srovnání soukromých výdajů na zdravotnictví (angl. „out of pocket“) v mezinárodním srovnání 
v procentním vyjádření nabízí graf 24, který se nachází v obrazové příloze na straně 40.

Dynamika růstu výdajů na zdravotnictví v České republice v mld. Kč v letech 1990-2010 je 
znázorněna na grafu 25 v obrazové příloze na straně 40.

V České republice fungoval až do roku 1992 centrálně řízený systém financování zdravotnictví, který 
přešel k tzv. pluralitnímu systému všeobecného (veřejného) zdravotního pojištění.

Zdravotní pojištění je v České republice dominující a pokrývá téměř 80 % výdajů na zdravotnictví 
(graf 21, 22 – obrazová příloha, strana 38 a 39).

Veřejné rozpočty plní v rámci financování zdravotní péče v České republice funkci doplňkového 
zdroje. Na rozdíl od zdravotních pojišťoven, z jejichž zdrojů je hrazena zejména ambulantní, nemocniční 
či ústavní péče, léky, prostředky zdravotnické techniky apod., z veřejných rozpočtů, jejichž podíl na 
financování zdravotnictví klesá, jsou kryty výdaje vynaložené na vědu a výzkum a další tzv. související 
činnosti, které nejsou kryty veřejným zdravotním pojištěním. Veřejné zdroje pokrývají také výdaje na 
orgány, které oblast zdravotnictví spravují. Jedná se o Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav a 
další.

Posledním zdrojem jsou přímé výdaje domácností. Tento zdroj naopak pokrývá stále vyšší procento 
celkových výdajů. Jsou to přímé platby pacientů především za léky, platby za stomatologickou péči 
u stomatologa, nadstandardně vybavené pokoje v nemocnicích, či úhrady za různá potvrzení, vydávaná 
lékaři a v posledních letech také regulační poplatky a některé definované nadstandardy (např. oční čočky, 
ortézy apod.).

Celkové výdaje na zdravotnictví v České republice - stejně jako ve všech vyspělých státech - neustále 
rostou. Tento růst je dán mnoha faktory. Především jde o důsledek technologického pokroku a zvýšené 
poptávky po kvalitních zdravotních službách, ale svou roli hrají i faktory demografické (stárnutí 
populace), které zvyšují výdaje na zdravotnictví přibližně o 1 % ročně. Růst výdajů na zdravotní péči i 
zdravotnictví jako celek je tedy nevyhnutelný, a proto se zejména v posledních několika letech objevuje 
snaha o snížení veřejných výdajů a snižování růstu výdajů ze zdravotního pojištění, především 
prostřednictvím zvýšení soukromých výdajů – tedy vyšší spoluúčastí pacientů. Tento přístup je vnímán 
mnoha občany negativně a stává se tak především zásadním problémem politickým.
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12 Systém všeobecného zdravotního pojištění v ČR

Po roce 1989 byla velmi rychle zahájena reforma zdravotnictví, jejímž cílem byla liberalizace 
zdravotního systému a znovuzavedení systému všeobecného zdravotního pojištění, který zde existoval již 
za první republiky. Všeobecná zdravotní pojišťovna zahájila svoji činnost v roce 1992 a později vznikly 
další tzv. zaměstnanecké pojišťovny. Došlo k rozpadu tehdejších organizačních struktur (krajských a 
okresních ústavů národního zdraví) a postupně docházelo k privatizaci prakticky všech zdravotnických 
zařízení ambulantní péče a i k privatizaci menších lůžkových zařízení. Přílivem prostředků do 
zdravotnictví se modernizovalo technologické vybavení zdravotnických zařízení a podstatně se zlepšila 
dostupnost léků. Pro předcházející i současné období je charakteristické neustálé hledání optimální
podoby financování zdravotní péče (např. od výkonových způsobů platby k paušálním platbám: 
kapitační platba v primární péči, retrospektivní paušální platby a DRG systém pro úhrady péče 
v lůžkových zařízeních).

Veřejné zdravotní pojištění je v ČR upraveno především zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění. Další právní normou upravující pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, je zákon 
č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a celá řada podzákonných norem.

Zákon „o veřejném zdravotním pojištění“ definuje osoby, které jsou povinně zdravotně pojištěny. 
Jsou to osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR a osoby, které nemají trvalý pobyt na území ČR, ale 
jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.

Pojištěnec má práva definovaná tímto zákonem, mezi která patří zejména práva:
 na výběr zdravotní pojišťovny (zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců)
 na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení (jednou za 

tři měsíce)
 na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených 

tímto zákonem
 na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky 

a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu 
s tímto zákonem

 podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním

Pojištěnec je povinen zejména:
 plnit oznamovací povinnost v případě změn v pojistném vztahu
 sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je 

zaměstnance pojištěn
 poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu a dodržovat 

lékařem stanovený léčebný režim
 podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví tento zákon nebo obecně závazné 

právní předpisy
 dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí
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Plátci zdravotního pojištění

Zaměstnanci a zaměstnavatelé
Vyměřovacím základem pro výpočet pojistného je úhrn příjmů zúčtovaných mu zaměstnavatelem 

v souvislosti s výkonem zaměstnání, nejméně však minimální vyměřovací základ odpovídající minimální 
mzdě.

Povinnost placení pojistného je rozložena mezi zaměstnance, v poměru 1:3 tedy 4,5 % platí 
zaměstnanec a 9 % zaměstnavatel.

OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné)
Vyměřovacím základem je stanovené procento příjmu z podnikání a z jiné samostatně výdělečné 

činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.

OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů)
Do kategorie OBZP se zařadí např.:
 žena v domácnosti, která nepečuje celodenně osobně a řádně o dítě do stanoveného věku
 student, který studuje na škole, která nebyla Ministerstvem školství označena jako soustavná příprava 

na budoucí povolání (některé jazykové školy, většina škol v cizině atd.), případně student starší 26 let
 nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce
 osoba, která pracuje v cizině pro cizího zaměstnavatele

Osoby, za které hradí zdravotní pojištění stát
Do této skupiny patří např. nezaopatřené děti do 26 let, lidé ve výkonu trestu či ve vazbě, 

nezaměstnaní evidovaní úřadem práce, důchodci, příjemci nemocenských dávek, ženy na mateřské nebo 
rodičovské dovolené. Vyměřovacím základem je stanovené procento všeobecného vyměřovacího základu
stanoveného nařízením vlády.

Úhradové mechanizmy

Zatímco financování zdravotnických služeb vypovídá o způsobech, jakými jsou získávány finanční 
prostředky, pojmem úhradový mechanizmus označujeme způsob, jakým jsou konkrétně hrazeny 
finanční prostředky za služby poskytovatelů zdravotnických služeb.

Globální rozpočty - zdravotnická lůžková zařízení dostávají od zdravotních pojišťoven roční fixní
rozpočet na krytí všech služeb, který se případně podle výsledků hospodaření zdravotních pojišťoven 
navyšuje. Charakteristikou globálního rozpočtu je stanovení výdajového stropu (maxima), respektive 
cílového objemu vynaložených prostředků. Globální rozpočet poskytuje rámec ceny, objemu a kvality 
poskytovaných služeb. Tento způsob financování může být využit v rámci celého systému péče o zdraví 
a/nebo pro financování určité části - např. nemocniční péče. Správně nastavený globální rozpočet je 
kompromisem mezi náklady (cenou) poskytovaných služeb na straně jedné a jejich objemem na straně 
druhé, při zachování minimálních standardů kvality. Jestliže je poskytovatel schopen snížit náklady, poté 
se může objem poskytovaných služeb zvýšit. Stejně tak platí, pokud náklady rostou, objem 
poskytovaných služeb se snižuje. Správné nastavení globálního rozpočtu vyžaduje přesné údaje o ceně i 
objemu služeb. Globální rozpočty musí být každoročně upravovány tak, aby zohlednily např. inflaci nebo 
dodatečné dotace do odvětví, např. ze státního rozpočtu. Výše globálního rozpočtu se tedy meziročně 
nutně mění v závislosti jak na podmínkách ve zdravotnictví, tak také na celkovém ekonomickém vývoji.

Za hlavní výhody systému globálních rozpočtů je považováno především zajištění určité jistoty pro ty, 
kteří péči nakupují i pro poskytovatele zdravotních služeb, omezení možnosti nadměrného a 
nekontrolovaného růstu nákladů, jednoduchá možnost kontroly a auditu vynaložených prostředků a 
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transparentnost. Hlavním cílem zavádění globálních rozpočtů je omezování provozních nákladů 
poskytovatelů zdravotnických služeb.

Metody plateb za výkon v nemocnicích podle individuálních výkonů jsou také jednou z variant, a 
jsou používány např. v Japonsku, v některých kantonech ve Švýcarsku.

Platby za ošetřovací den určují pro nemocnice maximální úhradu za obsazené lůžko. Celkové 
nemocniční výdaje jsou tedy omezené celkovou kapacitou nemocnice, nicméně poskytovatelé jsou 
stimulováni k nižším obratům pacientů na lůžku a k prodlužování délky pobytu v lůžkovém zařízení.

Platby za případ stanovují úhrady prospektivně podle diagnostikovaného zdravotního stavu a 
standardizovaných nákladů na ošetření. Nejznámější jsou úhrady péče podle diagnostické skupiny, 
zavedené v americkém programu MEDICARE v roce 1983. Různé diagnózy jsou seskupeny do 
homogenních nákladových skupin a jsou odhadnuty průměrné ceny ošetření. Pacient je při vstupu do 
nemocnice zařazen do skupiny, poskytovatel obdrží cenu za ošetření (3).

Nevýhodou je především hrozící riziko nadměrného růstu nákladů, který může být dán nežádoucím 
chováním poskytovatele zdravotnických služeb, který se může soustřeďovat hlavně na „lukrativní“, dobře 
placené případy.

„Diagnosis Related Groups“ – DRG je úhradový mechanismus především nemocniční péče. 
Klasifikační systém DRG vychází z údajů o jednotlivých případech (o nemocných), které zařazuje do 
limitovaného počtu DRG skupin. Je však nutné, aby jejich struktura byla co nejpřehlednější a počet těchto 
skupin nebyl příliš velký. Hlavním kritériem pro zařazení do skupin je diagnóza nemocného nebo určitý 
konkrétní zdravotní výkon. Ne všechny diagnózy a výkony však mají svou skupinu, naopak každá 
skupina zahrnuje i několik desítek diagnóz.

Zařazení případů do jedné skupiny má dvě základní kritéria: podobný způsob léčby nebo podobné 
náklady na léčbu.

V České republice zaváděný DRG systém má 25 hlavních diagnostických kategorií, které jsou dále 
členěny do 941 podskupin. Pro začlenění případů do jednotlivých skupin je třeba vykazovat zejména tyto 
údaje: základní diagnózu, vedlejší diagnózy, výkony, délku hospitalizace a základní údaje o pacientovi 
(věk, pohlaví, porodní váha). Způsob zařazování jednotlivých případů do skupin odpovídá tzv. 
definičnímu manuálu DRG a speciální počítačový program tzv. grouper, který po zadání potřebných 
údajů konkrétní případ zařadí. Možností využití systému je několik – nejen že dává do souvislosti 
diagnózy nemocných a náklady na jejich léčbu, ale může sloužit jako nástroj pro hodnocení nemocniční 
péče a přímou úhradu lůžkovým zdravotnickým zařízením, díky němu lze také objektivněji srovnávat 
kvalitu zdravotní péče, produkci zdravotní péče a její nákladovost (benchmarking). Výsledky lze 
porovnávat mezi jednotlivými zařízeními a provádět vyhodnocení využitelné ve financování nemocniční 
péče, plánování, tvorbě rozpočtu atp. (3).

Kapitační platby ambulantním lékařům - jsou používány v různých modifikacích v řadě zemí (např. 
v Itálii, Rakousku, Velké Británii, Holandsku a v mnohých dalších). Kapitační platby poskytují lékařům 
fixní platbu za každého registrovaného pacienta a obvykle se přizpůsobují věku a pohlaví pacienta.
Systém kapitačních plateb umožňuje plátcům kontrolovat celkovou úroveň výdajů na primární péči a 
alokace prostředků mezi praktické lékaře vychází z registrací pacientů. Nevýhodou je, že v tomto systému 
může dojít k tomu, že praktický lékař může registrovat příliš mnoho pacientů a nevěnovat jim 
dostatečnou péči, může si vybírat méně rizikové pacienty.

Platby za výkony jsou využívány v některých zemích k platbám praktickým lékařům (např. Japonsko, 
Kanada) a jsou také stále více využívány pro specialisty pracující v oblasti ambulantní péče. Výkonový 
systém, jehož nevýhodou je obecně známá možnost „honby za body“ (riziko nabídkou vyvolané 



SYSTÉM VŠEOBECNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR

51

poptávky), je využíván v České republice pro financování ambulantních specialistů. U praktických lékařů 
je využívána kombinovaný kapitační a výkonový úhradový systém.

Vývoj všeobecného zdravotního pojištění je v České republice poznamenán již od svého počátečního 
zavedení dvěma základními problémy: vcelku legitimním politickým sporem o výši spoluúčasti pacientů 
a kompetenčními spory mezi ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami (zejména 
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou).

Pro vývoj a kultivaci českého systému zdravotního pojištění je tak charakteristické nejenom hledání 
vhodných úhradových mechanizmů, ale také neustálé „přetahování“ státu a zdravotních pojišťoven 
o kompetence a odpovědnost zejména v politicky citlivých otázkách, ke kterým bezesporu patří nastavení 
systému úhrad pro jednotlivé skupiny poskytovatelů, redukce lůžkového fondu, a zejména pak uzavírání 
některých zdravotnických lůžkových zařízení. Jinými slovy: Státní politika a politika zdravotních 
pojišťoven nikdy nebyly a dosud nejsou koherentní.
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13 Ekvita (spravedlnost) v péči o zdraví

Ekvitu ve zdraví lze definovat principiálně několika způsoby odvozenými z veřejného zdravotnictví, 
filosofie, etiky, ekonomie, ale také z dalších vědních oborů. Ekvita (angl. „equity“) se překládá jako 
„slušnost“ či „spravedlnost“ a je synonymem pojmů „spravedlnost ve zdraví“, „rovnost ve zdraví“ či 
„dostupnost“ zdravotní péče.

Společným znakem většiny definic ekvity ve zdraví je myšlenka, že určité rozdíly ve zdraví (nejčastěji 
pojmenovávané jako nerovnosti ve zdraví) jsou nespravedlivé a neopodstatněné (3).

Pravděpodobně nejcitovanější je pracovní definice, kterou mj. využívá např. WHO, která uvádí, že 
ekvita ve zdraví je naplněna, pokud má každý jedinec rovnou příležitost dosáhnout plně svého 
zdravotního potenciálu - řečeno jednodušeji - nikdo by neměl být znevýhodněn při jeho dosahování, 
lze-li se ovšem takovému znevýhodnění vyhnout. Ekvita je podle této definice tedy spojena s vytvořením 
spravedlivých (rovných) příležitostí pro naplnění zdraví a se snížením rozdílů ve zdraví ve společnosti na 
co možná nejnižší možnou úroveň.

Ekvita připouští malé rozdíly ve zdraví, a dokonce i ty velké, pokud jsou neodstranitelné (např. vyšší 
úmrtnost ve vyšších věkových skupinách než u mladších lidí). Pokud jsou však rozdíly značné a jsou 
odstranitelné, stávají se etickým problémem, který je třeba řešit (14).

Snaha o dosažení vysoké míry ekvity (spravedlnosti) ve zdraví a v dostupnosti zdravotnických služeb 
představuje jeden z nejdůležitějších cílů zdravotní politiky v České republice. Je proto zakotvena v celé 
řadě legislativních předpisů:
Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve článku 31 stanoví, že každý má právo na 
ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na 
zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon, kterým je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění. Významnou právní normu z hlediska zajištění ekvity ve zdraví představuje zákon 
č. 372/2012 Sb., o zdravotních službách na poskytování zdravotní péče (zakotvuje mj. svobodnou volbu 
lékaře) a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Z hlediska naplňování cílů zdravotní politiky v oblasti ekvity je třeba zmínit strategický dokument 
Zdraví 21, kde je tématu ekvity věnován cíl 2 - Spravedlnost ve zdraví. V rámci tohoto cíle usiluje Česká 
republika do roku 2020 o snížení zdravotních rozdílů mezi socioekonomickými skupinami nejméně 
o jednu čtvrtinu zlepšením úrovně deprivovaných populačních skupin.

Otázka ekvity ve zdraví se objevuje také v dalších strategických a koncepčních dokumentech, a to jak 
na národní, tak i na regionální úrovni. Pozornost tomuto tématu je věnována například v Národní zprávě 
o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování, kde jsou z hlediska ekvity ve zdraví sledovány 
cíle v oblasti dostupnosti a kvality zdravotní a zdravotně sociální péče.

Téma ekvity je v České republice velmi aktuální. Je možné konstatovat, že ekvita je v České republice 
poměrně dobrá. To však neznamená, že by se této otázce neměla věnovat adekvátní pozornost. Zvýšenou 
nerovnost ve zdraví lze reálně očekávat v souvislosti s prohlubující se ekonomickou a sociální 
diferenciací společnosti, stále výraznějšími sociálními rozdíly mezi životními podmínkami lidí na vesnici 
a ve městě a v souvislosti s rostoucí spoluúčastí pacientů. V našem zdravotnictví zároveň narůstá 
disproporce mezi dostupnými finančními zdroji a extenzívně narůstajícími nároky na zdravotní péči, což 
zejména v době ekonomických krizí může ekvitu výrazně omezit.
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Zvláštní pozornost musí být i nadále věnována zejména ohroženým sociálním skupinám obyvatel. 
K nim řadíme zdravotně handicapované, seniory, nezaměstnané, příslušníky etnických minorit, migranty, 
drogově závislé, alkoholiky, bezdomovce a další tzv. vulnerabilní (zranitelné, vyloučené) populační 
skupiny:
 Senioři
 Nezaměstnaní
 Příslušníci etnických minorit
 Migranti
 Drogově závislí, alkoholici

Geografická (místní) dostupnost zdravotní péče je vzhledem k velikosti České republiky velmi 
dobrá a její případné lokální a často jen přechodné problémy neodpovídají skutečné geografické 
nedostupnosti zdravotní péče, tak jak ji známe ze států, kde existují celá nepřístupná teritoria (např. 
Kanada, USA, Švýcarsko).
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14 Silné a slabé stránky českého zdravotnictví
a očekávané trendy

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY TRENDY

dobrá technologická 
vybavenost zdravotnických 

zařízení

nižší výkonnost české 
ekonomiky a z toho 

vyplývající menší objemy 
prostředků v systému
(7,7 % HDP v r. 2009)

zkracování délky 
hospitalizace

velmi dobrá dostupnost 
nových technologií a léčiv

nedokončená optimalizace 
sítě zdravotnických zařízení
(nedostatek lůžek následné 

péče, zdravotně-sociálních a 
ošetřovatelských)

rozvoj jednodenní péče

vysoká úroveň prevence
infekčních chorob,

vysoká proočkovanost

léčba na srovnatelné úrovni 
s vyspělými zeměmi na úkor:

komfortu, komunikace
a zdravotnických platů

koncentrace specializované
a superspecializované péče

tradičně vysoká odborná 
úroveň zdravotnických 

pracovníků

ideologizace českého 
zdravotnictví

postupné snižování počtu 
nemocničních lůžek

a jejich postupná reprofilizace

zlepšení parametrů životního 
prostředí

vysoká míra očekávání 
pacientů i zdravotníků,

která neodpovídá ekonomické 
realitě

přesun péče
od ambulantních specialistů 

do primární péče

postupné zlepšování 
zdravotního stavu populace

vyšší výskyt chorob 
z nezdravého životního stylu

vyšší důraz na poskytování 
kvalitní zdravotní péče

zvyšování střední délky
života,

nízká perinatální, 
novorozenecká a kojenecká 

úmrtnost,
pokles úmrtnosti zejména na 
kardiovaskulární onemocnění

postupné (evoluční) 
zvyšování spoluúčasti
(ze stávajících 17 %

na cca 20 %)
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15 Možnosti vzdělávání řídících pracovníků
ve zdravotnictví

Jestliže má úspěšně pokračovat transformace českého zdravotnictví a to má za podmínek vysoké 
efektivity poskytovat stále vyšší kvalitu služeb, je potřeba kvalitních a vzdělaných zdravotnických 
manažerů (lékařů i nelékařů) velmi aktuální a naléhavá. V dnešní době je znalost managementu pro 
zdravotníky stejně důležitá jako jejich odborné lékařské či nelékařské vzdělání a mnozí organizátoři 
zdravotnictví jsou si této skutečnosti vědomi. Důkazem může být inzerce a výběrová řízení, která slouží 
k vyhledávání vhodných pracovníků pro nejrůznější zdravotnické řídící funkce. Jedním z požadavků, 
které se často objevují, bývá požadavek na řídící a organizační schopnosti a dovednosti uchazeče.

Zájemci o pozice, kde se předpokládá znalost managementu, mají mnohdy talent i určité zkušenosti 
z praxe, často však nemají ucelené manažerské vzdělání a tak si vzdělání různým způsobem doplňují až 
v průběhu svého zaměstnání.

Jestliže přijmeme myšlenku, že každý zdravotnický manažer má být systematicky vzdělán a má mít 
možnost celoživotně se v oblasti managementu vzdělávat, je nejprve zapotřebí pokusit se odhadnout 
počty řídících pracovníků v českém zdravotnictví. Potom je třeba si položit otázku, zda stávající nabídka 
vzdělávacích aktivit - jak kapacitně, tak svým specifickým odborným zaměřením a kvalitou - odpovídá 
společenské objednávce.

Počty řídících pracovníků v našem zdravotnictví

Řídící pracovníky v našem zdravotnictví lze řadit zhruba do třech kategorií s vědomím skutečnosti, že 
hranice mezi jednotlivými kategoriemi nejsou příliš ostré.

Mezi jednotlivé kategorie řídících pracovníků ve zdravotnictví patří:
 Vrcholový management – „top management”

Na úroveň vrcholového managementu lze řadit náměstky a ředitele odborů na Ministerstvu 
zdravotnictví, vedoucí odborů sociálních věcí a zdravotnictví na úrovni kraje, ředitele a jejich 
náměstky ve vedení zdravotnických zařízení (nemocnic, odborných léčebných ústavů, zvláštních 
zdravotnických zařízení), ředitele a náměstky krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů a 
vedení územních středisek záchranné služby. K top managementu lze řadit také vedoucí pracovníky 
zdravotních pojišťoven a jejich regionálních expozitur.

 Střední management
Střední manažeři zahrnují velmi početnou a rozmanitou skupinu pracovníků. Vedle vedoucích 
oddělení na ministerstvu zdravotnictví a vedoucích oddělení krajské správy, představují nejpočetnější 
skupinu manažerů střední linie v systému zdravotní péče pracovníci ve zdravotnických zařízeních: 
přednostové klinik, primáři, vrchní sestry a event. (tam, kde jsou tyto funkce zřízeny) tzv. ekonomové 
klinik.

 Management „první linie“
Jako linioví manažeři jsou označováni vedoucí základních organizačních struktur, za které lze ve 
zdravotnictví považovat především jednotlivá oddělení zdravotnických zařízení. Jsou jimi především 
vedoucí lékaři, hlavní a staniční sestry všech druhů zdravotnických zařízení. Pro účely této studie 
jejich počty pouze hrubě odhadujeme na celkový počet cca 5000.



MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

56

Tabulka 1: Odhad celkového počtu vrcholového a středního managementu
ve zdravotnictví na území České republiky

Počet TOP manažerů Počet středních manažerů

Ministerstvo zdravotnictví 35 100 - 120

Krajská správa 14 56 - 84

Hygienická služba 42 - 70 196 - 252

Zdravotnická zařízení 1 179 – 1 748 6 880

Záchranná a dopravní zdravotní služba 114-128 378 – 477

VZP 221 618

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny 63 - 97 75

Celkem cca 2 000 8 000

Nabídka manažerského vzdělávání v ČR
V současné době existuje v České republice řada různých možností, kterými lze získat vzdělání ve 

zdravotnickém managementu.

Krátkodobé manažerské kurzy a tréninky
Jednou z nejrychlejších možností jak dosáhnout vyšší kvalifikace je účast na krátkodobých 

jednodenních či několikadenních kurzech, které pořádá velké množství státních a soukromých institucí, 
agentur či zdravotnických zařízení. Jedná se o denní, večerní nebo víkendové kurzy či semináře 
s různorodou tematikou podle výběru uchazeče. Počet institucí (státních a soukromých), které tento druh 
studia nabízejí, zejména v posledních letech prudce stoupá. Výhodou těchto krátkodobých kurzů je 
skutečnost, že se jich manažeři mohou zúčastnit, aniž by svou dlouhodobou nepřítomností ohrozili chod 
svých zařízení. Nevýhodou je získání znalostí často pouze v izolované a úzké problematice, kurzy často 
nemají specifické zdravotnické zaměření a nemohou představovat komplexní vzdělávání v oboru.

Project HOPE
K významnějším vzdělávacím společnostem v České republice, která nabízí manažerské programy a 

kurzy, patří organizace Project Hope, jejíž současná roční kapacita se pohybuje okolo 60 proškolených 
manažerů.

Project HOPE v České republice
Project HOPE (HOPE je akronym pro Health Opportunities for People Everywhere) zahájil svoji 

činnost v roce 1991 v bývalém Československu jako zdravotnická nadace. Od roku 1999 je registrován 
jako obecně prospěšná společnost. Hlavní činností Project HOPE je organizování vzdělávacích programů 
pro pracovníky ve zdravotnictví a koordinace humanitární pomoci.

Mezi úspěšné programy organizované od počátku působnosti Project HOPE ČR patřil Kurz řízení 
v českém zdravotnictví, který byl organizován v letech 1996 – 1998 a absolvovalo jej 250 účastníků. 
Kurz byl určen pro vrcholové manažery ve zdravotnictví - ředitele, ekonomické náměstky a hlavní sestry. 
Cílem kurzu bylo zvýšení manažerských znalostí a dovedností pracovníků na úrovni top managementu. 
Program byl rozdělen do 4 modulů se zaměřením na oblast řízení v systému, lidské zdroje, kvalitu a 
finance. Přednášejícími byli lektoři z USA a z České republiky. Kurz byl poskytován bezplatně a 
zahrnoval též zahraniční stáže a byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví ČR a Parlamentem ČR.
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Project HOPE a jeho vzdělávací programy
Všechny vzdělávací programy jsou koncipovány s cílem vyškolit budoucí školitele, kteří budou zprvu 

pod vedením lektorů Project HOPE, později samostatně, předávat získané vědomosti a zkušenosti. Cílem 
každého programu je zajistit jeho trvalé fungování. V současné době Project HOPE ČR koordinuje 
v oblasti vzdělávání manažerů tyto programy:
 Program „Řízení změn: Posílení role manažerů ve zdravotnictví"
 Program „Leaders to Leaders. Continuing Professional Development Program for Top Health Care 

Managers“. Program je organizovaný v Maďarsku a je určený pro top manažery ve zdravotnictví ze 
zemí střední Evropy (2006 – 2008).

Komplexní a systematické vzdělávání manažerů ve zdravotnictví v České republice
Nabídka systematického vzdělávání zdravotnických manažerů v České republice není příliš široká. Je 

zajišťována především nabídkou vzdělávání v rámci postgraduálního vzdělávání, které se realizuje podle 
zákona č. 95/2004 Sb. a zákona č. 96/2004 Sb., dále pak vzděláváním k získání titulu Master of Business 
Administration (MBA).

Systém postgraduálního vzdělávání
Jediným státním pracovištěm, které nabízí systematické a komplexní vzdělávání řídících pracovníků-

vysokoškoláků (lékařů i nelékařů), pracujících ve zdravotnictví, je Škola veřejného zdravotnictví 
Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále ŠVZ). ŠVZ byla založena v roce 1992 
jako moderní pracoviště, které vedle svých dalších aktivit realizuje závažnou společenskou objednávku -
systematické vzdělávání řídících pracovníků ve zdravotnictví.

Certifikovaný kurz v oboru veřejné zdravotnictví je určen lékařům, farmaceutům a nelékařům, kteří 
zastávají řídící funkci ve zdravotnictví nebo se na ni připravují, ale také ostatním vysokoškolákům 
pracujícím ve zdravotnictví (inženýrům, právníkům, bakalářům, magistrům i dalším vysokoškolákům), 
zejména těm, kteří aspirují na vedoucí funkce. ŠVZ nabízí především systematické vzdělávání ředitelů, 
náměstků a vedoucích pracovníků nemocnic, klinik, ústavů a samostatných oddělení, řídících pracovníků 
státní a veřejné správy (vedle pracovníků ministerstva zdravotnictví a krajských orgánů také vedoucích 
zdravotnických pracovníků resortů vnitra, dopravy, obrany a spravedlnosti), vedoucích pracovníků 
v oblasti ochrany veřejného zdraví, ale také pro učitele veřejného zdravotnictví na vysokých školách.

Posluchači mají možnost se seznámit se všemi důležitými manažerskými oblastmi, a to zejména se 
strategickým řízením, s problematikou řízení lidských zdrojů, se základy ekonomického a finančního 
managementu a managementu kvality zdravotní péče. V manažerských modulech přednášejí vedle 
interních pracovníků přední externí odborníci na danou problematiku, se kterými ŠVZ dlouhodobě 
spolupracuje. Na základní moduly pak v rámci kontinuálního (celoživotního) vzdělávání navazují 
krátkodobé monotematicky zaměřené kurzy, semináře či workshopy, v nichž se detailněji probírají 
některá specifická manažerská témata.

Příprava obsahuje celkem 15 týdenních modulů, které jsou zaměřeny na nejdůležitější oblasti 
veřejného zdravotnictví. Přednášena jsou vybraná témata sociálního lékařství, zdravotní politiky, 
zdravotnického práva, zdravotnické informatiky a statistiky, teorie řízení, ekonomiky zdravotnictví, 
zdravotního pojištění a sociologie medicíny. Absolventi studují domácí i zahraniční zdravotnické 
systémy, zdravotnické právní předpisy, etiku, zdravotnický management, zabývají se otázkami podpory 
zdraví, hygieny, epidemiologie, statistiky, demografie, informatiky, sociální medicíny, komunitní péče 
apod. Ověřování znalostí frekventantů v závěru specializační přípravy probíhá formou standardní 
kvalifikační (u lékařů atestační) zkoušky. Důležitou součástí specializační přípravy je vypracování 
samostatné písemné práce, její veřejná prezentace a obhajoba. Posluchači zpracovávají závěrečnou práci 
na úrovni diplomové práce, témata jsou volena s ohledem na aktuální potřeby a pracovní zařazení 
účastníka.

Vedle dlouhodobých vzdělávacích aktivit zajišťuje ŠVZ také kontinuální vzdělávání v oboru formou 
krátkodobých kurzů, seminářů, diskusních soustředění či workshopů.
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Při přípravě programů hraje důležitou roli mezinárodní spolupráce ŠVZ. Důležité jsou zejména vazby 
ŠVZ na WHO, ASPHER (Association of Schools of Public Health in the European Region), AIHA 
(American International Health Alliance) a AMEE (Association for Medical Education in Europe). 
Konkrétní spolupráce a výměna zkušeností probíhá s některými zahraničními univerzitami a školami 
veřejného zdravotnictví.

V současné době začala škola nabízet také vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Pro 
sestry a další zdravotnické profese podle zákona č. 96/2004 jde o otevření dvouletého akreditovaného 
certifikovaného vzdělávání v oboru Organizace a řízení zdravotnictví. Studium je složeno ze sedmi 
modulů a je rozděleno na teoretickou a praktickou část. Cílem tohoto vzdělávání je naučit absolventy 
vnímat zdravotnictví jako systém s mnoha vstupy a výstupy, který je ovlivňovaný celou řadou faktorů, 
připravit je ve stále měnícím se prostředí k výkonu manažerských rolí a funkcí, posílit jejich schopnosti 
k efektivnímu vedení „svěřeného“ týmu, k týmové a mezioborové spolupráci, k rozvoji osobnosti a 
v neposlední řadě i k rozvoji profesního oboru.

Aktuální novinkou je realizace třítýdenních přerušovaných kurzů Management a ekonomika ve 
zdravotnictví pro lékaře a pro nelékaře. Kurzy jsou určeny jak stávajícím vedoucím pracovníkům, tak 
všem, kteří se na vedoucí funkce teprve připravují. Náplní kurzů jsou témata medicínského práva, 
ekonomiky a financování zdravotnictví, kvality zdravotní péče, strategického řízení a v průběhu kurzu je i 
dostatek prostoru k nácviku manažerských dovedností (leadership, komunikace apod.). Lektorský tým 
tvoří více jak 20 - 25 nejpovolanějších českých odborníků.

Pro zdravotníky připravujeme průběžně také kratší (nejčastěji jednodenní) kurzy, které jsou tematicky 
zaměřené na současné problémy našeho zdravotnictví: např. na aktuální legislativu ve zdravotnictví, na 
organizaci a řízení zdravotnictví, řízení kvality, etické problémy, způsoby financování zdravotní péče 
nebo péče o specifické skupiny pacientů (např. o seniory).

Další významnou institucí poskytující v současné době systematické vzdělávání nelékařských 
zdravotnických pracovníků v oblasti řízení je Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů v Brně (NCONZO).

Katedra managementu a subkatedra Organizace a řízení realizují specializační vzdělávání Organizace 
a řízení zdravotnictví. Toto pracoviště nabízí certifikované kurzy, akreditované kvalifikační kurzy, 
konference a tematicky zaměřené kurzy (např. na řízení kvality, audity kvality, krizovou připravenost) a 
jsou určeny vedoucím pracovníkům státních i nestátních zdravotnických zařízení na všech stupních řízení.
Katedra managementu poskytuje také poradenskou a konzultační službu v oblasti systémů managementu 
a řízení kvality zdravotní péče.

Pro sestry - manažerky a ostatní zdravotnické pracovníky ve vedoucích funkcích jsou určeny kurzy, 
které se zabývají psychologickými aspekty efektivního vedení porad, přípravou manažera na veřejné 
vystoupení, komunikačními dovednostmi manažera, strategií řízení zdravotnických zařízení, praktickými 
postupy, které vedou k rozvíjení kvality ošetřovatelské péče, k poznání zahraničních trendů 
v ošetřovatelství apod.

Katedra managementu a ošetřovatelství nabízí dále také pomaturitní specializační studium v úseku 
práce management ve zdravotnictví, který je určen pro střední zdravotnické pracovníky i pro jiné odborné 
pracovníky a absolventy, kteří pracují v řídících funkcích nebo se na výkon funkce připravující. Katedra 
nabízí také pomaturitní specializační studium v úseku práce managementu ve zdravotnictví, které je 
určeno pro vedoucí zdravotní laboranty a vedoucí asistenty hygienické služby; zdravotní laboranty a
asistenty hygienické služby, kteří se na vedoucí funkci připravují.

Další aktivitou katedry je funkční kurz managementu v ošetřovatelství, který je určen pro hlavní a 
vrchní sestry státních i nestátních zdravotnických zařízení a jehož náplní jsou především vybrané 
manažerské techniky: Personální management, provozní a organizační normy zdravotnického zařízení, 
informatika a informační systém ve zdravotnictví, psychologické aspekty řízení, komunikační dovednosti 
a techniky, proti-stresový program a možnosti jeho praktického využití, etika a etické normy, vybrané 
aktuální problémy zdravotní politiky, ekonomické a právní nástroje řízení, vybrané problémy sociální 
politiky, management kvality v ošetřovatelství a organizace a řízení změn do zdravotnických zařízení. 
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Katedra nabízí rovněž intenzivní kurz angličtiny zaměřený na odbornou terminologii v medicíně, 
ošetřovatelství a managementu, který je určen pro lékaře, sestry a jiné odborné zdravotnické pracovníky 
se střední pokročilostí v anglickém jazyce.

Katedra hygieny, epidemiologie a mikrobiologie NCONZO nabízí v současné době tyto kurzy:
 Management v oblasti ochrany veřejného zdraví, který je určený pro ředitele krajských hygienických 

stanic a zdravotních ústavů,
 Kurz pro manažery jakosti laboratoří ochrany veřejného zdraví, který je určen pro laboratorní 

pracovníky ochrany veřejného zdraví ve funkci manažera jakosti,
 Kurz pro vedoucí laboratorních center zdravotních ústavů, který je určen pro vedoucí laboratorních 

center zdravotních ústavů, jejich zástupce, event. ředitele,
 kurz Managementu v oblasti ochrany veřejného zdraví, určeného pro zástupce ředitelů krajských 

hygienických stanic a zdravotních ústavů, jehož náplní je teorie řízení v ochraně veřejného zdraví.

Katedra klinických laboratoří nabízí kurzy pro vedoucí laboranty a vrchní sestry transfuzního oddělení, 
které jsou určené specificky pro vedoucí zdravotní laboranty oddělení klinické hematologie a transfuzních 
oddělení a Vybrané kapitoly z managementu pro vedoucí laborantky patologicko-anatomických 
pracovišť.

Studium MBA
Studium MBA přestavuje jednu z možností doplnění zdravotnicky orientovaného vzdělání nebo přímo 

možnost management zdravotnictví vystudovat. S nástupem tržní ekonomiky v roce 1990 k nám začal 
především ze Spojených států amerických a Velké Británie pronikat nový typ studia, jehož úspěšné 
absolvování je zakončeno získáním titulu Master of Business Administration (MBA), který by se dal 
volně přeložit jako „graduovaný manažer”.

Studium ukončené titulem MBA vzniklo v USA přibližně před sto lety a má zejména tam velkou 
tradici, protože má studium umožnit další posun v kariéře člověka. Je náročné po všech stránkách. Rozdíl 
mezi MBA studiem a studiem na klasické vysoké škole je poměrně značný. Na klasické vysoké škole 
existuje stále hlavní důraz na rozvoj znalostí. Na manažerských školách nebo business schooles se 
zdůrazňuje rozvoj praktických dovedností. Na MBA školách funguje velice silně a zřetelně jak hodnocení 
žáků profesory, tak i hodnocení profesorů žáky. Je to logické, protože MBA studium je placené (v našich 
podmínkách se cena za celé studium pohybuje mezi 250 až 300 tis. Kč). Jde o časově náročné studium, 
které probíhá formou večerních, víkendových nebo denních kurzů, které nelze studovat dálkově. Studenti 
se setkávají s vedoucími pracovníky z praxe, učí se od nich, studují v procesu, kde je učí prezentovat se 
aktivitě a kreativitě. Absolventi mohou lépe porozumět, co firmy a organizace chtějí a potřebují a 
získávají ucelený pohled na podnikání.
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Přehled MBA škol, které působí v České republice

 Brno International Business School, a.s. (B.I.B.S, a.s)

 Brno Business School – Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně

 Business School Czech Republic, Management TC, s.r.o. – Praha

 CMC Graduate School of Business – Čelákovice

 Czech Management Institut Praha

 ČVUT Masarykův ústav vyšších studií – Praha

 Evropský polytechnický institut – Kunovice

 Francouzsko-český institut řízení, Vysoká škola ekonomická – Praha

 The International MBA in Agribusiness, Czech Agricultural University – Praha

 Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE – PIBS, Praha a Olomouc

 Open University v ČR – Praha

 University of New York in Prague

 Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy

 U.S. Business School in Prague

 The Free Swiss University of St. George’s – Praha

 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

 Vysoká škola finanční a správní – Praha

 Vysoká škola ekonomie a managementu, Manažerské centrum – Ústí nad Labem, Praha

MBA školy poskytující specializaci v oblasti managementu zdravotnictví v ČR

 Brno International Business School, a.s. (B.I.B.S., a.s.): MBA Senior Executive 

Programme a možnost navazujícího studia DBA, zaměřený na potřeby managementu 

nemocnic a zařízení působících v České republice a na Slovensku.

 CMC Graduate School of Business – Čelákovice: Dynamický manažer ve zdravotnictví.

 Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE – PIBS, MBA program Praha a Olomouc 

s možností navazujícího studia DBA

 Vysoká škola ekonomie a managementu, Manažerské centrum – Ústí nad Labem, Praha

MBA studium je chápáno jako profesní vzdělání a v souladu s výkladem ministerstva školství je 
zařazeno do takzvaného celoživotního vzdělávání. Jde tedy o postgraduální vzdělávání, které je určené 
pro absolventy vysoké školy. Získaný titul MBA tedy v České republice neznamená absolvování vysoké 
školy, ale profesní vzdělání, získání manažerských dovedností a předpokladů pro rychlejší postup 
v manažerské kariéře. Studuje se obvykle bez přerušení zaměstnání, což vysvětluje značný zájem, který 
o toto vzdělání čeští manažeři v poslední době projevují.

Rozhodujícím kritériem při výběru školy je její kvalita. Ta se projevuje v řadě ukazatelů, které běžný 
zájemce nemá možnost zjišťovat. Proto vznikají různé asociace či instituce, které podle podrobně 
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zpracovaných kritérií hodnotí úroveň jednotlivých škol. Pokud škola splňuje požadovaná kritéria kvality, 
udělují jí takzvanou akreditaci.

Kvalita studia spadajícího do českého vysokoškolského systému je garantována akreditacemi, tedy 
potvrzením žádoucí kvality, které má právo udělovat pouze ministerstvo školství. Všechny vysokoškolské 
tituly získané na různých, u nás působících pobočkách zahraničních univerzit, ať se honosí jakýmkoliv 
názvem a zahraniční akreditací, jsou v tuzemsku platné jen tehdy, je-li daný program akreditován 
ministerstvem školství nebo je nostrifikován, to znamená potvrzen příslušnou českou fakultou. Studium 
MBA nespadá u nás do systému vysokoškolského, ale celoživotního vzdělávání. Ministerstvo školství 
proto neprovádí jeho akreditaci, ale přeneslo tuto agendu v oblasti hodnocení MBA škol na profesní 
organizaci CAMBAS (Czech Association of MBA Schools). Hlavním úkolem asociace je v souladu 
s jejími stanovami zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice, 
včetně zavedení systému akreditací studia MBA. Založení asociace bylo akceptováno ministerstvem 
školství a bylo uznáno European Foundation for Management Development v Bruselu, který je oficiálním 
akreditačním orgánem v České republice.

Zakládajícími členy neziskového sdružení CAMBAS se staly Vysoká škola ekonomická, Praha (VŠE) 
reprezentovaná Pražskou mezinárodní manažerskou školou /PIBS/, České vysoké učení technické, Praha 
(ČVUT) prostřednictvím Masarykova ústavu vyšších studií a Vysoké učení technické v Brně (VUT) svojí 
Brno Business School na fakultě podnikatelské. Asociace má sídlo v Centru doktorandských a 
manažerských studií VŠE Praha. Všechny zakládající školy mají dnes své programy studia MBA 
akreditovány zahraničními partnery z Velké Británie: Manachester Metropolitan University, Sheffield 
Hallam University a Nottingham Trent University. Od doby založení byli za členy CAMBAS postupně 
přijati další členové: Brno International Business School (B.I.B.S.), Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Czech Management Institute manažerské fakulty ESMA 
BARCELONA, CMC Graduate School of Business o.p.s. Čelákovice a University of New York v Praze.

Pouze menší část našich stávajících nebo budoucích zdravotnických manažerů získá možnost studia 
v zahraničí, ať již ve Velké Británii nebo v USA. Náklady studia na špičkových zahraničních univerzitách 
se pohybují od desítek tisíc korun do milionových částek podle délky kurzů. Zpravidla se jedná 
o tříměsíční až dvanáctiměsíční kurzy zakončené kvalifikačními zkouškami vedoucí k zisku 
postgraduálního certifikátu, diplomu nebo titulů. Při volbě této cesty je předpokladem velice dobrá úroveň 
světového jazyka (především angličtiny).

Ve Velké Británii existují a jsou velice oblíbené rovněž formy distančního studia zdravotnického 
managementu, které jsou organizovány zvláště pro manažery na středních a nižších pozicích. Tyto formy 
studia jsou koordinovány londýnským Institutem pro management zdravotnických služeb a probíhají 
u vybraných univerzit nebo přímo u tohoto institutu. Podstatou jsou velmi precizně zpracované materiály, 
které obdrží každý posluchač. Obsahují jak výukové pasáže, tak části pro odpovědi na teoretické otázky, 
prostor pro vlastní komentáře a názory, praktické úlohy. Po určitém časovém období jsou posluchači 
kurzu sezváni na týdenní semináře. Rovněž jejich zaměstnavatel pro ně provádí konzultace, které vede 
pověřený zkušený manažer jejich zdravotnického zařízená. Veškeré tyto aktivity jsou koordinovány, 
takže každý absolvent stráví na seminářích shodný počet hodin. Po ukončení celého, většinou ročního 
cyklu, jsou skládány kvalifikační zkoušky (obdoba naší atestační zkoušky).

CMC Graduate School of Bussiness (dále CMC) v Čelákovicích má v České republice nejdelší 
tradici manažerského vzdělávání od roku 1991. Její mezinárodní lektorský tým spojuje americký, 
evropský a český přístup ke vzdělávání manažerů. Partnerem CMC pro MBA program je Maastricht 
School of Management.

Víkendový MBA program je koncipován na 18 měsíců a probíhá ve 4 navazujících krocích: 
Foundation má za cíl vybavit studenty silným teoretickým zázemím ve všech disciplínách, které souvisejí 
především se strategickým managementem. Core představuje hlavní část programu a je tvořen 
disciplínami executive managementu se zaměřením na globální aspekty současného podnikání. 
Specialization je specializovanou částí programu, která je zaměřena na expertní vzdělávání v oblasti 
mezinárodního obchodu. Celý program je zakončen absolventskou prací (Master Thesis), jejímž 
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předmětem je projekt dle volby studenta. Absolventská práce je zpracována pod dohledem individuálního 
kouče přiřazeného každému účastníkovi.

Podmínky k přijetí ke studiu jsou: bakalářský stupeň vzdělání, minimálně tříletá pracovní praxe na 
plný úvazek a výborná znalost angličtiny. Celková cena programu v aktuální akční nabídce činí 13 245 € 
(cca 350 000 Kč).

CMC nabízí také dlouhodobé programy (dynamický manažer, dynamický mistr a řízení lidských 
zdrojů) a krátkodobé kurzy (finanční analýzy a controlling pro nefinanční manažery, marketingová 
komunikace a obchodní dovednosti).

Advance Healthcare Management Institute v Praze nabízí již třetím rokem komplexní vzdělávací 
program Master of Healthcare Administration určený pro manažery a řídící pracovníky ve zdravotnictví. 
Jeho absolventi získávají v průběhu studia praktické dovednosti pro lepší řízení a vyšší 
konkurenceschopnost jimi řízených institucí. V průběhu studia se posluchači seznámí s posledními trendy 
v českém a světovém zdravotnictví a věnují se také technikám rozvoje osobnosti a vedoucích a řídících 
schopností.

Program je připraven pro řídící pracovníky v oblasti poskytování zdravotní péče (zdravotní ředitel, 
primář nebo vrchní sestra), pro řídící pracovníky zodpovědné za zdravotní pojišťovnu nebo krajské 
zdravotnictví, pro řídící pracovníky výrobců nebo dodavatelů léků, zdravotnických prostředků nebo 
služeb souvisejících se zdravím, pro provozovatele a majitele těchto organizací a investory do rozvoje 
zdravotnictví a pro ty, kteří potřebují lépe porozumět systému zdravotnictví a zdravotního pojištění.

Program je plně zaměřený na zdravotnictví. Témata, přednášející, případové studie a učební materiály 
jsou vybrány přímo pro potřeby zdravotnických manažerů a pokrývají všechny klíčové disciplíny, 
vedoucí jak k získání a posílení technických znalostí o fungování a struktuře zdravotnictví, tak i 
osobnímu rozvoji manažera a zlepšení komunikačních a organizačních schopností. Velký důraz je kladen 
na inovace a nové trendy ve zdravotnictví v ČR a zahraničí. Přednášky vedou přední odborníci na danou 
problematiku v České republice, v rámci programu přednášejí domácí i zahraniční hosté. Interaktivní 
forma vzdělávání je založena na řešení případových studií z ČR i ze zahraničí, aplikaci získávaných 
vědomostí na aktuální problémy ve vaší instituci a výměně zkušeností s přednášejícími a ostatními 
účastníky.

Počet účastníků je omezen tak, aby plně umožňoval individuální přístup a interaktivní formu výuky a 
je přizpůsoben časové vytíženosti vedoucích pracovníků. Výuka probíhá po dobu 1,5 roku, jednou 
měsíčně vždy od čtvrtka do soboty.

Advance Healthcare Management Institute usiluje o strategické partnerství se zahraniční univerzitou, 
které by mimo jiné umožnilo udílet plnohodnotný titul na magisterské úrovni.

Cena programu za tři semestry je 285 000 Kč (program je osvobozen od DPH), s možností 
individuálního rozložení splátek. Cena zahrnuje veškeré náklady na přípravu a organizaci výuky, včetně 
výukových materiálů a obědy a občerstvení během výuky. Cena nezahrnuje náklady na dopravu a 
ubytování.

Institut je také odborným partnerem cyklu jednodenních diskusních panelů „Vize českého 
zdravotnictví“ pořádaného Institutem pro veřejnou diskusi. V diskusních panelech jsou pak diskutována 
aktuální témata (např. organizace akutní, následné a dlouhodobé péče, demografický vývoj apod.).

Studium zdravotnických manažerů na vysokých školách
Další možností, jak získat či doplnit vzdělání v managementu ve zdravotnictví, je studium na státní či 

nestátní vysoké škole.
Vysokoškolské vzdělání manažerského a ekonomického směru pro zájemce se zdravotnickým 

vzděláním je možné získat studiem v akreditovaných studijních programech:
 bakalářských
 magisterských
 doktorských
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a to jak v programech prezenčního studia, tak kombinovaného studia nebo distančního vzdělávání. 
Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského programu je mimo úspěšného složení přijímací 
zkoušky absolvování bakalářského stupně studia.

Působí-li dnes ve zdravotnickém rezortu přibližně deset až patnáct tisíc zdravotnických manažerů, pak 
budoucí požadavky na jejich počty mohou být přibližně stejné. Na jedné straně bezpochyby poroste 
poptávka po vzdělaných vedoucích pracovnících, kteří budou řídit a organizovat jistě stále složitější a 
komplikovanější zdravotnický systém, ale budou zde existovat i opačné tendence: v budoucnu poroste 
v našem zdravotnictví hlavně potřeba méně kvalifikovaných zdravotnických pracovníků (zejména 
v ošetřovatelství) a bude také pravděpodobně docházet k redukci počtu zdravotnických zařízení a 
omezování počtu zdravotních lůžek.

Nabídka vzdělávání v oblasti managementu ve zdravotnictví je v současné době v České republice 
poměrně pestrá. Zahrnuje různé formy pregraduálního, postgraduálního i celoživotního vzdělávání, ale 
jen stěží může uspokojit budoucí poptávku. Ta se pravděpodobně nebude navyšovat nijak významně 
z hlediska kapacitních požadavků, ale bude muset být naplňována především nabídkou kvalitního, 
systematického, uceleného a komplexního manažerského vzdělávání (23).
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