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O co jde (cíle a definice)
 Cílem zdravotnického systému je optimalizace zdravotního stavu obyvatelstva, respektive well-being

jednotlivce a šancí na jejich dosahování

 Zdraví není jen nepřítomnost nemoci (WHO)

 Užší (ekonomický) problém: Jde o financování zdravotní péče – tu je nutno zabezpečit, bilance a technika 
tohoto financování je podstatná a hodná analýzy, ale sekundární z hlediska výsledků systému. 

 Zdravotnictví je významný sektor národního hospodářství ve všech vyspělých zemích.

 Univerzálně dostupná zdravotní péče solidárně financovaná 

 Individuálně dostupná zdravotní péče soukromě financovaná

 Možnost skupinově/profesně specifické zdravotní péče

 Ve světě existují různé modely financování, úhrad a poskytování zdravotní péče a není přímá korelace 
jejich využití a výsledků systémů z pohledu zdravotního stavu a responsiveness

 Garantovaný systém – většina zemí OECD; existuje systémově daný a právně vymahatelný nárok občana na 
uspokojení potřeby zdravotní péče nejméně v rozsahu hlavního („core“) balíku zdravotnických služeb bez 
ohledu na sociální status; typicky levnější a méně sociálně selektivní

 Negarantovaný systém – USA, rozvojové země, některé země španělsky mluvící: uspokojení potřeby 
zdravotní péče je věc jednotlivce ve vazbě na jeho priority, pro chudé a nemocné sociální programy (pokud 
zdroje jsou); typicky dražší a sociálně vysoce selektivní





Specifika ekonomie zdravotnictví

 Informační asymetrie

 Příjmová diferenciace

 Zdravotní pojištění - 2 funkce: rozložení zdravotního rizika v populaci/poolu; financování a 
organizace struktury zdravotnických zařízení/poskytování zdravotní péče (Pauly, 1988)

 Spotřeba indukovaná objektivní potřebou péče a charakterem systému

 Etický imperativ+ ekvita (Ekvita ve zdraví je naplněna, pokud má ideálně každý rovnou příležitost 
dosáhnout plně svého zdravotního potenciálu, resp. pokud nikdo není znevýhodněn při 
naplňování tohoto potenciálu, za předpokladu, že existující překážky jsou odstranitelné –
Whitehead; není ale absolutní kategorie  posílení ekvity/zeslabení ekvity)

 Technologický pokrok

 Demografické změny a otázka kvality života – QALY, ne „jen“ střední délka života!

Nelze aplikovat jednoduché mechanismy nabídky a poptávky bez korekcí, zdravotnictví opravdu není
autoservis (a pokud to někdo tak vidí, nebude „mu“ to fungovat)!



Celkový průměrný počet let 

prožitých ve zdraví byl v roce 

2010 v ČR 62 roků. Toto číslo je

blízké průměru EU 25. Od roku 

1962 se však tato hodnota 

nezvýšila a prodlužování naděje

na dožití tedy spočívá ve 

zvyšování počtu let prožitých v 

nemoci. Existuje však řada států,

kde je situace mnohem 

příznivější. Ve Švédsku se ve 

stejné době prodloužila doba 

prožitá

ve zdraví o 9 let a lidé zde prožijí 

ve zdraví 71 let, což je o 9 roků 

více, než v ČR (Zpráva o ZS ČR, 

2014)



Regulace, governance, stewardship

 Zdravotnictví je jedno z nejkomplexnějších odvětví vyspělé ekonomiky

 Neřídí se spontánně a nemohou zde fungovat jen automatismy známé z běžných trhů

 Pravidla fungování – jako pravidla šachové hry (pokud možno neměnit bezdůvodně, 
jasné vymezení)

 Regulace subjektů (je-li jich více)

a) účinná přímočará - typu mat dámou

b) účinná strukturovaná/komplikovaná - typu mat věží/střelcem a jezdcem

c) neúčinná, resp. systémově obejitelná (pomíjím podvody) - typu mat dvěma jezdci





Governance

 V podobě public governance se týká zejména

• fungování veřejné správy ve zdravotnictví (centrální a regionální)

• řízení veřejných fondů zdravotního pojištění

• řízení zdravotnických zařízení (zde přechází do corporate governance)

Governance především vymezuje pozici a sílu jednotlivých aktérů

V transformujících se ekonomikách existuje kombinace tradiční centralistické 
governance hierarchického zdravotnictví a obtížné governance nad novými subjekty 
zdravotnického systému, kteří jsou často dynamičtější než jejich správci (což může být 
pozitivní i negativní)



Stewardship
Koncept založený na nadhledu nad každodenními problémy systému 
(WHO)

 Pastýř (steward)

 Hospodaří 

 Stará se o stádo ovcí

 Sleduje dlouhodobé cíle

 Empiricky respektuje etiku

 Primární je věcný výsledek, kvalita 
a trvalá udržitelnost ekonomická i 
faktická

 Manažer (v českém zdravotnictví)

 Ovečky ostříhá a vlnu prodá

 V případě růstu poptávky po mase 
ovečky utratí, prodá a peníze 
přesune do podílových fondů

 Extrémní příklad, nicméně má 
paralely (dialýzy, komplementy 
…..)



Univerzálně dostupná zdravotní péče solidárně 
financovaná 

 Klíčový princip naprosté většiny zdravotnických systémů OECD

 Není zdarma, ani to není charita - „jen“ umožňuje spotřebu zdravotní péče bez přímé 
platby v momentu spotřeby. Toho dosahuje tím, že na jejím financování se trvale podílí 
každý účastník systému podle svých příjmových možností (což sebelepší tržní systém 
neumí). 

 2 typy solidarity – příjmová, zdravotní stav

 Příjmovou lze teoreticky (ale viz graf) oslabit (Švýcarsko – platba na hlavu, SRN – návrh 
Kopfpauschale 2005)

 Zdravotní – nutno respektovat (ekvita, lidská práva; genetika , životní prostředí 
exogenní), zdravotní stav není výsledkem individuální volby (ani subj. faktor životní styl,
závislosti atd. – neimplikuje možnost volby spotřeby péče v daném čase ).





Jak financovat univerzální péči

 Přímo ze státního rozpočtu všeobecnými daněmi (nejjednodušší)

 Z parafiskálních fondů neziskových zdravotních pojišťoven: payroll tax ve smyslu social
security – ale není to klasické sociální pojištění , či přímo „omašličkované“ zdravotní 
daně – Doetinchem( 2010)

 Regulovanou konkurencí pojišťoven, která může být (nejsložitější)

 Regionálně si „konkurující“

 Službami, preventivními programy, klientským přístupem a úhradami zdravotnickým 
zařízením si konkurující

 Cenově si konkurující, při zachování zdravotní, resp. i příjmové solidarity regulací balíku 
(balíků) péče a přerozdělením pojistného, případně i dotací z veřejných rozpočtů 
kompenzující riziko

Neexistuje jeden „spočitatelný“ nejefektivnější model (OECD)



Nadstandardní péče soukromě 
financovaná

 Pokud existuje reálný, kvalitní a adekvátní standard (podmínka sine qua non) ve vazbě na 
potřebu zdravotní péče a zdravotní stav, není v zásadě důvod bránit selektivním dodatečným 
aktivitám. 

 A to zvláště tehdy, pokud jsou skutečným nadstandardem typu wellness, osobní péče, 
detailní prevence, terapeutické programy  apod. – většina oborů medicíny si dnes dokáže 
vymyslet lecjaké aktivity, které nejsou nutné/potřebné, ale jsou příjemné a prospěšné  . 

 Navíc, přehnaným důrazem na „čistotu a etiku“ univerzální péče (viz diskuse v devadesátých 
letech v ČR) – bychom si moc nepomohli. Výsledkem by mohly být v extrému i chudinské 
(městské, církevní atp.) kliniky „zdarma“  a běžnému člověku nedostupná péče cílená na 
vysokopříjmové občany (resp.  občany s příjmy převážně z jiných výrobních faktorů než je 
práce), tedy dvojkolejné zdravotnictví v negativním slova smyslu

 Pozor ale na negarantovaný systém, kde existence privátně hrazených služeb je argumentem 
pro omezení standardní/univerzální péče! Ale to není nadstandard tak jak ho chápeme v EU 
...



Jak financovat nadstandardní péči

 Přímé platby zdravotnickému zařízení (nejjednodušší)

 Předplacení péče/pravidelné platby ZZ (sdružení poskytovatel-plátce)

 Sociální zdravotní připojištění/skupinové zdravotní programy péče bez zkoumání 
individuálního zdravotního rizika, resp. s community/group rating

 Soukromé (komerční) pojištění zdraví (vymezená péče s underwritingem)







Organizační (institucionální) formy

 Komerční ziskové organizace (malý podíl)

 Soukromé ziskové organizace sociálního typu, sociální podniky (jen omezená část zisku 
jako kapitálový výnos)

 Neziskové organizace (povinná reinvestice zisku do předmětu činnosti)

 Přímo řízené (státní, regionální, městské) organizace (nárokové financování ve vazbě na 
poskytovanou péči)

! Ve zdravotnictví se dosahování zisku nutně nekryje s užitkem klienta, ani s kvalitou či 
dynamikou organizace !



Principy zdravotnictví USA

 vychází z liberálního pojetí, založeno na svobodě a odpovědnosti jednotlivce

 Odlišná filozofická východiska od evropských zdravotnických systémů

 V základu systému a prvoplánovém uvažování je pacient hledající finanční krytí pro spotřebu své 
exogenně vznikající potřeby zdravotní péče 

 Ideál: pacient si sám volí podle svých možností a potřeb lékaře, který mu poskytuje optimální zdravotní 
péči hrazenou z pojistky uzavřené ex ante dle pacientova rizika

 zdravotní péče je zbožím a má tržní cenu (tržní statek na základě nabídky a poptávky bez přímé
intervence státu)

 dostává se každému dle jeho ekonomických možností na principu sociálního darwinismu

 neexistuje jednotný systém – proto pluralita paralelně existujících modelů

 existence státních programů Medicaid (chudí, matky s dětmi)  a Medicare (staří lidé) – od 60. let 20. 
století

 Jediný systém na světě založený na (nyní silně a složitě regulované) konkurenci pojistných plánů 
(Američan je zvyklý si koupit pojistný plán stejně jako si kupuje jiné finanční produkty – pokud na ně 
má peníze)

 Suverénně nejdražší na světě v poměru k HDP, vysoce sociálně selektivní, individuální potíže s ekvitou



Absolutní 
výdaje na 
zdravotní 
péči dle 
zdroje



Výchozí situace – před ObamaCare ( 2010)

 Konkurence málo regulovaných plánů s cílem maximalizace tržního výběru

 Preexisting conditions

 Problém „job lock“

 Problém „pojistek k ničemu“

 Katastrofická pojištění

 Vysoký podíl nepojištěných osob

 Riziko a bonita klienta se radikálně a opakovaně mění během smluv (onemocnění, ztráta zaměstnání)

 Chudí, staří a nemocní stále více „pojišťováni státem“ v Medicare a Medicaid – na trhu moc neuspějí 

 Výsledek tržní alokace a jejích deformací ve zdravotnictví, výchozí logika jako tarify mobilních operátorů 
…

 Většina lidí místo pořízení a placení dlouhodobé (celoživotní) kvalitní pojistky ve výsledku opakovaně a 
leckdy neúspěšně řeší její bonitu, nákladovost a funkčnost ve vztahu ke svému zdravotnímu stavu



Obamova reforma (ObamaCare)

 legislativně: The Patient Protection and Affordable Care Act (PP ACA)

 Snaha o vyřešení největších problémů dosavadního systému

 Setrvává u systému pojistných plánů, ale podrobnou regulací a doplněním řady 
podpůrných a korekčních mechanismů usiluje o jeho optimální provoz

 zdravotní pojištění je nově „dobrovolně povinné“ (pokuta za nezakoupení; hard 
compulsion )

 Řada dalších regulačních prvků v sociálním spektru: Cadillac tax, Health insurance
subsidies atd.

 Řada regulace ohledně zdravotního obsahu: Minimal coverage, Pre-existing conditions, 
dočasná pojištění pro přechodová období

 Postupné zavádění jednotlivých dílčích prvků 
(http://kff.org/interactive/implementation-timeline/)



Řešení 
sociální 
situace 
(jak být 
pojištěn)



Spokojenost 
s reformou



Přetrvávají
rozdíly mezi 
státy Unie



Burza Exchange 

https://www.healthcare.gov (federální varianta, 
řada států přebírá tuto infrastrukturu)

silně regulované a informačně bohaté tržiště s 
pojistnými plány (snaha o zmenšení tržního 
selhání při nákupu plánu)

https://www.healthcare.gov/






Orientační zhodnocení

 Snaha o maximální vyladění pluralitního cenově konkurujícího si systému pojišťoven 

 Neodstraňuje systémové vlastnosti (vady) liberálního sociálního modelu

 Předpokládá další provoz Medicare a Medicaid pro ty, kteří jsou příliš chudí/staří atd…

 Regulace vnitřně velmi komplikovaná, ale v rámci dílčí logiky účinná

 Přesun (rozložení) části zdravotních výdajů do pojistek středně a vysokopříjmových, ale 
více lidí platí méně, menší počet platí více než před reformou (vyšší ekvita)

 Změna charakteru pojistek a poskytované péče směrem k větší orientaci na zlepšení 
zdravotního stavu

 Snaha limitovat větší náhlé „out-of pocket“ výdaje pro chudší skupiny (nabídnout jim 
vhodné plány)

 Snaha zmírnit největší negativa komerčních zdravotních pojistek (pre-existing
conditions, limity na péči atd.)

 I nadále se tu a tam vznáší otázka, proč tak složitě (Medicare for all ?), ale víme, že 
sociální modely mají velmi silné kulturní a národní ukotvení …..



Co nás čeká … 
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