
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Matematicko-fyzikální fakulta 

 

B A K A L Á � S K Á   P R Á C E 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pavel Smetana 

Financování zdravotní pé�e 

Katedra pravd�podobnosti a matematické statistiky 

Vedoucí bakalá�ské práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 

Studijní program: Matematika, obor finan�ní matematika 

2007 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlašuji, že jsem svou bakalá�skou práci napsal samostatn� a výhradn� s použitím 
citovaných pramen�. Souhlasím se zap�j�ováním práce. 
 
 
 
V Praze dne  5. 8. 2007 

Pavel Smetana    



OBSAH:

ÚVOD 5

1. OBECNÉ PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNICTVÍ 6
1.1.  ZDRAVÍ A KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉ�E 6
1.2. ROLE STÁTU A TRHU 7
1.3. NEPOM�R MEZI POPTÁVKOU PO ZDRAVOTNÍ PÉ�I A FINAN�NÍMI 
ZDROJI 8
1.4. FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉ�E 9

2.  SYSTÉM ZDRAVOTNÍHO POJIŠT�NÍ V ŠESTI ZEMÍCH 11
2.1.  �ESKÁ REPUBLIKA 11
    2.1.1.  Ve�ejné zdravotní pojišt�ní 11
    2.1.2.  Ve�ejné rozpo�ty 13
    2.1.3.  P�ímé úhrady 13
2.2.  RAKOUSKO 14
    2.2.1.  Všeobecný p�ehled zdravotního pojišt�ní 14
    2.2.2.  Uspo�ádání, náklady a financování systému zdravotní pé�e 15
2.3.  FRANCIE 16
    2.3.1.  Všeobecný p�ehled systému zdravotního pojišt�ní 16
    2.3.2.  Struktura, náklady a finance systému zdravotní pé�e 17
2.4.  N�MECKO 18
    2.4.1.  Celkový p�ehled systému zdravotního pojišt�ní 18
    2.4.1.  Uspo�ádání, náklady a financování systému zdravotní pé�e 19
2.5.  NIZOZEMÍ 20
    2.5.1.  Uspo�ádání, náklady a financování systému zdravotní pé�e 20
    2.5.2.  Sou�asný pohled na systém zdravotního pojišt�ní 21
2.6.  VELKÁ BRITÁNIE (UK) 22
    2.6.1.  Celkový p�ehled systému zdravotní pé�e 22
    2.6.2.  Uspo�ádání, náklady a financování systému zdravotní pé�e 23

3.  SROVNATELNÉ PARAMETRY VE ZDRAVOTNÍCH SYSTÉMECH ŠESTI 
ZEMÍ 24
3.1.  ÚVOD 24
3.2.  DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 25
3.3.  ZDRAVOTNÍ PERSONÁL 26
    3.3.1.  Léka�i 26
    3.3.2.  Stomatologická pé�e 31
    3.3.3.  Zdravotní sestry 33
3.4.  NEMOCNI�NÍ PÉ�E 36
3.5.  NÁKLADY 49

4. ROLE SOUKROMÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠT�NÍ VE FINANCOVÁNÍ 
ZDRAVOTNICTVÍ 65
4.1.  �ESKÁ REPUBLIKA 65



4.2.  RAKOUSKO 65
    4.2.1.  Historie soukromého zdravotního pojišt�ní 65
    4.2.2.  Poskytovatelé soukromého zdravotního pojišt�ní a rozsah náhrad 67
    4.2.3.  Da�ové ošet�ení soukromého zdravotního pojišt�ní 68
    4.2.4.  Sou�asná pozice a budoucí vyhlídky 69
4.3.  FRANCIE 69
    4.3.1.  Historie soukromého zdravotního pojišt�ní 69
    4.3.2.  Poskytovatelé soukromého zdravotního pojišt�ní 70
    4.3.3.  Rozsah náhrad 70
    4.3.4.  Soukromé zdravotní pojišt�ní 71
    4.3.5.  Sou�asná situace a budoucí vyhlídky 71
4.4.  N�MECKO 72
    4.4.1.  Historie soukromého zdravotního pojišt�ní 72
    4.4.2.  Povaha poskytovatel� 72
    4.4.3.  Rozsah náhrad 73
    4.4.4.  Financování soukromého zdravotního pojišt�ní 74
    4.4.5. Povinné pojišt�ní dlouhodobé pé�e 74
    4.4.6.  Sou�asná situace a budoucí vyhlídky 75
4.5.  NIZOZEMÍ 75
    4.5.1.  Historie soukromého zdravotního pojišt�ní 75
    4.5.2.  Povaha poskytovatel� 76
    4.5.3.  Rozsah náhrad 76
    4.5.4.  Financování soukromého zdravotního pojišt�ní 77
    4.5.5.  Sou�asná situace a budoucí vyhlídky 77
4.6.  VELKÁ BRITÁNIE 77
    4.6.1.  Historie soukromého zdravotního pojišt�ní 77
    4.6.2.  Celkový obrázek zdravotního pojišt�ní 78
    4.6.3.  Soukromé zdravotní pojiš�ovny a rozsah náhrad 78
    4.6.4.  Financování soukromého zdravotního pojišt�ní 79
    4.6.5.  Sou�asná situace a budoucí vyhlídky 81
4.7.  PODÍL SOUKROMÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠT�NÍ NA VÝDAJÍCH NA 
ZDRAVOTNÍ PÉ�I 82

5.  POJISTNÉ A REZERVY SOUKROMÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠT�NÍ 84
5.1. RIZIKA KRYTÁ SOUKROMÝM ZDRAVOTNÍM POJIŠT�NÍM 84
5.2. PODKLADY PRO VÝPO�ET POJISTNÉHO 84
    5.2.1.  Náklady na osobu 84
    5.2.2.  Po�et dn� neschopnosti �i hospitalizace na osobu 85
    5.2.3. Pravd�podobnost úmrtí a pravd�podobnost storna 85
    5.2.4.  Technická úroková míra 85
5.3. NETTOPOJISTNÉ 86
    5.3.1.  Rizikové pojistné 86
    5.3.2.  Pojistné se spo�ící složkou 86
    5.3.3.  Princip ekvivalence 86
    5.3.4.  Sou�asná hodnota o�ekávaných plateb pojistného 86
    5.3.6.  Stanovení nettopojistného 87
5.4. BRUTTOPOJISTNÉ 88
    5.4.1.  P�irážky 88
    5.4.2.  Bruttopojistné 88



5.5. REZERVA NA STÁRNUTÍ 89
    5.5.1.  Prospektivní výpo�et rezervy 89
    5.5.2.  Rekurentní vzorce 90
    5.5.3.  Bruttorezerva 91
    5.5.4.  Zillmerovaná rezerva 91
5.6.  MODEL PR�B�HU NETTOREZERVY, RIZIKOVÉHO A SPO�ÍCÍHO 
NETTOPOJISTNÉHO PRO POJIŠT�NÍ DENNÍ DÁVKY P�I PRACOVNÍ 
NESCHOPNOSTI 92
    5.6.1.  Pr�b�h rizika 92
    5.6.2.  Pr�b�h nettorezerv 93

ZÁV�R 98

LITERATURA 99

P�ÍLOHA 100



Název práce: Financování zdravotní pé�e 
Autor: Pavel Smetana 
Katedra (ústav): Katedra pravd�podobnosti a matematické statistiky 
Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 
e-mail vedoucího: hurt@karlin.mff.cuni.cz 
Abstrakt: Tato práce pojednává o existujících systémech financování zdravotnictví ve 
vybraných evropských zemích (�eská republika, Rakousko, Francie, N�mecko, 
Nizozemí a Velká Británie). Je zde popsána problematika ve�ejného a soukromého 
zdravotního pojišt�ní. Práce popisuje fungování systém� všeobecného ve�ejného 
zdravotního pojišt�ní a jsou porovnány vybrané ukazatele jednotlivých systém� v t�chto 
zemích pomocí tabulek a graf�. Je provedena i statistická analýza . Práce je dále 
zam��ena na roli soukromého pojišt�ní v jednotlivých systémech, na jeho historii, 
zp�sob financování, poskytovatele a rozsah náhrad. Mapuje také podíl soukromých 
pojistitel� na celkovém objemu prost�edk� vynaložených na zdravotnictví a jejich roli 
p�i ovliv�ování zdravotnické politiky a regulaci náklad� na zdravotnictví. V práci je 
také odvozeno stanovení pojistného a rezerv na stárnutí soukromého zdravotního 
pojišt�ní a je zde srovnán pr�b�h rizikového pojistného a netto rezerv. 
Klí�ová slova: financování zdravotnictví, ve�ejné zdravotní pojišt�ní, soukromé 
zdravotní pojišt�ní, systémy zdravotní pé�e, výpo�et pojistného a rezerv soukromého 
zdravotního pojišt�ní 
 
 
 
 
 
 
 
Title: Financing of Health Care 
Author: Pavel Smetana 
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics 
Supervisor: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 
Supervisor's e-mail address: hurt@karlin.mff.cuni.cz 
Abstract: This bachelor thesis deals with existing systems of financing of health care in 
chosen european countries (Czech Republic, Austria, France, Germany, Netherlands 
and Great Britain). There is a description of problems of public and private health 
insurance. This bachelor thesis describes functioning of the general public health 
insurance system and there is comparison of chosen indicators of particular systems at 
these countries with tables and graphs. There are also made statistical analysis. The 
work is further focussed on the role of the private insurance systems at particular 
countries, their history, way of  financing, providers and range of benefits. It also maps 
the share of private insurers on total volume of health service expenditures and their 
role by influention of medical policy and regulation of expenditures on health service. 
There is derivated assesment of premiums and ageing reserves of private health 
insurance and there is comparison of run of risk premiums and netto reserves. 
Keywords: financing of health care, public health insurance, private health insurance, 
health care systems, calculating of premiums and reserves of private health insurance 



 5

Úvod 
 

Pot�eba zdraví pat�í u �lov�ka mezi jeho nejd�ležit�jší životní pot�eby. Postupem �asu 
docházelo ke zm�nám míry kvality uspokojení této pot�eby, rozši�ovala se nabídka 
zdravotních služeb. Jejich úrove� výrazn� ovlivnil rozvoj léka�ské v�dy, výzkum a s tím 
související rozvoj léka�ské techniky. To však s sebou nese také v�tší finan�ní náro�nost, 
což p�edstavuje jeden z nejzávažn�jších problém� nejen u nás, ale i ve sv�t�. Všude se 
hledají cesty, jak zefektivnit alokaci finan�ních prost�edk�, jak nalézt nové nástroje 
k p�erozd�lování zdroj� a jak nasm�rovat finan�ní toky tam, kde skute�n� vznikají 
náklady. 

Tématem mé bakalá�ské práce je práv� tato oblast ve�ejných financí týkající se 
financování zdravotnictví. Práce pojednává o r�zných systémech financování zdravotní 
pé�e podle skute�n� používaných systém� ve vybraných zemích Evropy a klade d�raz 
na roli soukromých zdravotních pojistitel� v této oblasti. 

Práce je rozd�lena do p�ti kapitol. V první �ásti budou definovány obecné pojmy 
a popsány problémy, se kterými se systémy financování zdravotní pé�e všeobecn� 
potýkají. Ve druhé �ásti jsou popsány ve�ejné systémy zdravotní pé�e ve vybraných 
zemích a zp�sob jejich financování. Ve t�etí �ásti je provedeno srovnání vybraných 
ukazatel� jednotlivých systém� mezi t�mito zem�mi v�etn� statistické analýzy. Ve �tvrté 
�ásti je pojednáno o roli soukromých zdravotních pojistitel� v t�chto systémech – 
o historii soukromého zdravotního pojišt�ní, zp�sobu financování, jeho poskytovatelích 
a rozsahu náhrad. V poslední �ásti je odvozeno stanovení pojistného soukromého 
zdravotního pojišt�ní pomocí komuta�ních �ísel a je odvozena rezerva na stárnutí. Na 
záv�r je ukázán model pr�b�hu rizikového pojistného a nettorezerv pro pojišt�ní denní 
dávky p�i pracovní neschopnosti. 
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1. Obecné problémy týkající se zdravotnictví 
 

Nejprve nastíníme n�které základní problémy, které se týkají zdravotnictví a jsou 
v pozadí všech úvah o zdravotnickém systému a jeho reformách. Jedná se p�edevším 
o pojmy zdraví a kvalita zdravotní pé�e a o roli státu a prostoru pro uplatn�ní tržních 
mechanism� ve zdravotnictví. Dalším z problém� je také nepom�r mezi poptávkou po 
zdravotní pé�i (která je ovlivn�na zvýšeným o�ekáváním pacient� a novými 
technologiemi) a dostupnými finan�ními zdroji. Definice a údaje v této kapitole vycházejí 
z práce L. Forejtové [1]. 
 
1.1.  Zdraví a kvalita zdravotní pé�e 

 
 Hlavním cílem zdravotní politiky každého státu je zlepšení zdravotního stavu 
obyvatelstva. Jedná se o základní a nezastupitelný cíl všech zdravotních politik. 
 Pojem zdraví však nesmíme chápat zjednodušen�. Dle definice Sv�tové zdravotnické 
organizace (WHO) je zdraví možno definovat jako stav úplné t�lesné, duševní a sociální 
pohody a nejen nep�ítomnost nemoci nebo vady. Pokud bychom se cht�li zabývat 
zdravím �lov�ka, bylo by t�eba zabývat se psychologickou, sociální, pracovní a t�lesnou 
dimenzí jeho života. 
 Zdravotnictví samotné má ovšem jen malý vliv na zdraví �lov�ka, nebo� zdravotní 
stav populace je dán p�sobením více faktor�. Z 50% je determinován zp�sobem života, 
z 20%  životním prost�edím a shodn� 10-15% se ve zdravotním stavu odrážejí genetická 
výbava jednotlivce a zdravotní služby. Tyto faktory se uplat�ují v r�zném �ase a jsou 
vzájemn� provázané. Jejich konkrétní procentuální podíl není až tak d�ležitý, jde zejména 
o uv�dom�ní si jejich existence a v�nování jim pat�i�né pozornosti p�i stanovování cíl� 
zdravotnické politiky. Jinak �e�eno, p�i úvahách o zdraví a pé�i o zdraví nesmíme ztratit 
celkový spole�enský pohled a zárove� si musíme být v�domi pouze omezených možností 
zdravotnictví. 
 Pro hodnocení zdravotní pé�e by nejspíše bylo nejlépe použít pojmu kvalita zdravotní 
pé�e. Tento pojem je asi nejkomplexn�ji obsažen v definici Roberta Maxwella z roku 
1984. Podle ní musí zdravotní pé�e spl�ovat 6 parametr�: 

1. dostupnost pé�e 
2. relevance pot�ebám z hlediska celé komunity 
3. ú�innost z hlediska individuálního pacienta 
4. spravedlnost pé�e 
5. spole�enská p�ijatelnost 
6. ekonomická efektivita. 

Pro docílení kvalitní zdravotní pé�e je t�eba tyto parametry popsat, analyzovat 
a zárove� porovnávat (v r�zných �asových obdobích, na r�zných místech atd.). Pro 
hodnocení nedosta�uje pouze m��it výsledky, je t�eba hodnotit terapeutické 
a diagnostické postupy a využití disponibilních zdroj�. Je tedy t�eba zavád�t metody pro 
sledování kvality pé�e, vyhodnocovat lé�ebné postupy, definovat standardy a využívat 
ekonomické analýzy. 

K m��ení výsledk� zdravotní pé�e je možno využívat objektivní i subjektivní p�ístupy. 
Objektivními p�ístupy jsou hodnocení ze strany poskytovatel� pé�e. Využívají klinických 
kontrolovaných pokus�, m��ení zdravotního stavu, sledují ukazatele nemocnosti, 
úmrtnosti apod. Subjektivní p�ístupy jsou založeny na p�ímém dotazování se pacient�. 
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1.2. Role státu a trhu  
 

Otázkou, jež se týká všech úrovní organiza�ní struktury ve zdravotnictví, je vymezení 
p�sobnosti státu (státních regulací a intervencí) a prostoru pro uplatn�ní tržních 
mechanism�. Zdravotnictví má totiž velmi specifický charakter (jakožto ekonomický 
statek). Vztah mezi léka�em a pacientem je charakteristický vysoce asymetrickou 
informovaností. Pacient není schopen kvalifikovan� posoudit sv�j zdravotní stav, 
natožpak to, jaké zákroky pot�ebuje a jakou mají které zákroky hodnotu. Pen�žní 
ohodnocení zdravotních služeb je navíc samo o sob� dost problematické. Zdravotní 
služby také mají �asto povahu externalit (typickým p�íkladem je o�kování nebo lé�ba 
infek�ních onemocn�ní). Zdravotnictví je vlastn� ur�itou formou p�irozeného monopolu. 
Jednak ve smyslu vzd�lanostním, jednak ve smyslu historicko-lokálním (stojí-li n�kde 
nemocnice, jen t�žko bude n�kdo vedle stav�t druhou). 

Zkusme shrnout základní klady a zápory tržního uspo�ádání, resp. p�sobení státních 
institucí ve zdravotnictví. Tržní alokace je ekonomicky nejú�inn�jší a nejúsp�šn�jší 
zp�sob rozd�lování „zboží“. Konkurence s sebou p�ináší nižší ceny, vyšší kvalitu 
a efektivitu. Naproti tomu tržní mechanismy selhávají v �ešení dostupnosti služeb pro 
všechny podle zdravotní pot�eby. Obtížn� lze hodnotit riziko zdravotní pot�eby pro 
jedince a ve zvýšené mí�e dochází k již výše zmín�né informa�ní nerovnosti mezi 
poskytovatelem a pacientem. 

Státní instituce jsou úsp�šn�jší v zajišt�ní dostupných služeb podle zdravotní pot�eby, 
lépe se jim da�í zvládnout regulaci celkových výdaj�. Pr�vodními jevy jsou však tendence 
k byrokracii a centralizaci, �ekací seznamy, pomalejší zavád�ní inovací, 
nezainteresovanost poskytovatel�, nižší kvalita služeb nebo p�ítomnost korupce a šedé 
ekonomiky. 

Jak je vid�t, ani jedna z variant není ideálním �ešením. �asto se debaty zužují na 
souboj stát versus trh, kdy jeden vyjde jako vít�z a druhý je zatracován. Ve skute�nosti 
dochází k ur�itému �ešení, jež je kombinací obou t�chto možností. Navrch nemívá ta 
varianta, která je v dané situaci rozumn�jší, ale spíše ta, která je siln�ji prosazovaná. 
Lepším �ešením by p�itom bylo hledat vhodný kompromis využívající klad� z obou 
t�chto variant. 

Úloha státu je nezastupitelná v oblasti základního rámce zdravotní politiky, p�i 
strategických rozhodnutích týkajících se využití a rozvoje zdroj�,  p�i definování 
základních standard� nebo p�i analyzování zdraví populace a kvality pé�e. Tržní 
koncepty mohou najít uplatn�ní v oblasti spot�ebitelské suverenity, kde umož�ují 
pacient�m možnost volby a rovnoprávn�jšího postavení v��i poskytovatel�m zdravotní 
pé�e, p�i smluvních vyjednáváních nebo p�i poskytování nadstandardní pé�e. Pozitivní 
úlohu mohou sehrát i v oblasti autonomie poskytovatel� zdravotní pé�e, kde tržní 
mechanismy motivují k lepší zainteresovanosti zdravotník�. Nesporný je vliv na kvalitu 
zdravotní pé�e. 

Pojem konkurence je ve zdravotnictví v�bec problematický. Konkurence je úzce 
spjata s ekvitou (tím je mín�na rovnost p�ístupu ke zdravotnickým službám 
a spravedlivost hodnocení jejich výsledk�). Otázkou je, zda si plátci zdravotnických 
služeb mohou konkurovat bez omezení ekvity a zda taková konkurence m�že p�inést 
pozitivní efekty v oblasti efektivity, ú�innosti �i kvality. 

Solidarita se stala v 19. a 20. století jedním ze základních pilí�� sociálního státu 
v Evrop�. Solidární systémy jsou založeny na p�ísp�vcích podle výše p�íjmu a nikoli 
podle individuálního rizika. Takové systémy plní zárove� redistribu�ní funkci mezi 
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v�kovými skupinami, p�íjmovými skupinami, jednotlivci a rodinami, dobrým a špatným 
zdravotním rizikem. Soukromé trhy zdravotní pé�e tuto p�erozd�lovací úlohu nespl�ují. 
 
1.3. Nepom�r mezi poptávkou po zdravotní pé�i a finan�ními zdroji 
 
 V sou�asné dob� se všechny státy potýkají s menšími �i v�tšími problémy spojenými 
se zdravotnictvím. Po druhé sv�tové válce došlo k extenzivnímu rozvoji zdravotnictví. 
Ropné šoky v 70. letech pak znamenaly nutnost zm�n, hledání úspor a omezení plýtvání. 
V �eské republice jsme se s tímto problémem setkali až o dvacet let pozd�ji, kdy po roce 
1993 došlo k velkému nár�stu objemu financí ve zdravotnictví. Byl to d�sledek 
podfinancování zdravotnictví z p�edchozích let, provázený �asto nedostate�ným a �asto 
zastaralým p�ístrojovým vybavením a havarijním stavem budov. Nyní se musí hledat 
prost�edky k tlumení r�stu náklad�. 
 Sou�asná vlna reforem je tedy do zna�né míry zp�sobena zvýšením finan�ních tlak� 
na systém poskytování zdravotní pé�e. Problémy zp�sobují p�edevším technologický 
rozvoj (nové léka�ské metody, nové p�ístroje, lé�iva) a demografické zm�ny (stárnutí 
populace, zm�na struktury nemocnosti ve prosp�ch „civiliza�ních“ chorob). P�í�inami 
reforem jsou i nar�stající zájem o kvalitu pé�e a snaha pacient� o rovnoprávn�jší 
postavení. 
 S technologickým rozvojem jsou úzce spjaty etické otázky pé�e o zdraví. Nové 
léka�ské p�ístroje a nová lé�iva nabízejí lepší zdravotní pé�i, dávají v�tší šanci vést delší 
a kvalitn�jší život. Na druhou stranu jejich cena bývá velmi vysoká. Není proto vždy 
možné hradit takovou pé�i (která nezachra�uje bezprost�edn� život, ale zlepšuje výrazn� 
jeho kvalitu) z ve�ejných prost�edk�. Tím se tato lé�ba stává pro ur�itou �ást populace 
nedostupnou a je otázkou, zda je to eticky �i sociáln� spravedlivé. �ešení tohoto 
dilematu je zpravidla ponecháno na politickém rozhodnutí. Je potom t�eba, aby politici 
rozhodovali informovan� ve prosp�ch celé spole�nosti s ohledem na lidská práva a práva 
pacient� a ne pod silným tlakem farmaceutické �i pr�myslové lobby. 
 Na druhou stranu je otázkou – op�t pro politické rozhodnutí – zda je únosné, aby 
solidarita ve zdravotnictví zahrnovala i ty, kte�í si sami poškozují své zdraví. Jedná se 
v tomto smyslu p�edevším o kou�ení, nadm�rnou spot�ebu alkoholu, obezitu apod. 
Negativní vliv kou�ení na zdravotní stav byl jednozna�n� prokázán. Je samoz�ejmé, že by 
pacientovi s rakovinou plic nebo t�žkou hypertenzí m�lo být kou�ení zakázáno. Pokud 
však tento sv�j zlozvyk neodmítne a kou�ení pokra�uje, má být jeho další pé�e hrazena 
solidárními ob�any? 

Neustále se zvyšující nepom�r mezi poptávkou po zdravotní pé�i a finan�ními zdroji 
vede nezadržiteln� k nutnosti volby ohledn� alokace prost�edk�. Je t�eba rozhodnout, jak 
rozd�lit prost�edky do jednotlivých sfér zdravotní pé�e. V primární pé�i (pat�í sem 
prakti�tí léka�i, zuba�i, gynekologové a ambulantní specialisté) je u nás �ešeno až 90% 
zdravotnických problém�, spot�ebovává však kolem 40% celkových výdaj� na zdravotní 
pé�i. Naopak terciární pé�e (transplantace orgán�, kostní d�en�, dialýza, um�lé 
oplodn�ní, lé�ba AIDS apod.) se týká relativn� malé �ásti populace (okolo 10%), 
spot�ebovává však neúm�rn� více finan�ních prost�edk�. Terciární pé�e zachra�uje 
životy jednotlivc�, primární pé�e zlepšuje zdravotní stav všech. 
 Je proto vhodné sledovat výstupy, náklady i cenu zdravotnických služeb a tyto 
parametry analyzovat a vyhodnocovat. Je nutné zvažovat medicínskou ú�innost spole�n� 
s ekonomickou efektivitou, což je úkolem pro léka�e, pojiš�ovny, státní správu i výrobce 
zdravotnických produkt�. 
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 Je t�eba zodpov�d�t otázku vzájemného pom�ru solidarity a osobní odpov�dnosti. 
Významným prvkem je i hledání efektivní organiza�ní struktury, která musí být 
konsensem všech zú�astn�ných subjekt�. 
 
1.4. Financování zdravotní pé�e 
 

Nyní již k vlastnímu financování zdravotní pé�e. V každé zemi se používá jiný zp�sob 
financování zdravotní pé�e, lze však vysledovat ur�ité spole�né znaky. Historicky se 
vytvo�ily �ty�i základní modely, které jsou pak v jednotlivých zemích upraveny podle 
národních pot�eb, tradic a zvyklostí. 

Historicky nejstarší formou financování jsou p�ímé platby pacient� léka��m za 
poskytnutou zdravotní pé�i. Díky rostoucímu medicínskému v�d�ní, rostoucí nákladnosti 
lé�by a p�itom omezeným finan�ním možnostem populace p�estalo být možné, aby 
pacient hradil léka�i poskytnutou pé�i p�ímou platbou. Zdravotní pé�e se tak koncem 19. 
století stala pro velkou �ást populace nedostupnou. Dnes se princip p�ímých plateb 
uplat�uje pouze okrajov�, p�edevším jako zp�sob jak zainteresovat pacienta na vlastní 
lé�b� a jak ovlivnit jeho chování v��i vlastnímu zdraví. 

První z cest, kterou n�které státy zareagovaly na problémy nedostupnosti zdravotní 
pé�e p�es systém p�ímých plateb, bylo ve�ejné zdravotní pojišt�ní zavedené roku 1883 
kanclé�em Bismarckem pro n�mecké pr�myslové d�lníky. Postupn� bylo ve�ejné 
zdravotní pojišt�ní rozší�eno na celou populaci. Ve�ejnoprávní fondy vybírají prost�edky 
od populace    a hradí poskytnutou zdravotní pé�i. P�ísp�vky do t�chto fond� jsou 
odvozeny od výše p�íjmu obdobn� jako dan�. Výše t�chto p�ísp�vk� je dána širokou 
dohodou mezi zam�stnavateli, odborá�i, zdravotnickými profesionály, vládou a ob�any. 

Další variantou je státní zdravotnictví, které financuje zdravotní pé�i prost�ednictvím 
daní a ve�ejných rozpo�t�. Zdravotní pé�e je chápána jako ve�ejná služba a je 
poskytována bezplatn� v moment� spot�eby. Platba za zdravotní pé�i je nedílnou 
sou�ástí národní da�ové struktury. Podíl prost�edk� ur�ených pro zdravotnictví je ur�en 
obvyklým rozpo�tovým procesem. 

Poslední možností je soukromé zdravotní pojišt�ní. Komer�ní pojiš�ovny vypo�ítávají 
pojistné podle individuálního, p�ípadn� skupinového rizika (v�k, pohlaví, zdravotní stav 
apod.) na ur�itý rozsah služeb. Protože je tu totéž riziko nedostupnosti komplexní 
zdravotní pé�e jako u p�ímých plateb, v tomto p�ípad� vysoké pojistné na základ� 
vyššího individuálního rizika, není tato forma p�evládající v žádné z vysp�lých zemí. 
(Nejrozší�en�jší je soukromé zdravotní pojišt�ní v USA, ale i zde je 42% financí ve 
zdravotnictví z ve�ejných zdroj� a teprve 33% tvo�í komer�ní pojišt�ní (viz OECD; 
Health Policy Studies no. 5; 1994).) 

To, kterou z variant zvolily jednotlivé zem� jako zp�sob financování svého 
zdravotnictví, je dáno jejich historickým vývojem, jejich makroekonomickou situací, ale 
p�edevším politickým rozhodnutím. Každá z t�chto variant s sebou nese r�znou míru 
solidarity a konkurence. Nejvyšší solidarita je v systému financování ze státního 
rozpo�tu, následn� ve�ejného zdravotního pojišt�ní, poté soukromého zdravotního 
pojišt�ní a tém�� žádná je u p�ímých plateb pacient�. Míra konkurence se pohybuje 
p�esn� v opa�ném sm�ru. P�i volb� zp�sobu financování nebo p�i úvahách o tom, kolik 
% HDP by m�lo p�ijít na zdravotnictví, je t�eba rozhodnout, jaká kritéria budou 
považována za prioritní. 

Ve zdravotnictví se setkávají pacienti, kte�í zdravotní pé�i pot�ebují, poskytovatelé, tj. 
zdravotni�tí pracovníci a zdravotnická za�ízení, a plátci zdravotní pé�e (financující 
instituce – vláda, zam�stnavatelé, zákonné �i soukromé fondy). Tyto t�i základní 
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subjekty se pohybují v rámci daném vládní politikou a zdravotnickou legislativou. 
Konkrétní uspo�ádání vztah� mezi poskytovateli, plátci a pacienty je v jednotlivých 
zemích �ešeno individuáln�. 
 
Schéma 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toto schéma zobrazuje základní finan�ní toky a toky zboží a služeb ve zdravotnictví. 
Pen�žní toky od ob�an� k plátc�m zdravotních služeb nazýváme financováním, 

pen�žní toky od plátc� k poskytovatel�m zdravotní pé�e nazýváme úhradami. 
 
Vztahy mezi poskytovateli, financujícími institucemi a pacienty se v r�zných zemích 

�ídí r�znými pravidly, lze však v t�chto systémech najít ur�ité spole�né rysy, �ímž je 
možné rozlišit t�i základní typy organizace zdravotnictví. 

Prvním typem je tržní (pluralitní) zdravotnictví s významným zastoupením komer�ních 
zdravotních pojiš�oven a r�znými formami p�ímých plateb. Jediným p�edstavitelem 
tohoto systému, v n�mž je d�raz položen na individuální odpov�dnost jedinc� a ne na 
široce pojatou solidaritu, jsou Spojené státy americké. 

Druhou variantou je národní (ve�ejné) zdravotní pojišt�ní uplat�ované zejména 
v SRN, zemích Beneluxu, Francii, Rakousku, �R a Polsku. 

T�etím typem financování zdravotní pé�e je Národní zdravotní služba (státní 
zdravotnictví), která je charakteristická pro Velkou Británii, Kanadu a zem� severní 
a jižní Evropy. Státní zdravotnictví se krom� demokratické verze v zemích západní 
Evropy vyvinulo také v podob� centráln� plánovaného zdravotnictví bývalých 
socialistických zemí (tzv. Semašk�v model). 
 
 V další kapitole se budeme v�novat systém�m zdravotní pé�e ve vybraných zemích, 
jejich podrobn�jšímu popisu a jejich klad�m i zápor�m. 
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2.  Systém zdravotního pojišt�ní v šesti zemích 
 
 Údaje pro �R byly �erpány z práce L. Forejtové [1], údaje pro ostatní zem� 
z CEA [2]. 
 
2.1.  �eská republika 
 
 Zdravotnictví v �eské republice je financováno z více zdroj�. T�mito zdroji jsou 
ve�ejné rozpo�ty, p�ímé platby ob�an�, resp. komer�ní p�ipojišt�ní a ve�ejné zdravotní 
pojišt�ní. 
 Podíl výdaj� na zdravotnictví na HDP je nyní v �eské republice n�co p�es 7%. 
Celkové výdaje na zdravotnictví vzrostly ze 73,5 mld. K� v roce 1993 na 132,2 mld. K� 
v roce 1998. Výdaje na 1 obyvatele vzrostly ze 7 112 K� v roce 1993 na 12 857 K� 
v roce 1998. 
 
2.1.1.  Ve�ejné zdravotní pojišt�ní 
 

Ve�ejné zdravotní pojišt�ní v �eské republice je upraveno zákonem �. 48/1997 Sb. 
o ve�ejném zdravotním pojišt�ní a je povinné pro všechny ob�any, kte�í mají trvalý pobyt 
na území �eské republiky, nebo jsou zam�stnanci zam�stnavatele, který má sídlo na 
území �eské republiky. 
 Plátcem pojistného jsou pojišt�nci, zam�stnavatelé i stát. Pojišt�nec je plátcem 
pojistného, je-li zam�stnancem v pracovním pom�ru, osobou bez zdanitelných p�íjm� 
nebo samostatn� výd�le�nou osobou. Zam�stnavatel je plátcem �ásti pojistného za své 
zam�stnance. Stát je plátcem pojistného za nezaopat�ené d�ti, d�chodce, uchaze�e 
o zam�stnání a n�které další skupiny obyvatel. 
 Výši a placení pojistného upravuje zákon 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojišt�ní. Výše pojistného �iní 13,5% vym��ovacího základu za rozhodné 
období (kterým je obvykle kalendá�ní m�síc). U zam�stnanc� je vym��ovacím základem 
jejich hrubá mzda, u osob bez zdanitelných p�íjm� minimální mzda a vym��ovacím 
základem u osoby samostatn� výd�le�n� �inné je 35 % p�íjmu z podnikání a z jiné 
samostatné výd�le�né �innosti p�ed rokem 2004, 40 % p�íjmu z podnikání a z jiné 
samostatné výd�le�né �innosti v roce 2004, 45 % p�íjmu z podnikání a z jiné samostatné 
výd�le�né �innosti v roce 2005 a od roku 2006 50 % p�íjmu z podnikání a z jiné 
samostatné výd�le�né �innosti po odpo�tu výdaj� vynaložených na jeho dosažení, 
zajišt�ní a udržení.. Vym��ovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného 
stát, je �ástka 3 250 K�. 
 Všeobecná zdravotní pojiš�ovna z�izuje zvláštní ú�et všeobecného zdravotního 
pojišt�ní sloužící k financování zdravotní pé�e pln� nebo �áste�n� hrazené zdravotním 
pojišt�ním na základ� p�erozd�lování pojistného a dalších p�íjm� zvláštního ú�tu podle 
po�tu pojišt�nc�, jejich v�kové struktury, pohlaví a nákladových index� v�kových skupin 
pojišt�nc� ve�ejného zdravotního pojišt�ní. 
 K p�erozd�lení pojistného se použijí nákladové indexy 18 v�kových skupin pojišt�nc� 
pro každé pohlaví v rozmezí od narození do 5 let, od 5 do 10 let a dále vždy po 5 letech 
až po v�kové skupiny od 80 do 85 let a skupiny od 85 let. 
 Nákladové indexy se stanoví jako podíl pr�m�rných náklad� na pojišt�nce v dané 
skupin� podle v�ku a pohlaví a pr�m�rných náklad� na standardizovaného pojišt�nce. 
Pr�m�rné náklady na pojišt�nce v dané skupin� podle v�ku a pohlaví stanoví správce 
ú�tu jako pr�m�r náklad� všech zdravotních pojiš�oven na všechny pojišt�nce v dané 
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skupin� podle v�ku a pohlaví. Pr�m�rné náklady na standardizovaného pojišt�nce stanoví 
správce ú�tu jako pr�m�r náklad� všech zdravotních pojiš�oven na ženy ve v�ku 15 - 20 
let. Ke stanovení nákladových index� podle v�ty první a pr�m�rných náklad� podle v�ty 
druhé a v�ty t�etí se použijí údaje z posledního ú�etn� uzav�eného kalendá�ního roku. K 
tomu jsou všechny zdravotní pojiš�ovny povinny v termínu stanoveném pro p�edkládání 
výro�ních zpráv zdravotních pojiš�oven sd�lit správci ú�tu po�ty pojišt�nc� 
v jednotlivých v�kových kategoriích podle pohlaví a celkové náklady na pojišt�nce 
v t�chto kategoriích. 

Dle zákona �. 48/1997 Sb. „ze zdravotního pojišt�ní je hrazena pé�e poskytnutá 
pojišt�nci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav“. Rozsah hrazené pé�e 
a podmínky pro její úhradu jsou stanoveny tímto zákonem a vyhláškami Ministerstva 
zdravotnictví (p�edevším vyhláškou, kterou se vydává seznam zdravotních výkon� 
s bodovými hodnotami). 

Pojišt�nec má právo na výb�r zdravotní pojiš�ovny, na výb�r léka�e �i jiného 
odborného pracovníka ve zdravotnictví, kte�í jsou ve smluvním vztahu k p�íslušné 
zdravotní pojiš�ovn�. Dále má právo na zdravotní pé�i a výdej lé�ivých p�ípravk� bez 
p�ímé úhrady, jsou-li mu poskytnuty v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem 
48/1997 Sb. 
 
 Ve�ejné zdravotní pojišt�ní provád�jí Všeobecná zdravotní pojiš�ovna a resortní, 
oborové, podnikové, pop�ípad� další zdravotní pojiš�ovny (zkrácen� zam�stnanecké 
zdravotní pojiš�ovny). Všeobecná zdravotní pojiš�ovna je z�ízena zákonem �. 551/1991 
Sb. o Všeobecné zdravotní pojiš�ovn�, vznik, �innost a zánik zam�stnaneckých 
zdravotních pojiš�oven upravuje zákon �. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, 
podnikových a dalších zdravotních pojiš�ovnách. 
 Hlavním zdrojem p�íjm� pojiš�oven jsou platby pojistného od pojišt�nc�, 
zam�stnavatel� a státu. Na p�íjmech pojiš�oven se dále podílejí vlastní zdroje vytvo�ené 
využíváním fond� pojiš�ovny, p�íjm� plynoucích z p�irážek k pojistnému, pokut 
a poplatk� z prodlení ú�tované pojiš�ovnou a dary. 
 Výdaje pojiš�oven zahrnují p�edevším platby za poskytnutou zdravotní pé�i podle 
smluv uzav�ených se zdravotnickými za�ízeními. Dalšími výdaji pojiš�oven jsou pak 
platby jiným zdravotním pojiš�ovnám anebo jiným subjekt�m na základ� smluv 
o finan�ním vypo�ádání plateb za zdravotní služby poskytnuté pojišt�nc�m dané 
pojiš�ovny, úhrady náklad� nutného neodkladného lé�ení v cizin� a náklady na vlastní 
�innost (maximum je stanoveno vyhláškou Ministerstva financí). 
 Zdravotní pojiš�ovny vytvá�ejí pojistné plány, ú�etní záv�rky a výro�ní zprávy. Ú�etní 
záv�rky a výro�ní zprávy musí být ov��eny auditorem. Návrh pojistného plánu, ú�etní 
záv�rku a výro�ní zprávu VZP za minulý rok schvaluje Poslanecká sn�movna Parlamentu 
�R po vyjád�ení vlády. Stejné dokumenty zam�stnaneckých pojiš�oven podléhají pouze 
schválení vlády �R. Pokud vláda opakovan� neschválí výro�ní zprávu nebo návrh 
zdravotn� pojistného plánu zam�stnanecké pojiš�ovny, m�že Ministerstvo zdravotnictví 
rozhodnout o zrušení zdravotní pojiš�ovny. 
 Každá zdravotní pojiš�ovna vytvá�í základní fond zdravotního pojišt�ní, rezervní fond, 
provozní fond a n�které další fondy. Pojiš�ovny jsou povinny zabezpe�it odd�lenou 
evidenci jednotlivých fond�, odd�lenou evidenci majetku a používání prost�edk�. Výši 
finan�ních prost�edk� v jednotlivých fondech a nakládání s nimi upravují podrobn� 
zákony o VZP a o zam�stnaneckých zdravotních pojiš�ovnách a vyhláška Ministerstva 
financí �. 418/2003 Sb. 
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 Zdravotní pojiš�ovny nesmí z�izovat ani provozovat zdravotnické za�ízení a nesmí 
podnikat s prost�edky z ve�ejného zdravotního pojišt�ní. Zdravotní pojiš�ovny mohou 
poskytovat vedle všeobecného zdravotního pojišt�ní i další smluvní zdravotní pojišt�ní 
pro osoby, které nejsou podle zákona pojišt�nci (nemají trvalý pobyt na území �R atd.), 
a také p�ipojišt�ní ke krytí zdravotní pé�e p�esahující rámec hrazené pé�e v�etn� lé�ení 
v cizin�. K provád�ní smluvního pojišt�ní a p�ipojišt�ní je podle zákona o pojiš�ovnictví 
�. 363/1999 Sb. pot�eba povolení. 
 
 Nejv�tší zdravotní pojiš�ovnou je v �R Všeobecná zdravotní pojiš�ovna, u níž bylo 
v roce 1999 pojišt�no 73,6% všech ú�astník� ve�ejného zdravotního pojišt�ní. VZP 
poskytuje ve�ejné zdravotní pojišt�ní od roku 1992. Tehdy byl jejím pojišt�ncem každý 
ob�an �R. S nástupem zam�stnaneckých pojiš�oven v roce 1993 nastal odliv pojišt�nc� 
od VZP, který se zastavil v roce 1995 na 6,5 miliónu pojišt�nc�. Díky likvidacím 
zdravotních pojiš�oven, které nebyly schopny dostát svým závazk�m v��i zdravotnickým 
za�ízením, vzrostl po�et pojišt�nc� VZP na 7,8 miliónu v roce 1997. Od tohoto roku se 
však po�et pojišt�nc� op�t pomalu snižoval až na 7,6 miliónu v roce 1999. Díky 
nevyrovnanému hospoda�ení VZP b�hem posledních let není VZP jako jediná zdravotní 
pojiš�ovna schopná naplnit sv�j rezervní fond do zákonem stanovené výše. 

VZP má ve srovnání s ostatními zdravotními pojiš�ovnami nejvyšší pr�m�rné výdaje 
na zdravotní pé�i na 1 pojišt�nce. Tento rozdíl je zp�soben více faktory, z nichž 
nejvýznamn�jší je jist� odlišná v�ková struktura pojišt�nc� jednotlivých zdravotních 
pojiš�oven. Nejsiln�ji zastoupenými skupinami populace u VZP totiž byli muži nad 65 let 
a ženy nad 60 let. Navíc pr�m�rné náklady na zdravotní pé�i jsou mnohem vyšší ve 
vyšších v�kových kategoriích (nejvyšší v kategorii 70-74 let). Tyto údaje tedy nazna�ují, 
že struktura pojišt�nc� VZP je ve srovnání s jinými zdravotními pojiš�ovnami 
ekonomicky nevýhodn�jší (finan�n� náro�n�jší). 
 
 
2.1.2.  Ve�ejné rozpo�ty 
 
 Výdaje ze státního rozpo�tu se na financování �eského zdravotnictví podílejí více než 
30%, což v roce 1998 p�edstavovalo 41 mld. K�. 
 Ze státního rozpo�tu jsou financovány p�edevším investice ve zdravotnických 
za�ízeních, jejichž z�izovatelem je stát (resp. Ministerstvo zdravotnictví). Jedná se 
p�edevším o fakultní nemocnice a nemocnice krajské úrovn�. Nemalou �ástí je platba za 
státní zam�stnance a platba pojistného za pojišt�nce, za které je plátcem pojistného stát. 
Z místních rozpo�t� jsou financovány investice ve zdravotnických za�ízeních, jejichž 
z�izovateli jsou okresní ú�ady, m�sta �i obce. 

Celková platba zdravotním pojiš�ovnám byla v roce 1998 ve výši 31,4 mld. K�, 
z �ehož 7,9 mld. K� bylo pojistné za státní zam�stnance a 23,5 mld. K� pojistné za 
pojišt�nce, za které je plátcem pojistného stát. 

Z místních rozpo�t� plynulo do zdravotnictví 5,8 mld. K�, z toho ovšem 1,7 mld. K� 
bylo dotací ze státního rozpo�tu, teprve zbytek pokryly vlastní p�íjmy m�st a obcí. 

 
2.1.3.  P�ímé úhrady 
 
 P�ímými platbami (spoluplatbami) je financována zdravotní pé�e nebo její �ást, která 
není hrazena z ve�ejného zdravotního pojišt�ní. V roce 1998 byla celková výše plateb 
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v hotovosti 10,6 mld. K�, tzn. 8% z celkových výdaj� na zdravotnictví. V roce 2007 byla 
celková výše plateb v hotovosti 8,2 mld. K�. 
 Spoluplatby jsou �asto diskutovaným tématem. Jejich problemati�nost spo�ívá v tom, 
že jejich výše nesmí být sociáln� neúnosná a p�edevším nesmí pacienty odradit od té 
pé�e, kterou nutn� a neodkladn� pot�ebují (problém v�asné diagnostiky). Naopak 
pozitivní vliv mají p�i uv�dom�ní si ceny zdraví a mohou vést k v�tší pé�i o vlastní 
zdraví. 
 Významnými zdroji neefektivnosti v systému poskytování zdravotní pé�e jsou vysoké 
výdaje na ambulantní služby specialist�, vysoké výdaje na lé�iva a nadpr�m�rný po�et 
léka�� a nemocni�ních l�žek. 
 Výdaje na lé�iva u nás tvo�í okolo 25% veškerých výdaj� na zdravotnictví, pr�m�r 
zemí OECD se pohybuje kolem 16-18%. 
 
 
2.2.  Rakousko 
 
2.2.1.  Všeobecný p�ehled zdravotního pojišt�ní  
 

Rakousko pat�í mezi zem�, pro které je charakteristický model sociálního pojišt�ní. 
Ten se vyzna�uje tím, že podobn� jako v N�mecku, Dánsku a Velké Británii je 
spoluú�ast ob�ana na hrazení náklad� zdravotní pé�e nízká. 

Existují dv� dopl�ující se formy zdravotního pojišt�ní v Rakousku: státní pojišt�ní, 
které je povinnou formou státem provozovaného zákonného pojišt�ní, a dobrovolné 
soukromé zdravotní pojišt�ní. Zákonné pojišt�ní je povinné pro tém�� všechny skupiny 
zam�stnanc� bez ohledu na p�íjem. Asi 99% obyvatel je kryto zákonným zdravotním 
pojišt�ním. Pon�vadž jednotliví pojišt�ní nejsou oprávn�ni vybrat si mezi soukromými a 
zákonnými schématy zdravotního pojišt�ní, smlouvy soukromého zdravotního pojišt�ní v 
Rakousku jsou v�tšinou sjednány jako zp�sob dopl�kového krytí k zákonnému 
zdravotnímu pojišt�ní. Narozdíl od soukromého zdravotního pojišt�ní však není zákonné 
pojišt�ní založeno na smluvním vztahu, ale tém�� vždy vzniká p�ímo po napln�ní 
stanovené zákonné podmínky. Touto stanovenou zákonnou podmínkou spojenou s 
povinným pojišt�ním je výd�le�né zam�stnání. 

Celkový obsah a rozsah pojišt�ní jsou obecn� ur�eny zákonem a není ponechán žádný 
prostor pro individuální soukromé uspo�ádání. Zákonné pojišt�ní je financováno 
sociálními zabezpe�ovacími p�ísp�vky, které platí zam�stnavatelé i zam�stnanci. 
Samostatn� podnikající (OSV�) musí platit p�ísp�vky také. Výše zam�stnaneckých 
p�ísp�vk� závisí na hrubé mzd� pojišt�ného: 3.7% (u d�lnických profesí) nebo 3.15% 
(u ú�ednických profesí) hrubých mezd nebo p�íjm� je placeno zam�stnavateli 
i zam�stnanci jako p�ísp�vky na zákonné zdravotní pojišt�ní. Mzdy nebo p�íjmy použité 
jako základ pro výpo�et však podléhají zákonnému "základu maximálních p�ísp�vk�" 
(v roce 1997 to bylo 40 800 šilink� m�sí�n�, tj. necelé 3 000 eur). 
�lenové pojišt�né rodiny jsou zahrnuti v krytí zákonného pojišt�ní. Toto nemá vliv na 

výši splatných p�ísp�vk�. 
Zákonné pojistné fondy jsou zapot�ebí k provedení plateb ohledn� lé�by jakýchkoli 

druh� nemoci nebo nehody. 
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2.2.2.  Uspo�ádání, náklady a financování systému zdravotní pé�e 
 

Ambulantní lé�ba je poskytována p�evážn� soukrom� praktikujícími léka�i. Odm�ny 
splatné smluvním léka��m jsou ve v�tšin� p�ípad� uhrazeny orgány sociálního 
zabezpe�ení ve form� jednorázové �tvrtletní platby odm�n za jednotlivé služby; ve všech 
ostatních p�ípadech jsou odm�ny sjednány nezávisle. Zabezpe�ení ambulantní pé�e je 
dopln�no ambulantními ordinacemi ("Ambulatorien"), ve kterých poskytuje ambulantní 
lé�bu množství léka�� specializujících se na stejné nebo r�zné oblasti. Celkový po�et 
nezávislých ambulantních ordinací v Rakousku v roce 1995 byl 754, ze kterých 148 
(19.6%) bylo provozováno n�kterou zákonnou pojiš�ovací institucí. 

Nemocni�ní lé�ba je výhradním hájemstvím nemocnic. Podle rakouského Zákona 
o nemocnicích (KAG) mohou být rozd�leny do všeobecných nemocnic, speciálních 
(odborných) nemocnic (pro lé�bu specifických skupin obyvatelstva nebo nemocí) 
a sanatorií (jejichž za�ízení vyhovuje vyšším standard�m v podmínkách pé�e 
a ubytování). Všeobecné a odborné nemocnice mohou být provozovány bu� jako státní 
nebo soukromé instituce. Významným kritériem pro  financování z ve�ejných fond� je 
p�sobení ve ve�ejném zájmu. Nemocnice je považována za p�sobící ve ve�ejném zájmu, 
pouze pokud je provozována na neziskovém základu a pokud po�et "speciálních l�žek" 
(tj. l�žka v místnostech, za které jsou placeny vyšší poplatky, protože jejich umíst�ní a 
vybavení vyhovuje vyšším standard�m v podmínkách pé�e a ubytování) nep�evýší 
�tvrtinu celkového po�tu l�žek. 
 
Situace k 31.12.1996 

Nemocnice jsou financovány p�evážn� prost�ednictvím poplatk� za ošet�ení, které 
jsou vypo�ítány a stanoveny každoro�n� pro každého jednotlivce jako paušální �ástka za 
denní pobyt v nemocnici k nemocni�ní lé�b�. Tam, kde se povinnost platit náhrady týká 
zákonné pojiš�ovací instituce (což nastává tém�� vždy), tato instituce platí jen "náhradu 
poplatk� za ošet�ení" spíše než plné poplatky za ošet�ení; v pr�b�hu let tyto náhrady 
klesly na pr�m�r p�ibližn� 33% stanoveného ošet�ujícího poplatku (k 31.12.1995). Podle 
zákona však celkové náklady hlavních druh� poplatk� jsou považovány za vyrovnané 
prost�ednictvím kompenzace za poplatky za ošet�ení za každý den strávený v nemocnici. 
Pacient, který je krytý zákonným pojišt�ním v tzv. skupin� všeobecných poplatk�, je 
povinen platit 62 až 68 šilink� (4,5 až 5 eur) za denní pobyt v nemocnici (v roce 1996 
tato �ísla závisela na spolkové zemi) zp�sobem úhrady výdaj� zp�sobené s ohledem na 
"individuální úspory". V p�ípad� státu, neziskových všeobecných nemocnic a státních 
odborných nemocnic, kdy se nevyhnuteln� vyskytne v d�sledku tohoto postupu deficit, je 
�áste�n� kompenzován platbami z Nemocni�ního družstevního fondu (KRAZAF), který 
je financován z ve�ejných fond� vlády, spolkových zemí, místních ú�ad� a zákonných 
pojiš�ovacích institucí, zbytek je nesen p�evážn� nemocnicí. Soukromé nemocnice (nap�. 
všechna sanatoria) jsou zodpov�dné za financování jakéhokoli provozního deficitu, který 
se m�že vyskytnout. Investice jsou p�edevším financovány p�íslušnou nemocnicí, dotace 
je spíše �ast�ji placena KRAZAFem, centrálními, regionálními a místními ú�ady a 
zákonnými pojiš�ovacími spole�nostmi. 

Od 1.1.1997 je financování nemocnic na služebn� souvisejícím a diagnosticky 
souvisejícím základ� (LKF/LDF) rozší�eno po celém Rakousku, poté co bylo zavedeno 
ve Voralrbergu a Dolním Rakousku. 

Bylo z�ízeno dev�t "spolkových fond�", kterým poskytují finance podobn� jako 
p�edtím stát, spolkové zem�, místní ú�ady a zákonné pojiš�ovací instituce, aby byly 
použity výhradn� pro financování p�edtím dotovaných nemocnic. 
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Služby jsou ú�továny podle "standardního období hospitalizace" a individuální lé�by 
na základ� nastavených paušálních cen, které odpovídají seznamu služebn� souvisejících 
skupin diagnóz, z nichž každé jsou p�id�leny body podle nákladových hodnot 
nastavených paušál�. Krom� hlavních náklad� bude ú�et také zahrnovat poplatek tak, že 
lze brát v úvahu zajišt�ní adekvátního personálu a vybavení, stavbu budovy a úrove� 
kvality práv� tak jako specifické regionální požadavky. Byly z�ízeny "složené komise" na 
národní i regionální úrovni, aby sledovaly ú�inky p�em�ny. V budoucnu nemocnice, které 
jsou výlu�n� soukromé a mají p�ímý vyrovnávací kontrakt se zákonnými pojiš�ovacími 
institucemi, s nimi budou vyrovnávat ú�ty na základ� náhrad za ošet�ovací poplatky v 
každé spolkové zemi zvláš�; služebn� související vyú�tování nebude k dispozici v roce 
1997, ale m�lo by se p�ípadn� objevit. 

Na konci roku 1995 bylo k dispozici p�ibližn� 74 836 l�žek ve 330 nemocnicích. 156 
z t�chto nemocnic, které �ítají 54 777 l�žek, tj. 73% celkového po�tu l�žek, byly 
oprávn�ny k pobírání plateb od KRAZAFu. 
 
 
2.3.  Francie 
 
2.3.1.  Všeobecný p�ehled systému zdravotního pojišt�ní   
 

Tém�� celá populace Francie je zahrnuta do povinného všeobecného zdravotního 
pojišt�ní, které tvo�í základ celého systému. 

Zákonné zdravotní pojišt�ní je financováno p�evážn� systémem daní úm�rných 
výd�lku (dan� z pracovního p�íjmu, všeobecná sociální da� z každého p�íjmu) 
stanovených bez z�etele na specifickou povahu p�íslušných rizik, podle kterého každý 
jedinec platí  podle svých možností a pobírá dávky podle svých pot�eb. Tento typ 
financování zahrnuje p�emis�ování zdroj� v rámci organizovaného systému národní 
kolektivní zodpov�dnosti. 

Významnou roli v této oblasti hrají schémata sociálního zabezpe�ení fungující na 
zmín�ném základ� kolektivní zodpov�dnosti, která byla zavedena ve Francii spole�n� 
s v�tšinou ostatních západoevropských zemí. Tato schémata rozhodujícím zp�sobem 
p�isp�la ke zlepšení životní úrovn�, p�ístupu k zdravotní pé�i a dosažení v�tší sociální 
spravedlnosti. 

A�koli byla p�vodn� zavedena pro zam�stnance v oblasti obchodu a pr�myslu, 
postupn� se tato forma povinného státního zabezpe�ení rozší�ila, aby pokryla další 
sociáln�-pracovní kategorie. 99% obyvatelstva Francie je nyní pokryto jedním 
z následujících schémat: 

- schéma obecného sociálního zabezpe�ení pro zam�stnance ve�ejného sektoru 
v obchodu, pr�myslu a zem�d�lství; 

- nezávislá schémata pro samostatn� podnikající (OSV�) vyjma zem�d�lství 
(schéma TNS pro obchodníky a živnostníky, �emeslníky a duševn� pracující 
osoby) a farmá�e (schéma AMEXA). 

Navíc (podle zákona ze 2. ledna 1978) osoby, které p�edtím nebyly kryty žádným 
schématem zákonného zabezpe�ení, se mohly p�ipojit ke schématu obecného sociálního 
zabezpe�ení prost�ednictvím individuálního pojišt�ní. 

Všechna zákonná schémata hradí stejné kategorie lé�ebných náklad� (léka�ské, 
chirurgické a farmaceutické výdaje, nemocni�ní náklady atd.) formou paušálních 
pen�žních dávek vypo�tených na základ� finan�ních závazk� fond� zdravotního 
pojišt�ní. V podstat� ve všech schématech funguje systém spoluú�asti pacient� (což je 
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rozdíl mezi 100% �ástky splatné dle zákonného schématu a procentem úhrady užitým 
v t�chto schématech). Tato prom�nlivá spoluú�ast m�že být snížena �i od ní upušt�no 
v p�ípadech stanovených sm�rnicemi (nap�. dlouhodobá hospitalizace, p�ípady 
dlouhodobých a nákladných onemocn�ní atd.). 

Pouze schéma zdravotního pojišt�ní pro zam�stnance poskytuje krytí rizika 
krátkodobé pracovní neschopnosti a invalidity. Krátkodobá pracovní neschopnost 
oprav�uje žadatele, aby získal denní dávky. V p�ípad� invalidity je vyplácen d�chod, a to 
v p�ípad�, že invalidita sníží pracovní výkonnost pojišt�nce o více než dv� t�etiny. Denní 
dávky a d�chody jsou vypo�teny na základ� p�íjm�, vztaženy k horní hranici. 

Podle sou�asných p�edpis� schémata pro OSV� (TNS, AMEXA) poskytují pouze 
�áste�nou ochranu pro p�ípad úplné invalidity. Nicmén�, pokud se pracovní neschopnost 
týká p�ímo pracovních úraz� a invalidity, zem�d�lci a �emeslníci jsou povinn� zahrnuti ve 
speciálních schématech odd�lených od zdravotních schémat. 

Fungování zákonných schémat nutn� neznamená, že soukromý sektor nemá žádnou 
ú�ast na zabezpe�ení. Naopak soukromé možnosti zabezpe�ení založené na svobod� 
výb�ru a uzp�sobené individuálním požadavk�m m�ly v posledních dekádách pozitivní 
p�ínos. 

Soukromé zdravotní pojišt�ní zejména usiluje uspokojit individuální nároky každého 
jednotlivce tím, že každému nabízí individuální rozsah pro p�id�lení osobního 
zabezpe�ovacího schématu nabízejícímu bu� úplné krytí nebo spíše �ast�ji krytí, které 
dopl�uje pen�žní dávky poskytované zákonnými schématy. 

Tudíž, p�estože uspokojují r�zné pot�eby a jsou �ízeny svými vlastními samostatnými 
p�edpisy, zákonné sociální schéma i schéma soukromého pojišt�ní existují ve Francii 
vedle sebe, stejn� jako ve v�tšin� evropských zemí. 
 
2.3.2.  Struktura, náklady a finance systému zdravotní pé�e 
 

Ve Francii má každý jednotlivec možnost svobodné volby léka�e a nemocnice. Vztah 
mezi poskytovateli zdravotnických služeb a pojišt�nci není p�ímý, nýbrž je 
zprost�edkováván pojiš�ovnou. Poplatky za zdravotnické služby jsou stanoveny mezi 
pojiš�ovnami a poskytovateli smluvn�. 

Ve v�tšin� p�ípad� je ambulantní pé�e poskytována nezávislými léka�i vykonávajícími 
praxi jednotliv� nebo v skupinových praxích (ti pracují na základ� smluv s pojiš�ovnami, 
tyto smlouvy mají charakter ve�ejné zakázky), nebo léka�i, kte�í jsou zam�stnáni 
nemocnicemi nebo n�jakým zdravotním st�ediskem. 

Asi 25% léka�� vyžaduje spoluú�ast pacienta, v�tšinou jsou to ambulantní specialisté. 
Nemocni�ní pé�e je poskytována �adou ziskových a neziskových institucí ve 

ve�ejných a soukromých sektorech. Avšak podle dohody s nezávislými praktickými léka�i 
z r.1997 smí být odborné ošet�ení poskytnuto teprve po vyšet�ení u všeobecného 
praktického léka�e. L�žková za�ízení jsou jednak ve�ejná, jednak soukromá. Pom�r mezi 
nimi je p�ibližn� 7:3 ve prosp�ch l�žek ve ve�ejných nemocnicích. Ve�ejné nemocnice 
jsou financovány prost�ednictvím ve�ejných rozpo�t� (v rámci státem regulovaného 
systému). Soukromé nemocnice také mohou poskytovat pé�i hrazenou ze všeobecného 
zdravotního pojišt�ní, a to na principu ve�ejné zakázky. Jejich služby jsou však obvykle 
dražší než služby ve ve�ejných nemocnicích a tento rozdíl musí pacienti doplatit. Privátní 
nemocnice ovšem neposkytují celou škálu pot�ebných zdravotnických služeb, ale 
specializují se na ur�ité výkony, v�tšinou finan�n� výhodn�jší. 

V roce 1995, zdravotní náklady dosahovaly 9.8% HDP (dle definice OECD), ze 
kterých se 8.9%  vztahovalo výhradn� k spot�eb� léka�ských služeb. Tyto byly rozd�leny 
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mezi nemocni�ní lé�bu (49.5%), ambulantní ošet�ení (27.8%), lékárny mimo nemocnice 
(18.5%) a další r�zné položky, brýle, ortopedické pom�cky a dopravu (4.2%), všechno 
toto odpovídá náklad�m tém�� 12 000 FRF (tj. 1 830 eur) na hlavu ro�n�. 

V letech 1980-1995 spot�eba léka�ských služeb vzrostla pr�m�rn� o +9% ro�n�, tj. 
asi 2% vyšší než HDP, ale r�st podílu se zpomalil b�hem posledních t�í let (+4.4% 
v období od 1992 do 1995). 

Zp�sob, jakým jsou zdravotní náklady financovány, se zna�n� zm�nil v období 1980 
až 1995 následkem schématu povinného sociálního zabezpe�ení, které zastavilo nebo 
snížilo úhrady náklad� pro ur�itá ošet�ení a lé�iva. Schéma sociálního zabezpe�ení  
financovalo 76.5% léka�ského ošet�ení v roce 1980, ale jen 73.9% v roce 1995. 
V tomtéž období se objem pen�žních prost�edk� poskytovaný státní i místní spole�ností 
snížil z 2.9% na 0.8%. Na rozdíl od n�j objem poskytovaný dopl�kovými schématy 
vzrostl z 5.0% v roce 1980 na 6.8% v roce 1995 u vzájemných spolk� a z 1.4% až na 
3.1% u soukromých pojiš�ovacích spole�ností. Platby o�ekávané ze soukromých 
domácností z�staly více mén� stálé asi okolo 14 až 15%. 
 
 
2.4.  N�mecko 
 
2.4.1.  Celkový p�ehled systému zdravotního pojišt�ní 
 

Duální systém zdravotního pojišt�ní pro krytí obyvatelstva v p�ípad� nemocí, který 
existuje v N�mecku, je charakterizován soub�žnou �inností soukromých a zákonných 
pojistných institucí. 

Soukromé zdravotní pojišt�ní ve form� pojišt�ní lé�ebných výdaj� kryje náklady 
léka�ské pé�e a služeb v p�ípad� onemocn�ní nebo nehody, t�hotenství a porodu. 
Pojišt�ní denních p�ísp�vk� na lé�ení v nemocnici poskytuje platby na lé�ení v nemocnici 
a pojišt�ní denních dávek poskytuje platby denních dávek v p�ípad� ušlých výd�lk� 
vyplývajících z pracovní neschopnosti zp�sobené nemocí nebo úrazem. 

Zákonné zdravotní pojišt�ní také poskytuje pln�ní pokrývající lé�ebné výdaje 
a poskytující náhradu za ušlý výd�lek v p�ípad� nemoci, t�hotenství nebo nemoci 
zp�sobené úrazem. Od 1 ledna 1995 také existuje systém všeobecného pojišt�ní pot�eb 
dlouhodobé pé�e. 

Rozd�lení zdravotního pojišt�ní na ve�ejná a soukromá odv�tví vedlo k zavedení 
zákonných ustanovení týkajících se existence nebo nep�ítomnosti povinnosti sjednat 
pojišt�ní. 

Zpravidla zákon vyžaduje, že všechny osoby vykonávající placené zam�stnání musí 
být pojišt�ny proti nemoci. Nicmén� v p�ípad�, že zam�stnanecký p�íjem dosáhne jistou 
úrove� (jak u ú�ednických tak u d�lnických profesí), která je p�izp�sobena každoro�n� 
podle pohyb� v pr�m�rných p�íjmech, povinnost pojišt�ní p�estane platit. Následkem 
tohoto hrani�ního limitu pro povinné pojišt�ní si zam�stnanci sm�jí vybrat mezi 
zákonným a soukromým zdravotním pojišt�ním a sm�jí p�ejít z jednoho na druhé. 
– Zam�stnanci jejichž zam�stnanecký p�íjem p�ekra�uje ur�itý limit pro povinné 

pojišt�ní od za�átku sm�jí pat�it ke schématu zákonného pojišt�ní jako 
dobrovolní pojišt�ní b�hem krátkého p�echodného období; krom� toho však 
nepodléhají povinnému pojišt�ní. 

– Jako další následek hrani�ního limitu pro povinné pojišt�ní, zam�stnanci jejichž 
p�íjmy jsou zpo�átku pod limitem, ale pak p�ekro�í limit následkem zvýšení mzdy 
nebo výd�lku, již déle nepodléhají povinnému pojišt�ní. Mohou pak bu� z�stat 
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�leny schématu zákonného zdravotního pojišt�ní jako dobrovolní pojišt�ní, nebo 
si vyberou soukromé zdravotní pojišt�ní. 

– Naopak zam�stnanci, kte�í již opustili schéma zákonného zdravotního pojišt�ní, 
ale kte�í jsou navráceni v rámci rozsahu povinného pojišt�ní v d�sledku zvýšení 
hrani�ního limitu, mohou být zprošt�ni povinného �lenství ve schématu 
zákonného zdravotního pojišt�ní. 

Vedle zam�stnanc� jsou další pracovní kategorie, které nejsou závislé na schématu 
zákonného zdravotního pojišt�ní a kde se nepoužívá žádné povinné pojišt�ní. Tudíž 
samostatn� podnikajícím (OSV�) a �len�m profesí nezávisle �inných je umožn�no, aby 
provedli svá vlastní opat�ení pro pé�i o zdraví. Obdobn� státní zam�stnanci, kte�í obdrží 
dosta�ující pojistné krytí následkem pen�žních dávek poskytovaných jejich 
zam�stnavateli, nemají povinné �lenství ve schématu zákonného pojišt�ní. Státní 
zam�stnanci a soukromí podnikatelé (OSV�) nesmí pat�it do schématu zákonného 
pojišt�ní na dobrovolném základ�, dokonce ani když jejich odm��ování nebo výd�lek 
klesne pod hrani�ní limit pro povinné �lenství. V p�ípad� d�chodc� se na n� povinné 
�lenství (které zpravidla vejde v ú�innost v období odchodu do d�chodu) ve schématu 
zákonného zdravotního pojišt�ní již déle nevztahuje, pokud d�chodci nebyli �leny tohoto 
schématu po v�tší �ást jejich produktivního v�ku. Zabezpe�ení krytí pro všechny tyto 
osoby je výhradní odpov�dností soukromého zdravotního pojišt�ní. 

Existují další skupiny obyvatelstva, nap�íklad studenti, praktikanti a pracovníci na 
zkrácené úvazky, kte�í podléhají povinnému �lenství ve schématu zákonného zdravotního 
pojišt�ní ze zákona, ale kte�í mohou být ve v�tšin� p�ípad� zprošt�ni. 
 
2.4.1.  Uspo�ádání, náklady a financování systému zdravotní pé�e 
 

Prakticky celé obyvatelstvo (p�ibližn� 99,9 %) má n�jakou formu zdravotního 
pojišt�ní. 88,5 % obyvatelstva je kryto zákonným schématem. Více než 85 % z nich má 
povinné �lenství a jen mén� než 15 % dobrovolné �lenství. Dobrovolní �lenové si tudíž 
sm�jí vybrat mezi zákonným zdravotním pojišt�ním a soukromým zdravotním pojišt�ním. 
P�ibližn� 9 % obyvatelstva má pouze soukromé zdravotní pojistné krytí, ve form� 
úplného pojišt�ní náklad� lé�ebných výdaj�. Další 2,4 % má nároky ke krytí r�zných 
druh�, zatímco zbytek nemá žádné pojistné krytí. 

V ambulantním sektoru je lé�ebná pé�e všeobecn� poskytována praktickými léka�i 
a odborníky provozujícími v soukromé praxi, v nemocni�ním sektoru akutními 
nemocnicemi a nemocnicemi pro lé�bu dlouhodobých stav� �ízenými státem, 
neziskovými a soukromými organizacemi. Dokto�i a nemocnice musí mít od fond� 
zdravotního pojišt�ní schválení lé�it �leny státního zdravotního schématu. To vychází 
z toho, že fondy �iní léka�skou a nemocni�ní lé�bu dosažitelnou svým �len�m jako pln�ní 
v naturáliích. Fondy nicmén� ur�ují poplatky p�ímo se zainteresovaným doktorem nebo 
nemocnicí. V p�ípad� ambulantní lé�by se vyrovnání uskute��uje na základ� dohody o 
poplatcích, které byly vyjednány mezi léka�skými asociacemi a fondy. Dle této dohody 
platba zpravidla slouží k individuálním službám, ale je limitována vzhledem k celkové 
sum� rozd�lené mezi léka�e. P�i lé�b� soukromého pacienta musí být jeho ú�et založen 
na oficiálním sazebníku poplatk�. Nicmén� stupnice sazebníku dovoluje doktor�m ur�itý 
stupe� volnosti v kalkulaci poplatk�, které jsou vydány za každou poskytnutou 
léka�skou službu. 

 
V p�ípad� nemocni�ní lé�by je jednotný poplatek související se službami aplikovaný 

na všechny státní a soukromé nemocni�ní pacienty. Tento poplatek zahrnuje ubytování, 
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stravování, ošet�ující pé�i a léka�ské ošet�ení v�etn� operací. Navíc cena ubytování 
v jedno- nebo dvojl�žkové místnosti a soukromé léka�ské ošet�ení hlavními 
nemocni�ními konzultanty je vypo�ítáno odd�len� v p�ípadech, kdy si pacient sám p�eje 
využít takových služeb. 

Zdravotní výdaje, ze kterých tém�� 59 % jde na vrub cen� aktuálního ošet�ení, ale 
které také zahrnují cenu preventivních opat�ení a rehabilitace, pln�ní zaplacené 
následující nemoci, cenu vzd�lávání, výzkum a r�zná jednorázová opat�ení, odpovídají 
10,6 % hrubého národního produktu v roce 1993. P�ibližn� polovina t�chto výdaj� 
(47 %) byla financována zákonným zdravotním pojišt�ním, o n�co víc než 5 % 
soukromým zdravotním pojišt�ním, p�ibližn� 15 % zam�stnavateli a 14 % ve�ejnými 
výdaji. 
 
 
2.5.  Nizozemí 
 
2.5.1.  Uspo�ádání, náklady a financování systému zdravotní pé�e 
 

Lé�ebná pé�e v Holandsku je financována systémem ve�ejných a soukromých 
pojistných systém�. Holandsko, ve kterém 37% obyvatel není kryto povinným systémem 
sociálního zdravotního pojišt�ní pro lé�ebnou pé�i, léky a nemocni�ní pé�i, má nejv�tší 
podíl na trhu soukromého zdravotního pojišt�ní. Všichni samostatn� podnikající 
(OSV�), zam�stnanci s ro�ním p�íjmem p�esahujícím platový strop 60 000 gulden� (tj. 
27 227 eur) ro�n�, v�tšina státních zam�stnanc� a starší ob�ané s p�íjmem p�esahujícím 
tém�� 35 000 gulden� (tj. 15 882 eur) jsou soukrom� pojišt�ni. 

Holandsko spot�ebovává kolem 60 miliard gulden� (tj. 27,23 miliard eur) ro�n� na 
zdravotní pé�i. To je tém�� 10% veškerých p�íjm� celé holandské ekonomiky (GNP) 
a útrata za zdravotní pé�i se každým dnem zvyšuje.V p�íštích letech bude vláda 
zapo�ítávat zvýšení spot�eby zdravotní pé�e o 1,3% ro�n�. Navzdory skute�nosti, že 
bylo mnoho vykonáno, aby byla snížena nadbyte�ná spot�eba, tak aby dostupné fondy 
byly využívány co nejefektivn�ji, toto �íslo není pokládáno za reálné. Odborníci o�ekávali 
skute�ný r�st 1,8% ro�n� až do roku 1998. 

Pro porozum�ní o uspo�ádání a financování systému zdravotní pé�e v Holandsku je 
nejlépe pohlížet na n�j jako na t�ídílný systém: 
 
�ást 1 

První �ástí je Zákon o mimo�ádných lé�ebných nákladech (ABWZ). ABWZ je 
povinné schéma národního (sociálního) pojišt�ní pro dlouhodobou pé�i a vysoce 
nákladnou lé�bu, kde je riziko tak vysoké, že jej nemohou nést jednotlivci nebo nem�že 
být dostate�n� kryto soukromým pojišt�ním, nap�. pé�e o postižené, pé�e o mentální 
zdraví a pé�e pro starší. S n�kolika málo výjimkami každý, kdo žije v Holandsku 
a všichni pracující, kte�í trvale nebydlí v Holandsku a podléhají holandské dani z p�íjmu, 
jsou kryti ABWZ. Neziskové Zdravotní fondy i soukromí pojistitelé jsou vykonavatelé 
tohoto Zákona. Vliv státu je pom�rn� velký ve srovnání s dalšími oddíly. 
 
�ást 2 

B�žné lé�ebné výdaje jsou kryty širokou paletou pojistných soustav, z nichž 
nejd�ležit�jší je ur�ena Zákonem o zdravotním pojišt�ní. Osoby, jejichž ro�ní výplata je 
pod zákonným stropem (ur�eným pro rok 1996 na 60 750 gulden�, tj. 27 567 eur), jsou 
povinn� pojišt�ny v souladu s tímto zákonem až do v�ku 65 let. Od �ervence 1997 byl 
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p�íjmový limit pro zákonné zdravotní pojišt�ní pro ob�any starší 65 let 38 300 gulden� 
(tj. 17 380 eur). Kolem 63% holandské populace je kryto Zákonem o zdravotním 
pojišt�ní. Další povinné schémata zdravotního pojišt�ní pokrývají státní zam�stnance na 
krajích a obecních úrovních a p�íslušníky policie (5%). Náklady pro tuto skupinu jsou 
kryty t�emi konkrétními zákonnými na�ízeními. Pojistné je závislé na p�íjmu a nároky 
jsou srovnatelné s t�mi ve schématu sociálního zdravotního pojišt�ní s tou výjimkou, že 
tento systém je založen na náhrad� výdaj�. 

32% populace není kryto zákonným pojišt�ním a pouze tito obyvatelé si mohou 
kupovat soukromé pojišt�ní (a tém�� všichni tak skute�n� �iní). Ob� pojišt�ní jsou si 
tém�� podobné v krytí, ale ne ve financování. Pojistné sociálního zdravotního pojišt�ní je 
závislé na p�íjmu. Rodinní p�íslušníci osob oprávn�ných k zákonnému pojistnému 
systému jsou všeobecn� zahrnuti v pojistném krytí. Nároky jsou právn� definované 
a zahrnují léka�ské ošet�ení a pé�i v p�irozené podob� v p�ípad� lé�ebné nezbytnosti. To 
znamená, že náklady na pé�i za pojišt�né osoby jsou placeny p�ímo fondy sociálního 
zdravotního pojišt�ní poskytovatel�m pé�e. 

Pojistné soukrom� pojišt�ných není založeno na p�íjmu, ale na stanovené �ástce 
a zna�n� se liší podle rizika, jaké pojišt�nec p�edstavuje a druhu sjednaného krytí. 
Soukromá pojiš�ovna není povinna p�ijmout uchaze�e do pojišt�ní. Existuje však jedna 
výjimka. Aby byl zaru�en p�ístup k trhu soukromého pojišt�ní, je po pojistitelích 
požadováno, aby zahrnuli mezi své pojistky takovou, která nabízí krytí definované 
v Zákon� o p�ístupu k lé�ebném pojišt�ní (WTZ). V zákon�, který vstoupil v platnost 
1.dubna 1986, jsou stanovené pravidla upravující p�ijetí, rozsah krytí a splatné pojistné. 
 
�ást 3 

T�etí �ást tvo�í dopl�kové pojistné krytí pot�eb téhož druhu,u kterých se vláda 
domnívá, že je nejlépe je ponechat jednotlivým pojišt�ným k posouzení. Tato �ást 
soukromého pojišt�ní je dobrovolná a skládá se ze všech ošet�ení, která nejsou kryta 
v první a druhé �ásti. 
 
2.5.2.  Sou�asný pohled na systém zdravotního pojišt�ní 
 

Rostoucí sociální úrove�, demografické zm�ny a zvyšující se o�ekávání kvality 
a kvantity dostupných služeb zdravotní pé�e vedly k rychle se zvyšujícímu r�stu výdaj� 
na zdravotní pé�i v posledních dvou dekádách. Pot�eba omezení náklad� p�inutila 
holandskou vládu p�edložit (navrhnout) základní zm�ny v systému zdravotního pojišt�ní 
v posledních dekádách. Jedním z prvk� zm�n v holandském systému je v�tší d�raz na 
osobní zodpov�dnost ob�an�. 

Vláda v letech 1994-98 zastavila reformy systému zdravotního pojišt�ní; preferujíce 
ne "reprografický" p�ístup, ale p�ístup po jednotlivých krocích ke zlepšení existujícího 
systému. Cílem z�stalo poskytování systému zdravotního pojišt�ní tak, aby zaru�oval 
finan�ní i geografický p�ístup k pé�i pro každou osobu žijící v Holandsku, navzdory 
rostoucím náklad�m. Vláda u�inila opat�ení, aby postupn� zkoordinovala základní 
nároky ve schématu financování sociálního zdravotního pojišt�ní, schématech 
zdravotního pojišt�ní pro ve�ejné zam�stnance a soukromém lé�ebném pojišt�ní. 
V podstat� je udržováno ve�ejné i soukromé schéma. 
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2.6.  Velká Británie (UK) 
 
 Oficiální název státu je Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Zde se 
bude používat jen zkrácen� Velká Británie, p�ípadn� pouze mezinárodní zkratka UK. 
 
2.6.1.  Celkový p�ehled systému zdravotní pé�e 
 
 V této zemi existuje zdravotnický systém v mnoha sm�rech podobný našemu 
d�ív�jšímu státnímu zdravotnictví. Národní zdravotní služba (National Health Services-
NHS) je integrovaný model ve�ejného zdravotnictví, které je financované z ve�ejných 
zdroj�, tj. z daní obyvatelstva. Nemocnice jsou p�evážn� ve�ejné a léka�i zde pracují 
v zam�stnaneckém pom�ru. Rozpo�et na zdravotnictví je však odd�len od všech 
ostatních výdaj�. Existují také soukromé zdravotní služby, mají však charakter pouze 
dopl�ku celého systému. Britské zdravotnictví je zatíženo rozsáhlou administrativou, 
která spot�ebovává zna�nou �ást náklad�. 
 Nejd�ležit�jším subsystémem britského zdravotnictví je primární pé�e tvo�ená 
nezávislými praktickými neboli rodinnými léka�i. Ti jsou placeni smluvn�, kombinací tzv. 
kapita�ní platby (tj. paušálního poplatku za každého zaregistrovaného pacienta) a platby 
za výkon, a to v pom�ru 2:1. 
 Problémem britského zdravotnictví jsou dlouhé �ekací doby na n�které výkony. Týká 
se to zejména náro�n�jších operací. D�vodem není nedostatek kapacit ve zdravotnických 
za�ízeních, nýbrž nedostatek finan�ních prost�edk�. Britské státní zdravotnictví bylo až 
donedávna velmi úsporné. Až do roku 1985 se ve zdravotnictví spot�ebovávalo �asto i o 
dost mén� než 6% HDP. Podle údaj� z posledních let je to již okolo 7%. Tento nár�st je 
vysv�tlován zvýšením podílu ob�an� nad 65 let, kte�í konzumují ze všech popula�ních 
skupin nejv�tší objem zdravotní pé�e. Je však otázkou, zda toto navýšení lze vysv�tlit 
pouze tímto jediným faktorem. Ozývají se kritické hlasy, že se na n�m významn� podílí 
také náklady na již n�kolik let probíhající zdravotnickou reformu. 
 Rozhodující roli v NHS a jejím �ízení mají tzv. District Health Authorities – regionální 
zdravotnické ú�ady, které „nakupují“ zdravotnické služby pro obyvatele spravovaného 
území u r�zných poskytovatel�. Tuto �innost vykonávají velmi uvážen�, na základ� 
propracovaného informa�ního systému, který se opírá o demografický vývoj, 
epidemiologické studie, rutinní statistiky i údaje o �ekacích dobách. Provád�jí také 
dotazníková šet�ení, ve kterých zjiš�ují názory a postoje obyvatelstva k situaci ve 
zdravotnictví a spokojenost pacient� s poskytovanými službami. D�ležitým zdrojem 
informací jsou i údaje získané od praktických léka��, kte�í velmi dob�e znají situaci 
v terénu. Významnou roli v poskytování informací o zdravotních pot�ebách obyvatelstva 
hrají tzv. „klí�ové osoby“ a „mluv�í ve�ejnosti“. 
 Britskému systému primární pé�e a jeho praktické realizaci se dostává velkého 
mezinárodního uznání. Všeobecn� se soudí, že je to velmi dobrý p�íklad tzv. “community 
based medicine“. Jedná se o medicínu orientovanou na poskytování zdravotní pé�e 
v p�irozeném domácím prost�edí, kterou prosazuje Sv�tová zdravotnická organizace 
(WHO). 
 
Reforma NHS 
 Reforma NHS je velmi obez�etný a promyšlený proces, rozvržený na léta dop�edu. 
Východiskem se stala premisa, že NHS z�stane zachována, nebo� je to systém levný, 
s vysokou dostupností a s dob�e fungující primární pé�í. Bylo rozhodnuto, že 
zdravotnictví nebude privatizováno, ale budou hledány možnosti, jak do n�j vnést prvky 
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tzv. �ízené konkurence a trhu, které povzbudí iniciativu a osobní zodpov�dnost 
zdravotník�. Snahou je zejména motivovat léka�e k efektivnímu využívání zdroj� 
a k vyšší kvalit� poskytovaných služeb. Tohoto cíle by m�lo být dosaženo bez zvyšování 
náklad� na zdravotnictví lepším využitím stávajících prost�edk�. Proto je reforma 
zdravotnictví ve Velké Británii postavena na kvalitní p�íprav� managementu na všech 
úrovních zdravotnických služeb. Jejím pr�vodním jevem je obrovské množství 
vzd�lávacích program� pro manažery, kte�í by m�li klí�ové ideje reformy p�enášet do 
praxe. 
 Novým prvkem v NHS jsou tzv. „GP Fundholders“ neboli „držitelé fondu“. Jde 
o praktické léka�e (GP), kterým byl sv��en samostatný rozpo�et a kte�í nesou plnou 
odpov�dnost za zajišt�ní zdravotní pé�e pro zeregistrované pacienty. Znamená to, že pro 
své pacienty zabezpe�ují veškerou pot�ebnou lé�ebnou pé�i. Primární pé�i jim poskytují 
sami. Specializované zdravotnické služby v�etn� nemocni�ní pé�e objednávají pro své 
pacienty formou ro�ních kontrakt� u specialist� nebo u nemocnic a tuto pé�i také 
financují z p�id�leného fondu. Ve výb�ru nemocnic a specialist� nejsou nijak omezováni, 
ale je v jejich zájmu vybrat za�ízení kvalitní a ne p�íliš nákladná. Obvyklá klientela 
zdravotnického st�ediska sdružujícího 7-8 praktických léka�� tvo�í p�ibližn� 7000-8000 
pacient�. Pouze pro takto velikou klientelu m�že jeden z léka�� získat fond. D�je se tak 
na základ� p�ísného akredita�ního �ízení, kdy jsou zvažovány manažerské schopnosti 
uchaze�e, jeho odborná reputace a reference pacient�. které ošet�uje. V sou�asné dob� je 
asi 22% praktických léka�� držiteli fondu a tito pe�ují asi o �tvrtinu britské populace. 
Vyzna�ují se samostatností, iniciativou, a preventivním zam��ením pé�e. Jsou 
odpov�dn�jší a opatrn�jší v preskripci lék� a v odesílání pacient� ke specialist�m. 
Hlavním motiva�ním nástrojem v takto organizované pé�i je skute�nost, že ušet�ené 
peníze mohou držitelé fondu použít dle vlastního uvážení. Podle odborník� je tento 
systém velmi efektivní a po�ítá se s jeho rozší�ením. 
 
2.6.2.  Uspo�ádání, náklady a financování systému zdravotní pé�e 
 

Státní zdravotní pé�e v UK je poskytovaná Národní zdravotní službou (NHS), která 
je k dispozici všem ob�an�m trvale bydlícím v UK. 

NHS zahrnuje služby poskytované praktickými léka�i (primární pé�e), zuba�i, optiky a 
obecné zdravotnické služby, nap�íklad pe�ovatelky, sanitní služby atd., spolu s odbornou 
pé�í ve státních nemocnicích.  

Za NHS se b�žn� utratí kolem 40 miliard liber ro�n�. P�ibližn� 83% náklad� je 
uhrazeno z ve�ejných daní, 13% z �ásti p�ísp�vk� Národního  (sociálního) pojišt�ní (NI) 
na NHS placených zam�stnanci, zam�stnavateli a soukromníky (OSV�) a 3% z plateb 
pacient�. 

Komplexní služby jsou obecn� zdarma v dob� použití.  
Ur�ité zanedbatelné poplatky mohou být provedeny za lékárnické, zuba�ské a o�ní 

služby, a�koli zde existují obecn� rozší�ená osvobození od plateb, nap�. pro t�hotné 
ženy, d�ti, starší a chronicky nemocné. 

Náhrady za nezam�stnanost, ztrátu p�íjmu následkem dlouhodobé a krátkodobé 
nemoci, pracovní úraz a invaliditu jsou dostupné podle zvláštního státního sociálního 
zabezpe�ovacího systému, který je financován hlavn� z p�ísp�vk� NI (asi 88%) se 
zbytkem p�evážn� plynoucím z vládní podpory. 
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3.  Srovnatelné parametry ve zdravotních systémech šesti zemí 
 
3.1.  Úvod 
 

Strategické plánování zdravotnictví bylo na konci 20. století do zna�né míry 
ovlivn�no podstatným rozší�ením našich znalostí o zdravotním stavu populace, 
o demografických trendech, objemu a kvalit� poskytovaných zdravotnických služeb, 
o nákladech na n� i o socioekonomických souvislostech – a to v národním 
i mezinárodním m��ítku. Stimulem rozmachu zdravotnické informatiky nebyla ani tak 
snaha uspokojovat zvyšující se zdravotní pot�eby jako spíše nutnost vypo�ádat se 
s problémy, které nastolila exploze náklad� na zdravotní pé�i v druhé polovin� 
sedmdesátých let a b�hem let osmdesátých. 

V té dob� se dostávají do pop�edí rozsáhlé soubory dat a údaj� sestavovaných na 
základ� statistických ro�enek a dalších pramen�. Jestliže se tehdy statistické ukazatele 
rozhoj�ovaly o desítky, devadesátá léta p�inesla – zásluhou rozší�eného uplat�ování 
výpo�etní techniky – vzr�st po�tu sledovaných veli�in na stovky. Klady tohoto 
efektivního postupu nejsou oslabeny dosavadními nedostatky. V tabulkách se totiž za 
n�která léta �i za celé zem� objevují mezery v �asových �adách. Krom� toho uvád�né 
ukazatele nemají vždy p�esného spole�ného jmenovatele. Pohled z hlediska vývoje za 
�adu let je však p�esto d�ležitý a po�íta�ová technika umož�uje nekone�né �ady korelací. 

Mnohem informovan�ji je dnes možno usuzovat na medicínskou, ekonomickou 
a aloka�ní efektivnost jednotlivých soustav, a to na základ� pom��ování vlastních situací 
a možností s výsledky dosahovanými ve vysp�lých státech disponujících adekvátní 
národní informa�ní zdravotnickou soustavou. 

Tato kapitola p�ináší tabulky a grafy vypovídající o �ad� významných parametr� 
poskytování zdravotní pé�e v šesti vysp�lých zemích. Spolu s p�edchozími p�ehledy 
zdravotnických soustav t�chto zemí má toto zpracování dat a informací zna�nou 
vypovídací schopnost jako zdroj srovnatelných údaj� o vývoji zdravotnictví t�chto zemí 
od roku 1990 do roku 2005. U n�kterých ukazatel� je pro ilustraci ponechán i údaj pro 
pr�m�r zemí Evropské unie. 

 
D�ležité je uplatn�ní softwarové techniky, její možnosti jsou však limitovány 

podmínkami sb�ru, zpracování a vyhodnocení dat. Chybí ú�inn�jší úsilí o koordinaci 
a unifikaci definic a m��ítek veli�in sledovaných dosud podle jednotlivých typ� 
zdravotních soustav. Nyní však každá zem� reprezentuje samostatnou zdravotnickou 
soustavu. 
 V oblasti zdravotnictví se nyní zejména OECD snaží o zachycení a sledování cca 750 
veli�in v oblasti zdravotní, zdravotnické a socioekonomické. P�esto narážíme na mezery 
nejen co do úplnosti dat ze všech �lenských stát�, ale i na absenci údaj� o poskytování 
pé�e v n�kterých sektorech zdravotnictví. Chybí nap�. data o pé�i o staré ob�any 
a chroniky, o ústavních i ambulantních psychiatrických službách atp. To je ovšem 
zp�sobeno p�edevším nejasnostmi a velkou rozdílností vztah� mezi zdravotnickou, 
zdravotní a sociální pé�í. Tyto vztahy jsou v každé zemi jiné. 
 Vzhledem k tomu, že z OECD se mi poda�ilo získat jen demoverzi programu OECD 
Health Data [4], která obsahuje pouze data z let 1990-1995, použil jsem ke srovnávání 
data z Health for all Database (HFA-DB) [5], což je databáze regionální ú�adovny 
Sv�tové zdravotnické organizace (WHO) v Kodani. Vzhledem k již zmín�ným ob�asným 
rozdíl�m v definicích jednotlivých parametr� (nap�. mezi organizacemi WHO a OECD) 
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a zejména z toho d�vodu, že tato data používám ke statistické analýze, jsou jejich 
definice podle WHO uvedeny u každého parametru. 
 
 
3.2.  Demografický vývoj 
 
 Pro uplat�ování systémového p�ístupu ve strategickém i b�žném plánování zdravotní 
pé�e má zásadní význam sledování a p�edvídání demografického vývoje. I u takového 
tradi�ního ukazatele jako je po�et obyvatel se mohou objevit výkyvy, které mají ve 
zdravotnictví zna�né dopady na zdroje a náklady. (Nap�. v N�mecku došlo v roce 1990 
ke sjednocení západní a východní �ásti N�mecka, kdy do roku 1990 byly uvád�ny 
hodnoty pro západní �ást a od roku 1991 pro sjednocenou zemi. Dalším p�íkladem je 
naše zem�, kdy v roce 1993 došlo k osamostatn�ní federativních republik a u v�tšiny 
ukazatel� byla jako nástupnický stát uznána �R. V databázi WHO jsou však nyní 
p�íslušné parametry p�epo�teny, aby odpovídaly sou�asné situaci, tj. jako by už v roce 
1990 existovalo sjednocené N�mecko a samostatná �R. Údaje pro N�mecko p�ed rokem 
1990 nejsou však díky tomuto dostupné, naopak pro �R jsou údaje p�epo�teny již od 
roku 1970, který je po�áte�ním v databázi WHO.) 
 
Tab. 1. 
 

 Celková populace v jednotlivých zemích 
 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 

1990 7 729 200 10 362 740 56 735 100 79 364 496 14 951 500 57 237 492 365 319 008 
1991 7 812 900 10 308 682 57 055 400 79 984 240 15 069 600 57 438 656 366 560 352 
1992 7 913 800 10 317 800 57 373 600 80 594 496 15 184 100 57 584 528 367 640 128 
1993 7 991 400 10 330 700 57 654 400 81 179 200 15 290 400 57 713 888 369 212 672 
1994 8 029 700 10 336 200 57 899 500 81 422 000 15 382 800 57 862 144 370 324 544 
1995 8 046 500 10 330 800 58 139 100 81 661 000 15 459 000 58 024 800 371 359 680 
1996 8 059 400 10 315 400 58 374 800 81 895 696 15 530 500 58 164 376 372 331 616 
1997 8 072 200 10 303 600 58 609 900 82 051 696 15 610 600 58 314 248 373 251 808 
1998 8 078 400 10 295 000 58 852 600 82 029 000 15 707 200 58 474 944 374 009 760 
1999 8 092 254 10 282 800 58 622 680 82 086 600 15 812 100 58 684 428 374 556 672 
2000 8 110 200 10 272 503 58 895 704 82 187 616 15 925 513 58 886 064 376 020 320 
2001 8 043 046 10 224 192 59 192 596 82 339 776 16 046 180 59 113 496 377 544 320 
2002 8 083 797 10 200 774 59 678 252 82 482 312 16 148 929 59 321 688 379 738 336 
2003 8 117 754 10 201 651 60 154 852 82 520 176 16 225 303 59 553 760 382 042 656 
2004 8 174 733 10 206 923 60 257 000 82 501 272 16 281 780 59 834 312 384 023 488 
2005 8 233 306 10 234 092 60 496 000 82 689 000 16 319 868 59 668 000 385 504 864 

 
Definice WHO: Odhad trvale bydlící (de iure) populace k 1. �ervenci daného 

kalendá�ního roku. Obvykle je vypo�ten jako pr�m�r odhad� ke konci roku. Zdrojem 
t�chto dat je ve v�tšin� zemí centrální statistický ú�ad. Tato data jsou použita k výpo�tu 
v�tšiny dalších indikátor�. 
 
 Jak lze snadno nahlédnout, po�ty obyvatel  jsou i u N�mecka i u �R p�epo�teny na 
území, které státy zaujímají v sou�asnosti. Tuto tabulku uvádím i proto, že umož�uje 
vytvo�ení �ady relativních indikátor� ukazujících v jakém pom�ru byl a je vzr�st 
populace k r�stu personálního a v�cného vybavení služeb. 
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 Významným demografickým faktorem je v�kové rozvrstvení obyvatelstva. Následují 
tudíž tabulky s vývojem podílu populace starší 65 let a údaje o o�ekávané st�ední délce 
života v letech 1990, 1995, 1999 a 2004. 
 
Tab. 2. 
 

 Podíl populace starší 65 let (v procentech) 
 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 

1990 14,94 12,51 14,52 14,96 12,84 15,73 14,65 
1991 14,96 12,70 14,72 14,96 12,92 15,77 14,82 
1992 14,92 12,82 14,92 15,01 12,99 15,81 14,99 
1993 14,94 12,94 15,13 15,12 13,06 15,83 15,18 
1994 15,02 13,07 15,34 15,29 13,14 15,82 15,36 
1995 15,14 13,22 15,59 15,47 13,24 15,85 15,55 
1996 15,25 13,39 15,80 15,62 13,34 15,86 15,75 
1997 15,36 13,55 16,01 15,74 13,43 15,85 15,92 
1998 15,44 13,68 15,69 15,87 13,50 15,85 16,00 
1999 15,46 13,77 15,95 16,09 13,54 15,81 16,18 
2000 15,49 13,84 16,08 16,44 13,58 15,81 16,36 
2001 15,47 13,82 16,18 16,85 13,63 15,86 16,55 
2002 15,48 13,88 16,24 17,27 13,68 15,91 16,74 
2003 15,48 13,92 16,30 17,75 13,78 15,97 16,88 
2004 15,74 13,99  18,31 13,94 16,01 17,02 
2005 16,26 14,12      

 
 
Tab. 3. 
 

 St�ední délka života p�i narození (v letech) 
   MUŽI  

 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 
1990 72,47 67,63 73,43 72,08 73,93 72,98 73,04 
1995 73,67 69,76 74,63 73,38 74,69 74,06 74,13 
1999 75,23 71,52 75,17 74,89 75,43 75,03 75,18 
2004 76,52 72,62 75,93 76,57 77,02 76,8 76,52 
   ŽENY 
1990 79,13 75,54 81,83 78,63 80,35 78,73 79,79 
1995 80,27 76,81 82,81 79,99 80,58 79,38 80,78 
1999 81,14 78,29 82,83 81,02 80,61 79,9 81,38 
2004 82,18 79,24 82,88 82 81,65 81,18 82,28 

 

(Údaje pro Francii r.2004 jsou z roku 2003.) 
 

 
3.3.  Zdravotní personál 
 
3.3.1.  Léka�i 
 
 Objem a zp�sob poskytování zdravotnických služeb, ale i rozsah náklad�, je ovlivn�n 
p�edevším po�tem aktivn� pracujících léka�� a jejich strukturou podle jednotlivých 
sektor� služeb. Proto dále uvádím tabulku 4 s vývojem celkového po�tu léka�� a tabulku 
a graf 5 vypovídajícím o jejich podílu na populaci. 
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Tab. 4. 
 

 Po�et všech léka�� (fyzické osoby)  
 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK 

1990 17 189 28 036 173 100 237 750 37 461 91 777 
1991 17 889 27 575 175 500 221 072 39 069 93 108 
1992 18 737 27 645 179 100 228 573  94 351 
1993 19 491 29 589 182 600 237 364  95 395 
1994 20 528 30 306 184 700 244 230  100 093 
1995 21 363 30 942 186 700 250 314  103 763 
1996 22 364 30 784 188 500 254 901 40 202 106 359 
1997 23 318 32 065 190 100 256 627  109 965 
1998 24 368 31 192 191 700 260 461 46 101 112 844 
1999 24 505 31 653 193 200 263 447 48 987 115 090 
2000 25 332 34 604 194 000 267 965 50 856 117 579 
2001 26 286 35 222 196 000 272 296 52 602 120 912 
2002 26 711 35 750 198 700 275 167 54 624 126 126 
2003 27 413 35 960 201 400 277 885 56 540  
2004 28 223 35 476 203 487 279 722 58 675  
2005 29 164 36 381 205 864 281 309 60 519  

 
Definice WHO: Léka� je osoba, která dokon�ila studium medicíny na univerzitní 

úrovni. Aby byl oprávn�n vykonávat nezávislou praxi (obsahující prevenci, diagnózu, 
lé�bu a rehabilitaci), musí ve v�tšin� p�ípad� podstoupit další postgraduální 
zaškolování v nemocnici (od 6 m�síc� do 1 roku a více). Aby si mohl za�ídit svou vlastní 
praxi, musí léka� spl�ovat další podmínky. 

Celkový po�et léka�� na konci roku zahrnuje všechny aktivní léka�e pracující ve 
zdravotních službách (ve�ejných �i soukromých), v�etn� zdravotních služeb pod �ízením 
jiných ministerstev než ministerstva zdravotnictví. Praktikanti a rezidenti (léka�i bydlící 
v nemocnicích / trvale sídlící), tj. léka�i v postgraduál. zaškolování, jsou také zapo�teni. 
 Do po�tu léka�� nejsou zahrnuti: léka�i pracující v zahrani�í, léka�i v d�chodu 
a nezam�stnaní �i nevykonávající praxi, léka�i pracující jinde než ve zdravotních 
službách, nap�. zam�stnaní v pr�myslu, výzkumných ústavech atd., dentisté 
(stomatologové), kte�í by m�li být definováni jako samostatná skupina. Zmatení �asto 
nastává díky r�znému chápání definice zubních léka�� v r�zných zemích. Zubní léka�i, 
kte�í jsou léka�i se stomatologickou specializací (ústní choroby / chirurgie), by m�li být 
zahrnuti do po�tu všech léka��. V n�kterých zemích východní Evropy jsou zubní léka�i 
vlastn� dentisté, pratikující pouze stomatologickou pé�i. V tomto p�ípad� by do 
celkového po�tu nem�li být zahrnuti. 
 Zdroj: národní statistické ú�ady, p�ehledy pracovních sil 
Rakousko: nezahrnuti dentisté a léka�i v dalším zaškolování 
�R: v celkovém po�tu je zahrnut i zdravotní personál v lázních a tento po�et pokrývá 
pouze oblast zdravotnictví, indikátory PP (physical persons, tj. fyzické osoby) zahrnují 
pouze zam�stnance 
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Tab. a graf 5. 
 

 Po�et léka�� na 1000 obyvatel  
 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 

1990 2,22 2,71 3,05 3,00 2,51 1,60 3,04 
1991 2,29 2,67 3,08 2,76 2,59 1,62 3,03 
1992 2,37 2,68 3,12 2,84  1,64 3,07 
1993 2,44 2,86 3,17 2,92  1,65 2,90 
1994 2,56 2,93 3,19 3,00  1,73 2,90 
1995 2,65 3,00 3,21 3,07  1,79 2,94 
1996 2,77 2,98 3,23 3,11 2,59 1,83 3,04 
1997 2,89 3,11 3,24 3,13  1,89 3,06 
1998 3,02 3,03 3,26 3,18 2,94 1,93 3,11 
1999 3,03 3,08 3,30 3,21 3,10 1,96 3,18 
2000 3,12 3,37 3,29 3,26 3,19 2,00 3,22 
2001 3,27 3,45 3,31 3,31 3,28 2,05 3,27 
2002 3,30 3,50 3,33 3,34 3,38 2,13 3,31 
2003 3,38 3,52 3,35 3,37 3,48  3,33 
2004 3,45 3,48 3,38 3,39 3,60  3,36 
2005 3,54 3,55 3,40 3,40 3,71   
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Dodatek definice WHO: Po�et FTE osob by m�l být vypo�ítán se�tením plných 

úvazk� a p�íslušných podíl� post� na �áste�ný úvazek. 
 
 
 Pro povahu, ráz a objem služeb a pro jejich financování i kvalitu a efektivnost je 
d�ležité rozvrstvení léka��. To je v každé zemi jiné. Nejd�ležit�jší je ovšem relace 
prakti�tí léka�i : specialisté. Uvádím proto tabulky a grafy, které to názorn� ilustrují. 
Tabulka 6 ukazuje absolutní po�ty praktických léka��, což zárove� umož�uje ode�tením 
praktik� z celkového po�tu léka�� vypo�ítat po�et odborných léka��. Tabulka a graf 7 
pak ukazují podíl praktických léka�� na celku populace. D�ležitým dopl�kem je tabulka a 
graf 8 udávající podíl praktických léka�� na celkovém po�tu léka��. 
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Tab. 6. 
 

 Celkový po�et praktických léka�� (fyzické osoby) 
 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK 

1990 8 394 7 522 91 741  6 800 33 058 
1991 8 752 7 199 92 219 91 915 6 857 33 463 
1992 9 126 7 177 94 029 95 348 6 904 33 833 
1993 9 394 7 050 95 400 97 795 6 969 34 134 
1994 9 729 7 154 93 921 98 670 7 013 34 421 
1995 9 971 7 230 94 556 99 307 7 125 34 594 
1996 10 188 7 040 94 945 94 032 7 170 34 825 
1997 10 439 6 982 95 162 89 964 7 345 35 205 
1998 10 730 6 992 95 021 88 570 7 456 35 611 
1999 10 625 7 012 95 229 87 387 7 571 35 954 
2000 10 796 7 389 94 746 87 694 7 704 36 225 
2001 11 081 7 396 96 246 87 532 7 763 36 754 
2002 11 335 7 387 97 329 86 758 7 932 37 278 
2003 11 488 7 376 98 505 85 987 8 107 38 764 
2004 11 757 7 337 99 646 84 443 8 209 40 273 
2005 12 065 7 294 100 646 80 273 8 408  

 
 

Definice WHO: Po�et praktických léka�� pracujících v primární zdravotní pé�i – 
prakti�tí léka�i v�etn� jejich asistent�. Zahrnuje pouze léka�e (nejlépe jako fyz. osoby) 
pracující v ambulantních za�ízeních v odbornostech jako všeobecná praxe, rodinný 
léka�, interna, všeobecné léka�ství. Praktický léka� neomezuje svou praxi na n�které 
kategorie nemocí a p�ijímá zodpov�dnost za poskytnutí nebo poukazování pro 
zabezpe�ení nep�etržité a pr�b�žné lé�ebné pé�e. Ve v�tšin� východoevropských zemí 
praktický léka� zhruba odpovídá obvodnímu léka�i. 
Rakousko: Data zahrnují všechny praktické léka�e (v�etn� t�ch, kte�í pracují pouze 
v nemocnicích). 
Nizozemí: Holandský ú�ad pro pr�zkum primární zdravotní pé�e – prakti�tí léka�i 
v�etn� asistent� 
UK: data se vztahují jen na Velkou Británii 
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Tab. a graf 7. 
 

 Po�et praktických léka�� na 1000 obyvatel 
 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 

1990 1,12 0,73 1,62  0,45 0,58 1,02 
1991 1,15 0,70 1,62 1,15 0,46 0,58 1,01 
1992 1,15 0,70 1,64 1,18 0,45 0,59 1,03 
1993 1,18 0,68 1,65 1,20 0,46 0,59 1,04 
1994 1,21 0,69 1,62 1,21 0,46 0,59 1,03 
1995 1,24 0,70 1,63 1,22 0,46 0,60 1,05 
1996 1,26 0,68 1,63 1,15 0,46 0,60 1,04 
1997 1,29 0,68 1,62 1,10 0,47 0,60 1,03 
1998 1,33 0,68 1,61 1,08 0,47 0,61 1,03 
1999 1,31 0,68 1,62 1,06 0,48 0,61 1,02 
2000 1,33 0,72 1,61 1,07 0,48 0,62 1,02 
2001 1,38 0,72 1,63 1,06 0,48 0,62 1,02 
2002 1,40 0,72 1,63 1,05 0,49 0,63 1,02 
2003 1,42 0,72 1,64 1,04 0,50 0,65 1,03 
2004 1,44 0,72 1,65 1,02 0,50 0,67 1,03 
2005 1,47 0,71 1,66 0,97 0,52   
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Tab. a graf 8. 
 

 Podíl praktických léka�� na celkovém po�tu všech 
léka�� 

 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK 
1990 48,83 26,83 53,00  18,15 36,02 
1991 48,92 26,11 52,55 41,58 17,55 35,94 
1992 48,71 25,96 52,50 41,71  35,86 
1993 48,20 23,83 52,25 41,20  35,78 
1994 47,39 23,61 50,85 40,40  34,39 
1995 46,67 23,37 50,65 39,67  33,34 
1996 45,56 22,87 50,37 36,89 17,83 32,74 
1997 44,77 21,77 50,06 35,06  32,01 
1998 44,03 22,42 49,57 34,01 16,17 31,56 
1999 43,36 22,15 49,29 33,17 15,46 31,24 
2000 42,62 21,35 48,84 32,73 15,15 30,81 
2001 42,16 21,00 49,11 32,15 14,76 30,40 
2002 42,44 20,66 48,98 31,53 14,52 29,56 
2003 41,91 20,51 48,91 30,94 14,34  
2004 41,66 20,68 48,97 30,19 13,99  
2005 41,37 20,05 48,89 28,54 13,89  
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3.3.2.  Stomatologická pé�e 
 
 Mezi léka�e nejsou zahrnuti stomatologové (zubní léka�i a dentisté r�zného ražení 
dohromady). Zajiš�ují tak významnou složku ambulantní pé�e, že je doporu�eno uvád�t 
ji zvláš�. �iním tak v absolutním vyjád�ení (tabulka 9) i v relaci k po�tu obyvatel (tabulka 
a graf 10). 
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Tab.  9. 
 

 Celkový po�et stomatolog� (fyzické osoby) 
 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK 

1990 3 317 5 626 37 931  7 544  
1991 3 354 5 654 38 146 54 972 7 377  
1992 3 422 5 665 38 451 56 342 7 210 23 100 
1993 3 517 5 890 38 868 58 194 7 258 22 138 
1994 3 607 6 137 39 284 59 211 7 328 22 267 
1995 3 687 6 247 39 714 60 616 7 258 22 536 
1996 3 793 6 271 39 565 61 404 7 319 23 001 
1997 3 848 6 467 39 471 62 024 7 096 23 426 
1998 3 813 6 386 39 457 62 277 7 215 24 174 
1999 3 835 6 426 40 088 62 564 7 336 24 785 
2000 3 874 6 658 40 539 63 202 7 397 25 234 
2001 4 029 6 698 40 426 63 854 7 509 25 914 
2002 4 109 6 697 40 481 64 484 7 623  
2003 4 037 6 737 40 648 64 609 7 759  
2004 4 113 6 843 40 904 64 997 7 950  
2005 4 232 6 906 41 083 65 207   

 
 Definice WHO: Dentista (nebo stomatolog) je osoba, která dokon�ila studia na 
univerzitní úrovni na fakult� �i škole zubního léka�ství (stomatologie) a která skute�n� 
pracuje v oblasti zubní pé�e, nebo léka�, který absolvoval postgraduální zaškolení ve 
stomatologii a který provozuje pouze zubní pé�i. 
Rakousko: v�etn� zubních technik� 
N�mecko: Zdroj – N�mecká zubní asociace 
Nizozemí: Holandská asociace zubních léka�� – zavedení dentisté do 66 let 

 
Pozn. V roce 2006 byla formulována alternativní definice, která je harmonizována 

s Eurostatem a OECD. Ta up�es�uje a rozši�uje definici WHO, pro naše ú�ely ji však 
nepot�ebujeme. 
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Tab. a graf 10. 
 

 Po�et stomatolog� na 1000 obyvatel  
 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 

1990 0,429 0,543 0,669  0,505  0,517 
1991 0,429 0,549 0,669 0,687 0,490  0,544 
1992 0,432 0,549 0,670 0,699 0,475 0,401 0,559 
1993 0,440 0,570 0,674 0,717 0,475 0,384 0,567 
1994 0,449 0,594 0,679 0,727 0,476 0,385 0,575 
1995 0,458 0,605 0,683 0,742 0,470 0,388 0,580 
1996 0,471 0,608 0,678  0,471 0,395 0,599 
1997 0,477 0,628 0,674 0,756 0,455 0,402 0,606 
1998 0,472 0,620 0,670 0,759 0,459 0,413 0,620 
1999 0,474 0,625 0,684 0,762 0,464 0,422 0,638 
2000 0,478 0,648 0,688 0,769 0,465 0,429 0,637 
2001 0,501 0,655 0,683 0,776 0,468 0,438 0,640 
2002 0,508 0,657 0,678  0,472  0,645 
2003 0,497 0,660 0,676 0,783 0,478  0,649 
2004 0,503 0,670 0,679 0,788 0,488  0,658 
2005 0,514 0,675 0,679 0,789    
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Dodatek k definici WHO: Po�et FTE osob by m�l být vypo�ítán se�tením plných 

úvazk� a p�íslušných podíl� post� na �áste�ný úvazek. 
Rakousko: v�etn� zubních technik� 
 
 
3.3.3.  Zdravotní sestry 
 

Po�ty, úrove� i kvalita práce sester zásadním zp�sobem ovliv�uje všechna odv�tví 
zdravotnických služeb. Bohužel informace o po�tech a rozvrstvení sester podle úrovn� 
vzd�lání, podle specializace �inností, podle jednotlivých sektor� p�sobení (nemocnice, 
primární pé�e, domácí pé�e atd.) bu�to chybí, nebo jsou kusé �i rozt�íšt�né. Pro 
p�ibližnou orientaci jsou k dispozici alespo� údaje o absolutních po�tech diplomovaných 
sester (tabulka 11) a jejich podíl na populaci (tabulka a graf 12). 
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Tab. 11. 
 Celkový po�et zdravotních sester (fyzické osoby)  

 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK Rak.(OECD) 
1990 31 643 90 008 315 815  129 000 297 320 55 802 
1991 32 745 89 479 319 013  136 000 298 299 59 032 
1992 34 641 89 586 324 679   300 698 61 940 
1993 37 069 89 795 331 984   295 245 63 912 
1994 39 970 90 430 344 000   291 070 67 479 
1995 41 786 92 135 353 303   292 248 68 859 
1996 42 829 92 544 356 316      
1997 44 032 91 265 361 064 596 000 197 183    
1998 44 849 91 213 373 938 603 000 202 714    
1999 46 164 91 752 381 047 606 000 208 875    
2000 47 292 94 488 397 279 615 000 206 525    
2001 47 767 97 077 397 506 624 000 213 128    
2002 47 928 99 060 410 859 630 000 219 773    
2003 48 821 99 351 423 431 635 000 226 200    
2004 49 574 87 082 437 525 638 000 231 863    
2005 50 492 87 154 452 466  236 975    

 
Údaje za UK jsou z OECD. Pro Rakousko jsem navíc vzhledem k definici WHO 

rovn�ž p�idal pro p�edstavu dostupné údaje z OECD. 
 Definice WHO: Zdravotní sestra (ošet�ovatelka) je osoba, která dokon�ila program 
základního ošet�ovatelského vzd�lání a je kvalifikovaná a oprávn�ná ve své zemi 
provozovat ošet�ovatelskou pé�i ve všech situacích pro podporu zdraví, prevenci 
nemocí, pé�i o nemocné a rehabilitaci. Základní ošet�ovatelské vzd�lání je formáln� 
uznávaný program studia (b�žn� nejmén� 2 roky studia nebo více, v�etn� univerzitní 
úrovn�), které poskytuje obsáhlý a spolehlivý podklad pro provozování ošet�ovatelské 
pé�e a pro další vzd�lávání, které rozvíjí specifické schopnosti. N�které zem� mají 
problém p�i odd�lení statistik o porodních asistentkách z celkového po�tu 
ošet�ovatelského personálu. Z tohoto d�vodu je doporu�eno, aby byly porodní 
asistentky zahrnuty do širší kategorie zdravotních sester, ale kdykoli je to možné, m�ly 
by být poskytovány statistiky o porodních asistentkách zvláš�. Po�et zdravotních sester 
na konci kalendá�ního roku zahrnuje pouze aktivní ošet�ovatelky, tj. ty, které pracují 
v nemocnicích, primární zdravotní pé�i, ošet�ovatelských domech atd. 
 Celkový po�et zdravotních sester zahrnuje kvalifikované ošet�ovatelky, ošet�ovatelky 
první a druhé úrovn�, porodní asistentky a specializované ošet�ovatelky. 
 Nejsou zahrnuty ošet�ující asistentky (pomocné síly bez formálního vzd�lání 
v ošet�ovatelské pé�i) a další personál bez tohoto p�íslušného vzd�lání. 
 Zdroj: národní statistické ú�ady, p�ehledy pracovních sil 
Rakousko: WHO zahrnuje pouze zdravotní sestry v nemocnicích 
�R: výpo�et ÚZIS �R 
N�mecko: Definice odpovídá OECD (viz níže). Data byla p�epo�tena od r. 1997. 
  

Definice OECD: Celkový po�et zdravotních sester diplomovaných/registrovaných 
a aktivn� praktikujících ve ve�ejných a soukromých nemocnicích, klinikách a dalších 
zdravotnických za�ízeních v�etn� samostatné praxe. M�ly by být zahrnuty ošet�ovatelské 
pomocnice a porodní asistentky. Data by nem�la zahrnovat zdravotní sestry, které 
pracují v zahrani�í, v administrativních, výzkumných a pr�myslových pozicích. Data by 
m�ly být vypo�teny, aby p�edstavovaly FTE (plné úvazky). 
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Rakousko: Nejsou zahrnuty ošet�ovatelky vykonávající samostatnou praxi, jsou 
zapo�teny pouze zdravotní sestry s lé�ebnou praxí v nemocnicích. Ke kvalifikaci 
zdravotní sestry je zapot�ebí t�íleté studium, ke kvalifikaci pomocné ošet�ovatelky sta�í 
1 rok studia. 
UK: Zdrojem je Kancelá� pro národní statistiky, která použila dat z Ministerstva 
zdravotnictví, publikováno ve výro�ních edicích ONS – Výro�ní výtahy ze statistik. Je 
zahrnuta pouze Velká Británie, Severní Irsko nikoli. Data reprezentují FTE po�ty 
kvalifikovaných (tj. státem registrovaných na úrovni jedna a státem zapsaných na 
úrovni dv�) zdravotních sester a porodních asistentek zam�stnaných NHS. Nezahrnují 
ošet�ovatelky pracující nezávisle a v soukromém sektoru. 
 
Tab. a graf 12. 

 Po�et zdravotních sester na 1000 obyvatel  
 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK Rak.(OECD) 

1990 4,09 8,69 5,57  8,63 5,20 7,2 
1991 4,19 8,68 5,59  9,02 5,20 7,5 
1992 4,38 8,68 5,66   5,20 7,9 
1993 4,64 8,69 5,76   5,10 8,0 
1994 4,98 8,75 5,94   5,00 8,4 
1995 5,19 8,92 6,08   5,00 8,6 
1996 5,31 8,97 6,10     
1997 5,45 8,86 6,16 7,26 12,63   
1998 5,55 8,86 6,35 7,35 12,91   
1999 5,70 8,92 6,50 7,38 13,21   
2000 5,83 9,20 6,75 7,48 12,97   
2001 5,94 9,49 6,72 7,58 13,28   
2002 5,93 9,71 6,88 7,64 13,61   
2003 6,01 9,74 7,04 7,70 13,94   
2004 6,06 8,53 7,26 7,73 14,24   
2005 6,13 8,52 7,48  14,54   
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Dodatek k definici WHO: Po�et FTE osob by m�l být vypo�ítán se�tením plných 
úvazk� a p�íslušných podíl� post� na �áste�ný úvazek 
Rakousko (WHO): zahrnuty pouze zdravotní sestry v nemocnicích 
 
 
3.4.  Nemocni�ní pé�e 
 
 Tento sektor je ve všech zemích ost�e sledován vzhledem k jeho vysoké nákladové 
náro�nosti. Tabulky 13 a 14 informují o po�tu nemocnic a jejich pom�ru k po�tu 
obyvatel, tabulky 15 a 16 o po�tu akutních nemocnic (definice jsou uvedeny 
u parametr�) a jejich pom�ru k po�tu obyvatel. 
 
Tab. 13. 

 Celkový po�et nemocnic  
 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK 

1990 326 339 3 819  249  
1991 323 325 3 810 3 592 243 1 564 
1992 323 335  3 590 238  
1993 324 363 4 041 3 599 234  
1994 325 373 4 082 3 666 237  
1995 330 369 4 186 3 698 231  
1996 328 378 4 186 3 673 231  
1997 329 388 3 161 3 645 223  
1998 330 378 3 119 3 658 222  
1999 325 364 3 057 3 650 212  
2000 312 371 3 076 3 635 208  
2001 314 366 3 516 3 628 205  
2002 280 370 3 146 3 564 201  
2003 272 365 2 934 3 513 199  
2004 263 363 2 890 3 460 198  
2005 264 358  3 409   

 
Definice WHO: Nemocnice je obytné za�ízení vybavené nemocni�ním p�íslušenstvím 

pro 24-hodinovou lé�ebnou a ošet�ovatelskou pé�i, diagnózu, lé�bu a rehabilitaci 
nemocných a zran�ných, obvykle za lé�ebných i chirurgických podmínek, a personálem 
jsou profesionáln� vyškolení léka�ští praktikanti (medici), v�etn� nejmén� jednoho 
léka�e. Nemocnice m�že, ale nemusí, poskytovat služby na ambulantní bázi. 

Jsou zahrnuty: všeobecné nemocnice, specializované, nemocnice s akutní pé�í, 
s dlouhodobým pobytem pacient�. 

Nejsou zahrnuty: balneologická za�ízení, zdravotní st�ediska, sanatoria, domy 
s ošet�ovatelskou pé�í pro fyzicky i mentáln� handicapované, domy pro seniory (tj. 
za�ízení poskytující hlavn� opatrovnickou pé�i), denní centra, denní nemocnice. 

Odchylky v interpretaci významu dom� s ošet�ovatelskou pé�í jsou hlavním zdrojem 
rozdíl� mezi zem�mi v kontextu dat o nemocnicích. Kdekoli je to možné je doporu�eno 
�init rozdíl mezi domy s ošet�ovatelskou pé�í (zdravotních sester) a opatrovnickou pé�í. 
V tom prvním p�ípad� by toto za�ízení m�lo být po�ítáno jako nemocnice, v tom druhém 
ne. 

V letech 1990-96 zahrnují po�et nemocnic k dispozici b�hem roku, od roku 1997 
zahrnují po�et registrovaných nemocnic k 31.12. 
Zdroje: Zdroji byla ministerstva zdravotnictví a pro spot�ebitelské záležitosti. 
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�R: od roku 2000 zahrnuta všechna za�ízení (ministerstva vnitra, dopravy, 
spravedlnosti a školství) 
N�mecko: zahrnuty jsou nemocnice a rehabilita�ní a preventivní domy, když se hovo�í o 
akutních nemocnicích, jsou rehabilita�ní  preventivní domy z tohoto po�tu vyjmuty, 
stejn� jako nemocnice ur�ené výhradn� pro psychiatrickou a neurologickou lé�bu (tuto 
definici používá i OECD) – N�mecký zdravotní monitorovací systém 
Nizozemí: Intramurální zdravotní pé�e, nejsou zahrnuty denní soukromé nemocnice, 
data pokrývají všeobecné, univerzitní, specializované a psychiatrické nemocnice. 
 
Tab. a graf 14.  

 Po�et nemocnic na 100 000 obyvatel  
 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 

1990 4,22 3,27 6,73  1,67  4,14 
1991 4,13 3,15 6,68 4,49 1,61 2,72 4,01 
1992 4,08 3,25  4,45 1,57  4,01 
1993 4,05 3,51 7,01 4,43 1,53  4,01 
1994 4,05 3,61 7,05 4,50 1,54  4,00 
1995 4,10 3,57 7,20 4,53 1,49  3,99 
1996 4,07 3,66 7,17 4,48 1,49  3,95 
1997 4,08 3,77 5,39 4,44 1,43  3,57 
1998 4,08 3,67 5,30 4,46 1,41  3,51 
1999 4,02 3,54 5,21 4,45 1,34  3,46 
2000 3,85 3,61 5,22 4,42 1,31  3,44 
2001 3,90 3,58 5,94 4,41 1,28  3,54 
2002 3,46 3,63 5,27 4,32 1,24  3,36 
2003 3,35 3,58 4,88 4,26 1,23  3,24 
2004 3,22 3,56 4,80 4,19 1,22  3,19 
2005 3,21 3,50  4,12    
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Tab. 15. 
 Celkový po�et akutních nemocnic  

 Rak. �R Fr. N�m. Niz. 
1990 199 161   142 
1991 197 169  2 411 138 
1992 197 183  2 381 132 
1993 198 189  2 354 132 
1994 199 199  2 337 130 
1995 198 207  2 325 127 
1996 198 208  2 269 126 
1997 196 217 1 867 2 258 123 
1998 195 216 1 824 2 263 123 
1999 191 203 1 768 2 252 117 
2000 188 211  2 242 110 
2001 184 202  2 240 106 
2002 183 201 1 599 2 221 107 
2003 177 201  2 197 106 
2004  197  2 166 106 
2005  195  2 139  

 
Definice WHO: Všechny všeobecné a specializované nemocnice s relativn� krátkou 

pr�m�rnou dobou hospitalizace. Nemocnice s relativn� dlouhou pr�m�rnou dobou 
hospitalizace jako t�eba psychiatrické, tuberkulózní, geriatrické �i rehabilita�n�-
ošet�ovatelské ústavy by nem�ly být zahrnuty. Alternativní kritérium používané OECD 
k definování akutní pé�e je pr�m�rná doba hospitalizace 30 �i mén� dní (pro pom�ry 
v 50. letech 20. stol.) a 18 dní od roku 1990 dále. 
 (Další podrobnosti stejn� jako u neakutních nemocnic – tj. obecné  zdroje apod.) 
N�mecko: V roce 1990 se dramaticky zm�nily oficiální nemocni�ní statistiky. Akutní 
nemocnice jako takové již nejsou k dispozici. Namísto toho se používají všeobecné 
nemocnice. Tyto nemocnice zahrnují všechny druhy nemocnic poskytujících všeobecnou 
lé�bu a zahrnují mezi nimi i nemocnice poskytující dlouhodobou pé�i. Od roku 1990 
d�ív�jší „specializované nemocnice“ pokrývají psychiatrické nemocnice stejn� jako 
za�ízení poskytující stálou rehabilitaci nebo preventivní služby jako je láze�ská lé�ba.  
Nizozemí: Intramurální zdravotní pé�e, jsou zahrnuty všeobecné, univerzitní 
a specializované nemocnice. Mezi specializovanými nemocnicemi jsou také n�které 
„dlouhodobé“ nemocnice jako t�eba rehabilita�ní ústavy a kliniky pro lé�bu epilepsie 
a rakoviny. Specializované nemocnice nezahrnují psychiatrické kliniky. 
 
Údaje za Velkou Británii bohužel nejsou k dispozici. 
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Tab. a graf 16. 
 

 Akutní nemocnice na 100 000 ob. 
 Rak. �R Fr. N�m. Niz. 

1990 2,57 1,55   0,95 
1991 2,52 1,64  3,01 0,92 
1992 2,49 1,77  2,95 0,87 
1993 2,48 1,83  2,90 0,86 
1994 2,48 1,93  2,87 0,85 
1995 2,46 2,00  2,85 0,82 
1996 2,46 2,02  2,77 0,81 
1997 2,43 2,11 3,19 2,75 0,79 
1998 2,41 2,10 3,10 2,76 0,78 
1999 2,36 1,97 3,02 2,74 0,74 
2000 2,32 2,05  2,73 0,69 
2001 2,29 1,98  2,72 0,66 
2002 2,26 1,97 2,68 2,69 0,66 
2003 2,18 1,97  2,66 0,65 
2004  1,93  2,63 0,65 
2005  1,91  2,59  

 

Akutní nemocnice (dny pobytu < 30) na 100 000 obyvatel
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Tabulky 17 a 18 ukazují, jak se základní trend snižování po�tu l�žek projevoval 
v jednotlivých zemích. 

 
 

Tab. 17. 
 Celkový po�et nemocni�ních l�žek  

 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK 
1990 77 970 113 204 546 423  87 078 325 040 
1991 76 687 110 224 540 074 809 737 86 359 309 978 
1992 75 940 106 805 533 070 796 905 86 015 296 831 
1993 74 599 103 817 523 242 784 289 85 192 280 685 
1994 75 320 101 521 516 361 790 851 82 693 271 151 
1995 74 849 95 217 508 075 790 756 81 437 262 555 
1996 74 037 92 570 498 982 783 631 80 907 253 027 
1997 73 178 90 403 498 929 769 294 80 964 255 824 
1998 72 078 88 739 492 031 762 596 80 195 250 097 
1999 70 999 87 121 485 803 754 865 79 690 244 348 
2000 69 851 87 820 476 561 749 473 76 859 242 385 
2001 69 320 87 678 471 561 741 933 74 778 239 654 
2002 67 997 87 750 465 494 731 919 81 291 237 304 
2003 67 708 87 277 457 111 721 690 80 762 236 815 
2004 63 206 86 498 450 714 707 806  233 230 
2005 63 468 85 723  698 303   

 
Definice WHO: Nemocni�ní l�žko je pravideln� udržované a obsazené l�žko pro 

ubytování a permanentní pé�i o �adu hospitalizovaných pacient� a je umíst�no 
v odd�leních nebo prostorech nemocnice, kde je jim poskytována nep�etržitá lé�ebná 
pé�e. Je to míra nemocni�ní kapacity. Po�et nemocni�ních l�žek by m�l být m��en 
v l�žko/rocích b�hem kalendá�ního roku pokud je to možné, jinak m�že být použit po�et 
l�žek k dispozici uprost�ed (nejrad�ji) �i na konci roku v závislosti na platné národní 
praxi. 

Z tohoto po�tu jsou vyjmuty: postýlky pro novorozence, denní l�žka, do�asná a 
provizorní l�žka, l�žka ve skladech, l�žka ke speciálním ú�el�m nebo pat�ícím ke 
zvláštním zdravotnickým za�ízením, tj. dialyza�ní nebo porodní l�žka (ale ne poporodní 
l�žka v novorozeneckých odd. nemocnic), atd. 

Zdroje: národní statistické ú�ady a ministerstva zdravotnictví a pro spot�ebitelské 
záležitosti, statistiky zdravotních za�ízení poskytujících nemocni�ní pé�i (nemocnice k 
dispozici), národní seznamy nemocnic (registrované nemocnice) 
Rakousko: Jsou zahrnuta všechna l�žka ve všech nemocnicích (v�etn� všeobecných a 
specializovaných nemocnic, rekonvalescen�ních center s lé�ebnou a ošet�ovatelskou 
pé�í, ošet�ovatelských dom� pro chronicky nemocné, porodních klinik, sanatorií, 
nemocnic vojenských a ve v�znicích). 
Nizozemí: Statistiky intramurální zdravotní pé�e – nejsou zahrnuty l�žka v soukromých 
denních nemocnicích. Data pokrývají l�žka ve všeobecných, univerzitních, 
specializovaných a psychiatrických nemocnicích. Vyjmuta jsou l�žka pro zdravé kojence 
a l�žka pro denní ošet�ovatelskou pé�i. Data zahrnují l�žka používaná pro denní pé�i. 
UK:  data se vztahují jen na Velkou Británii. 
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Tab. a graf 18. 
 Nemocni�ní l�žka na 1000 obyvatel 

 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 
1990 10,09 10,92 9,63  5,82 5,68 8,01 
1991 9,82 10,69 9,47 10,12 5,73 5,40 7,50 
1992 9,60 10,35 9,29 9,89 5,66 5,15 7,27 
1993 9,33 10,05 9,08 9,66 5,57 4,86 7,05 
1994 9,38 9,82 8,92 9,71 5,38 4,69 6,91 
1995 9,30 9,22 8,74 9,68 5,27 4,52 6,76 
1996 9,19 8,97 8,55 9,57 5,21 4,35 6,66 
1997 9,07 8,77 8,51 9,38 5,19 4,39 6,54 
1998 8,92 8,62 8,36 9,30 5,11 4,28 6,42 
1999 8,77 8,47 8,29 9,20 5,04 4,16 6,25 
2000 8,61 8,55 8,09 9,12 4,83 4,12 6,13 
2001 8,62 8,58 7,97 9,01 4,66 4,05 6,04 
2002 8,41 8,60 7,80 8,87 5,03 4,00 5,94 
2003 8,34 8,56 7,60 8,75 4,98 3,98 5,82 
2004 7,73 8,47 7,48 8,58  3,90 5,71 
2005 7,71 8,38  8,44    
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Rakousko: Jsou zahrnuta všechna l�žka ve všech nemocnicích (v�etn� všeobecných 

a specializovaných nemocnic, rekonvalescen�ních center s lé�ebnou a ošet�ovatelskou 
pé�í, ošet�ovatelských dom� pro chronicky nemocné, porodních klinik, sanatorií, 
nezávislých ambulantních odd�leních) plus nemocnicích vojenských a ve v�znicích. 
 
 Nejmarkantn�jšího snížení po�tu l�žek dosáhla Velká Británie se systémem Národní 
zdravotní služby a �eská republika p�i stálých reformách svého zdravotnictví. 
 

Z hlediska náklad� i z hlediska systém� poskytování nemocni�ní pé�e jsou d�ležité 
údaje o vývoji po�tu akutních l�žek (tabulky a graf 19 a 20), údaje o pr�m�rných 
ošet�ovacích dobách v nemocnicích celkov� (tabulka a graf 21), údaje o pr�m�rných 
ošet�ovacích dobách na akutních l�žkách (tabulka a graf 22), jakož i údaje o po�tech 
hospitalizací celkov� (tabulka a graf 23) a na akutních l�žkách (tabulka a graf 24). 
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Tab. 19. 
 Celkový po�et akutních nemocni�ních l�žek 

 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK 
1990 54 437 84 054 288 746  59 606 157 050 
1991 53 556 83 619 284 718 665 565 58 678 154 100 
1992 53 211 81 962 279 624 646 995 58 192 150 700 
1993 52 884 78 122 270 972 628 658 57 163 146 800 
1994 53 143 76 681 266 141 618 176 54 815 143 300 
1995 52 856 71 499 260 276 609 123 54 664 141 650 
1996 52 515 68 984 253 759 593 743 53 959 142 400 
1997 52 024 67 878  580 425 54 008 142 250 
1998 51 311 66 959 248 972 571 629 53 751 141 300 
1999 50 796 64 970 244 707 565 268 53 217  
2000 50 313 65 153 240 817 559 651 51 563  
2001 49 396 64 524 235 833 552 680 49 323  
2002 49 084 64 398 232 506 547 284 51 312  
2003 48 819 64 242 228 428 541 901 50 793  
2004  63 309 225 879 531 333 50 975  
2005  62 849  523 824   

 
Definice WHO: Akutní l�žka jsou nemocni�ní l�žka v nemocnicích (nebo 

odd�leních), která nejsou ur�ena ke dlouhodobé psychiatrické pé�i nebo k zacházení 
s tuberkulózními, geriatrickými �i jinými pacienty, jejichž lé�ba vyžaduje delší 
hospitalizaci. Alternativní kritérium používané OECD k definici akutních l�žek je 
pr�m�rná délka hospitalizace 30 a mén� dní do 80. let 20. stol a v následujících letech 
18 a mén� dní. 

Zdroj: národní statistické ú�ady, ministerstva zdravotnictví a pro spot�ebitelské 
záležitosti, statistiky zdravotních za�ízení poskytujících nemocni�ní pé�i 
Rakousko: Jsou zahrnuta l�žka ve všech akutních nemocnicích (poskytujících akutní 

pé�i), v�etn� vojenských a v�ze�ských. 
Nizozemí: Statistiky intramurální zdravotní pé�e – nejsou zahrnuty l�žka v soukromých 

denních nemocnicích. Data pokrývají l�žka ve všeobecných, univerzitních 
a specializovaných nemocnicích s krátkou dobou hospitalizace. Vyjmuta jsou 
l�žka pro zdravé kojence a l�žka pro denní ošet�ovatelskou pé�i.  

UK: Data se vztahují jen na Velkou Británii (bez Severního Irska). 
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Tab. a graf 20. 
 

 Po�et akutních l�žek na 1000 osob  
 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 

1990 7,04 8,11 5,09  3,99 2,74 5,06 
1991 6,85 8,11 4,99 8,32 3,89 2,68 5,12 
1992 6,72 7,94 4,87 8,03 3,83 2,62 5,02 
1993 6,62 7,56 4,70 7,74 3,74 2,54 4,88 
1994 6,62 7,42 4,60 7,59 3,56 2,48 4,77 
1995 6,57 6,92 4,48 7,46 3,54 2,44 4,67 
1996 6,52 6,69 4,35 7,25 3,47 2,45 4,59 
1997 6,44 6,59  7,07 3,46 2,44 4,47 
1998 6,35 6,50 4,23 6,97 3,42 2,42 4,39 
1999 6,28 6,32 4,17 6,89 3,37  4,31 
2000 6,20 6,34 4,09 6,81 3,24  4,21 
2001 6,14 6,31 3,98 6,71 3,07  4,15 
2002 6,07 6,31 3,90 6,64 3,18  4,08 
2003 6,01 6,30 3,80 6,57 3,13  4,00 
2004  6,20 3,75 6,44 3,13  3,94 
2005  6,14  6,33    

 
 

Po�et l�žek na odd. akutní pé�e na 1000 osob
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Tab. a graf 21. 
 

 Pr�m�rná délka pobytu v nemocnici (ve dnech) 
 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 

1990 13,00 16,00 13,30  16,04 15,60 13,82 
1991 12,40 15,60 11,90 15,60 15,69 14,10 13,23 
1992 12,00 15,00 11,70 15,00 15,30 12,40 12,42 
1993 11,50 14,50 11,70 14,30 15,02 10,20 11,78 
1994 11,20 13,90 11,70 14,00 14,53 10,00 11,48 
1995 10,90 13,10 11,20 13,50 14,28 9,90 11,11 
1996 10,50 12,50 11,20 12,90 14,15 9,80 10,77 
1997 10,01 12,00 10,80 11,90 13,83  10,19 
1998 9,52 11,70  11,70 13,60  10,06 
1999 9,09 11,60  11,60 13,10  9,94 
2000 8,83 11,60  11,40 12,90  9,87 
2001 8,35 11,50  11,20 12,50  9,75 
2002 8,07 11,30  10,90   9,70 
2003 7,97 11,20 11,70 10,60   9,61 
2004  11,00  10,40    
2005  10,80  10,20    

 

Pr�m�r. ošet�ovací doba v nemocnici (dny)
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Definice WHO: Celkový po�et obsazených nemocni�ních l�žek na den d�lených 

celkovým po�tem p�ijatých nebo propušt�ných. Délka pobytu jednoho pacienta = datum 
propušt�ní – datum p�ijetí. Jestliže jsou to stejná data, pak je délka pobytu stanovena 
jako jeden den. Pr�m�rná délka pobytu by m�la být nejrad�ji poskytována s p�esností 
na setiny, tj. 0,01. 
Rakousko: Po�et l�žek na den d�lený po�tem p�ijatých. Pro rok 1990-1995 je definice 
p�izp�sobena definici OECD. 
Nizozemí: L�žka na den u novorozenc� jsou z po�tu vyjmuta. 
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Tab. a graf 22. 
 Pr�m�rná délka pobytu na odd. akutní pé�e 

 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 
1990 9,30 12,50 7,00 14,10 10,04 5,70 9,33 
1991 8,80 11,90 6,70 14,00 9,81 5,70 9,15 
1992 8,50 12,00 6,50 13,20 9,55 5,50 8,79 
1993 8,20 11,50 6,10 12,50 9,31 5,40 8,51 
1994 8,00 11,00 6,40 11,90 9,00 5,20 8,24 
1995 7,90 10,30 5,90 11,40 8,79 5,10 7,85 
1996 7,89 9,70 6,00 10,80 8,63 5,00 7,61 
1997 7,80 9,20 5,60 10,40 8,40  7,35 
1998 7,60 8,80 5,60 10,10 8,30  7,22 
1999 7,16 8,70 5,50 9,90 7,90  7,12 
2000 7,03 8,80  9,70 7,70  7,05 
2001 6,67 8,60  9,40 7,40  6,94 
2002 6,45 8,50  9,20 7,80  6,91 
2003 6,35 8,40 6,10 8,90 7,50  6,82 
2004  8,20 6,00 8,70 7,00   
2005  8,10  8,60    

 

Pr�m�r. ošet�ovací doba na odd. akutní pé�e (dny)
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Podobn� jako výše, s výjimkou, že jsou brány do úvahy pouze nemocnice s krátkou 

dobou hospitalizace. L�žka na den u novorozenc� nejsou do po�tu zahrnuta. 
UK: Data se vztahují pouze na Velkou Británii. 
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Tab. a graf 23. 
 Po�et hospitalizací v nemocnicích na 100 osob 

 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 
1990 23,42 18,06 22,69 20,00 9,90 14,50 16,90 
1991 23,64 18,12 23,55 20,08 9,92 14,90 17,28 
1992 23,91 18,50 23,56 20,53 9,96 15,05 17,61 
1993 24,06 18,83 23,25 20,73 9,97 15,33 17,73 
1994 24,39 19,60 22,71 21,21 10,09 15,46 17,71 
1995 24,74 20,09 22,79 21,85 9,99 16,02 17,99 
1996 25,12 20,44  22,06 9,93 15,10 18,14 
1997 26,67 20,21 22,96 21,94 9,83 15,27 18,22 
1998 27,81 19,63 22,94 22,68 9,91 15,33 18,46 
1999 28,79 19,38 23,04 23,14 9,65  18,43 
2000 29,23 19,98  23,50 9,35  18,21 
2001 30,04 20,27  23,58 9,27  18,06 
2002 31,08 21,06  23,61   17,84 
2003 31,22 21,76 19,07 23,25   17,52 
2004  22,15 18,85 22,66    
2005  22,06  22,60    
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Definice WHO: P�ijetí pacienta je hospitalizace v nemocni�ním za�ízení pravideln� 

zahrnující pobyt p�inejmenším 24 hodin. V p�ípad� smrti nebo propušt�ní do jiného 
zdravotnického za�ízení m�že být skute�ný pobyt kratší než 24 hodin. Tyto p�ípady jsou 
registrovány jako jednodenní hospitalizace. Propušt�ní je ukon�ením období 
nemocni�ní pé�e, jestliže se pacient vrátil dom�, byl p�emíst�n do jiného nemocni�ního 
za�ízení nebo zem�el. Po�et p�ijetí resp. propušt�ní nezahrnuje: p�emíst�ní z jednoho 
odd�lení na jiné v téže nemocnici; denní p�ípady denních pacient�; do�asné víkendové 
propušt�ní pacienta, když je pro n�j stále rezervováno l�žko; p�ípady, kdy je lé�ba 
poskytována nemocni�ním personálem v pacientov� dom�. Novorozenci nejsou zahrnuti. 
Nizozemí: Data pokrývají všechna p�ijetí ke 24-hodinové pé�i ve všeobecných, 
univerzitních, specializovaných i psychiatrických nemocnicích. Nejsou zahrnuty veškeré 
d�ti narozené v nemocnicích. 
UK: data se vztahují jen na Velkou Británii. 
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Tab. a graf 24. 
Po�et hospitaliz. na odd. akut. pé�e na 100 osob 

 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 
1990 21,71 16,72 20,47 17,60 9,58 10,73 15,03 
1991 22,00 16,84 20,79 18,23 9,56 11,05 15,33 
1992 22,30 17,30 21,23 18,56 9,62 11,16 15,68 
1993 22,48 17,55 20,86 18,71 9,62 11,36 15,76 
1994 22,79 18,29 20,27 19,04 9,75 11,52 15,78 
1995 23,12 18,70 20,33 19,52 9,62 11,83 16,09 
1996 23,47 18,98  19,73 9,58  17,88 
1997 24,73 19,05 20,39 20,03 9,45  18,06 
1998 25,84 18,44 20,34 20,54 9,52  18,20 
1999 26,77 18,16 20,39 20,80 9,29  18,07 
2000 27,20 18,73  21,00 8,97  17,83 
2001 27,76 18,97  21,03 8,83  17,66 
2002 28,49 19,72  21,13   17,44 
2003 28,84 20,41 16,58 20,95   17,15 
2004  20,77 16,37 20,36    
2005  20,68  20,40    
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Definice obdobn� jako výše, s výjimkou, že jsou brány do úvahy pouze nemocnice 

s krátkou dobou hospitalizace. 
Nizozemí: data pokrývají všechna p�ijetí ke 24-hodinové pé�i ve všeobecných, 
univerzitních a specializovaných nemocnicích s krátkou dobou hospitalizace. Nejsou 
zahrnuty veškeré d�ti narozené v nemocnicích. 
 

Zajímavým údajem je také po�et jednotek ambulantní pé�e, tj. v nemocnicích, 
polikliniky, ambulance, lé�ebná centra atd. V �eské republice jsou více než 2 na 1000 
obyvatel, u ostatních zemí bohužel tato hodnota není uvedena. 
  

Významn� se na výdajích na zdravotní pé�i podílí také po�et ambulantních kontakt� 
na osobu ro�n� (tabulka a graf 25). Obzvláš� markantní je to v �eské republice, kde 
tém�� každá návšt�va léka�e kon�í preskripcí lé�iv, �ímž vznikají další náklady. 
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Tab. a graf 25. 
 Po�et ambulant. kontakt� na osobu ro�n� 

 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 
1990 5,90 13,90 5,80  5,50 6,10 6,53 
1991 5,90 13,70 6,00 5,30 5,40 5,60 5,93 
1992 6,00 13,20 6,10 5,70 5,90 6,10 6,17 
1993 6,10 13,40 6,30 5,90 5,70 6,60 6,35 
1994 6,20 14,70 6,30 6,10 5,70 6,10 6,28 
1995 6,30 14,70 6,40 6,40 5,70 6,10 6,31 
1996 6,30 15,50 6,50 6,70 5,40 6,10 6,39 
1997 6,20 15,10  6,90 5,90  6,40 
1998 6,50 14,50  7,10 5,70 5,40 6,37 
1999 6,70 14,50  7,20 5,80  6,38 
2000 6,70 14,80  7,30 5,90   
2001 6,70 14,80   5,80   
2002  14,80   5,60   
2003  15,00   5,50   
2004  15,20   5,30   
2005  15,20   5,40   
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Definice WHO: Celkový po�et kontakt� primární zdravotní pé�e nebo ambulatorní 

pé�e d�lený po�tem populace. 
Ambulantní kontakt je jedním dílem vyšet�ení �i porady s léka�em, kterou vykonává 

léka� nebo zdravotní sestra v p�ítomnosti léka�e, ve vztahu k jednomu pacientovi ve 
stejném �ase a míst� b�žn� v ordinaci léka�e nebo v pacientov� dom�. 

Po�et ambulantních kontakt� zahrnuje: pacientovy návšt�vy v ordinaci léka�e, 
léka�ské návšt�vy v dom� pacienta �i jinde, p�ivolání záchranné služby, p�ípady denních 
pacient�. 

Nejsou zahrnuty: telefonní hovory za ú�elem porady, návšt�vy pro p�edepsané 
laboratorní testy, kontakty k provedení p�edepsaných a objednaných lé�ebných 
procedur (nap�. injekce, fyzioterapie (rehabilitace), atd.), návšt�vy u stomatologa. 

Definice ambulantního pacienta: Pacient, který nevyžaduje nemocni�ní pé�i, ale 
pot�ebuje odborné pozorování �i zdravotní pé�i �i lé�bu od nemocnice b�hem 
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omezeného po�tu hodin v pr�b�hu dne, a který se vrátí dom� na ve�e�i a na noc. Tito 
pacienti mohou obsadit specializovaná l�žka (nap�. zotavovací l�žka, l�žka pro 
speciální ú�ely nebo pat�ící ke speciálním zdravotnickým za�ízením). Pokud denní 
pacient zabírá regulérní nemocni�ní l�žko, pak tento p�ípad není považován za 
hospitalizaci a takto spot�ebované l�žko/dny nejsou zahrnuty do délky regulérní doby 
hospitalizace. Pé�e o denní pacienty je jednou z forem ambulatorní pé�e. 
Rakousko: zahrnuty osoby kryté pojišt�ním sociálního zabezpe�ení 
N�mecko: Ambulantní pé�e – pr�m�rný po�et kontakt� na osobu. Vypo�teno pouze na 
základ� pojišt�nc� zákonného zdravotního pojišt�ní. �íslo jako takové neexistuje. 
K poskytnutí odhadu je použit následující p�edpoklad: Pokaždé, když pacient navštíví 
léka�e v ordinaci (�i léka� pacienta doma), léka� je oprávn�n k náhrad� stanovených 
poplatk� za „všeobecné poradenství“. Celkový po�et t�chto poplatk� je pak d�len 
po�tem �len� ve�ejných nemocenských fond�. Existují seriózní náznaky, že data 
indikující 5,9 a 6,4 kontakt� jsou chybná. Hodnoty by m�ly být spíše mezi 10,0 a 11,5. 
Oficiální zdroje nejsou dostupné. 
UK: Data se vztahují jen na Velkou Británii. 
 

Podle údaj� OECD je v �R p�ibližn� o 2,2 kontakt� na osobu ro�n� mén�, nicmén� 
i tak je toto �íslo výrazn� vyšší než u ostatních stát�. U nich uvádí OECD stejné �i velmi 
podobné hodnoty. 
 
 
3.5.  Náklady 
 
 Nejcitovan�jším srovnávacím údajem o zdravotnických službách je relace výdaj� 
vyjád�ená jako procento z HDP. P�esto jde pouze o orienta�ní ukazatel. Dv� zem� 
mohou vydávat na zdravotní pé�i v tomto vyjád�ení totéž procento z celkového HDP, ale 
v absolutním vyjád�ení (v pen�zích �i m�rných jednotkách výkon�) tu m�že jít o pom�r 
nikoli 1:1, ale o úpln� jiný (nap�. Velká Británie – �R). Krom� toho jde vždy jen o údaje 
z hlediska vklad� (vstup�) bez ohledu na výsledky. Krom� toho chybí – až na �ídké 
výjimky – informace o efektivnosti vynaložených zdroj� a data o výstupních výsledcích. 
 P�es tyto výhrady plní tento ukazatel pozitivní roli. V rozvojových zemích signalizoval 
vládám nakolik ochuzují zdravotní pé�i, jestliže je podíl výdaj� na zdravotnictví p�íliš 
nízký �i v nepom�ru k dosahovaným státním p�íjm�m a HDP. Ve vysp�lých zemích se 
(zejména v 70. a 80. letech 20. století) tento ukazatel uplat�oval jako varovný signál 
k tomu, aby p�ílišný nár�st výdaj� neohrožoval ekonomickou efektivnost zem�. 
Tlumením náklad� a jinými prost�edky v�tšin vysp�lých zemí dosáhla toho, že celkové 
výdaje na zdravotnictví ve vysp�lých zemích nep�ekra�ovaly hranici 10% z HDP. To 
nap�. bylo cílem n�meckých reformních zákon� o tlumení náklad�. Varovným 
sv�dectvím toho, že takové úsilí p�esto nemusí vést k cíli, jsou Spojené státy, kde daný 
ukazatel dosáhl v roce 1994 14%. 
 Ukazatel podílu zdravotnických výdaj� za posledních 16 let p�ináší tabulka 26, z níž je 
konstruován graf. 
 Obvykle není ukazatel procenta z HDP dále �len�n. Jeho vypovídací schopnost by 
ovšem zvýšila analýza vztah� mezi náklady na jednotlivé složky výdaj� v pom�ru k HDP. 
Toto ovšem není v dostupných databázích uvedeno, ke srovnání se používá procento ze 
zdravotních náklad�. Ani tyto ukazatele však bohužel nejsou kompletní, nezjiš�uje se 
ukazatel vývoje náklad� na ambulantní pé�i ani na stomatologickou pé�i. Uvádím zde 
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proto jen tabulky o vývoji náklad� na nemocni�ní pé�i (tabulka a graf 27) a náklad� na 
léky (tabulka a graf 28).  
 Velmi zajímavým ukazatelem je také podíl ve�ejných výdaj� (tabulka a graf 29). 
A�koli u nás je systém zdravotního pojišt�ní, podíl ve�ejných výdaj� je u nás obdobný 
jako ve Velké Británii, která má systém NHS hrazený z daní. 
 
 
Tab. a graf 26. 
 

 Celkové výdaje na zdravotnictví ( % HDP)  
 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 

1990 7,00 4,70 8,40 8,50 7,70 6,00 7,52 
1991 7,00 4,90 8,70  7,90 6,50 7,88 
1992 7,40 5,10 8,90 9,70 8,10 6,90 8,21 
1993 7,80 6,70 9,30 9,70 8,20 6,90 8,33 
1994 7,80 6,90 9,30 9,90 8,10 7,00 8,33 
1995 9,70 7,00 9,40 10,30 8,10 7,00 8,45 
1996 9,70 6,80 9,40 10,60 8,00 7,00 8,58 
1997 9,40 6,80 9,20 10,40 7,80 6,80 8,43 
1998 9,60 6,70 9,10 10,40 7,90 6,90 8,44 
1999 9,60 6,70 9,20 10,50 8,00 7,10 8,58 
2000 9,40 6,70 9,20 10,40 7,90 7,30 8,61 
2001 9,50 7,00 9,30 10,60 8,30 7,50 8,77 
2002 9,50 7,20 10,00 10,80 8,90 7,70 9,06 
2003 9,60 7,50 10,40 10,90 8,90 7,90 9,27 
2004 9,60 7,30 10,50  8,90 8,30 9,43 
2005  7,20      
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Je použita definice OECD celkových výdaj� na zdravotnictví. 
To zahrnuje zdravotní výdaje domácností v�etn� zboží a služeb nakoupených díky 

vlastní iniciativ� jejich konzumenta a �ástí náklad� sdílených s ve�ejn� financovanou 
nebo dodávanou (kompenzovanou) pé�í; vládou dodávané služby v�etn� t�ch ve 
školách, v�znicích a vojenských silách a speciální ve�ejné zdravotní programy jako 
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t�eba o�kování; investice do klinik, laborato�í atd.; administrativní náklady; výzkum 
a vývoj, vyjma výdaj� farmaceutických firem; pr�myslové medicíny; výdaj� 
dobrovolných a dobro�inných organizací. 

V p�ípad� v�tšiny st�edoevropských a východoevropských zemí musí být zahrnuto 
i toto: �ást státního rozpo�tu p�id�lená do zdravotního sektoru, státní dotace do 
povinného systému zdravotního pojišt�ní, povinné p�ísp�vky zdravotního pojišt�ní od 
zam�stnavatel� a zam�stnanc�, p�ímé zdravotní výdaje zam�stnavatel� za provozní 
léka�ské p�íslušenství, p�ímé zdravotní výdaje ministerstev a vládních agentur, charitní 
zdravotní výdaje, zahrani�ní podpora, pohledávky na konci roku, soukromé zdravotní 
pojišt�ní a p�ímé soukromé zdravotní poplatky. 

Je d�ležité zajistit, aby se nep�ekrývaly p�íjmy ze státního rozpo�tu s p�ísp�vky 
soukromého zdravotního pojišt�ní. 
 
 V p�ípad� �R m�žeme pozorovat skok ve výši procenta výdaj� mezi rokem 1992 a 
1993. To bylo zp�sobeno p�echodem na systém ve�ejného zdravotního pojišt�ní. 
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Tab. a graf 27. 
 Celkové nemocni�ní náklady (% celk. zdr. nákl.) 

 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 
1990   44,30 34,70 49,20 43,90  
1991   43,40  49,80 44,60  
1992   43,20 35,00 49,70 43,30  
1993   42,90 36,60 49,80 42,80  
1994   43,20 36,80 49,70 42,20  
1995 41,30 29,00 43,20 36,10 49,10 42,20  
1996 40,80 33,10 43,20 35,50 49,60   
1997 40,50 35,10 42,90 35,50 49,90   
1998 39,70 34,80 42,10 35,90 37,20   
1999 39,40 33,60 41,00 35,70 36,80   
2000 39,30 33,60 39,90 35,80 36,50   
2001 41,10 36,70 39,20 35,20 37,20   
2002 41,60 36,00 34,70 35,10 37,60   
2003 41,40 36,20 34,10 34,70 39,60   
2004 41,70 36,70 33,80     
2005  36,20      
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Je použita definice OECD, tj. jsou zahrnuty b�žné výdaje (vyjma 

investi�ních/kapitálových výdaj�) na nemocni�ní instituce zahrnující ve�ejné a 
soukromé nemocnice pro akutní, chronickou a rekonvalescentní pé�i. Jsou zde zahrnuty 
všechny typy nemocnic. Výdaje ambulantních odd�lení nemocnic nap�. pro denní 
p�ípady by m�ly být pokryty ve výdajích za ambulantní pé�i. Nanešt�stí toto odd�lení 
náklad� není vždy statisticky možné, zvlášt� ve st�edoevropských a východoevropských 
zemích. 

V datech pro Holandsko jsou zahrnuty výdaje ambulantních odd�lení nemocnic a za 
ošet�ovatelskou pé�i v nemocnicích, nejsou tam však zahrnuty soukromé nemocnice. 
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Tab. a graf 28. 
 Celkové výdaje na léky (% celk. zdrav. náklad�) 

 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 
1990  21,00 16,90 14,30 9,60 13,50  
1991  18,40 17,20  9,60 13,80  
1992  21,10 17,10 14,70 10,50 14,20  
1993  19,40 17,50 13,20 11,00 14,80  
1994  24,70 17,40 12,90 10,90 15,10  
1995 8,70 25,10 17,60 12,70 11,00 15,30  
1996 8,80 25,00 17,60 12,80 11,00 15,60  
1997 10,60 24,90 18,00 12,90 11,00 15,80  
1998 11,50 22,90 18,60 13,40 11,20   
1999 12,00 23,00 19,50 13,50 11,40   
2000 11,90 22,40 20,30 13,60 11,70   
2001 11,70 21,50 20,90 14,20 11,70   
2002 12,20 22,30 18,70 14,50 11,50   
2003 12,40 22,60 18,80 14,60 11,40   
2004 12,40 24,00 18,90     
2005  23,50      
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Je použita definice OECD. Zahrnuje spot�ebu farmaceutických prost�edk� 

vydávaných na p�edpis a získaných pro samolé�bu (�asto se to týká tzv. voln� 
prodejných lék�). Nejsou zde zahrnuty farmaceutika spot�ebovaná v nemocnicích. 

Výdaje zahrnují DPH a da� z prodeje tam, kde je to p�íslušné. Množství spot�eby 
v nemocnicích je zahrnuto v nákladech na nemocni�ní pé�i. 
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Tab. a graf 29. 
Ve�ejné zdravotní výdaje (% celk. zdr. náklad�)  

 Rak. �R Fr. N�m. Niz. UK EU 
1990 73,50 97,40 76,60 76,20 67,10 83,60  
1991 73,40 96,80 76,30  69,00 83,30  
1992 73,50 95,50 76,60 80,90 72,80 84,60  
1993 74,20 94,80 76,50 80,20 73,60 85,10  
1994 74,40 93,90 76,00 80,20 72,90 83,90  
1995 69,30 90,90 76,30 80,50 71,00 83,90  
1996 68,20 90,70 76,10 80,60 66,20 82,90  
1997 70,30 90,30 76,20 79,10 67,80 80,40  
1998 69,70 90,40 76,00 78,60 64,10 80,40  
1999 70,00 90,50 76,00 78,50 62,70 80,60  
2000 69,90 90,50 75,80 78,60 63,10 80,90  
2001 69,50 89,90 75,90 78,40 62,80 83,00  
2002 70,50 89,70 78,10 78,60 62,50 83,40  
2003 70,30 88,90 78,30 78,20 63,00 85,40  
2004 70,70 88,80 78,40  62,30 85,50  
2005  87,20      
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Je použita definice OECD, tj. ve�ejn� financovaný podíl celkových zdravotních 

náklad�, týkající se centrálních a místních ú�ad�, zdravotních výbor� a institucí 
sociálního pojišt�ní. 
�asto m�že být jednodušší vypo�ítat jej ode�tením soukromého zdravotního pojišt�ní 

a poplatk� z celkových výdaj� na zdravotnictví. 
 

Zajímavou položkou mohou být platy jako procento z celkových ve�ejných výdaj�. 
Bohužel WHO nemá kompletní data, pouze �R a Nizozemí. Tedy u nás necelých 18% 
z ve�ejných zdravotních náklad� tvo�í plat zdravotního personálu. V Holandsku je to 
necelých 60%. 

Jsou zahrnuty výplaty, prémie k pevným sazbám mezd a p�íjm� a p�es�asové platby 
zam�stnanc�m ve ve�ejn� financovaném zdravotním sektoru. 
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3.6.  Statistická analýza 
 
 Vzhledem k nep�íliš exaktnímu srovnání a interpretaci p�edešlých �ísel a graf� jsem se 
pokusil provést statistickou analýzu dat a následn� statistické testy. Mým zám�rem bylo 
zjistit, zda výše zdravotních náklad� v jednotlivých zemích závisí na mnou vybraných 
veli�inách: výše HDP, po�et nemocnic, po�et l�žek, délka hospitalizace, po�et léka��, 
po�et praktických léka�� a po�et ambulantních kontakt�. Všechny tyto veli�iny jsou 
normovány po�tem obyvatel dané zem�, ovšem z d�vodu omezení použitého softwaru 
jsou normovány do podobných �ád�; tj. výše HDP na osobu v tisících dolar�; po�et 
nemocnic na 100 000 osob; po�et l�žek, po�et léka�� a po�et praktických léka�� na 1000 
osob; výše zdravotních náklad�, délka hospitalizace a po�et ambulantních kontakt� na 
osobu.  

Pro nedostatek prostoru v rámci této práce jsou nejen tyto veli�iny, ale i n�které 
výsledky srovnány v souborech na p�iložené disket�. Zde budou jen prezentovány, 
p�ípadn� pouze okomentovány. 
 Také je pot�eba vymínit si ur�itou výhradu k výsledk�m. Jak již bylo v této kapitole 
patrno z definic veli�in u tabulek, v každé zemi jsou vybrané veli�iny ob�as jinak chápány 
a tudíž jinak prezentovány. Také t�chto dat bohužel není mnoho, pro každou zemi pouze 
15. 
 Poslední v�cí, kterou je nutno zmínit, je, že veškeré statistické informace 
a matematické zna�ení v této podkapitole jsou �erpány a vycházejí z publikace J. And�la 
[6] a z poznámek K. Zváry [7] k jeho p�ednášce Regrese. 
  
3.6.1.  Lineární model 
 
 Pro analýzu jsem se rozhodl použít lineární model  

Y = X���� + e, 

kde Y = (Y1,…,Yn)´ je náhodný vektor, Xnxk je matice daných �ísel, ���� = (�1,…, �k)´ je 
vektor neznámých parametr� a e = (e1,…,en)´ je vektor náhodných veli�in spl�ující 
podmínky  Ee = 0, var e = �2I . Parametr �2>0 rovn�ž není znám. Lze však pozorovat 
vektor Y. Vektor e je možno charakterizovat jako vektor chyb. T�mito chybami se 
rozum�jí chyby vyplývající z nep�esností p�i stanovování vektoru Y, n�kdy se pod takové 
chyby zahrnují i odchylky od p�esné lineární závislosti Y = X����. Vzhledem k tomu, že 
hodnost matice X je rovna k a že n>k, jde o regresní model. 
 Z dosavadních p�edpoklad� plyne, že EY = X����, var Y = �2I. Vektor ���� se odhaduje 
metodou nejmenších �tverc�, tj. z podmínky, že výraz S(����) = (Y - X����)´(Y - X����) má být 
minimální. Tento odhad ozna�íme b = (b1,…,bk)´. 
 Všechny pot�ebné p�edpoklady a v�ty o porovnávání n�kolika výb�r� a o regresních 
modelech jsou používány podle J. And�la [6] a K.Zváry [7] (p�evážn� v rámci použitého 
softwaru). Metodika a pr�b�h testování vychází z poznámek K. Zváry [7]  
 
3.6.2.  Popis dat 
 
 Praktický problém ovšem nastává hned na úvod, nebo� v tabulkách nejsou k dispozici 
všechny hodnoty pro všechny roky. Nej�ast�ji chybí hodnoty z „okrajových“ let, tj. 1990 
a 2004. Toto jsem obešel tak, že jsem pro chyb�jící hodnotu použil sousední, tj. 1991 
pro 1990 a 2003 pro 2004. Týká se to N�mecka, Rakouska a Nizozemí. U Velké 
Británie jednou �i dvakrát chyb�lo více „okrajových“ dat, ty jsem doplnil poslední 
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známou sousední hodnotou (nap�. pro roky 1999-2004 jsem dosadil hodnotu z roku 
1998). Podobn� tomu ale bylo i u N�mecka a Nizozemí. Toto již je velké ovlivn�ní dat, 
avšak vzhledem k tomu, že u Velké Británie chybí v�tšina dat pro po�et nemocnic a 
délku hospitalizace, stejn� jsem byl nucen v jejím p�ípad� zvolit základní model bez 
t�chto regresor� a jsem si v�dom toho, že i výsledek je tímto ovlivn�n. U po�t� 
nizozemských léka�� jsem použil lineární interpolaci pro roky 1992 až 1995 z hodnot let 
1991 a 1996, pro délku hospitalizace ve francouzských nemocnicích lineární interpolaci 
pro roky 1998 až 2002 z hodnot let 1997 a 2003. Pro po�et francouzských nemocnic 
jsem použil pro rok 1992 aritmetický pr�m�r z let 1991 a 1993, podobn� jako pro výši 
zdravotních náklad� v N�mecku pro rok 1991 aritmetický pr�m�r z let 1990 a 1992. U 
Francie chybí v�tšina dat pro po�et ambulantních kontakt�, i zde jsem byl nucen v jejím 
p�ípad� zvolit základní model bez tohoto regresoru, �ili  op�t je zde vliv na výsledek. 
Tabulkou bez jediné úpravy je Výše HDP, což se možná projevilo na výsledku testování. 
Proto tedy nelze s ur�itostí �íci, že dosažené výsledky jsou statisticky p�esné, nicmén� 
s t�mito daty lze st�ží dosáhnout lepších. 
 
3.6.3.  Postup analýzy a popis regresního modelu 
 

Použil jsem regresní model  

Yi = �0 + �1 xi1 + �2 xi2 + �3 xi3 + �4 xi4 + �5 xi5 + �6 xi6 + �7 xi7 + ei ,      i = 1,…,n 

kde Yi je výše zdravotních náklad� (zdrnakl), xi1 výše HDP (GDP), xi2 po�et nemocnic 
(nemoc), xi3 po�et l�žek (luzka), xi4 délka hospitalizace ve dnech (delka), xi5 po�et léka�� 
(lekari), xi6 po�et praktických léka�� (GPs), xi7 po�et ambulantních kontakt� (kontakty) 
(vše normováno tak, jak bylo zmín�no v úvodu) a ei je vektor chyb pro i-tý rok. 
Takovýto model je docela složitý, mým zám�rem tedy bylo získat co nejlepší podmodel 
(tj. s mén� regresory, nejlépe jedním �i dv�ma). Pro tyto ú�ely jsem se rozhodl použít 
statistický software R. Je testována hypotéza H0: �j = 0.  
 
 Vzhledem k nedostatku prostoru nastíním postup a výsledky jen pro jednu zemi (�R) 
a výsledky pro další zem� pak jen uvedu a okomentuji. 

 
K získání p�ehledu o chování jednotlivých regresor� jsem si zobrazil jejich vzájemné 

závislosti �ili matici vzájemných korelací i graf. 
 
> cor(d1) 
                GDP    zdrnakl      nemoc       luzka      delka     lekari 
GDP       1.0000000  0.9618875  0.5608342 -0.79923978 -0.8465596  0.8616217 
zdrnakl   0.9618875  1.0000000  0.6749889 -0.86763095 -0.9085045  0.9502399 
nemoc     0.5608342  0.6749889  1.0000000 -0.81244422 -0.7906303  0.6234689 
luzka    -0.7992398 -0.8676310 -0.8124442  1.00000000  0.9934317 -0.8527617 
delka    -0.8465596 -0.9085045 -0.7906303  0.99343171  1.0000000 -0.8955335 
lekari    0.8616217  0.9502399  0.6234689 -0.85276171 -0.8955335  1.0000000 
GPs       0.3473460  0.3688109 -0.1990683 -0.06560831 -0.1399919  0.5157323 
kontakty  0.7337038  0.7581497  0.7755283 -0.77483360 -0.7788023  0.6968956 
                 GPs   kontakty 
GDP       0.34734599  0.7337038 
zdrnakl   0.36881095  0.7581497 
nemoc    -0.19906832  0.7755283 
luzka    -0.06560831 -0.7748336 
delka    -0.13999188 -0.7788023 
lekari    0.51573232  0.6968956 
GPs       1.00000000  0.1270509 
kontakty  0.12705094  1.0000000 
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Nejprve jsem sestrojil základní regresní model se sedmi regresory. Výjimku tvo�í 

Velká Británie, nebo� tam jsou neúplná data o po�tu nemocnic a délce hospitalizace; a 
Francie – tam jsou neúplná data o po�tu ambulantních kontakt�. V tomto p�ípad� jsem 
tedy zvolil základní model s 5 regresory (resp. pro Francii se šesti) a dále postupoval 
obdobn�. Zvolil jsem model pouze s jednotlivými regresory, protože model se všemi 
interakcemi je p�íliš složitý (m�l by více než sto regresor�). 
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> cr<-lm(zdrnakl~GDP+nemoc+luzka+delka+lekari+GPs+kontakty,data=d1) 
> summary(cr) 
 
Call: lm(formula = zdrnakl ~ GDP + nemoc + luzka + delka + lekari + GPs + 
kontakty, data = d1) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-35.546  -7.108   0.866  10.166  22.461  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -806.838    552.318  -1.461  0.18745     
GDP            74.398      8.473   8.781 5.01e-05 *** 
nemoc         152.101     98.965   1.537  0.16820     
luzka        -169.316    115.829  -1.462  0.18719     
delka         138.327     72.558   1.906  0.09827 .   
lekari        627.396    129.722   4.836  0.00189 **  
GPs         -1725.630    956.397  -1.804  0.11416     
kontakty      -11.136     20.154  -0.553  0.59778     
 
Residual standard error: 23.46 on 7 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9956,     Adjusted R-squared: 0.9911  
F-statistic: 224.1 on 7 and 7 DF,  p-value: 1.079e-07�

 
V odstavci Coefficients je vždy vedle bodového odhadu bj uvedena st�ední chyba tohoto 
odhadu jjvS , testová statistika Tj pro test nulové hypotézy H0: �j = 0 a odpovídající 

dosažená hladina testu p�i oboustranné alternativ�. P�ípadná významnost testových 
statistik je ozna�ena b�žným zp�sobem pomocí hv�zdi�ek. Pod ozna�ením Residual 
standard error je statistika S, dále následují koeficient determinace R2 a upravený 
koeficient determinace R2

adj, F statistika pro test nulové hypotézy H0: �1 = �2 = ... �7 = 0  
a dosažená hladina testu (p-value). 
 

Poté jsem ov��il normalitu reziduí. (To jsem u�inil pomocí modul� normality a dagost 
naprogramovaných docentem K. Zvárou, který je poskytnul student�m p�i výuce 
p�edm�tu Regrese, modul dagost provádí testy normality a modul normality jej volá 
a vykreslí histogram a normální diagram.) 
 
> normality(resid(cr)) 
             skewness  kurtosis   omnibus 
statistics -1.5107993 0.7045666 2.7789287 
p-value     0.1308396 0.4810800 0.2492088 
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Postupn� jsou vylu�ovány jednotlivé regresory, až získám podmodel, který lze 
p�ijmout na hladin� � = 0,05. 
 
> cr5<-lm(zdrnakl~GDP+lekari,data=d1) 
> summary(cr5) 
 
Call: lm(formula = zdrnakl ~ GDP + lekari, data = d1) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-48.672 -27.794   1.494  18.557  62.929  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -626.716    150.520  -4.164  0.00131 **  
GDP           64.438      8.728   7.383 8.46e-06 *** 
lekari       384.728     61.410   6.265 4.16e-05 *** 
  
Residual standard error: 35.57 on 12 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9825,     Adjusted R-squared: 0.9796  
F-statistic: 336.7 on 2 and 12 DF,  p-value: 2.880e-11 

 
V podmodelu jsem op�t ov��il normalitu reziduí. 

 
> normality(resid(cr5)) 
            skewness   kurtosis   omnibus 
statistics 0.5484019 -0.4419260 0.4960432 
p-value    0.5834160  0.6585428 0.7803431 

 
 

Dále jsem provedl F-test o shodnosti rozptyl� modelu a podmodelu, abych zjistil, zda 
podmodel zamítám, nebo nezamítám a mohu jej tedy p�ijmout. Tento podmodel jsem se  
pro �R rozhodl p�ijmout i p�es výsledek F-testu, který se pohybuje kolem kritické 
hodnoty, vzhledem k výše zmín�ným výhradám k výsledk�m. U ostatních zemí u 
výsledných model� bylo výsledkem F-testu nezamítnutí modelu (na hladin� � = 0,05). 
 
> anova(cr5,cr) 
Analysis of Variance Table 
 
Model 1: zdrnakl ~ GDP + lekari 
Model 2: zdrnakl ~ GDP + nemoc + luzka + delka + lekari + GPs + kontakty 
  Res.Df   RSS Df Sum of Sq      F  Pr(>F)   
1     12 15185                               
2      7  3853  5     11332 4.1175 0.04598 * 

 
 Odvození podmodelu mohla ovlivnit multikolinearita – na ni ukazuje korela�ní matice. 
K ov��ení multikolinearity jsem použil modul vif (op�t naprogramovaný docentem 
K. Zvárou). Z jeho výstupu je možno vy�íst, jak vzájemná závislost regresor� (sloupec 
R2) zv�tšila rozptyl odhad� koeficient� (sloupec VIF). 
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> vif(cr5) 
             beta0      VIF       R2       tol        vjj 
X0GDP    0.5556511 3.881867 0.742392 0.2576080 0.06019493 
X0lekari 0.4714788 3.881867 0.742392 0.2576080 2.98028407 

 
Provedl jsem i Durbin�v-Watson�v test nezávislosti veli�in e1,…,en , abych zjistil 

p�ípadnou korelaci reziduí, p�estože po�et pozorování je p�íliš malý. (Provád�l jsem jej 
postupným výpo�tem, výsledky jsem postupn� porovnával s tabulkou kritických hodnot 
pro tento test. Výsledky lze p�ijmout na hladin� 0,05.) Výsledkem tohoto testu je, že 
nelze zamítnout hypotézu, že rezidua výsledného modelu jsou nezávislá. 

 
> u<-cr5$residuals 
> n<-15; pom1<-0; pom2<-u[n]^2 
> for (j in 1:(n-1)) 
+ { pom1<-pom1+(u[j+1]-u[j])^2; pom2<-pom2+u[j]^2} 
> Durbin<-pom1/pom2 
> Durbin 
        2  
0.9520114 
 

Konkrétní hodnota pro �R vyšla 0,952; p�i�emž interval pro daný podmodel je 
(0,82 ; 1,75). Hodnoty a postup pro ostatní zem� jsou v p�íloze. 
 

Na záv�r jsem ješt� prozkoumal grafy podmodelu, zda mohu p�ijmout správnost 
podmodelu, p�ípadn� odhalit heteroskedasticitu reziduí. 
 
Rezidua v pr�b�hu �asu:  

 
Rezidua oproti regresor�m: 
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Rezidua oproti odhadu 
�

y : 

 
 
Avšak grafy ani v jednom p�ípad� nenasv�d�ují, že by šlo o heteroskedasticitu. 
 

Díky všem t�mto opat�ením tedy vyslovuji tento záv�r:  
Provedená diagnostika v žádném p�ípad� nevypovídá o heteroskedasticit� ani 

o nesprávn� zvoleném modelu, ani nenazna�uje, že by bylo pot�eba provést n�jaké 
transformace jednotlivých veli�in. Tento d�vod spole�n� s normalitou reziduí a vysokou 
hodnotou R2 m� vede k záv�ru, že jsem získal kvalitní modely. 
 
3.6.4. Výsledné modely 

 
Výsledné modely jsou tedy tyto: 

 
Rakousko 
 
> rak5<-lm(zdrnakl~GDP+lekari,data=d2) 
> summary(rak5) 
 
Call: lm(formula = zdrnakl ~ GDP + lekari, data = d2) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-132.26  -47.16  -14.26   36.16  169.51  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -1950.229    183.274 -10.641 1.82e-07 *** 
GDP            17.685      7.652   2.311   0.0394 *   
lekari       1311.267     70.875  18.501 3.46e-10 *** 
 
Residual standard error: 88.24 on 12 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9809,     Adjusted R-squared: 0.9777  
F-statistic: 307.8 on 2 and 12 DF,  p-value: 4.886e-11 
 
> normality(resid(rak5)) 
            skewness  kurtosis   omnibus 
statistics 1.1321801 0.2909005 1.3664549 
p-value    0.2575587 0.7711274 0.5049846 
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Francie 
 

Ve Francii se jako první p�ijatelný model jevil model s regresory luzka, lekari a GPs, 
ale ten vykazoval p�ilišnou multikolinearitu: 
 
> vif(fr3) 
              beta0       VIF         R2        tol        vjj 
X0luzka  -1.9405459 49.171892 0.97966318 0.02033682   7.857742 
X0lekari -0.9999154 49.433360 0.97977075 0.02022925 367.264394 
X0GPs     0.1234597  1.062769 0.05906186 0.94093814 429.275165 

 
 Proto jsem p�i novém hledání podmodelu jako první vylou�il regresor léka�i a získal 
tak výsledný model: 
 
> fr8<-lm(zdrnakl~luzka+delka,data=d3) 
> summary(fr8) 
 
Call: lm(formula = zdrnakl ~ luzka + delka, data = d3) 
 
Residuals: 
   Min     1Q Median     3Q    Max  
-93.13 -51.37  10.10  56.14 101.56  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  7278.90     393.11  18.516 3.42e-10 *** 
luzka        -795.31      33.04 -24.071 1.59e-11 *** 
delka         150.82      37.81   3.989  0.00180 **  
 
Residual standard error: 72.95 on 12 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9818,     Adjusted R-squared: 0.9788  
F-statistic: 324.2 on 2 and 12 DF,  p-value: 3.602e-11  
 
> normality(resid(fr8)) 
            skewness    kurtosis   omnibus 
statistics 0.1530864 -1.85222227 3.4541628 
p-value    0.8783302  0.06399391 0.1778026 
 
 
N�mecko 
 
> nem5<-lm(zdrnakl~nemoc+kontakty,data=d4) 
> summary(nem5) 
 
Call: lm(formula = zdrnakl ~ nemoc + kontakty, data = d4) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-124.75  -47.22  -25.20   67.89  103.31  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  6007.75    1320.92   4.548 0.000668 *** 
nemoc       -1441.25     267.54  -5.387 0.000163 *** 
kontakty      420.13      33.09  12.696 2.57e-08 *** 
 
Residual standard error: 77.2 on 12 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.971,      Adjusted R-squared: 0.9662  
F-statistic: 200.8 on 2 and 12 DF,  p-value: 5.965e-10  
 
> normality(resid(nem5)) 
             skewness   kurtosis   omnibus 
statistics -0.2261797 -1.4914100 2.2754609 
p-value     0.8210617  0.1358539 0.3205457 
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Nizozemí 
 
 U Nizozemí už p�i základním modelu vyšel následující výsledek normality reziduí, 
který lze akceptovat na hladin� 0,01: 
 
> normality(resid(niz)) 
              skewness   kurtosis      omnibus 
statistics -2.50605144 2.14030869 10.861215089 
p-value     0.01220879 0.03232983  0.004380434 

 
 U výsledného model již byly všechny hodnoty v po�ádku. 
 
> niz5<-lm(zdrnakl~GDP+lekari,data=d5) 
> summary(niz5) 
 
Call: lm(formula = zdrnakl ~ GDP + lekari, data = d5) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-153.927  -60.689    4.805   62.155  164.294  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -1740.25     182.11  -9.556 5.84e-07 *** 
GDP            31.82       8.33   3.819  0.00244 **  
lekari       1030.69      89.42  11.526 7.57e-08 *** 
 
Residual standard error: 88.46 on 12 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.974,      Adjusted R-squared: 0.9697  
F-statistic: 225.2 on 2 and 12 DF,  p-value: 3.058e-10  
 
> normality(resid(niz5)) 
            skewness  kurtosis   omnibus 
statistics 0.3159972 0.1299764 0.1167481 
p-value    0.7520046 0.8965851 0.9432970 

 
 
Velká Británie 
 
> uk2<-lm(zdrnakl~GDP+lekari+GPs,data=d6) 
> summary(uk2) 
 
Call: lm(formula = zdrnakl ~ GDP + lekari + GPs, data = d6) 
 
Residuals: 
   Min     1Q Median     3Q    Max  
-55.04 -29.97 -17.68  26.26  76.05  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -9413.43    1034.61  -9.099 1.88e-06 *** 
GDP           -31.57      10.70  -2.949   0.0132 *   
lekari       1351.67     148.94   9.075 1.93e-06 *** 
GPs         15156.43    2083.65   7.274 1.59e-05 *** 
 
Residual standard error: 44.69 on 11 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9931,     Adjusted R-squared: 0.9912  
F-statistic: 528.6 on 3 and 11 DF,  p-value: 3.623e-12 
 
> normality(resid(uk2)) 
            skewness   kurtosis   omnibus 
statistics 0.9453913 -0.6197400 1.2778425 
p-value    0.3444591  0.5354289 0.5278616 
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  Jak je vid�t, v každé zemi vyšel jiný model. V �R, v Rakousku a Nizozemí závisí výše 
zdravotních náklad�  na výši HDP a po�tu léka��, ve Francii na po�tu l�žek a délce 
hospitalizace, v N�mecku na po�tu nemocnic a po�tu ambulantních kontakt�, ve Velké 
Británii na výši HDP, po�tu léka�� a po�tu praktických léka��. 

 
3.6.5.  Srovnání mezi státy 

 
Vyjma Francie a N�mecka mají výsledné modely jednu v�c spole�nou, a to regresory 

Výše HDP a po�et léka��. 
Pro srovnání mezi zem�mi jsem se tedy pokusil ješt� o porovnání model� s jedním 

regresorem, a to model� závislosti výše zdravotních náklad� na výši HDP, 
tj. Yi = �0 + �1 xi1 + ei , i = 1,…,n. Nyní jsem se ovšem pokusil porovnat tyto modely 
p�ímo mezi jednotlivými státy. 

 
P�íklad pro �R: 
 
> cr11<-lm(zdrnakl~GDP,data=d1) 
> summary(cr11) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP, data = d1) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-109.37  -54.91    3.43   57.01  123.05  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  301.892     51.996   5.806 6.11e-05 *** 
GDP          111.549      8.795  12.683 1.07e-08 *** 
 
Residual standard error: 70.63 on 13 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9252,     Adjusted R-squared: 0.9195  
F-statistic: 160.9 on 1 and 13 DF,  p-value: 1.073e-08  
 
> normality(resid(cr11)) 
            skewness   kurtosis   omnibus 
statistics 0.2557048 -0.8521589 0.7915598 
p-value    0.7981788  0.3941259 0.6731548 
 
 U všech ostatních zemí rovn�ž vyšla normalita reziduí. 
 
 Hodnota R2 pro �R je 0,9252; pro Rakousko  0,4355; pro Francii 0,4461; pro 
N�mecko 0,1657; pro Nizozemí 0,6867; pro UK 0,895. To lze interpretovat tak, že výše 
zdravotních náklad� nejvíce závisí na výši HDP v �R, pak ve Velké Británii, dále 
postupn� v Nizozemí, Francii, Rakousku a nejmén� v N�mecku. 
  

Toto koresponduje s teoretickou úvahou závislosti náklad� v t�chto zemích, nebo� 
v n�meckém systému zdravotního pojišt�ní je nejv�tší podíl soukromého zdravotního 
pojišt�ní z t�chto zemí, tzn. závisí na HDP nejmén� – v kontrastu s �R, kde je sice také 
systém ve�ejného zdravotního pojišt�ní, který ovšem zatím funguje spíše jako forma 
dan�. Proto je v �R nejv�tší závislost na HDP. Následuje Velká Británie s Národní 
zdravotní službou a posléze další zem�. 
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4. Role soukromého zdravotního pojišt�ní ve financování zdravotnictví 
 
4.1.  �eská republika 
 

Soukromé zdravotní pojišt�ní u nás neexistuje v samostatné form� jako v n�kterých 
jiných zemích našeho výb�ru, pouze jako dopl�kové p�ipojišt�ní. Ve�ejné zdravotní 
pojišt�ní pokrývá celých 100% populace.  
 Uvedeme zde tedy aspo� rizika, která si lze u nás p�ipojistit pomocí tohoto 
soukromého pojišt�ní. T�mito riziky jsou p�evážn� náklady spojené s lé�bou, ale lze 
pojistit i nadstandardní pé�i, nap�. jednol�žkový pokoj v nemocnici s nadstandardním 
vybavením a stravou, použití dražších lék� a materiálu apod. 

Tato pojišt�ní jsou pojišt�ní denní dávky p�i pracovní neschopnosti, pojišt�ní denní 
dávky p�i pobytu v nemocnici, pojišt�ní úhrady zubního ošet�ení a stomatologického 
materiálu, pojišt�ní invalidity (nabízí je více pojiš�oven, ale p�evážn� formou p�ipojišt�ní 
k životnímu pojišt�ní). Dále se ojedin�le vyskytují n�které další typy soukromého 
zdravotního pojišt�ní jako pojišt�ní úhrady chirurgických zákrok�, pojišt�ní úhrad lék� 
a prost�edk� zdravotnické techniky a pojišt�ní dlouhodobé pé�e. Úhradu zdravotní pé�e 
zajiš�uje rovn�ž pojišt�ní lé�ebných výloh v zahrani�í, které je však �azeno do jiného 
pojistného odv�tví než soukromé zdravotní pojišt�ní, a to pojišt�ní asistence osobám 
v nouzi p�i cestování. 

Existuje i pojišt�ní závažných onemocn�ní, to se ovšem neprovozuje jako soukromé 
zdravotní pojišt�ní, ale jen jako p�ipojišt�ní k životnímu pojišt�ní (poskytují jej všechny 
významné životní pojiš�ovny). 

Soukromé zdravotní pojišt�ní tedy logicky nemá takový význam jako v jiných zemích 
našeho výb�ru, nicmén� jeho d�ležitost m�že stoupat. Využívají jej totiž p�edevším lidé 
s vyššími p�íjmy. D�vodem je nap�íklad výše náhrady p�íjmu v nemoci, tzv. nemocenská, 
která je stanovena jako procento p�íjmu, ovšem je stanovena horní mez. Lidé s vyššími 
p�íjmy tedy bez výjimky dostanou pouze tuto mezní �ástku, i když by procentuáln� m�l 
být tento p�íjem vyšší. A zde je práv� prostor pro soukromé p�ipojišt�ní.  
 
 
4.2.  Rakousko 
 

Vysoký podíl rakouské populace je krytý zákonným pojišt�ním, hlavní funkcí 
soukromého zdravotního pojišt�ní tedy dnes je poskytovat krytí za lé�bu poskytovanou 
léka�i, kte�í nemají smlouvu s p�íslušnou pojistnou institucí nebo krýt náklady 
dodate�ného komfortu v p�ípad� p�ijetí do nemocnice. 

Narozdíl od zákonného pojišt�ní je soukromé zdravotní pojišt�ní založeno na 
soukrom� právním kontraktu mezi spole�ností a pojišt�ným. Pojistné je  vypo�ítáno na 
základ� aktuárských (pojistn� technických) kritérií. 
 
4.2.1.  Historie soukromého zdravotního pojišt�ní 
 

Soukromé zdravotní pojišt�ní v Rakousku p�ipravilo cestu zákonnému sociálnímu 
pojišt�ní. Princip sdružování jednotlivc� pro zabezpe�ení vzájemné pomoci v p�ípad� 
nemoci nebo pracovní neschopnosti nejprve vykrystalizoval v po�áte�ních druzích 
soukromého zdravotního pojišt�ní a byl postupn� za�len�n do legislativy ve form� 
zákonného sociálního pojišt�ní. 
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Hlavními legislativními nástroji formujícími podstatu soukromého zdravotního 
pojišt�ní jsou Zákon o pojistném dozoru z roku 1978 (novelizovaný v roce 1994) 
a Zákon o pojistných smlouvách z roku 1958 (také novelizovaný v roce 1994). Zákon 
o pojistném dozoru má základy ve Sdružujícím patentu z roku 1852. Pojistné organizace 
fungovaly jako "sdružení pro pojistné operace" a dokonce podléhaly státnímu dozoru, 
aby byly chrán�ny zájmy �len� sdružení. 

Dlouhou dobu plnilo soukromé i zákonné zdravotní pojišt�ní stejné funkce, p�estože 
se každé týkalo r�zných skupin obyvatelstva. Tento stav událostí se zcela zm�nil se 
zavedením Zákona o všeobecném sociálním zabezpe�ení z roku 1955 a následným 
postupným zahrnutím tém�� všech skupin obyvatelstva – zvlášt� samostatn� 
podnikajících (OSV�) – do schématu zákonného pojišt�ní. Dnes je soukromé zdravotní 
pojišt�ní tém�� výhradn� dopl�kovým pojišt�ním. V posledních letech bylo p�ijato 
n�kolik rozši�ujících pozm��ovacích návrh� k ob�ma výše zmín�ným zákon�m 
v d�sledku rakouské ú�asti na jednotném evropském trhu a p�evedení zákon� EU do 
národního práva (obzvlášt� prost�ednictvím novelizací zákon� z roku 1994). 

D�sledkem t�chto novelizací Zákona o pojistném dozoru je: 
- "Kontrola materiálu" se již nepoužívá. 
- Schválení nebo pravidelné p�edložení pojistných podmínek již není déle 

požadováno, ale nadále se požaduje, aby výpo�etní základy použité pro výpo�et 
sazeb a technických rezerv pro "zdravotní pojišt�ní provozované na základ� 
životního pojišt�ní" byly p�edkládány pravideln�. 

- Jako protihodnota absence schválení obchodních podmínek byla rozší�ena 
povinnost pojistitele sd�lit informace (pou�ení). 

- V d�sledku novelizace Zákona o pojistné smlouv� byly poprvé zavedeny zákonné 
finan�ní rezervy výslovn� se vztahující k zdravotnímu pojišt�ní. 

Na zdravotní pojišt�ní je nahlíženo jako na "celoživotní smlouvu" a tím zp�sobem, že 
vylu�uje nastavování �asových mezí a právo pojistitele smlouvu zrušit. Výjimkami jsou 
skupinové pojistné smlouvy, nemocenské dávky a smlouvy o stomatologickém pojišt�ní. 

Vzhledem k tomu, že není požadováno schválení sazeb a smlouvy musí být doživotní, 
mohou být p�edepsány regula�ní faktory pro úpravu pojistného, které musí být schváleny 
a p�ezkoušeny. 

Jako regula�ní faktory jsou povolené následující faktory: 
- dohodnutý index obecných náklad�, 
- zvýšení pr�m�rné délky života pojišt�ného podle této sazby, 
- zvýšení míry úmrtnosti, 
- zvýšení náklad� schémat zákonného pojišt�ní, 
- zm�ny ve zdravotním systému. 
Zdravotní pojiš�ovny jsou nuceny z�ídit rezervy na stárnutí, aby p�edcházely 

zvyšujícímu se pojistnému vyplývajícímu z vyššího výskytu nemocí ve stá�í. 
M�že být podána žaloba proti pojistiteli jménem pojistného dozor�ího orgánu, navíc k 

tomu Obchodní komorou, Komorou pracujících a Spot�ebitelskou informa�ní asociací, a 
to vzhledem ke škodám, které nedovolené zm�ny provedly na smlouv�. 

Navíc ti, kdo jsou pojišt�ni skupinovou pojistnou smlouvou, dostali právo 
pokra�ování tohoto krytí pomocí individuální pojistné smlouvy s pojistným vypo�teným 
podle vstupního v�ku pojišt�nce. Pojišt�ní musí být schopni p�evedení smlouvy bez 
rizika, že budou p�ezkoumáni a bude zavedeno nové kvalifika�ní období (�ekací doba). 
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4.2.2.  Poskytovatelé soukromého zdravotního pojišt�ní a rozsah náhrad 
 

Smlouvy sjednané se soukromými zdravotními pojistiteli (2,75 milión�) zpravidla 
poskytují pojišt�ní nemocni�ních náklad� (pokrývající 1 087 474 pojišt�ných, p�ibližn� 
13,5% celkové populace na konci roku 1995) nebo pojišt�ní denních dávek p�i 
hospitalizaci (pokrývající 1 661 963 pojišt�ných, p�ibližn� 21% celkové populace na 
konci roku 1995). V p�ípad� pojišt�ní nemocni�ních náklad� jsou hrazeny ubytovací 
náklady, lé�ebné náklady a náklady na materiál. V Rakousku je tento druh soukromého 
pojišt�ní obecn� sjednáván jako pojistka k dopln�ní zákonného zdravotního pojišt�ní. 
Poskytuje krytí pro mimo�ádné náklady pobytu v nadstandardním nemocni�ním pokoji ve 
státní neziskové nemocnici nebo sanatoriu a zejména nabízí lepší náhrady ve smyslu 
kvality než zákonné zdravotní pojišt�ní (volný výb�r léka�e, pohodln�ji za�ízený pokoj, 
menší po�et l�žek na pokoji, neomezené návšt�vní hodiny, výb�r menu atd.). 

V roce 1996 �inil p�íjem pojistného 16 033 milión� šilink�, tj. 1 265 milión� eur (+3% 
ve srovnání s p�edchozím rokem) oproti nárok�m dosahujícím 11 898 milión� šilink� (tj. 
865 milión� eur), ze kterých 9 462 milión� šilink� (tj. 687,5 milión� eur) p�edstavuje 
náhrady za nemocni�ní náklady, což �iní 79,5%, ze kterých 45% p�ipadá na náhradu za 
tzv. provozní náklady a 55% na náhradu za poplatky. V letech 1992-1996 vzrostly 
nároky v soukromém zdravotním pojišt�ní o 26,16% a náhrady za nemocni�ní náklady o 
28,74%. 

Dodate�né výdaje na ošet�ovací poplatky a poplatky léka��m, které vyplývají 
z pojišt�ncova rozhodnutí volit vyšší (nadstandardní) poplatkové kategorie nebo za lé�bu 
v soukromé nemocnici jsou obecn� vyrovnány v plném rozsahu mezi soukromým 
pojistitelem a nemocnicí. 

Rozhodnutím Ústavního soudu z roku 1995  mohou v budoucnu ve�ejné nemocnice 
v Horním Rakousku požadovat od pacient�, požadujících nadstandardní pé�i, doplatek 
náklad� spojených s t�mito nadstandardními výkony. 

Pojišt�ní denní dávky p�i hospitalizaci je pojišt�ní pen�žité dávky, které platí stálou 
�ástku za denní pobyt v nemocnici bez požadavku p�ezkoumání vzniklých náklad�. 
Tento druh pojišt�ní m�že být sjednán samostatn� nebo spolu s pojistkou na nemocni�ní 
výlohy, p�estože to není p�íliš b�žné. 

Pojišt�ní pro ambulantní léka�ské ošet�ení m�že být sjednáno pouze spolu s jedním 
z typ� výše zmín�ných nemocni�ních pojišt�ní. Toto spojení je známé jako "pojišt�ní 
lé�ebných výdaj�" a volí jej p�evážn� lidé, kte�í nejsou kryti zákonným schématem. 
Tento druh pojišt�ní je p�íležitostn� sjednán pojišt�nými, kte�í jsou kryti zákonným 
schématem, ale kte�í si nep�ejí konzultovat s léka�i financovanými zdravotním pojišt�ním 
(nebo kte�í cht�jí další volbu) nebo jejichž pojiš�ovací organizace poskytuje pouze 
�áste�nou úhradu ceny ambulantní lé�by. Ve �ty�ech rakouských spolkových zemích 
soukromí pojistitelé ustanovili rámcové dohody pro stanovenou léka�skou profesi s 
léka�skými asociacemi týkajícími se regulace p�ímého vyrovnání poplatk� doktor�m za 
ambulantní úkony (ale ne za další služby). V osmi spolkových zemích byla dohoda 
provedena s denními nemocnicemi nebo dalšími nemocnicemi pro krytí provozních 
náklad� vykonaných na ambulantním nebo denním základ�.  

Pojišt�ní nemocenských dávek a pojišt�ní pro cesty a pobyt v zahrani�í jsou stále 
k dispozici jako další zvláštní forma pojišt�ní v Rakousku. Pojišt�ní nemocenských dávek  
je také pojišt�ní pen�žitých dávek. Po vypršení dohodnuté karen�ní lh�ty vyplácí tento 
druh pojišt�ní dohodnutou �ástku za celkovou denní pracovní neschopnost bez ohledu na 
to, zda je lé�ba provád�na na nemocni�ním nebo ambulantním základ�. 
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Pojišt�ní pro cesty a pobyt  v zahrani�í je sjednáno pro pevný �asový interval, totiž 
délku trvání zahrani�ní návšt�vy. Tento druh pojišt�ní hradí 90% z ceny nemocni�ní nebo 
ambulantní lé�by, která se v cizin� stane nezbytnou, až do výše dohodnuté maximální 
�ástky, v závislosti na dokladu o lé�b�. 
 
4.2.3.  Da�ové ošet�ení soukromého zdravotního pojišt�ní  
 

Pojistné soukromého zdravotního pojišt�ní je vypo�ítáno podle pojistn� technických 
postup�. Závisí na pln�ní dohodnutém ve smlouv�, vstupním v�ku a pohlaví pojišt�nce a 
podléhá 1% dani z pojišt�ní. 

Bez ohledu na druh p�íslušného soukromého zdravotního pojišt�ní, veškeré pojistné 
soukromého zdravotního pojišt�ní a p�ísp�vky jsou odpo�itatelné ze zdanitelného p�íjmu 
jako zvláštní náklady. Nicmén� platby týkající se soukromého zdravotního pojišt�ní jsou 
ode�teny spolu s dalšími zvláštními náklady. Byl stanoven ro�ní nejvyšší limit pro 
celkové sociální náklady za da�ového poplatníka a nepracujícího druha na 40 000 šilink�, 
tj 2 907 eur (plus dalších 20 000 šilink�, tj. 1 453,5 eur, pokud jsou tam nejmén� t�i d�ti, 
které nemohou být zohledn�ny jako nestandardní výlohy). 

25% doložených zvláštních náklad� m�že být použito k ú�el�m snížení dan�, nejvýše 
však k maximálnímu limitu. Od roku 1996 již není zdravotní pojišt�ní zcela odpo�itatelné 
z da�ového základu zdanitelných ro�ních p�íjm� nad 700 000 šilink� (tj. 50 871 eur) 
a odpo�et pro výd�lky od 500 000 do 700 000 šilink� (tj. od 36 336 do 50 871 eur) je 
odpo�ítáván lineárn� (k 1.1.1997). 

Všeobecn� vzato, pln�ní soukromého zdravotního pojišt�ní je osvobozeno od dan� 
z p�íjmu: toto se týká jak pojišt�ní nemocni�ních náklad� tak pojišt�ní  denních dávek p�i 
hospitalizaci (od 1.1.1989). 
 
Da�ové ošet�ení p�íjm� nemocnic a doktor� 

A. Ve�ejnoprávní nemocnice nebo neziskové nemocnice 
S ú�inností od 1.1.1997, p�íjmy nemocnic provozovaných na ve�ejnoprávním nebo 

neziskovém základu jsou um�le osvobozeny od DPH, tj. ke službám poskytnutým po  
1.1.1997 již déle není p�ipo�ítávána DPH. Sou�asn� tyto nemocnice ztratily právo na 
odpo�et dan� placené p�edem.  

Nemocnice, které byly od 1.1.1997 um�le osvobozeny od daní, obdrží podporu 
nahrazující finan�ní b�emeno zp�sobené ztrátou práva na odpo�et p�edplacené dan�. 

P�i výpo�tu podpory musí být 10% z p�íjmu z plateb ve zvláštní skupin� a z plateb od 
soukromých pacient� ode�teno ze splatné zálohy na da�. Jestliže 10% z p�íjmu z plateb 
ve zvláštní skupin� a z plateb od soukromých pacient� �iní více než splatná záloha na 
da�, nadm�rná �ástka musí být automaticky zaplacena jako "speciální da�" da�ovým 
ú�ad�m. Následkem toho osvobození nemocnice od dan� je zrušeno tam, kde se týká 
p�íjmu od soukromých pacient�. 

B. Ziskové soukromé nemocnice 
Zpravidla budou výnosy ziskových soukromých nemocnic také v budoucnu podléhat 

snížené sazb� 10%. Požadavek na odpo�et p�edplacené dan� je ponechán.  
C. Léka�i 
P�íjem ze služeb poskytovaných léka�em je um�le osvobozen od dan� s ú�inností od 

1.1.1997, takže nadále není p�idáváno k ú�t�m žádné DPH. Sou�asn� léka�i ztratili sv�j 
nárok na odpo�et p�edplacené dan�. Léka�i by m�li obdržet podporu odškod�ující tuto 
ztrátu. Výše podpory je stanovena na�ízením ministerstva financí ve shod� 
s ministerstvem sociálních v�cí. 
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4.2.4.  Sou�asná pozice a budoucí vyhlídky 
 

Soukromé zdravotní pojišt�ní je spole�n� se zákonným pojišt�ním ovliv�ováno 
nep�etržitým zvyšováním cen služeb zdravotní pé�e. Jestliže soukromí zdravotní 
pojistitelé poskytují formu dobrovolného dopl�kového pojišt�ní - a neexistuje d�vod 
p�edpokládat n�jakou podstatnou zm�nu v rozd�lení zodpov�dností mezi soukromým 
a zákonným zdravotním pojišt�ním v blízké budoucnosti - budou muset vyvinout 
dokonce v�tší úsilí k omezení náklad� než to, které �iní sektor zákonného pojišt�ní. 
P�evád�ní lé�by z nemocni�ního do ambulantního sektoru, kde jsou nižší náklady (rozdíl 
v cen� se odráží v jejich sazbách), smlouvy s poskytovateli ambulantní lé�by a další 
pobídky jsou pokládány soukromými zdravotními pojistiteli za jeden z nejefektivn�jších 
zp�sob� udržení náklad�. 

V zásad� soukromí  zdravotní pojistitelé pohlížejí na služebn� související systém 
financování nemocnic (LKF systém) p�ízniv�. Nicmén� otázka slu�ování soukromých 
pojistitel� do LKF systému, který by p�icházel v úvahu, natolik nevyvstává, nebo� nov� 
financovaný systém bude muset platit ty služby, které budou muset být poskytnuty pro 
všechny pacienty stejn� bez ohledu na druh poplatku. Avšak v LKF systému soukromí 
pojistitelé pokryjí jen ty náklady pro pacienty ve zvláštní kategorii, které ve skute�nosti 
vyplývají z dodate�ných služeb zvláštní kategorie. Uvedení  LKF systému nemá žádné 
bezprost�ední ú�inky na soukromé zdravotní pojiš�ovny co se týká poplatk� 
nestandardního druhu. Na otázku zajišt�ní kvality, zvlášt� ve zdravotnické oblasti, zajisté 
bude nahlíženo s v�tším významem než p�edtím. 
 
 
4.3.  Francie 
 
4.3.1.  Historie soukromého zdravotního pojišt�ní 
 

Asociace vzájemné pomoci, jednající jako jednotný orgán, byly prvními organizacemi 
ve Francii, které nabízely svým �len�m ochranu proti finan�ním d�sledk�m nemoci. 
Musely získat d�v�ru pro p�ípravu cesty moderního konceptu zabezpe�ení pokrytí t�chto 
rizik. 

Ponecháme-li stranou množství pokus� zavést schémata skupinového pojišt�ní na 
za�átku devatenáctého století, soukromé zdravotní pojišt�ní v jeho nejmodern�jší form� 
se za�alo rozvíjet až v letech bezprost�edn� následujících po zavedení a uskute�n�ní 
státních pojistných schémat (1930). 

Soukromí pojistitelé poskytovali krytí pro samostatn� podnikající (OSV�), kte�í 
nebyli zahrnuti v rozsahu státního schématu, toto krytí (limitováno zpo�átku úhradou 
náklad�) bylo poskytnuto v d�sledku nemoci nebo operace. Následn� bylo krytí 
rozší�eno, aby bylo zahrnuto riziko pracovní neschopnosti nebo invalidity. 

Sou�asn� soukromí pojistitelé za�ali prost�ednictvím skupinového pojišt�ní nabízet 
zam�stnanc�m typy krytí, u kterých by získali dávky dopl�ující ty, které byly placeny 
v základním schématu. 

Zavedení sociálního zabezpe�ovacího schématu pro zam�stnance v pr�myslu 
a obchodu dle p�edpis� schválených v roce 1945 nep�ineslo prakticky žádnou zm�nu 
t�chto pom�r�. 

Zavedení nezávislých zákonných zabezpe�ovacích schémat pro OSV� v roce 1961 
a 1969 (schémata AMEXA a TNS) omezilo soukromé pojistitele do role dopl�kových 
pojistitel� v zabezpe�ení pojišt�ní náklad� zdravotní pé�e. 
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4.3.2.  Poskytovatelé soukromého zdravotního pojišt�ní  
 

Soukromé zdravotní pojišt�ní m�že být uzav�eno pouze „úrazovými“ neživotními 
pojiš�ovnami, které k tomu získaly zvláštní povolení, a to ve shod� se sou�asn� platnými 
p�edpisy. 

Existuje výjimka z tohoto zákona, v níž životní pojiš�ovny mohou krýt riziko 
invalidity „z jakékoli p�í�iny“ a smrti zp�sobené úrazem bu� formou p�ímého krytí nebo 
jako dopl�kové krytí u smlouvy životního pojišt�ní. 

Všechny pojiš�ovny ur�ené Pojistným zákonem jsou pod�ízeny pravomoci a dozoru 
finan�ního �editelství Ministerstva pro ekonomické a finan�ní záležitosti. P�ibližn� 150 
�lenských spole�ností, které jsou sou�ástí Francouzské federace pojiš�oven (FFSA), 
uzavírá zdravotní pojišt�ní ve form� individuálních nebo skupinových smluv. Žádná 
z t�chto spole�ností neuzavírá pouze zdravotní pojišt�ní. 

Soukromé zdravotní pojišt�ní, stejn� jako další pojistné �innosti, je ur�eno Zákonem o 
smluvním pojišt�ní ze 13. �ervence 1930 a zákonem z 31. prosince 1989 o zákonném 
sociálním zabezpe�ení, který je nyní zahrnut v Pojistném zákon�. 

Vzájemný sektor, který zaujímá velmi významnou pozici, se rozvinul soub�žn� 
s tradi�ními pojistnými �innostmi. Zvláštní výnos o vzájemném pojišt�ní z roku 1945 byl 
potom zahrnut do Vzájemného zákona, který byl novelizován v roce 1985. 

Vzájemný sektor, který je organizován na zam�stnanecké nebo místní bázi, se skládá 
ze všech vzájemných organizací, které se rozvinuly z již d�íve existujících vzájemných 
podp�rných asociací. 
 
4.3.3.  Rozsah náhrad 
 

Podíl soukromého sektoru ve zdravotnictví je v sou�asnosti omezen zajišt�ním 
zákonného pojišt�ní a také možností zabezpe�ení krytí s plnou náhradou škod pro rizika 
pracovní neschopnosti nebo invalidity, která nejsou kryta zákonnými schématy pro 
OSV�, spole�n� se zdravotním pojišt�ním pro velmi omezené kategorie populace 
nezahrnuté do zákonného schématu (mezinárodní pracovníky, francouzské ob�any 
v cizin� atd.). 

Na pozadí t�chto okolností, a také jako sou�ást svých tradi�ních pojistných �inností, 
usilují soukromé zdravotní pojiš�ovny o uspokojení požadavk� zákazník� tím, že nabízejí 
neoby�ejn� široký rozsah typ� krytí poskytujících úhrady v p�irozené podob� (úhrada 
lé�ebných náklad�) a v hotovosti (krytí pro rizika pracovní neschopnosti a invalidity 
a paušální nemocni�ní dávky) bu� na samostatné nebo všeobecné bázi. 

Krytí pro úhradu lé�ebných náklad� umož�uje úplnou nebo �áste�nou refundaci 
výdaj�, které jsou pro pojišt�ného povinné (spoluú�ast pacienta) podle zákonného 
schématu, kterému náleží, a m�že také zahrnovat ur�ité výdaje, které nejsou v tomto 
schématu poskytovány (nap�íklad dodate�né výlohy za soukromý pokoj, paušální splátky 
za lé�ení v nemocnici, n�které nadm�rné výlohy apod.). Soukromí pojistitelé jsou mén� 
zainteresováni, aby poskytovali úhradu za nemocni�ní lé�bu, jejíž náklady jsou kryty 
p�evážn� sociálním zabezpe�ením, a hradí hlavn� náklady za ambulantní lé�bu: více než 
t�i �tvrt� jejich dávek kryje lé�bu u doktora, léky, stomatologickou pé�i, brýle a 
ortopedické pom�cky. 

V závislosti na smluvním limitu splatné �ástky, který je stanoven na základ� p�íjmu 
pojišt�ného v reálných pom�rech, krytí formou pen�žních dávek umož�uje platby 
následujícího: 
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��Denní nemocenská srážka v p�ípad� krátkodobé pracovní neschopnosti 
zap�í�in�né nehodou nebo nemocí. Zpravidla je lh�ta plateb pln�ní stanovena na 
365 dní ro�n�, pln�ní je splatné od data pracovní neschopnosti. Na požádání 
m�že být toto krytí poskytnuto až od skon�ení t�etího roku; 

��Renta nebo velká �ástka (v p�ípad� nehody) splatná v p�ípad� trvalé invalidity 
zap�í�in�né nemocí nebo nehodou a kde je pojišt�ný postižen stálou pracovní 
neschopností (bu� �áste�nou nebo úplnou). Tato pracovní neschopnost je 
posouzena na základ� jak fyzické tak psychické neschopnosti a pracovní 
neschopnosti. 

Krytí pobytu v nemocnici vytvá�í zabezpe�ení pro platby paušálních srážek denního 
pobytu v nemocnici, obvykle je limitováno 365 dny �i dokonce 2 roky. 

Tyto typy krytí mohou být poskytovány v rámci individuálních nebo skupinových 
smluv. 

Také bychom m�li zmínit, že jednotlivé spole�nosti nebo skupiny soukromých 
pojiš�ovatel�, ve spojení se všeobecnými, se podílejí na �ízení povinných schémat pro 
OSV� (AMEXA, TNS) prost�ednictvím vybírání p�ísp�vk� a vyplácením dávek pod 
dohledem orgán� zodpov�dných za správu t�chto schémat. 
 
4.3.4.  Soukromé zdravotní pojišt�ní 
 

Soukromé zdravotní pojišt�ní, jako každý pojistný systém, je založeno na principu 
vzájemného p�ejímání rizik, podle kterých jsou spoluú�asti pojišt�nc� spojeny s povahou 
a rozsahem rizik, které mají být pojišt�ny. 

V individuálním pojišt�ní (p�ibližn� jedna t�etina kontrakt�) jsou používány r�zné 
hodnotící techniky závisející na p�íslušné spole�nosti. �ast�ji se pojistné m�ní b�hem 
doby smlouvy podle v�ku pojišt�ného. Mén� se používá systém rovného pojistného. 
V takovém p�ípad� je pojistné stanoveno podle vstupního v�ku pojišt�ného a pojistitel je 
zodpov�dný za vytvá�ení rezerv pro zvyšující se riziko. Jako všeobecné pravidlo existuje 
zvyšující se tendence, aby pojistitelé používali jednotné sazby bez ohledu na pohlaví. 

Ve skupinovém pojišt�ní (p�ibližn� dv� t�etiny kontrakt�) se pojistné používá ke krytí 
rizik postupn� pro každé jednoleté období. V p�ípad� p�evahy podnikových pojišt�ní je 
pojistné stanoveno jako procento výd�lk� a rozd�leno mezi zam�stnavatele 
a zam�stnance v pom�ru 60:40 nebo 50:50. Proto tedy nezávisí ani na v�ku pojišt�ného 
ani na jeho rodinném stavu, a tak je riziko neseno na všeobecném základ�. 
 
4.3.5.  Sou�asná situace a budoucí vyhlídky 
 

Soukromé zdravotní pojišt�ní p�edstavuje významnou oblast �innosti pojistných 
spole�ností a vytvá�í pozitivní p�ísp�vek ke zdravotnímu zabezpe�ení. 

Hlavní problémy, se kterými se setkáváme v této oblasti, souvisí s neustálou pot�ebou 
p�izp�sobit pojistné zm�nám v cen� rizika, když pomyslíme, že náklady jsou ovlivn�ny 
r�znými faktory jako jsou pokra�ující r�st spot�eby zdravotní pé�e, p�ehodnocení 
náklad� léka�ského ošet�ení a lé�ebných pobyt�, vývoj nových (a �asto drahých) 
lé�ebných technik, zm�ny v populaci, zm�na nemocnosti atd. 

K získání vysv�tlení všech t�chto náhodných faktor�, které jsou mimo vliv pojistitel� 
a mohou se slu�ovat s ú�inky zm�n v krytí poskytovaném zákonnými schématy, hledají 
pojistitelé metody, které poskytnou uspokojiv�jší p�izp�sobení se trend�m 
v ekonomickém klimatu, kde je tendence ke snížení platební schopnosti jednotlivc�. 
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4.4.  N�mecko 
 
4.4.1.  Historie soukromého zdravotního pojišt�ní 
 
�len�ní systému zdravotního pojišt�ní je spojeno s jeho historickým vývojem. Po�átky 

moderního státního pojišt�ní sahají do roku 1881, kdy byl realizován t�ívrstvý pojistný 
systém ochra�ující d�lníky proti riziku nemoci, úrazu, invalidity a chudoby ve stá�í. 
Princip hierarchie nároku, jenž tvo�il základ tohoto státního pojišt�ní, byl rozhodujícím 
faktorem ve vývoji soukromého zdravotního pojišt�ní. 

P�i zásad�, že zákonné ustanovení by m�lo být omezeno na ty, kdo ve skute�nosti 
pot�ebují ochranu, podléhala zákonnému zdravotnímu pojišt�ní jen relativn� malá �ást 
obyvatelstva. Ochrana zbytku obyvatelstva byla zanechána iniciativ� soukromých 
institucí, které tak získaly p�ístup k zna�nému trhu soukromého zdravotního pojišt�ní, 
trhu, v jehož rámci by mohli fungovat soub�žn� se státními z�ízeními v honb� za stejnými 
cíli. Soukromí pojistitelé t�žili z této p�íležitosti a splnili své stanovené funkce v 
zabezpe�ení pojišt�ní pro riziko nemoci ustanovením schopných spole�ností nabízející 
široký rozsah krytí. Na záv�r soukromí zdravotní pojistitelé vyzvali ke spolupráci velké 
množství profesionálních svépomocných organizací, které již existovaly a které 
operovaly na vzájemném základ�. Z toho d�vodu dnes v�tšina spole�ností uzavírajících 
soukromé zdravotní pojišt�ní v N�mecku jsou vzájemné pojiš�ovny, ve kterých souhrnné 
ekonomické riziko nesou pojišt�nci sami jakožto �lenové vzájemné pojiš�ovny. 

Odpov�dnosti byly stále spole�n� používány ve výše uvedeném zp�sobu až 70. let 20. 
století. Od té doby se rovnováha mezi výhradní zodpov�dností za krytí na jedné stran� a 
kolektivní odpov�dností za ochranu na druhé vzdálila od výhradní zodpov�dnosti 
sm�rem ke kolektivní. Nicmén� z tohoto vyplývající finan�ní potíže otevíraly debatu o 
systematickém p�eorganizovávání zdravotního systému na regula�ních základech. Zákon 
o reform� systému zdravotní pé�e z roku 1989,  Zákon o uspo�ádání systému zdravotní 
pé�e z roku 1993 a naposledy Zákon o pojišt�ní dlouhodobé pé�e z roku 1995 se 
výslovn� vztahují na úlohu a povinnosti soukromého zdravotního pojišt�ní. 
 
4.4.2.  Povaha poskytovatel� 
 

Skute�nost, že na za�átku roku 1997 bylo p�ibližn� 7 milión� lidí krytých zdravotním 
pojišt�ním na výlu�n� soukromém základu, ukazuje d�ležitou úlohu, kterou hraje 
soukromé zdravotní pojišt�ní v systému n�mecké zdravotní pé�e. 54 spole�ností 
náležejících k Asociaci soukromého zdravotního pojišt�ní (Verband der Privaten 
Krankenversicherung) pokrývá více než 99 % soukromého zdravotního pojistného trhu 
ve smyslu p�ijatého pojistného. V rámci pr�myslu soukromého pojišt�ní jako celku je 
zdravotní pojišt�ní t�etí nejv�tší odv�tví s 14,5 % celkového p�ijatého pojistného v roce 
1996. 

Od té doby si smí ur�ité skupiny populace vyžádat zdravotní pojišt�ní výhradn� na 
soukromém základu – pro n�jž se termín "nahrazující zdravotní pojišt�ní" stal v Evrop� 
obecn� uznávaný. K n�mu se vztahuje rozsah opat�ení navrženého k tomu, aby 
poskytoval maximální možnou ochranu pro pojišt�né. T�ebaže zpravidla stát již není déle 
vázán povinností schvalovat pojistné podmínky a sazby jako sou�ást procesu pro 
uzav�ení vnit�ního trhu pro pojistné produkty, podle T�etí sm�rnice EU pro neživotní 
pojišt�ní z 18. �ervna 1992, musí být p�edloženy všeobecné pojistné podmínky pro 
nahrazující zdravotní pojišt�ní Spolkovému ú�adu pro pojistný dohled p�edtím, než jsou 
poprvé zavedeny, a vždycky existuje úprava ve shod� s evropským právem. Dozor�í 
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orgán kontroluje, zda podmínky vyhovují minimálnímu kritériu stanovenému v Zákon� o 
pojistné smlouv� a dalších p�edpisech, které se týkají obecných zájm� o tento druh 
pojišt�ní. Závazek p�edložit pojistné podmínky platí stejn� u pojiš�oven registrovaných v 
N�mecku jako u zahrani�ních podnik�, které cht�jí nabídnout nahrazující zdravotní 
pojišt�ní v N�mecku. 

Pojiš�ovny registrované v N�mecku musí také odevzdat svou pojistnou kalkulaci 
Spolkovému ú�adu pro pojistný dozor, který kontroluje, zda kalkulace vyhovuje 
zákonem p�edepsanému opat�ení navrženému k tomu, aby zabezpe�ilo, že zájmy 
pojišt�ného jsou chrán�ny a že závazky spadají do p�sobnosti získaných kontrakt� tak, 
aby pojišt�ný nadále mohl žít plným životem. V p�ípad� zahrani�ních podnik� 
nabízejících náhradní zdravotní pojišt�ní je v této souvislosti zodpov�dný dozor�í orgán 
ze zem� registrace. Navíc jakékoliv modifikace v pojistných podmínkách a pojistném 
musí být odsouhlaseny nezávislým pov��encem.  

Ochrana pojišt�ných je také poskytována díky požadavku na specializaci, podle 
kterého zdravotní pojišt�ní smí být poskytnuto pouze specializovaným podnikem 
nezávislým na všech dalších druzích pojišt�ní. Tento požadavek je však omezen na 
pojiš�ovací podniky registrované v N�mecku. 
 
4.4.3.  Rozsah náhrad 
 

Soukromé zdravotní pojišt�ní je charakterizováno širokým okruhem druh� krytí 
v nabídce (pojistné krytí náklad� ambulantní lé�by, nemocni�ní lé�by, stomatologické 
pé�e, denní nemocenské dávky, krytí pro ušlé výd�lky vyplývající z nemoci, riziko 
pot�eby dlouhodobé pé�e, dopl�kové krytí pro výlohy nenesené zákonným pojišt�ním, 
zdravotní pojišt�ní pro cestování do ciziny atd.), který dovolí každému jednotliv� 
pojišt�nému vybrat si pojistné krytí, které je pln� p�izp�sobeno jeho vlastním p�áním 
a požadavk�m. Pojišt�ný si smí vybrat mezi pojistkami hradícími náklady na zdravotní 
pé�i v plné výši a t�mi, které kryjí pouze n�které �ásti nebo ur�ité procento lé�ebných 
výdaj�. Pojišt�nci si sm�jí také vybrat, že budou platit nadbytek. V takovém p�ípad� je 
pojistné sníženo náhradou za závazek platit ur�itou �ástku náklad� ro�n� na sv�j ú�et, 
náklady p�ekra�ující tento stupe� jsou pak uhrazeny v plné výši. 

Standardní sazebník je aplikovaný rovnom�rn� v rámci t�ídy pro jednotlivce, kte�í 
dokon�ili sv�j 65. rok a kte�í mají p�edchozí pojistné období po nejmén� 10 let 
nahrazujícího soukromého zdravotního pojišt�ní. Tento sazebník umož�uje náhrady, 
které odpovídají náhradám zákonného zdravotního pojišt�ní, a dává záruku, že pojistné 
nep�esahuje pr�m�rné maximální pojistné zákonného zdravotního pojišt�ní. 

Pacient uzavírá smlouvu pro zajišt�ní zdravotní pé�e s léka�em nebo nemocnicí pod 
svým vlastním jménem a p�ijímá ú�et, který pak musí vyrovnat. Podle své smlouvy 
o zdravotním pojišt�ní pak m�že požadovat náhradu náklad� od svého soukromého 
zdravotního pojistitele. Tento zp�sob platby stanoví p�ímé smluvní vztahy mezi 
pojišt�ncem a t�mi, kdo jsou odpov�dni za jeho lé�bu, se všemi vyplývajícími nároky 
a rozsahem, který mu umož�uje provést svobodnou volbu léka�e nebo nemocnice bez 
pot�eby souhlasu jeho zdravotního pojistitele. Nadto mu to umož�uje si voln� vybrat, jak 
použít náhrad, ke kterým je oprávn�n podle své smlouvy. Sou�asn� pr�hlednost náklad� 
spojená s vyrovnáním jednotlivých ú�t� podporuje odpov�dn�jší postoj k požadavk�m 
pro lé�ebné úhrady. 
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4.4.4.  Financování soukromého zdravotního pojišt�ní 
 

Pojistné soukromého zdravotního pojišt�ní  je stanoveno podle rizika, vstupního v�ku, 
pohlaví a zdravotního stavu jednotlivc�, kte�í mají být pojišt�ni, spolu s požadovaným 
rozsahem a úrovní pojistného krytí. Od poloviny 30. let 20. století bylo soukromé 
zdravotní pojišt�ní uzavíráno stejným zp�sobem jako životní pojišt�ní, to jest používalo 
aktuárské základy, ze kterých pochází technické obchodní plány obsahující všechny užité 
po�etní základy. To je stanoveno zákonem pro náhradní zdravotní pojišt�ní. Zdravotní 
pojišt�ní v N�mecku je charakterizováno skute�ností, že pojistné není závislé na 
zvyšujícím se v�ku a následném zvýšení rizika nemoci. Jsou stanoveny rezervy pro 
zvyšující se v�k a kontrakty nesm�jí být zrušeny (jsou obvykle sjednány pro život). Tam 
kde vzniká nesrovnalost mezi aktuální cenou zdravotní pé�e a náklad� užívaných jako 
základy pro výpo�et, jsou pojistitelé schopni p�izp�sobit pojistné zvýšené úrovni 
lé�ebných náklad� použitím regula�ní doložky. 

50 % zam�stnaneckých p�ísp�vk� je placeno zam�stnavatelem a 50% pojišt�ncem, 
bez ohledu na to zda pojistka byla sjednána se soukromou nebo zákonnou institucí. 
Nicmén� p�ísp�vky mohou být ustanoveny pouze ke schématu soukromého zdravotního 
pojišt�ní, jestliže záruka, ze které je krytí požadováno, vyrovnává ur�itá kritéria kvality 
definované sociálním zákonem. Pojistné zdravotního pojišt�ní je odpo�itatelné ze 
zdanitelného p�íjmu jako mimo�ádný p�ípustný výdaj stejným zp�sobem jako výdaje pro 
další typy zajišt�ní a v rámci ur�itého specifikovaného limitu. 
 
4.4.5. Povinné pojišt�ní dlouhodobé pé�e 
 

Povinné pojišt�ní dlouhodobé pé�e je v platnosti od p�ijetí "Zákona o povinném 
pojišt�ní dlouhodobé pé�e", který nabyl ú�innosti 1. ledna 1995. To hraje zvláštní roli 
v soukromém zdravotním pojišt�ní, které je chápáno jako dobrovolný systém. Každý, 
kdo uzav�el soukromé náhradní zdravotní pojišt�ní, je zavázán pojistit sebe sama a své 
rodinné p�íslušníky proti riziku pot�eby dlouhodobé pé�e s jeho pojistnou zárukou nebo 
další pojistnou zárukou, kterou uzav�ou tento druh pojišt�ní. Státní zam�stnanci, kte�í 
jsou oprávn�ni k náhradám za dlouhodobou pé�i svými zam�stnavateli, jsou také 
zavázáni sjednat soukromé pojišt�ní dlouhodobé pé�e pro �ást výloh nekrytých touto 
náhradou. Tito pojišt�nci jsou podle zákonného zdravotního pojišt�ní proti riziku 
dlouhodobé pé�e pojišt�ni skrze svou nemocenskou pokladnu (sociální pojišt�ní 
dlouhodobé pé�e). 

Náhrady p�edepsané zákonem jsou ur�eny v souladu s mírou pot�eby pomoci p�i 
vykonávání ur�itých "aktivit denního života". Navíc osoba, která pot�ebuje dlouhodobou 
pé�i, je klasifikována podle jedné ze t�í úrovní dlouhodobé pé�e následn� po léka�ské 
prohlídce. Náhrady jsou vyplaceny za pé�i doma i v sanatoriu práv� tak jako za jakoukoli 
nutnou výpomoc. Penzijní p�ísp�vky jsou vyplaceny za neplacené pe�ovatele neschopné 
soustavn� vykonávat celodenní zam�stnání kv�li pé�i, kterou poskytují. Výše náhrad 
pojišt�ní dlouhodobé pé�e je limitována tak, že pojišt�nému je obvykle ponecháno, aby 
�ást zaplatil sám. Také nejsou pokryty ubytovací a lé�ebné náklady, aby bylo 
zabezpe�eno, že nevznikne žádný podn�t k ubytování t�ch, kdož pot�ebují dlouhodobou 
pé�i, v sanatoriu. 

Pojistné za soukromé pojišt�ní dlouhodobé pé�e je vypo�ítáno podle vymezeného 
postupu, je závislé na v�ku pojišt�ného v dob� vstupu do pojišt�ní (uzav�ení smlouvy) 
a je stejné pro muže i ženy. Navíc pojistné pro osoby, které byly povinovány sjednat 
pojišt�ní dlouhodobé pé�e k 1. lednu 1995, je omezeno výší maximálního pojistného pro 
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sociální pojišt�ní dlouhodobé pé�e a také je omezeno pojistné pro pojišt�né manžely s 
jediným p�íjmem. Pojistné pro osoby, které nebyly povinovány sjednat soukromé 
pojišt�ní dlouhodobé pé�e k tomuto datu, je omezeno po p�edchozím p�tiletém 
pojistném období. Aby bylo zajišt�no, že tyto p�edpisy jsou nem�nné, všechny 
pojiš�ovny, které uzavírají soukromé pojišt�ní dlouhodobé pé�e, se musí podílet na 
systému, který dává záruku stálého a ú�inného vyrovnání r�zných náklad� bez zt�žování 
p�ístupu k trhu novým poskytovatel�m. Podle tohoto systému pojistné vylu�ující náklady 
bude ur�eno jednotn� na základ� spojených výpo�etních podklad� pro všechny podniky 
uzavírající pojišt�ní soukromé dlouhodobé pé�e. Vyrovnávací metoda podléhá dozoru 
spolkového ú�adu pro pojistný dozor. 

V rozporu s metodou pr�b�žných plateb použitou v sociálním pojišt�ní je rezerva 
stanovena podle vymezeného postupu s podíly z pojistného, aby pokryla riziko 
dlouhodobé pé�e, které se zvyšuje s v�kem. Nastavení kapitálu tímto zp�sobem 
znamená, že financování krytí tohoto rizika v p�ípad� soukrom� pojišt�né osoby není 
ovlivn�no neodmyslitelnými riziky trvale stárnoucí populace. Následkem toho soukromí 
pojistitelé dlouhodobé pé�e budou schopni nabídnout v budoucnu p�ízniv�jší pojistné než 
systém sociálního pojišt�ní pro stejný rozsah náhrad. 

Navíc k povinnému pojišt�ní pro soukrom� pojišt�né osoby nabízejí soukromé 
pojiš�ovny také dopl�kové pojišt�ní dlouhodobé pé�e pro každého, kdo v p�ípad� 
dlouhodobé pé�e bu� platí zbylé náklady nebo p�edtím dohodnutý m�sí�ní obnos. 
 
4.4.6.  Sou�asná situace a budoucí vyhlídky 
 

Následn� po zna�ných ztrátách pojistitel� soukromého zdravotního pojišt�ní 
vyplývající ze zákon� v raných 70. letech 20. století vedla krize v systému zákonného 
pojišt�ní k postupnému obnovení pozice sektoru soukromého zdravotního pojišt�ní. Tato 
pozice byla upevn�na v p�sobivém stylu v minulých letech r�znými zákonnými 
reformami (Reforma systému zdravotní pé�e z roku 1989,  Zákon o uspo�ádání systému 
zdravotní pé�e z roku 1993) a nedávno zákonem o pojišt�ní povinné dlouhodobé pé�e, 
který vstoupil v platnost v roce 1995. 

Z základním v�cem pat�í poznání p�íležitostí spojených se za�len�ním soukromého 
sektoru do podvojného systému zdravotního pojišt�ní a poznání, že soukromé zdravotní 
pojišt�ní je vžité v obecném pov�domí jako vysoce ú�inná a nákladov� efektivní 
alternativa k zákonným zdravotním náhradám. Uvedení standardního sazebníku pro starší 
pojišt�né jednotlivce a dodate�né kalkulace pro snižování pojistného pro tyto jednotlivce 
poskytují tito pojistitelé s op�tovným ujišt�ním, že mohou mít ješt� cenov� dostupnou 
ochranu ve stá�í. 

Všechny p�íslušné ú�ady musí být ujišt�ny, že soukromé zdravotní pojišt�ní je 
integrální a nepostradatelný prvek systému zdravotní pé�e, a že soukromý sektor, 
p�estože operuje na základ� soukromého podnikání, bere svou socio-politickou 
odpov�dnost neoby�ejn� vážn�. 
 
 
4.5.  Nizozemí 
 
4.5.1.  Historie soukromého zdravotního pojišt�ní 
 

První organizovaná forma zdravotního pojišt�ní se datuje od st�edov�ku, kdy cechy, 
které byly tehdy založeny, poskytovaly finan�ní podporu a náhrady v p�irozené podob� 
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v p�ípad� nemoci. Na konci 18. století však byly cechy rozpušt�ny s následnou ztrátou 
systému lé�ebné podpory, který zavedly. Výsledná mezera byla vypln�na charitativními 
církevními organizacemi, zam�stnavateli, kte�í uznali svou sociální zodpov�dnost a – 
v rámci lé�ebných náklad� – léka�i, kte�í s výhledem dosažení ur�itého stupn� svého 
finan�ního zabezpe�ení za�ali poskytovat lé�bu náhradou za p�ísp�vky závislé na výši 
p�íjmu pomocí z�ízení "léka�ských fond�". 

Pojišt�ní "ušlého výd�lku" z�stalo v pozadí, dokud vláda nezavedla sociální systém 
pro podporu ur�itých skupin populace, které pot�ebovaly zvláštní ochranu, nap�. 
zam�stnanci v pr�myslu a zem�d�lství. Jak se postupn� zvyšovala poptávka v tomto 
sektoru, soukromé pojiš�ovací spole�nosti za�aly nabízet tento druh krytí. 

Od druhé sv�tové války se nadále zna�n� zvyšovala poptávka po pojistném krytí, 
s tím jak se rozvíjela ekonomika. 
 
4.5.2.  Povaha poskytovatel� 
 

V polovin� roku 1995 bylo p�ibližn� 5,5 milión� lidí pokryto výhradn� soukromým 
zdravotním pojišt�ním. Skute�nost, že t�chto 5,5 miliónu lidí je p�ibližn� 32% celkové 
pojišt�né populace dokazuje d�ležitost role, kterou má soukromé zdravotní pojišt�ní 
v holandském systému zdravotní pé�e. V roce 1995 na holandském trhu aktivn� p�sobilo 
47 pojiš�oven plus 27 sociálních zdravotních pojistných fond�. Všechny tyto zdravotní 
pojiš�ovny, sociální i soukromí pojistitelé, jsou �leny Asociace holandských zdravotních 
pojistitel� (Zorgverzekeraars Nederland). 

V Nizozemí m�že být �in�n rozdíl mezi soukromými zdravotními pojistiteli, kte�í 
uzavírají pouze zdravotní pojišt�ní, a smíšenými spole�nostmi, které krom� zdravotního 
pojišt�ní uzavírají další druhy životních a neživotních obchod�. Další rozdíl m�že být 
u�in�n podle právní formy spole�ností. Velký po�et pojistitel� p�sobí jako vzájemné 
pojiš�ovny. T�etí rozdíl je podle cíl� spole�nosti. N�kte�í pojistitelé p�sobí na komer�ní 
bázi, zatímco jiní, zvlášt� ti sdružení se zdravotními pojistnými fondy, jsou neziskoví. 

Neživotní pojiš�ovny podléhají dozoru Pojistné (obchodní) komory. Její pravomoci 
jsou dány zákonem. Jedním z d�ležitých úkol� je dozor nad solventností pojiš�ovny. 
 
4.5.3.  Rozsah náhrad 
 

Obecn� je pojiš�ovnám poskytnuta volnost, aby stanovily rozsah krytí a výši 
pojistného. Pouze WTZ (�ást 2) stanovuje standardní rozsah náhrad. Tato pojistka 
zdravotního pojišt�ní je srovnatelná s balíkem sociálních zdravotních fond� a nazývá se 
"standardní balíková pojistka". Pojistné je standardizováno, ale maximální sazba je 
stanovena každoro�n� vládou. V roce 1997 bylo pojistné zákonem omezeno na 217 
gulden� (tj. 98,5 eur) m�sí�n� (pro starší 65 let na 207 gulden�, tj. 94 eur) za tuto 
pojistku. Schéma WTZ je �áste�n� financováno povinnými protisubvencemi  od všech 
soukrom� pojišt�ných. V lednu 1989 byl novelizován zákon, aby do WTZ mohli být 
p�ijati ob�ané starší 65 let, kte�í již p�edtím m�li n�jaký jiný druh soukromého pojišt�ní 
(obvykle s vysokým pojistným) nebo v�bec žádné pojišt�ní. V roce 1995 bylo 
pojišt�ných 695 775 lidí v rámci WTZ. P�i existující konkurenci mezi zdravotními 
pojistnými fondy a omezení balík� krytých povinným zákonným pojišt�ním roste rozsah 
povinného pojišt�ní (�ást 3). Vláda dala zdravotním pojistným fond�m p�íležitost nabízet 
dopl�ková pojišt�ní. 
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4.5.4.  Financování soukromého zdravotního pojišt�ní 
 

Obecn� platí, že soukrom� pojišt�ní lidé platí sami své náklady na lé�ebnou pé�i, 
kterou obdrží, a pak jsou jejich náklady uhrazeny zdravotní pojiš�ovnou (pokud je pé�e 
kryta náhradovým balí�kem). Soukromé pojišt�ní má rozsáhlý výb�r pojistného krytí, 
odpo�itatelných položek a sazeb (p�evážn� závislých na v�ku). Na lidi pat�ící do 
kategorií s vysokým rizikem se vztahuje pojistka standardního balíku WTZ. 

Soukromí pojistitelé obvykle ve svých pojistných podmínkách stanovují, že pro 
léka�skou pé�i v nemocnici je vyžadováno doporu�ení všeobecného praktického léka�e. 
Poplatek za službu je obvyklý zp�sob. �asto jsou poplatky za nemocni�ní a lé�ebnou 
pé�i placeny p�ímo pojistitelem. N�kolik pojistitel� poskytuje tuto možnost pro náklady 
jiných dodavatel� a lé�iv. Poplatky za léka�ské specialisty bývaly více než dvakrát vyšší 
než za sociální zdravotní pojišt�ní, ale od ledna 1997 byly tyto poplatky zkoordinovány. 
To znamená, že soukrom� i zákonn� pojišt�ní platí stejnou �ástku pen�z za odbornou 
pé�i. 
 
4.5.5.  Sou�asná situace a budoucí vyhlídky 
 

Neo�ekávalo se, že by holandská vláda v letech 1994-98 výrazn�ji reformovala 
holandský systém zdravotní pé�e. Zm�nami v tomto vládním období byl p�enos lé�by 
z �ásti ABWZ do �ásti 2. V této druhé �ásti stále více funguje konkurence. Také se 
sblížilo sociální a soukromé zdravotní pojišt�ní, rozpo�ty pro sociální zdravotní 
pojistitele byly omezeny a muselo být zahrnuto více rizikových faktor� pro WTZ 
populaci. T�etí �ást zaujala stomatologie pro dosp�lé a fyzioterapie (rehabilitace). 
D�ležitým vládním opat�ením bylo zavedení systému spoluú�asti. V roce 1997 museli 
lidé, kte�í byli pojišt�ní zákonným zdravotním pojišt�ním, platit p�ísp�vky z vlastních 
prost�edk� za v�tšinu lé�ebných prost�edk� až do maximální �ástky 200 gulden� (tj. 91 
eur) ro�n�. Ú�elem t�chto opat�ení je zvýšit užite�nost sociálních zdravotních pojistitel�. 
Vláda  vyzvala soukromé pojistitele, aby zavedli rovn�ž (minimální) odpo�itatelnou 
položku 200 gulden� (tj. 91 eur) ve všech pojistkách. 

Pro delší období je sporná otázka, jestli pokra�ovat v konkurenci a s odlou�ením mezi 
"soukromými" a "sociálními" pojistiteli nebo ne. Nejen v oblasti zdravotní pé�e, ale i v 
oblasti sociálního zabezpe�ení se stávají tyto otázky d�ležit�jšími. 

Hlavním ú�elem politických zm�n je vybudovat systém zdravotního pojišt�ní, který 
zaru�í p�ístup k nezbytné lé�ebné pé�i pro všechny ob�any. Ale otázka zní jak – zda 
omezením rozsahu povinného pojišt�ní nebo rozší�ením systému sociálního zdravotního 
pojišt�ní, který bude znamenat omezení pro soukromá pojišt�ní. Vypadá to, že 
odpov�d�t na tuto otázku je na p�íštích vládách. Prozatím z�stává "sbližování" mezi 
soukromým a sociálním pojišt�ním sporným bodem. 
 
 
4.6.  Velká Británie 
 
4.6.1.  Historie soukromého zdravotního pojišt�ní 
 

N�které prvky pojišt�ní lé�ebných výdaj� �asov� p�edcházejí zavedení státních 
lé�ebných náhrad p�ed více než padesáti lety. 

Zákon o Národním pojišt�ní z roku 1911 ustanovil zákonné povinné schéma, které 
dopl�ovalo náhrady již nabízené "dobro�innými spole�nostmi". Dobro�inné spole�nosti 
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pokra�ovaly v nabídce pojistného krytí pro ty zam�stnané manuální d�lníky, kte�í nebyli 
chrán�ni tímto zákonem. 

Od roku 1911 do roku 1939 státní i soukromá schémata rozší�ila podstatn� své 
funkce a v roce 1948 byla ustanovena NHS, p�es odpor ze sektoru léka�ských profesí. 
P�edpokládalo se, že poptávka po soukromém zdravotním pojišt�ní bude po zavedení 
NHS upadat, ale namísto toho soukromí pojistitelé prožili skoro padesát let tém�� 
nep�etržitého r�stu. 

Stálé zdravotní pojišt�ní bylo prodáváno v UK p�ed 100 lety, jeho hlavní smysl byl 
napomáhat financování lokálních soukromých nemocnic. V roce 1948 existovalo p�es 
400 schémat, ale se zavedením NHS po�et klesl na n�co p�es t�icet. Tato schémata 
z�stala v d�sledku zavedení �ady náhrad zaplacených p�ímo p�isp�vateli a nyní tvo�í �ást 
sektoru soukromého zdravotního pojišt�ní. 
 
4.6.2.  Celkový obrázek zdravotního pojišt�ní 
 

Pojem soukromého zdravotního pojišt�ní zahrnuje �adu r�zných pojistných druh�, 
každý se setkává s r�znými pot�ebami: soukromé zdravotní pojišt�ní na lé�ebné výdaje, 
Stálé zdravotní pojišt�ní (PHI) pro náhradu p�íjm� v p�ípad� dlouhodobých onemocn�ní 
nebo invalidity, osobní úrazové pojišt�ní pro náhradu p�íjm� v p�ípad� krátkodobých 
onemocn�ní nebo invalidity, a dále pojišt�ní kritických onemocn�ní, které b�žn� hradí 
jednorázovou �ástku p�i diagnóze ur�itých vážných onemocn�ní, a které u nás známe 
jako p�ipojišt�ní k životnímu pojišt�ní, kdy vzniklá diagnóza závažného onemocn�ní 
urychluje výplatu pojistného pln�ní z životního pojišt�ní. Soukromé pojišt�ní lé�ebných 
výdaj� je definováno ší�eji, aby zahrnovalo nemocni�ní p�isp�vková schémata a také 
nemocni�ní hotovostní plány. 

Soukromé pojišt�ní lé�ebných výdaj� a Stálé zdravotní pojišt�ní mohou být nabízeny 
jako zam�stnanecké náhrady, a stejn� tak mohou být po�ízeny jednotlivci. 

Soukromé pojišt�ní lé�ebných výdaj� si po�ídilo asi 11% obyvatelstva, aby dopl�ovalo 
nebo hradilo soukromý p�ístup k n�kterým náhradám jinak dosažitelných v rámci NHS. 
Pokrývá náklady na odbornou lé�bu a akutní operace, ale náhrady pojišt�ní mohou být 
p�ípustné nap�. za lé�bu alkoholismu nebo psychiatrickou lé�bu. 

Jedinci se soukromým pojišt�ním lé�ebných výdaj� nadále platí na NHS 
prost�ednictvím obecného da�ového systému a p�ísp�vk� Národního pojišt�ní. Jednotliv� 
zaplacené pojistné nesmí být ode�ítáno z dan�. Takto lidé fakticky platí dvakrát za �ásti 
své zdravotní pé�e. Samoz�ejm� z�stávají oprávn�ni používat veškeré prost�edky NHS. 
 
4.6.3.  Soukromé zdravotní pojiš�ovny a rozsah náhrad 
 

Soukromé pojišt�ní lé�ebných výdaj� je prodáváno "spo�ícími spole�nostmi" (které 
nemají žádné akcioná�e) a dalšími pojiš�ovnami nabízejícími zdravotní pojišt�ní jako 
sou�ást jejich obecného portfolia. Všechny jsou registrovány jako pojiš�ovny ve shod� 
s ustanoveními Zákona o pojiš�ovnách z roku 1982 a r�znými dalšími p�edpisy. Dozor 
nad pojiš�ovnami vykonává p�ímo resort Ministerstva pr�myslu a obchodu (DTI). 

Podle p�edpis� a na�ízení stanovených zákonem a DTI musí pojistitelé rozd�lit peníze 
na r�zné rezervy k finan�nímu konci roku. Ministerstvo má rozsáhlé pravomoci k 
vyšet�ování finan�ních záležitostí pojiš�ovacích spole�ností. 

Soukromí pojistitelé lé�ebných výdaj� v UK nepobírají žádnou finan�ní podporu od 
státu. Proto tedy všichni soukromí pojistitelé lé�ebných výdaj� musí být finan�n� 
sob�sta�ní, a� už s vlastním kapitálem nebo bez. 
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Stálé zdravotní pojišt�ní je pro ú�el dozoru klasifikováno jako "dlouhodobé" pojistné 
podnikání. To znamená, že m�že být prodáváno jen spole�nostmi oprávn�nými pro toto 
odv�tví a podléhá finan�ním požadavk�m týkajících se výpo�tu pojistného, p�im��enosti 
rezerv a míry solventnosti podobn� jako t�m, které jsou používány v obchodech 
životního pojišt�ní. Nicmén� soukromí pojistitelé lé�ebných výdaj�, kte�í p�edtím nebyli 
oprávn�ni prodávat dlouhodobé pojišt�ní tak nyní podle evropských zákon� �init sm�jí. 
P�es �ty�icet p�t spole�ností nabízí produkty stálého zdravotního pojišt�ní. 

Celkem je 27 spo�ících spole�ností a pojiš�oven �inných na soukromém zdravotním 
pojistném trhu. V roce 1995 m�l trh, celkov� pokrývající 6,2 miliónu lidí, p�íjem za 
léka�ské p�edpisy 1 701 milión� liber a proplatil 1 390 milión� liber na nárocích. 

Existuje asi 29 "nemocni�ních p�ísp�vkových schémat", která jsou neziskovými 
orgány zat�íd�nými jako pojiš�ovny a která jsou provozována podle stejných zákonných 
p�edpis� jako spo�ící spole�nosti. Nemocni�ní hotovostní tarify jsou dostupné asi 
u šestnácti organizací v UK, v�etn� spo�ících spole�ností a pojiš�oven. 
 
4.6.4.  Financování soukromého zdravotního pojišt�ní 
 

Soukromé pojišt�ní lé�ebných výdaj� je navrženo tak, aby vyrovnávalo náklady 
soukromé odborné akutní lé�by poskytnuté bu� na nemocni�ním nebo ambulantním 
základ�, kdy hlavními nekrytými oblastmi jsou primární pé�e (praktický léka�), b�žné 
t�hotenství, dlouhodobá onemocn�ní, rutinní zubní léka�ství a ambulantní léky. 

Mnoho NHS nemocnic umož�uje, aby byla l�žka dostupná i pro soukromé pacienty 
a ú�tuje za n�, ale v�tšina pacient� je lé�ená v soukromých nemocnicích, a�koli úloha 
soukromých postelí v rámci NHS vzr�stá. 

V�tšina nemocni�ních odborník� (známých jako "konzultanti" v UK), kte�í se zabývají 
soukromou léka�skou praxí, také pracuje pro NHS. Nejsou zam�stnáni soukromými 
zdravotními pojistiteli nebo soukromými nemocnicemi a není žádný právní vztah mezi 
konzultanty a pojistiteli, tj. neexistuje žádný standardní seznam poplatk�, a�koli existují 
pokusy o n�které nové nezávislé dohody. 
 
A. Krytí 

Soukromé pojišt�ní lé�ebných náklad� nabízí dva hlavní druhy krytí. N�která 
schémata pokrývají každou �ást pot�ebného soukromého léka�ského ošet�ení až ke 
stanovené hotovostní hranici, nap�íklad 600 liber za závažnou operaci, 500 liber ro�n� za 
ambulantní lé�bu atd. Další druh schémat nabízí prakticky plné krytí za všechno 
oprávn�né soukromé léka�ské ošet�ení až do stanoveného ro�ního maxima. Stanovená 
denní dávka m�že být splatná, pokud se pacientovi v NHS nemocnici dostalo lé�by 
zdarma. 

Soukromí pojistitelé lé�ebných náklad� nabízejí skupinové i individuální smlouvy, 
z nichž každá m�že zahrnovat rodinné p�íslušníky. U individuálních smluv právo na 
obnovu spo�ívá na pojišt�ném, i když pojistitel m�že upravit všeobecné podmínky 
pojišt�ní a pojistné od data obnovy. U skupinových pojišt�ní právo na obnovu b�žn� 
spo�ívá na skupin�. Nicmén� v p�ípad� velkých skupin ohodnocených na základ� 
zkušenosti obecn� není spole�nostem dáno právo na obnovu a podmínky jsou dohodnuty 
p�i každé obnov� smlouvy. Soukromé pojišt�ní lé�ebných náklad� je ro�ní smlouva. 
N�kolik spole�ností nabízí dlouhodob�jší smlouvy, speciáln� zam�stnavatel�m jako 
zam�stnanecké p�ísp�vky. 
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"Dobrovolné skupiny" jsou smíšenou kategorií, ve které je pojistné dohodnuto 
zam�stnavateli, asociacemi nebo odborovými organizacemi jménem zam�stnanc�, ale 
placeno jednotlivými zam�stnanci typicky formou srážek z výplaty. 

Náhrady dostupné v nemocni�ních p�ísp�vkových schématech jsou mén� obsáhlé než 
ty od pojistitel� lé�ebné pé�e a obecn� nejsou zamýšleny, aby vyrovnávaly náklady na 
lé�ebnou pé�i v plné výši. Zahrnují omezené náhrady za pobyty v nemocnici a� v rámci 
NHS nebo jako soukromý pacient, spole�n� s o�ními, stomatologickými, mate�skými 
a rekonvalescentními p�ísp�vky. Nemocni�ní hotovostní tarify poskytují p�íjem stanovené 
denní �ástky b�hem pobytu �lena v NHS nebo soukromé nemocnici, aby byly 
spot�ebovány podle p�ání každého jednotlivce. 

Stálé zdravotní pojišt�ní je dlouhodobá smlouva navržená tak, aby poskytovala p�íjem 
lidem v pr�b�hu doby, kdy jsou práce neschopní následkem nemoci nebo zran�ní. Nebere 
se ohled na to, zda je nutná hospitalizace, ale toto pojišt�ní podléhá výjimkám jako 
t�hotenství a sebepoškození. Všeobecn� vzato jsou dva druhy krytí: pro ty, kte�í jsou 
neschopni vykonávat své vlastní povolání a pro ty, kte�í jsou neschopni vykonávat 
jakékoli povolání. Maximální splatná náhrada  je v rozsahu od 50% do 80% p�íjm� za 
dvanáct m�síc� p�edcházejících pracovní neschopnosti, bez pen�z p�ijatých ze státních 
náhrad (sociální zabezpe�ení) a dalších schémat zdravotního pojišt�ní. Náhrady (které 
mohou být zvýšeny, aby vyrovnaly vlivy inflace), mají formu p�íjmu, který za�ne být 
vyplácen pokud pracovní neschopnost trvá, a to po stanoveném období, tzv. karen�ní 
dob�. Osob�, která je jednou p�ijata do Stálého zdravotního pojišt�ní, nem�že pojistitel 
odmítnout  prodloužení krytí, pokud nedošlo k nedodržení pojistných podmínek. Podle 
nov�jších forem individuálních pojistek a skupinových obchod� má nicmén� pojistitel 
právo zvýšit pojistné podle své celkové zkušenosti spíše než pouze pro vybraného 
pojišt�nce. 

Osobní úrazové smlouvy jsou ro�ní, obnovitelné a mohou být zm�n�ny podle p�ání 
pojistitele. Jsou k dispozici skupinové i individuální smlouvy, navržené tak, aby 
poskytovaly p�íjem zhruba po dva roky, pokud je pojišt�ná osoba do�asn� invalidní 
následkem nehody, a aby byla vyplácena jednorázová �ástka v p�ípad� nehody 
s následkem smrti nebo trvalé invalidity. Platba m�že být provedena po prvním dnu 
pracovní neschopnosti nebo po ur�ené �ekací dob�. P�estože platba od prvního dne je 
b�žn� provád�na pouze pokud pracovní neschopnost trvá týden a více, náhrada p�íjmu 
m�že být rozší�ena, aby zahrnovala pracovní neschopnost v d�sledku nemoci. 
 
B. Pojistné 

Pojistné ze soukromého pojišt�ní lé�ebných náklad� pro jednotlivce se vztahuje 
k v�ku i pr�b�h�m škod celého samostatného nákupního sektoru, tj. jednotlivci jsou 
spole�ensky ohodnoceni. Pojistné obecn� roste s v�kem. V�tšina pojistitel� požaduje, 
aby navrhovatel vyplnil formulá� s lé�ebnou anamnézou a každá žádost je podrobn� 
p�ezkoumána. M�že být uloženo omezení krytí za ur�ených podmínek nebo p�i 
potenciální recidiv�. N�kolik spole�ností dovoluje navrhovatel�m, aby se p�ipojili bez 
vypln�ní formulá�e s lé�ebnou anamnézou. Namísto toho se použije prohlášení 
navrhovatele, podle kterého nem�že hlásit pojistnou událost vyplývající ze zdravotních 
problém� existujících v p�edcházejících p�ti letech, leda by nevyžadovaly žádnou pé�i ani 
konzultace v (obvykle) dvou následných letech. 

Skupinová schémata placená spole�nostmi, kdy zam�stnavatel platí veškeré pojistné, 
oby�ejn� mají speciáln� vypo�ítané pojistné. Obecn� �ím v�tší skupina, tím nižší skute�né 
pojistné za �lena. V nejv�tších skupinách nemusí pojistitel dokonce požadovat ani jméno 
a detaily lé�ebné anamnézy krytých jednotlivc�, takže �lenská rizika nejsou jednotliv�  
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zkoumána. Namísto toho zam�stnavatel  oznamuje po�et �len� ve skupin� na za�átku a 
na konci každého smluvního období, aby mohlo být vypo�ítáno celkové pojistné. Pojistné 
pro takovéto skupiny je "ohodnoceno na základ� zkušenosti" a spolu s každou 
zkušeností nároku skupiny je bráno do úvahy p�i výpo�tu podílu p�ísp�vk� pro další 
období pojišt�ní. Vzorce se liší, ale skupina s pr�b�hem nepatrných nárok� m�že 
o�ekávat, že dojde ke snížení náklad� jejího pojišt�ní pro nastávající období. Obdobn� 
skupina se zkušeností velkých nárok� m�že o�ekávat, že p�i obnovení smlouvy zaplatí 
více. 

Podobné hodnotící faktory pojistného mohou být také brány v úvahu p�i 
ohodnocování krátkodobých osobních úrazových a nemocenských pojistek. 
U skupinových schémat dochází ke zna�ným odlišnostem: od t�ch, které jsou 
financovány v plném rozsahu zam�stnavatelem, k soustavám, v nichž zam�stnavatel 
vystupuje jenom jako jednatel. 
 
C. Dan� 

Jednotlivci nakupující soukromé pojišt�ní lé�ebných výloh pro sebe a své rodinné 
p�íslušníky nesmí náklady odepisovat z dan� z p�íjmu. Zam�stnanci pobírající soukromé 
krytí lé�ebných výdaj� ve skupinovém schématu jsou považováni za pobírající 
"dobrovolnou dávku", která je závislá na osobní dani z p�íjmu z hodnoty pojistného 
placeného zam�stnavateli. Nicmén� zam�stnanci s velmi malými p�íjmy nemusí odvád�t 
da� za tuto náhradu, a� už ji použijí jakkoli. 

Pojistky stálého zdravotního pojišt�ní nezískávají žádnou da�ovou úlevu. Když se 
stane n�jaká náhrada splatnou, je povinné danit ji jako mimo�ádný p�íjem po jednom 
celém da�ovém roce. Když je náhrada placena v rámci skupinového schématu, je 
vyplácena zam�stnavatelem a je dan�na jako b�žný p�íjem. 
 
4.6.5.  Sou�asná situace a budoucí vyhlídky 
 

Role soukromého zdravotního pojišt�ní ve Velké Británii je podstatn� ovlivn�na 
existencí NHS a státního sociáln� zabezpe�ovacího systému. Soukromý léka�ský sektor 
je v prvé �ad� zamýšlen k tomu, aby uspokojil pot�ebu odborné lé�by v relativn� krátkém 
�ase. Role Stálého zdravotního pojišt�ní se zvyšuje s tím, jak se státní náhrada snižuje a 
jsou p�edepsána p�ísná kvalifika�ní kritéria pro náhrady. 

NHS trp�la problémy financování a udržování za�ízení, aby bylo nejnov�jší, od té 
doby, co byla v roce 1948 ustavena. Avšak úrazové a pohotovostní služby nabízené NHS 
mají vysoký standard, jako t�eba lé�ba akutních život ohrožujících nemocí. Poptávka po 
neurgentní chirurgii, zvlášt� mezi starším obyvatelstvem, nap�íklad ky�elní náhrada, 
mén� závažná gynekologie atd. skon�ila fakticky p�id�lováním prost�ednictvím 
neformálního seznamu �ekatel�. V sou�asné dob� je p�es 1 milión lidí, kte�í o�ekávají 
p�ijetí do NHS nemocnic, a spousta z nich bude �ekat ješt� hodn� m�síc�. 

Soukromý lé�ebný sektor a �áste�n� soukromé pojišt�ní zdravotních náklad� se z�ásti 
rozvinuly proto, aby uspokojili pot�eby neurgentních operací bez dlouhých �ekacích dob, 
které se zažívají v rámci NHS. Tento druh operací tvo�í hlavní �ást pracovní nápln� 
soukromého sektoru a zahrnuje výkonná za�ízení, takže se b�žn� uskute��ují nap�. 
nejkomplikovan�jší srde�ní operace a lé�ba rakoviny. 

Obecn� lidé se sjednaným soukromým pojišt�ním lé�ebných náklad� stále využívají 
služeb NHS pro pé�i praktických léka��, p�i t�hotenských, chronických a mentálních 
chorobách a soukromý sektor hlavn� pro odbornou pé�i na ambulantním základ� a pro 
opera�ní hospitalizaci. Soukromé pojišt�ní lé�ebných náklad� jim umož�uje využívat 
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soukromých zdravotních služeb namísto za�ízení NHS, pokud požadují odbornou 
ambulantní nebo nemocni�ní lé�bu. Zna�ný po�et t�chto pojišt�ných stále p�íležitostn� 
p�ijímá lé�bu zdarma od NHS. Kolem 15% soukromých pacient� není pojišt�no a platí 
všechny náklady sami. 

Od po�átku 90. let 20. století prošla NHS d�ležitými reformami, aby byli odd�leni 
kupující od poskytovatel� a byly vneseny lepší praktiky hospoda�ení. Jednotlivci budou 
povzbuzováni p�evzít v�tší zodpov�dnost za své vlastní zdraví a ekonomické volby, 
kterým rodiny �elí, což znamená, že se pravd�podobn� rozší�í pole pro širší soukromé 
pojišt�ní lé�ebných náklad�. Toto pojišt�ní p�isp�je ke zdroj�m dostupným v celkovém 
zdravotním hospodá�ství. 
 
 
4.7.  Podíl soukromého zdravotního pojišt�ní na výdajích na zdravotní pé�i 
 
 V následujících tabulkách jsou uvedeny podíly soukromých výdaj� na zdravotnictví jako 
% HDP a jako % celkových výdaj� na zdravotnictví a podíl soukromého pojišt�ní na 
celkových výdajích na zdravotnictví. Tato data byla �erpána z databáze OECD [4], 
nebo� v databázi WHO nejsou k dispozici. 
 
Tab.30. 
 

 Soukromé výdaje na zdravotnictví ( % HDP) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Rak. 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,4 
�R 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 
Fr. 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 

N�m. 2,1 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 
Niz. 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3 2,5 
UK 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 

Copyright OECD HEALTH DATA 2001 DEMO 

 
Vý�atek z definice: Soukrom� financovaná �ást celkových zdravotních náklad�. 

Soukromé zdroje financování zahrnují platby v hotovosti (jak za voln� prodejné léky, 
tak za spoluú�ast), soukromé pojistné programy (plány), dobro�inné instituce 
a zdravotní pé�i v zam�stnání. 

 
 
Tab.31. 
 

Soukromé výdaje na zdravotnictví 
 (% celkových náklad� na zdravotnictví) 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Rak. 26,5 26,6 26,5 25,8 25,6 27,7 
�R 3,8 3,3 4,6 5,2 6,1 7,3 
Fr. 21,8 22,5 22,0 22,0 22,6 22,3 

N�m. 23,8 21,9 21,6 22,5 22,5 21,9 
Niz. 32,3 30,1 26,7 25,8 26,5 28,0 
UK 15,7 15,9 14,7 14,1 15,1 15,1 

Copyright OECD HEALTH DATA 2001 DEMO 
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Tab.32. 
 

 Soukromé pojišt�ní (% celk. nákl. na 
zdravot.) 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Rak. 9,0 9,0 8,9 8,8 8,6 7,9 
�R       
Fr.   10,9 11,1 11,9 11,8 

N�m. 7,2 6,5 6,4 6,7 6,8 6,7 
Niz.       
UK 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,2 

Copyright OECD HEALTH DATA 2001 DEMO 

 
Vý�atek z definice: Výdaje na zdravotnictví v rámci fond� soukromého pojišt�ní (jak 

soukromého sociálního pojišt�ní, tak i všech dalších fond� soukromého pojišt�ní). 
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5.  Pojistné a rezervy soukromého zdravotního pojišt�ní 
 
5.1. Rizika krytá soukromým zdravotním pojišt�ním 
 
 Soukromé zdravotní pojišt�ní kryje r�zná rizika, jak již bylo ostatn� zmín�no 
v p�edchozí kapitole u jednotlivých zemí, avšak v této kapitole se budeme soust�edit 
pouze na rizika nemoci �i úrazu, kdy vznikají náklady spojené s lé�bou a je t�eba je 
uhradit; a na rizika hospitalizace a pracovní neschopnosti, kdy je vyplácena pevná denní 
dávka. Prost�ednictvím tarif� se rizika d�lí ješt� podrobn�ji, rozlišují se nap�. náklady na 
operativní zákroky, náklady na obvazový materiál, náklady ú�tované léka�em, náklady na 
zubní ošet�ení a protetiku, výdaje spojené s t�hotenstvím a porodem, náklady na poh�eb. 
Dále lze pojistit i tzv. nadstandardní pé�i, nap�. jednol�žkový pokoj v nemocnici 
s nadstandardním vybavením a stravou, použití dražších lék� a materiál� apod.  
 Pojišt�ní kryjící takto vybraná rizika m�žene rozd�lit do dvou skupin: 
1. Pojišt�ní, u kterých není známa výše pln�ní, omezena je  pouze spoluú�astí nebo 

maximální výší pln�ní. K tomuto typu �adíme všechna pojišt�ní pro p�ípad nemoci, 
bez ohledu na to, jestli se hradí podle pevných sazeb nebo je pln�ní neomezené. 

2. Pojišt�ní, u nichž je známa denní výše pln�ní a tato se plní nezávisle na skute�n� 
vzniklých škodách, u nichž však není p�edem známa doba trvání pojistné události. 
K tomuto typu pat�í pojišt�ní denní dávky p�i pracovní neschopnosti a pojišt�ní 
denní dávky p�i pobytu v nemocnici. 

Toto �len�ní je vhodné z d�vodu odlišného stanovení pojistného, který je popsán 
v následujícím textu. 

Na záv�r kapitoly porovnáme pr�b�h rizikového a spo�ícího pojistného a pr�b�h 
rezerv pro pojišt�ní denní dávky p�i pracovní neschopnosti. 
 
 
5.2.  Podklady pro výpo�et pojistného 
 
5.2.1.  Náklady na osobu 
 

Nej�ast�ji používanou metodou stanovení pojistného v soukromém zdravotním 
pojišt�ní je metoda pr�m�rných náklad�. Definují se proto nejprve tzv. náklady na osobu 
ve v�ku x, a to jako pr�m�rné ro�ní náklady p�ipadající na osobu ve v�ku x: 

x

x
x

L
S

K � ; 

kde Sx je celková škoda p�ipadající na všechny osoby ve v�ku x a Lx je po�et osob ve 
v�ku x. 

Protože celková škoda závisí na v�ku x, typu náklad� (tarifu) a na pohlaví, závisí na 

nich také náklady na osobu a lze ozna�it nap�.
i
xK  náklady na osobu pro muže ve v�ku x 

pojišt�ného v i-tém sektoru zdravotního pojišt�ní. My však odvodíme výpo�et pojistného 
pro n�jaký pevn� daný sektor a pro muže. Odpovídající náklady na osobu budeme dále 
zna�it XK . 
 Obvykle rostou náklady na osobu spole�n� s jejím v�kem. Proložíme-li náklady na 
osobu k�ivkou v závislosti na v�ku, bude mít, zvlášt� v p�ípad�, že je k dispozici jen 
velmi malý pojistný kmen, velmi mnoho lokálních minim a maxim. Proto je vhodné 
použít vyrovnané náklady na osobu Kx. Ty získáme proložením hodnot náklad� na osobu 
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vhodným neklesajícím polynomem, p�íp. neklesající �ástí n�jakého vhodného polynomu, 
a vyrovnáním metodou nejmenších �tverc�. 
 Náklady na osobu se n�kdy normují, �ímž se omezí jejich závislost na tarifu, a to tak, 
že se vztáhnou k ur�itému tzv. normovacímu roku kx, 

0x

x
x K

K
k �  

kde normovací v�k xo se volí nejb�žn�ji jako 28 nebo 43. Ze známých hodnot kx a 
0xK  

snadno ur�íme Kx. Proto se 
0xK nazývají základní náklady na osobu a zna�í se G. Nám 

však dále posta�í v odvozování nenormované vyrovnané náklady na osobu a proto 
budeme používat výhradn� je. 
 
5.2.2.  Po�et dn� neschopnosti �i hospitalizace na osobu 
 
 V pojišt�ní denní dávky p�i pracovní neschopnosti a pojišt�ní denní dávky p�i pobytu 
v nemocnici je výše denní dávky pevn� daná. Náhodné jsou po�átek a doba trvání 
pojistné události. Jako míru ro�ního škodního zatížení na osobu ve v�ku x lze použít 
po�et dn� neschopnosti nebo hospitalizace za rok. Ozna�íme je tx a platí 

x

x
x L

H
t � , 

kde Hx je celkový po�et dn� neschopnosti, resp. hospitalizace osob ve v�ku x za rok. Ze 
shodných d�vod� jako v p�ípad� náklad� na osobu se jako po�etních podklad� používá 
vyrovnaných hodnot tx. Dny nemoci nezávisí (s výjimkou velkých nár�st� náklad�) na 
výši náklad�, ale na �etnosti nemocí. Tyto hodnoty jsou u velkých populací vystaveny 
malým výkyv�m, proto se dny nemoci už nenormují. V p�ípad�, kdy výplata denní dávky 
za�íná po uplynutí ur�itého po�tu dní, je toto p�i výpo�tu nutné zohlednit. 
 
5.2.3. Pravd�podobnost úmrtí a pravd�podobnost storna 
 
 Stejn� jako v životním pojišt�ní i zde se ke zjiš�ování odchod� z pojistného kmene 
používá úmrtnost qx, která zna�í pravd�podobnost, že osoba, která je naživu ve v�ku x, 
zem�e p�ed dosažením v�ku x+1. V praxi se používají standardní úmrtnostní tabulky. 
 Na rozdíl od životního pojišt�ní hraje ve výpo�tu pojistného a rezervy d�ležitou roli 
pravd�podobnost storna wx. Pravd�podobnost storna je závislá jak na dosaženém v�ku, 
tak i na délce trvání pojišt�ní. 
 
5.2.4.  Technická úroková míra 
 
 Výpo�et pojistného je založen na sou�asné hodnot� o�ekávaného pojistného pln�ní, 
které bude muset pojiš�ovna v budoucnu vyplatit. K ur�ení sou�asné hodnoty 
pot�ebujeme stanovit vhodnou technickou úrokovou míru i. Musíme p�itom volit tak, 
aby p�íliš nízká úroková míra nevedla k vysokým pojistným sazbám, které by neobstály 
v konkuren�ním prost�edí na pojistném trhu, a aby naopak vysoká úroková míra 
nezp�sobila vytvo�ení nízkých rezerv a tedy i p�ípadné platební problémy pojiš�ovny. 
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5.3. Nettopojistné 
 
 V závislosti na typu a rozsahu pojistného krytí se používají dva základní druhy 
pojistného. A to rizikové pojistné a pojistné se spo�ící složkou. 
 
5.3.1.  Rizikové pojistné 
 
 Rizikovým pojistným rozumíme pojistné, které kryje pouze škody vzniklé 
v pozorovaném �asovém úseku (�asto v jednom roce). Spo�ící složka k vytvá�ení 
rezervy, která by kryla s v�kem rostoucí rizika, se nezapo�ítává. Známe-li náklady na 
osobu, resp. po�et dn� nemoci, stanovíme rizikové nettopojistné velmi snadno jako 

Px = Kx  

v p�ípad� pojišt�ní nemoci, resp. jako 
xx tTP �� , 

v p�ípad� pojišt�ní denní dávky, kde T je vyplácená denní dávka. 
 Je-li pro n�jaký tarif po�ítáno pojistné jako rizikové, má to následující d�sledky. Není 
tvo�ena žádná rezerva a pojišt�ný musí platit pojistné stanovené práv� pro jím dosažený 
v�k, a to znamená, že s rostoucím v�kem, kdy se mu zpravidla snižuje p�íjem, bude platit 
vyšší pojistné. Tarif s rizikovým pojistným vyžaduje vyšší správní náklady, což je 
zp�sobeno pravideln� se m�nícím pojistným. Dále není pojišt�ná osoba zrazována od 
zm�ny pojišt�ní ztrátou uspo�ené rezervy. Z t�chto d�vod� se rizikové pojistné používá 
jen ve speciálních tarifech s krátkým trváním pojišt�ní (nap�. pojišt�ní cestovních 
lé�ebných výloh v zahrani�í) a v tarifech, u kterých m�že být pro všechny v�ky použito 
stejné riziko (nap�. tarify stomatologického pojišt�ní). B�žn� se rizikové pojistné používá 
pro výpo�et pojistného v pojišt�ní d�tí a mládeže. 
 
5.3.2.  Pojistné se spo�ící složkou 
 
 Spo�ící složka se v ostatních tarifech zapo�ítává k vytvá�ení rezervy na stárnutí. 
Pojistné se stanovuje tak, aby po celou dobu pojišt�ní bylo stejn� vysoké. V prvních 
letech tedy bude vyšší, než jemu odpovídající rizikové pojistné a práv� tento p�ebytek 
slouží k vytvá�ení rezervy. 

 
5.3.3.  Princip ekvivalence 
 
 Nettopojistné má krýt práv� všechna pojistná pln�ní b�hem doby, po kterou je osoba 
pojišt�na. Proto odvodíme sou�asnou hodnotu o�ekávaných plateb pojistného za dobu 
pojišt�ní a sou�asnou hodnotu o�ekávaných budoucích pojistných pln�ní.. Princip 
ekvivalence spo�ívá v tom, že jsou si tyto sou�asné hodnoty rovny. 
 
5.3.4.  Sou�asná hodnota o�ekávaných plateb pojistného 
 
 Nech� lx je po�et všech pojišt�ných ve v�ku x, pak o�ekávaný po�et všech pojišt�ných 
ve v�ku x+1 je 

� �xxx1x wq1ll ����� , 

kde qx je pravd�podobnost úmrtí a wx pravd�podobnost storna, tak jak byly definovány 
výše. Diskontovaný po�et pojišt�ných ve v�ku x ozna�íme Dx. 
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Platí 
x

xx vlD �� , 

kde 
i1

1
v

�
�  a i je technická úroková míra. Pojišt�ní ve v�ku x budou pojišt�ni 

Nx diskontovaných let, p�i�emž 

�
�

�
��

x

0n
nxx DN

�
, 

kde � je kone�ný v�k. Pak bude sou�asná hodnota p�edlh�tního jednotkového 
doživotního d�chodu äx rovna 

x

x
x D

N
ä � . 

 
5.3.5.   Sou�asná hodnota o�ekávaného pojistného pln�ní 
 
 Škody, které o�ekáváme u diskontovaného po�tu pojišt�ných, ozna�me Ox 
a v závislosti na tarifu je ur�eme jako 

xxx KDO ��  

pro pojišt�ní pro p�ípad nemoci a 
xxx tTDO ���  

pro pojišt�ní denní dávky. 
 P�i pojišt�ní denní dávky se vzorce odvodí pro pojišt�ní na jednotkovou denní dávku 
T=1. Dostáváme 

xxx tDO ��  

v p�ípad� pojišt�ní denní dávky. 
 

Sou�et všech o�ekávaných diskontovaných pln�ní, která budou vyplacena lx 
pojišt�ným v roce x, ozna�me Ux. Platí 

�
�

�
��

x

0
xx OU

�

	
	 . 

Sou�asnou hodnotu pojistného pln�ní vyplaceného osob� ve v�ku x za celou dobu 
jejího budoucího setrvání v pojišt�ní ozna�me Ax. Platí 

x

x
x D

U
A � . 

 
5.3.6.  Stanovení nettopojistného 

 
Nettopojistné je stanoveno tak, aby práv� krylo pojistná pln�ní po dobu, po kterou je 

osoba pojišt�na. Platí 
xxx AäP �� . 

 U n�kterých tarif� m�žeme p�edpokládat, že pojistné kryjící celou dobu pojišt�ní bude 
zaplaceno jednorázov� a tedy má smysl po�ítat jednorázové nettopojistné. Z d�vodu 
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vysokého pojistného pro dlouhodobá pojišt�ní se nabízí jednorázové pojistné jen u tarif� 
s krátkou dobou trvání pojišt�ní (nap�. pojišt�ní cestovních lé�ebných výloh v zahrani�í). 
 Jednorázové nettopojistné musí tedy podle principu ekvivalence odpovídat sou�asné 
hodnot� o�ekávaných budoucích pojistných pln�ní. Pro ohrani�ený daný úsek pojišt�ní 
délky n je tedy rovno Ax,n , kde Ax,n je sou�asná hodnota o�ekávaných budoucích pln�ní 
v pr�b�hu p�íštích n let, pro kterou platí 

x

n

x
n,x D

O
A

�
�� 	

	

. 

 
5.4. Bruttopojistné 
 
 Bruttopojistné je nettopojistné rozší�ené o složky ur�ené na pokrytí správních náklad� 
pojistitele a zabezpe�ení jak p�ípadných nep�íznivých škodních výchylek formou 
bezpe�nostní p�irážky, tak podnikatelského zisku. 
 
5.4.1.  P�irážky 
 
 Jako ochrana p�ed nep�íznivým škodním pr�b�hem (a jako prost�edek pro 
zabezpe�ení podnikatelského zisku) slouží bezpe�nostní p�irážka 
 . Pro krytí náklad� 
pojiš�ovny se používá nákladová p�irážka � . Dále je to inkasní p�irážka �, p�irážka za 
zprost�edkovatelské a získatelské náklady  2 a p�irážka za náklady na likvidaci škod � . 
Všechny tyto p�irážky jsou proporcionální, vyjad�ují se jako procenta z bruttopojistného, 
a proto je m�žeme vyjád�it jednou souhrnnou proporcionální p�irážkou �. Platí 

� = 
 + � + � + � +  2 . 

 P�irážku za jednorázové po�áte�ní náklady, tedy náklady, které bezprost�edn� souvisí 
s uzav�ením pojistky (nap�. provize, zkoumaní zdravotního stavu – tzv. zdravotní 
underwriting, výdaje na cestovné) zna�íme  1 . Tato p�irážka se odvíjí od toho, jaká �ást 
ro�ního bruttopojistného je vyplacena jako po�áte�ní náklady plus provize a do 
bruttopojistného se zapo�ítává metodou zillmerování. Krytí jednorázových po�áte�ních 
náklad� se tedy rozloží na celou dobu pojišt�ní. 
 
5.4.2.  Bruttopojistné 
 
 Sou�asná hodnota bruttopojistného pro danou pojistnou smlouvu zaplaceného za 
celou dobu pojišt�ní se podle principu ekvivalence musí rovnat sou�asné hodnot� 
o�ekávaného pojistného pln�ní a náklad�, které v té dob� vzniknou pojiš�ovn� k úhrad�. 
Platí 

x1xxxxx BäBAäB ��������  , 

po úprav� 

x

x
1xxx ä

B
BPB ������   , 

kde poslední �len vyjad�uje podíl jednorázových po�áte�ních náklad� rozpo�ítaných na 
celou dobu pojišt�ní na bruttopojistném. Bruttopojistné je tedy po úprav� rovno 
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� � 1x

x
xx ä1

ä
PB

����
��  . 

 

Pro zjednodušení zápisu ozna�íme 
� �

� � 1x

x
x ä1

ä1
z

����

���
�  a nazveme ho zillmerovacím 

faktorem. Bruttopojistné m�žeme tedy zapsat ve tvaru 

� ���
��

1
z

PB x
xx  . 

Dále �ekn�me, že xx zP �  je zillmerované pojistné a ozna�me ho z
xP . Pak platí 

� ���
�

1
P

B
z
x

x  . 

Poznamenejme ješt�, že zillmerování lze provád�t jen u tarif� s pojistným se spo�ící 
složkou. 
 V p�ípad� rizikového pojistného se p�irážka za jednorázové po�áte�ní náklady stanoví 
jako proporcionální p�irážka z bruttopojistného. Pak �1 = � + 1  je sou�tem všech 
proporcionálních p�irážek a platí  

� �11 ��
� x

x

P
B  . 

 
5.5. Rezerva na stárnutí 
 
 Tém�� u všech tarif� platí, že riziko výskytu pojistné události roste s v�kem a není 
tedy výhodné používat rizikové pojistné, protože by lidé s rostoucím v�kem, kdy se jim 
zpravidla snižuje p�íjem, platili stále vyšší pojistné. Nicmén� ani pro pojiš�ovny není 
použití rizikového pojistného u t�chto tarif� výhodné, protože pojišt�ný není motivován 
proti zm�n� pojišt�ní p�ípadnou ztrátou uspo�ené rezervy, a není tak zrazován od 
výpov�di pojišt�ní. Z t�chto d�vod� se tém�� výhradn� používá pojistné se spo�ící 
složkou. S p�ibývajícím v�kem bude toto pojistné nižší než skute�né riziko, a proto ke 
krytí tohoto rizika se na za�átku pojišt�ní, kdy je pojistné vyšší než odpovídá riziku 
onemocn�ní, vytvá�í rezerva na stárnutí. Po uplynutí ur�ité doby pojišt�ní se �ást 
pojistného pln�ní bude �erpat z rezervy na stárnutí. 
  
5.5.1.  Prospektivní výpo�et rezervy 
 
 Rezerva na stárnutí se po�ítá obdobn� jako rezervy životních pojišt�ní, tedy jako 
rozdíl sou�asné hodnoty budoucího pojistného pln�ní a sou�asné hodnoty v budoucnosti 
p�ijatého pojistného. Ozna�me Vx.m  rezervu na stárnutí po m letech pro pojišt�ného se 
vstupním v�kem x, Ax+m sou�asnou hodnotu budoucích pln�ní pojišt�ného ve v�ku x+m, 
äx sou�asnou hodnotu jednotkového d�chodu pojišt�ného ve v�ku x+m. Rezerva na 
stárnutí po m letech pro pojišt�ného ve v�ku x bude 

mxxmxm,x äPAV �� ���  . 

Vzorec upravíme dosazením za mxmxmx äPA ��� ��  na výraz 

� � mxxmxm,x äPPV �� ���  . 
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Z tohoto vyjád�ení je vid�t, že rezerva na stárnutí je práv� tak velká, aby bylo 
pojišt�nému se vstupním v�kem x zachováno jeho p�vodní pojistné Px , protože sou�asná 
hodnota rozdílu v budoucnu placeného pojistného pro práv� dosažený v�k a pojistného 
pro vstupní v�k je uložena práv� v rezerv� na stárnutí. 
 
5.5.2.  Rekurentní vzorce 
 
 Odvodíme výši rezervy po m+1 letech pomocí rezervy po m letech a poukážeme na 
n�které zajímavé vztahy: 

 
� � � � ������������ ������������� mxmxxmx1mx1mxx1mxmxm,x1mx1m,x DäPADäPADVDV
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mxmxmxx DKDP ��� ����  

Po vyd�lení rovnice výrazem Dx+m  a malé úprav� dostaneme 

1m,x
mx

1mx
m,xmxx V

D
D

VKP �
�

��
� ����  

 Z tohoto vyjád�ení je z�ejmé, že rozdíl nettopojistného a náklad� na osobu v roce m 
spolu s rezervou na stárnutí pro rok m musí posta�ovat k vytvo�ení rezervy na stárnutí 
pro rok následující. Dále platí 

m,x1m,x
mx

1mx
mxx VV

D
D

KP ���� �
�

��
�  , 

tedy rozdíl mezi rezervami dvou po sob� jdoucích rok� vyjád�ených vzhledem ke 
staršímu z obou dat musí být roven rozdílu mezi zaplaceným nettopojistným a náklady na 
osobu p�íslušnými tomuto v�ku. 
 
Protože platí 

� � vwq1
vl
vl

D
D

mxmxmx
mx

1mx
1mx

mx

1mx ����
�
�

� ���
�

��
��

�

��  , 

tak po dosazení do výše uvedených vzorc� získáme 

� � � �1m,xmx1m,xmxm,x1m,xmxx VwvVqvVVvKP ������ ����������  

V tomto vzorci jsou patrné jednotlivé složky nettopojistného, a to rizikové pojistné Kx+m, 
p�ír�stek spo�ící složky m,x1m,x VVv �� �  a diskontovaný zisk z odchod� z pojistného 

kmene 1m,xmx1m,xmx VwvVqv ���� ����� . Odtud se odvodí vlastní zp�sob tvorby rezervy 

jako sou�et zúro�ené rezervy na stárnutí po m letech a pojistného bez vyplacených 
náklad� na osobu a zisk� ze storna a úmrtí: 
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� �� � � � 1m,xmx1m,xmxmxxm,x1m,x VwVqi1KPVV ������ ���������  . 

A nyní získáme rekurentní vzorec pro výpo�et rezervy na stárnutí po m+1 letech pomocí 
rezervy na stárnutí po m letech: 

� �� �
mxmx

m,xxm,x1m,x wq1
i1

KPVV
��

� ��
�

����  . 

Z tohoto vzorce je patrné, že rezerva na stárnutí m�že r�st i poté, kdy je Px < Kx+m a tedy 
již dochází k �erpání rezerv ke krytí rizika Kx+m . Zisk z úro�ení a odchod� z pojišt�ní po 
ur�itou dobu p�evýší zápornou hodnotu Px – Kx+m . 
 
5.5.3.  Bruttorezerva 
 
 P�i ur�ování bruttorezervy nahradíme nettopojistné bruttopojistným. Bruttorezervu 
získáme tak, že od sou�asné hodnoty o�ekávaných budoucích výdaj� (tedy pojistných 
pln�ní v�etn� o�ekávaných správních náklad�) ode�teme sou�asné hodnoty budoucích 
p�íjm�, tedy o�ekávané bruttopojistné. Platí: 

mx
x

x
1xxmxxmx

B
m,x ä

ä
B

BPäBAV ��� ���
�

�
��
�

�
�����������   . 

Po úprav� a dosazení za bruttopojistné: 
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x
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mx
Z
xmx äPA �� ���  

Odvodili jsme bruttorezervu jako rozdíl sou�asné hodnoty o�ekávaných pojistných pln�ní 
a sou�asné hodnoty o�ekávaného zillmerovaného pojistného. Pro bruttorezervu platí 
všechny vztahy, které jsme odvodili pro nettorezervu. Místo nettopojistného však v nich 
bude zillmerované pojistné. 
 
5.5.4.  Zillmerovaná rezerva 
 
 Všimn�me si blíže vztahu, kde je bruttorezerva vyjád�ena pomocí nettorezervy. �len 

x

mx
x1 ä

ä
B ��� , ve kterém jsou jednorázové po�áte�ní náklady, se vždy ode�ítá od 

nettorezervy. Jednorázové náklady pojiš�ovna vynakládá p�i vzniku pojišt�ní nebo krátce 
po n�m. Pokud je pojistné zaplaceno jednorázov� po uzav�ení pojišt�ní, jsou tyto 
náklady pojiš�ovn� uhrazeny ihned. Jinak je splácení náklad� x1 B�  rozd�leno do 
jednotlivých splátek b�žného pojistného a tím vzniká pohledávka pojiš�ovny u pojistníka 
ve výši té �ásti jednorázových po�áte�ních náklad�, která má být splacena v budoucích 
splátkách pojistného. Tento problém se �eší tak, že se pojistná rezerva sníží o 
neumo�enou �ást jednorázových po�áte�ních náklad�. Tato operace se nazývá 
zillmerování rezervy a vzniklá rezerva je tzv. zillmerovaná rezerva. Jejím p�íkladem je 
práv� výše zmín�né vyjád�ení bruttorezervy, kdy je zillmerovaná rezerva rovna p�ímo 
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bruttorezerv�. Zillmerovaná rezerva má zápornou po�áte�ní hodnotu x1
Z

0,x BV ���   a 

�asto bývá záporná i v n�kolika dalších letech. 
 Záporné hodnoty zillmerované rezervy mohou mít n�které nep�íjemné d�sledky, jako 
nap�íklad odmítnutí pojiš�ovny vyplatit odbytné p�i zrušení pojišt�ní v dob�, kdy je 
rezerva záporná. Tento problém lze �ešit bu� garancí odbytného až v letech, kdy je 

rezerva kladná, nebo si sta�í uv�domit fakt, že 
x

mx

ä
ä �  je nerostoucí funkcí parametru m, a 

proto pro nezápornost rezervy pro m=1 sta�í, aby byla rezerva nezáporná (od konce 
prvního roku) po celou dobu pojišt�ní. Je t�eba najít ko�en rovnice 

0VZ
1,x �  

vzhledem k parametru 1 . Ten pak bude horní hranicí pro jednorázové po�áte�ní 
náklady. Ozna�me jej Z

1  a nazv�me jej zillmerovací sazbou. Pak bude rezerva od konce 
prvního roku nezáporná po celou dobu pojišt�ní pro 1 , pro která platí Z

11  � .  
 
Vypo�t�me zillmerovací sazbu: 
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Chceme-li mít rezervu nezápornou v k-tém roce, sta�í volit 1  tak, aby Z
k1  � , kde 

� � ��
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5.6.  Model pr�b�hu nettorezervy, rizikového a spo�ícího nettopojistného pro 

pojišt�ní denní dávky p�i pracovní neschopnosti 
 
5.6.1.  Pr�b�h rizika 
 

Pro riziko onemocn�ní jako náhodnou veli�inu lze užít bezprost�edn� model pro 
životní pojišt�ní. Na rozdíl od životního pojišt�ní je však náhodnou veli�inou jak 
okamžik vzniku pojistné události, tak doba jejího trvání, p�ípadn� výše pojistného pln�ní. 
Jako p�íklad uvedeme pr�b�h rizika u pojišt�ní denní dávky p�i pracovní neschopnosti. 

Použity byly tabulky pro po�et dní nemoci p�i pracovní neschopnosti v roce 2000 
z anglické verze Die private Krankenversicherung Zahlenbericht 2000/2001 [8]. Jsou zde 
hodnoty pro pracovní neschopnost trvající déle než 7 a 42 dní, tj. s vyplácením 
pojistného pln�ní od 8. a 43. dne trvání pracovní neschopnosti. Tyto tabulky jsou však 
upraveny pro v�kové skupiny po p�ti letech (21–25 let, 26–30 let, atd.) a pak normovány 
pomocí v�kové skupiny 41– 45 let a vynásobeny 100. 
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Jedná se tudíž o jakýsi profil pr�b�hu rizika v roce 2000. V p�edchozích letech byly 
tyto pr�b�hy samoz�ejm� trochu jiné. 

 
Tab. 33. 
 

 Pracovní neschopnost jako funkce v�ku 
 (po�et dn� nemoci od 8. a 43. dne) 
 (pro v�kovou skupinu 41-45 let normováno na 100 dn�) 
 sledovaný rok: 2000 
muži     ženy     
v�kové dny dny v�kové dny dny 
skupiny  nemoci nemoci skupiny  nemoci nemoci 
  od 8. dne od 43. dne   od 8. dne od 43. dne 

61-65 146,12 271,68 61 - 65 124,27 168,50 
56-60 140,10 271,06 56 - 60 137,30 206,87 
51-55 118,27 213,43 51 - 55 96,38 178,67 
46-50 112,90 136,79 46 - 50 123,85 121,63 
41-45 100,00 100,00 41 - 45 100,00 100,00 
36-40 85,36 73,39 36 - 40 89,92 78,87 
31-35 81,05 68,98 31 - 35 98,40 62,68 
26-30 119,85 81,53 26 - 30 77,67 54,13 
21-25 94,75 96,32 21 - 25 34,02 47,38 

 
Tyto reálné hodnoty byly vyrovnány pomocí exponenciálního vyrovnávání v programu 

MS Excel, nebo� pr�b�h rizikového pojistného musí být neklesající (to vychází 
z dlouhodobé zkušenosti zdravotních pojiš�oven – mj. s rostoucím v�kem roste 
pravd�podobnost a doba trvání onemocn�ní), a tak bylo dosaženo profilu pr�b�hu 
rizikového pojistného, který odpovídá reálnému pr�b�hu, a to pro všechny roky od 18 
do 65 let. Každá zdravotní pojiš�ovna si ovšem své rizikové pojistné stanovuje na 
dlouhodob�jším základ� a zejména  na základ� svých vlastních zkušeností (vliv 
antiselekce, apod.). 
 
5.6.2.  Pr�b�h nettorezerv 
 
 Ze zdravotní pojiš�ovny byly získány hodnoty qx, px a lx. (Hodnoty tx byly získány 
výše popsaným zp�sobem.) Z nich byly spo�teny komuta�ní �ísla Dx, Nx, Ox, Ux, äx, Ax a 
výše nettopojistného Px. Tato �ísla byla ovšem po�ítána zvláš� pro riziko vyplácení 
dávky od 8. dne a od 43. dne a pro každé pohlaví. Pomocí t�chto �ísel byly spo�teny 
nettorezervy. Výsledná �ísla nereprezentují reálné hodnoty, pouze reálný profil pr�b�hu 
nettopojistného, rizikového nettopojistného a nettorezervy. 
 Jako p�íklad uvedeme srovnání t�chto pr�b�h�, a to pro muže se vstupním v�kem 
30 a 40 let a pro ženy se vstupním v�kem 35 let a pro ob� rizika vyplácení dávky od 8. 
i 43. dne. 
 Motivací tohoto srovnání byla úvaha, že v pr�b�hu pojišt�ní denní dávky p�i pracovní 
neschopnosti, kdy by rizikové pojistné neustále stoupalo, by klienti byli v produktivním 
v�ku a tudíž by si mohli dovolit platit rostoucí pojistné. Velikost rezervy tohoto pojišt�ní 
není taková, jako u klasických životních pojišt�ní (nap�. maximální hodnota rezervy �iní 
182, výše nettopojistného je 108 – viz. graf 34), tudíž klienti nejsou tolik odrazováni od 
zm�ny ztrátou uspo�ené rezervy. �ili stojí za úvahu (vzhledem k malému rozdílu mezi 
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rizikovým pojistným a nettopojistným), zdali p�i stanovování pojistného pro pojišt�ní 
denní dávky p�i pracovní neschopnosti nepoužít p�ístup s rizikovým stanovením 
pojistného. 

Jednotlivé zdravotní pojiš�ovny pak v praxi potvrzují, že tento zp�sob rizikového 
stanovení pojistného je možno lépe prezentovat jejich klient�m, nebo� jej používají tém�� 
všechny. 
 
Graf 34. 
 

Pojišt�ní denní dávky p�i pracovní neschopnosti (od 8. dne nemoci): 
Srovnání pr�b�hu nettorezervy, spo�ícího a rizikového 

nettopojistného (muži, vstupní v�k 30 let)
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Graf 35. 
 

Pojišt�ní denní dávky p�i pracovní neschopnosti (od 43. dne 
nemoci): Srovnání pr�b�hu nettorezervy, spo�ícího a rizikového 

nettopojistného (muži, vstupní v�k 30 let)
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Graf 36. 
 

Pojišt�ní denní dávky p�i pracovní neschopnosti (od 8. dne nemoci): 
Srovnání pr�b�hu nettorezervy, spo�ícího a rizikového 

nettopojistného (muži, vstupní v�k 40 let)

0

25

50

75

100

125

150

175

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

m let od za�átku pojišt�ní

po
m
�

r 
K
�

nettorezerva rizikové nettopojistné spo�ící nettopojistné
 

 
 
 
 



 96

Graf 37. 
 

Pojišt�ní denní dávky p�i pracovní neschopnosti (od 43. dne 
nemoci): Srovnání pr�b�hu nettorezervy, spo�ícího a rizikového 

nettopojistného (muži, vstupní v�k 40 let)
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Graf 38. 
 

Pojišt�ní denní dávky p�i pracovní neschopnosti (od 8. dne nemoci): 
Srovnání pr�b�hu nettorezervy, spo�ícího a rizikového 

nettopojistného (ženy, vstupní v�k 35 let)
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Graf 39. 
 

Pojišt�ní denní dávky p�i pracovní neschopnosti (od 43. dne 
nemoci): Srovnání pr�b�hu nettorezervy, spo�ícího a rizikového 

nettopojistného (ženy, vstupní v�k 35 let)
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Záv�r 

 
Problematika zdravotní pé�e je dosti složitá. Moje práce m�la za cíl popsat systémy 

zdravotní pé�e ve vybraných evropských zemích, objasnit jejich strukturu a zp�sob 
financování. Cílem bylo zjišt�ní možností jednotlivých systém� ovlivnit výši náklad� na 
zdravotnictví a pojednat o roli soukromého zdravotního pojišt�ní v podílu na financování 
zdravotní pé�e. 

V mé práci byly nastín�ny klady a zápory jednotlivých systém� i s jejich problémy, 
a to jak ve ve�ejném, tak i v soukromém sektoru. Pomocí srovnání vybraných ukazatel� 
si lze u�init p�edstavu o vývoji situace v jednotlivých zemích a o možnostech dalšího 
zlepšování. 

Sice se ve všech státech nepoda�ilo prokázat platnost tvrzení, že každý stát m�že mít 
takové zdravotnictví, jaké mu umož�uje jeho ekonomika, nebo� nebyla všude prokázána 
závislost výše zdravotních náklad� na výši HDP, ale poda�ilo se ukázat souvislost výše 
zdravotních náklad� a výše HDP v závislosti na podílu ve�ejného (státního) sektoru. 

Soukromé zdravotní pojišt�ní je v každé zemi omezeno možnostmi, které mu 
stanovují p�íslušné zákony. V bakalá�ské práci jsou popsána rizika, která lze pomocí 
soukromého zdravotního pojišt�ní pojistit a také možnost zp�sobu výpo�tu pojistného a 
rezerv pro tato pojišt�ní. 

I soukromí zdravotní pojistitelé musí hledat zp�soby, jak p�isp�t ke zlepšení situace ve 
financování zdravotní pé�e. Proto byl p�edveden model pr�b�hu rizikového pojistného, 
nettopojistného a nettorezervy pro pojišt�ní denní dávky v p�ípad� pracovní neschopnosti 
a navržena možnost po�ítat pojistné zp�sobem rizikového pojistného. 
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P�íloha – výtah z výstupu programu R 
 
R version 2.5.0 (2007-04-23) 
Copyright (C) 2007 The R Foundation for Statistical Computing 
ISBN 3-900051-07-0 
 
> source("D:/Škola/bakalarka/Moduly/dagost.r") 
> source("D:/Škola/bakalarka/Moduly/normality.r") 
> source("D:/Škola/bakalarka/Moduly/vif.r") 
 
> d1<-read.csv2("D:/Škola/bakalarka/data/CR.csv") 
> cor(d1) 
                GDP    zdrnakl      nemoc       luzka      delka     lekari 
GDP       1.0000000  0.9618875  0.5608342 -0.79923978 -0.8465596  0.8616217 
zdrnakl   0.9618875  1.0000000  0.6749889 -0.86763095 -0.9085045  0.9502399 
nemoc     0.5608342  0.6749889  1.0000000 -0.81244422 -0.7906303  0.6234689 
luzka    -0.7992398 -0.8676310 -0.8124442  1.00000000  0.9934317 -0.8527617 
delka    -0.8465596 -0.9085045 -0.7906303  0.99343171  1.0000000 -0.8955335 
lekari    0.8616217  0.9502399  0.6234689 -0.85276171 -0.8955335  1.0000000 
GPs       0.3473460  0.3688109 -0.1990683 -0.06560831 -0.1399919  0.5157323 
kontakty  0.7337038  0.7581497  0.7755283 -0.77483360 -0.7788023  0.6968956 
                 GPs   kontakty 
GDP       0.34734599  0.7337038 
zdrnakl   0.36881095  0.7581497 
nemoc    -0.19906832  0.7755283 
luzka    -0.06560831 -0.7748336 
delka    -0.13999188 -0.7788023 
lekari    0.51573232  0.6968956 
GPs       1.00000000  0.1270509 
kontakty  0.12705094  1.0000000 
 
> plot(d1) 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/cr_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> cr<-lm(zdrnakl~GDP+nemoc+luzka+delka+lekari+GPs+kontakty,data=d1) 
> summary(cr) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP + nemoc + luzka + delka + lekari +  
    GPs + kontakty, data = d1) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-35.546  -7.108   0.866  10.166  22.461  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -806.838    552.318  -1.461  0.18745     
GDP            74.398      8.473   8.781 5.01e-05 *** 
nemoc         152.101     98.965   1.537  0.16820     
luzka        -169.316    115.829  -1.462  0.18719     
delka         138.327     72.558   1.906  0.09827 .   
lekari        627.396    129.722   4.836  0.00189 **  
GPs         -1725.630    956.397  -1.804  0.11416     
kontakty      -11.136     20.154  -0.553  0.59778     
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 23.46 on 7 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9956,     Adjusted R-squared: 0.9911  
F-statistic: 224.1 on 7 and 7 DF,  p-value: 1.079e-07  
 
> normality(resid(cr)) 
             skewness  kurtosis   omnibus 
statistics -1.5107993 0.7045666 2.7789287 
p-value     0.1308396 0.4810800 0.2492088 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/CR_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
 
> cr5<-lm(zdrnakl~GDP+lekari,data=d1) 
> summary(cr5) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP + lekari, data = d1) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-48.672 -27.794   1.494  18.557  62.929  
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Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -626.716    150.520  -4.164  0.00131 **  
GDP           64.438      8.728   7.383 8.46e-06 *** 
lekari       384.728     61.410   6.265 4.16e-05 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 35.57 on 12 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9825,     Adjusted R-squared: 0.9796  
F-statistic: 336.7 on 2 and 12 DF,  p-value: 2.880e-11  
 
> normality(resid(cr5)) 
            skewness   kurtosis   omnibus 
statistics 0.5484019 -0.4419260 0.4960432 
p-value    0.5834160  0.6585428 0.7803431 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/cr5_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> anova(cr5,cr) 
Analysis of Variance Table 
 
Model 1: zdrnakl ~ GDP + lekari 
Model 2: zdrnakl ~ GDP + nemoc + luzka + delka + lekari + GPs + kontakty 
  Res.Df   RSS Df Sum of Sq      F  Pr(>F)   
1     12 15185                               
2      7  3853  5     11332 4.1175 0.04598 * 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
> vif(cr5) 
             beta0      VIF       R2       tol        vjj 
X0GDP    0.5556511 3.881867 0.742392 0.2576080 0.06019493 
X0lekari 0.4714788 3.881867 0.742392 0.2576080 2.98028407 
 
> u<-cr5$residuals 
> n<-15; pom1<-0; pom2<-u[n]^2 
> for (j in 1:(n-1)) 
+ { pom1<-pom1+(u[j+1]-u[j])^2; pom2<-pom2+u[j]^2} 
> Durbin<-pom1/pom2 
> Durbin 
        2  
0.9520114  
> res1<-resid(cr5) 
> yhat1<-fitted(cr5) 
> plot(res1) 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/cr5_resid_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
 
> res1<-resid(cr5) 
> yhat1<-fitted(cr5) 
> plot(d1$GDP,res1) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/cr5_resid_gdp_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> plot(d1$lekari,res1) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/cr5_resid_lekari_graf",type="jpg",device=dev.cur(
)) 
> plot(yhat1,res1) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/cr5_yhat_resid_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
 
> d2<-read.csv2("D:/Škola/bakalarka/data/Rak.csv") 
> cor(d2) 
                GDP    zdrnakl      nemoc      luzka      delka     lekari 
GDP       1.0000000  0.6599199 -0.6725679 -0.6855760 -0.5536400  0.5939643 
zdrnakl   0.6599199  1.0000000 -0.7721022 -0.9540539 -0.9788823  0.9860877 
nemoc    -0.6725679 -0.7721022  1.0000000  0.8659134  0.7788650 -0.7973263 
luzka    -0.6855760 -0.9540539  0.8659134  1.0000000  0.9592004 -0.9635611 
delka    -0.5536400 -0.9788823  0.7788650  0.9592004  1.0000000 -0.9940922 
lekari    0.5939643  0.9860877 -0.7973263 -0.9635611 -0.9940922  1.0000000 
GPs       0.6351551  0.9850224 -0.7972092 -0.9666083 -0.9904539  0.9946115 
kontakty  0.5006281  0.9504228 -0.6982334 -0.9130739 -0.9678405  0.9541784 
                GPs   kontakty 
GDP       0.6351551  0.5006281 
zdrnakl   0.9850224  0.9504228 
nemoc    -0.7972092 -0.6982334 
luzka    -0.9666083 -0.9130739 
delka    -0.9904539 -0.9678405 
lekari    0.9946115  0.9541784 
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GPs       1.0000000  0.9415772 
kontakty  0.9415772  1.0000000 
> plot(d2) 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/rak_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> rak<-lm(zdrnakl~GDP+nemoc+luzka+delka+lekari+GPs+kontakty,data=d2) 
> summary(rak) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP + nemoc + luzka + delka + lekari +  
    GPs + kontakty, data = d2) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-116.817  -44.519    1.338   42.332  101.555  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)  -312.72    7978.86  -0.039    0.970   
GDP            36.02      16.16   2.230    0.061 . 
nemoc         185.56     186.09   0.997    0.352   
luzka         127.12     219.81   0.578    0.581   
delka        -170.00     263.94  -0.644    0.540   
lekari       1396.93     757.68   1.844    0.108   
GPs         -2508.51    3739.43  -0.671    0.524   
kontakty      106.87     424.87   0.252    0.809   
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 89.85 on 7 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9884,     Adjusted R-squared: 0.9769  
F-statistic: 85.49 on 7 and 7 DF,  p-value: 3.027e-06  
 
> normality(resid(rak)) 
              skewness   kurtosis   omnibus 
statistics -0.01334344 -0.5028787 0.2530650 
p-value     0.98935379  0.6150495 0.8811455 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/rak_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
 
> rak5<-lm(zdrnakl~GDP+lekari,data=d2) 
> summary(rak5) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP + lekari, data = d2) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-132.26  -47.16  -14.26   36.16  169.51  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -1950.229    183.274 -10.641 1.82e-07 *** 
GDP            17.685      7.652   2.311   0.0394 *   
lekari       1311.267     70.875  18.501 3.46e-10 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 88.24 on 12 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9809,     Adjusted R-squared: 0.9777  
F-statistic: 307.8 on 2 and 12 DF,  p-value: 4.886e-11  
 
> normality(resid(rak5)) 
            skewness  kurtosis   omnibus 
statistics 1.1321801 0.2909005 1.3664549 
p-value    0.2575587 0.7711274 0.5049846 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/rak5_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> anova(rak5,rak) 
Analysis of Variance Table 
 
Model 1: zdrnakl ~ GDP + lekari 
Model 2: zdrnakl ~ GDP + nemoc + luzka + delka + lekari + GPs + kontakty 
  Res.Df   RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F) 
1     12 93438                            
2      7 56505  5     36933 0.9151 0.5222 
> vif(rak5) 
             beta0      VIF        R2       tol         vjj 
X0GDP    0.1146760 1.545102 0.3527936 0.6472064 0.007519604 
X0lekari 0.9179742 1.545102 0.3527936 0.6472064 0.645122372 
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> u<-rak5$residuals 
> n<-15; pom1<-0; pom2<-u[n]^2 
> for (j in 1:(n-1)) 
+ { pom1<-pom1+(u[j+1]-u[j])^2; pom2<-pom2+u[j]^2} 
> Durbin<-pom1/pom2 
> Durbin 
       2  
1.694046  
> res2<-resid(rak5) 
> yhat2<-fitted(rak5) 
> plot(res2) 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/rak5_resid_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> plot(d2$lekari,res2) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/rak5_resid_lekari_graf",type="jpg",device=dev.cur
()) 
> plot(d2$GDP,res2) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/rak5_resid_gdp_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> plot(yhat2,res2) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/rak5_yhat_resid_graf",type="jpg",device=dev.cur()
) 
 
> d3<-read.csv2("D:/Škola/bakalarka/data/Fr.csv") 
> cor(d3) 
               GDP    zdrnakl       nemoc      luzka       delka     lekari 
GDP      1.0000000  0.6679225 -0.40590126 -0.6302148 -0.19792708  0.6119611 
zdrnakl  0.6679225  1.0000000 -0.79547231 -0.9786351 -0.32306279  0.9498151 
nemoc   -0.4059013 -0.7954723  1.00000000  0.7934247  0.29850666 -0.7684203 
luzka   -0.6302148 -0.9786351  0.79342469  1.0000000  0.47012506 -0.9897408 
delka   -0.1979271 -0.3230628  0.29850666  0.4701251  1.00000000 -0.5477631 
lekari   0.6119611  0.9498151 -0.76842033 -0.9897408 -0.54776314  1.0000000 
GPs      0.5254466  0.3239489 -0.01899044 -0.2247394  0.06213962  0.2356480 
                GPs 
GDP      0.52544664 
zdrnakl  0.32394886 
nemoc   -0.01899044 
luzka   -0.22473942 
delka    0.06213962 
lekari   0.23564797 
GPs      1.00000000 
> plot(d3) 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/fr_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
 
> fr<-lm(zdrnakl~GDP+nemoc+luzka+delka+lekari+GPs,data=d3) 
> summary(fr) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP + nemoc + luzka + delka + lekari +  
    GPs, data = d3) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-65.6066 -33.9101  -0.4683  31.1091  66.9052  
 
Coefficients: 
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 15040.3469  6421.8165   2.342 0.047263 *   
GDP            -0.8395     6.7340  -0.125 0.903863     
nemoc         -29.7781    27.5526  -1.081 0.311298     
luzka       -1180.0069   211.7460  -5.573 0.000527 *** 
delka          68.2556    40.0075   1.706 0.126386     
lekari      -3225.0245  1468.6452  -2.196 0.059371 .   
GPs          4359.4141  1431.4139   3.046 0.015929 *   
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 54.32 on 8 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9933,     Adjusted R-squared: 0.9882  
F-statistic: 197.1 on 6 and 8 DF,  p-value: 3.022e-08  
 
> normality(resid(fr)) 
            skewness   kurtosis   omnibus 
statistics 0.2585834 -1.2238352 1.5646379 
p-value    0.7959567  0.2210144 0.4573442 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/fr_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
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> fr3<-lm(zdrnakl~luzka+lekari+GPs,data=d3) 
> summary(fr3) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ luzka + lekari + GPs, data = d3) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-123.781  -26.838    7.528   27.431   74.285  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  23579.0     5211.3   4.525 0.000866 *** 
luzka        -1454.2      163.5  -8.892 2.36e-06 *** 
lekari       -5109.0     1118.0  -4.570 0.000804 *** 
GPs           4651.2     1208.7   3.848 0.002708 **  
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 58.34 on 11 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9893,     Adjusted R-squared: 0.9864  
F-statistic: 340.5 on 3 and 11 DF,  p-value: 3.98e-11  
> normality(resid(fr3)) 
             skewness  kurtosis   omnibus 
statistics -1.2798359 1.0565688 2.7543176 
p-value     0.2006028 0.2907084 0.2522944 
 
> anova(fr3,fr) 
Analysis of Variance Table 
 
Model 1: zdrnakl ~ luzka + lekari + GPs 
Model 2: zdrnakl ~ GDP + nemoc + luzka + delka + lekari + GPs 
  Res.Df   RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F) 
1     11 37436                            
2      8 23606  3     13830 1.5623 0.2725 
 
> vif(fr3) 
              beta0       VIF         R2        tol        vjj 
X0luzka  -1.9405459 49.171892 0.97966318 0.02033682   7.857742 
X0lekari -0.9999154 49.433360 0.97977075 0.02022925 367.264394 
X0GPs     0.1234597  1.062769 0.05906186 0.94093814 429.275165 
 
> fr8<-lm(zdrnakl~luzka+delka,data=d3) 
> summary(fr8) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ luzka + delka, data = d3) 
 
Residuals: 
   Min     1Q Median     3Q    Max  
-93.13 -51.37  10.10  56.14 101.56  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  7278.90     393.11  18.516 3.42e-10 *** 
luzka        -795.31      33.04 -24.071 1.59e-11 *** 
delka         150.82      37.81   3.989  0.00180 **  
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 72.95 on 12 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9818,     Adjusted R-squared: 0.9788  
F-statistic: 324.2 on 2 and 12 DF,  p-value: 3.602e-11  
 
> normality(resid(fr8)) 
            skewness    kurtosis   omnibus 
statistics 0.1530864 -1.85222227 3.4541628 
p-value    0.8783302  0.06399391 0.1778026 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/fr8_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
 
> anova(fr8,fr) 
Analysis of Variance Table 
 
Model 1: zdrnakl ~ luzka + delka 
Model 2: zdrnakl ~ GDP + nemoc + luzka + delka + lekari + GPs 
  Res.Df   RSS Df Sum of Sq      F  Pr(>F)   
1     12 63857                               
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2      8 23606  4     40251 3.4102 0.06576 . 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
> vif(fr8) 
             beta0      VIF        R2       tol       vjj 
X0luzka -1.0613271 1.283726 0.2210176 0.7789824 0.2051413 
X0delka  0.1758937 1.283726 0.2210176 0.7789824 0.2685994 
> u<-fr8$residuals 
> n<-15; pom1<-0; pom2<-u[n]^2 
> for (j in 1:(n-1)) 
+ + { pom1<-pom1+(u[j+1]-u[j])^2; pom2<-pom2+u[j]^2} 
> Durbin<-pom1/pom2 
> Durbin 
       2  
1.369156  
> res3<-resid(fr8) 
> yhat3<-fitted(fr8) 
> plot(res3) 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/fr8_resid_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> plot(d3$luzka,res3) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/fr8_resid_luzka_graf",type="jpg",device=dev.cur()
) 
> plot(d3$delka,res3) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/fr8_resid_delka_graf",type="jpg",device=dev.cur()
) 
> plot(yhat3,res3) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/fr8_yhat_resid_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
 
> d4<-read.csv2("D:/Škola/bakalarka/data/Nem.csv") 
> cor(d4) 
                 GDP    zdrnakl      nemoc      luzka      delka     lekari 
GDP       1.00000000  0.4070623 -0.3917877 -0.4057170 -0.3829346  0.4154739 
zdrnakl   0.40706228  1.0000000 -0.7624270 -0.9788014 -0.9758065  0.9497511 
nemoc    -0.39178765 -0.7624270  1.0000000  0.8280235  0.6907104 -0.7063134 
luzka    -0.40571696 -0.9788014  0.8280235  1.0000000  0.9701918 -0.9419859 
delka    -0.38293459 -0.9758065  0.6907104  0.9701918  1.0000000 -0.9512783 
lekari    0.41547392  0.9497511 -0.7063134 -0.9419859 -0.9512783  1.0000000 
GPs      -0.09593578 -0.8324406  0.7351960  0.8355389  0.8393813 -0.8300660 
kontakty  0.35453600  0.9491168 -0.5749590 -0.9282580 -0.9857355  0.9259994 
                 GPs   kontakty 
GDP      -0.09593578  0.3545360 
zdrnakl  -0.83244056  0.9491168 
nemoc     0.73519603 -0.5749590 
luzka     0.83553892 -0.9282580 
delka     0.83938131 -0.9857355 
lekari   -0.83006602  0.9259994 
GPs       1.00000000 -0.7874077 
kontakty -0.78740775  1.0000000 
> plot(d4) 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/nem_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> nem<-lm(zdrnakl~GDP+nemoc+luzka+delka+lekari+GPs+kontakty,data=d4) 
> summary(nem) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP + nemoc + luzka + delka + lekari +  
    GPs + kontakty, data = d4) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-124.026  -51.499   -1.222   53.090  122.833  
 
Coefficients: 
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept)  4452.3594  4014.1527   1.109    0.304 
GDP            -0.9516    13.0504  -0.073    0.944 
nemoc       -1250.2791  1964.7962  -0.636    0.545 
luzka         -76.9781   805.0422  -0.096    0.927 
delka          25.3123   218.2019   0.116    0.911 
lekari        357.9163   512.2168   0.699    0.507 
GPs           240.5076  1383.6937   0.174    0.867 
kontakty      382.4095   467.5253   0.818    0.440 
 
Residual standard error: 96.1 on 7 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9738,     Adjusted R-squared: 0.9475  
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F-statistic: 37.13 on 7 and 7 DF,  p-value: 5.17e-05  
 
> normality(resid(nem)) 
            skewness   kurtosis   omnibus 
statistics 0.1027796 -0.5874309 0.3556387 
p-value    0.9181379  0.5569144 0.8370936 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/nem_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
 
> nem5<-lm(zdrnakl~nemoc+kontakty,data=d4) 
> summary(nem5) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ nemoc + kontakty, data = d4) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-124.75  -47.22  -25.20   67.89  103.31  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  6007.75    1320.92   4.548 0.000668 *** 
nemoc       -1441.25     267.54  -5.387 0.000163 *** 
kontakty      420.13      33.09  12.696 2.57e-08 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 77.2 on 12 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.971,      Adjusted R-squared: 0.9662  
F-statistic: 200.8 on 2 and 12 DF,  p-value: 5.965e-10  
 
> normality(resid(nem5)) 
             skewness   kurtosis   omnibus 
statistics -0.2261797 -1.4914100 2.2754609 
p-value     0.8210617  0.1358539 0.3205457 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/nem5_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> anova(nem5,nem) 
Analysis of Variance Table 
 
Model 1: zdrnakl ~ nemoc + kontakty 
Model 2: zdrnakl ~ GDP + nemoc + luzka + delka + lekari + GPs + kontakty 
  Res.Df   RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F) 
1     12 71515                            
2      7 64651  5      6864 0.1486  0.974 
> vif(nem5) 
                beta0      VIF        R2       tol        vjj 
X0nemoc    -0.3237475 1.493826 0.3305779 0.6694221 12.0108206 
X0kontakty  0.7629753 1.493826 0.3305779 0.6694221  0.1837575 
> u<-nem5$residuals 
> n<-15; pom1<-0; pom2<-u[n]^2 
> for (j in 1:(n-1)) 
+ { pom1<-pom1+(u[j+1]-u[j])^2; pom2<-pom2+u[j]^2} 
> Durbin<-pom1/pom2 
> Durbin 
       2  
1.475841  
> res4<-resid(nem5) 
> yhat4<-fitted(nem5) 
> plot(res4) 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/nem5_resid_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> plot(d4$nemoc,res4) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/nem5_resid_nemoc_graf",type="jpg",device=dev.cur(
)) 
> plot(d4$kontakty,res4) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/nem5_resid_kontakty_graf",type="jpg",device=dev.c
ur()) 
> plot(yhat4,res4) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/nem5_yhat_resid_graf",type="jpg",device=dev.cur()
) 
 
> d5<-read.csv2("D:/Škola/bakalarka/data/Niz.csv") 
> cor(d5) 
                GDP    zdrnakl       nemoc      luzka      delka     lekari 
GDP       1.0000000  0.8286670 -0.75221929 -0.5999646 -0.7260178  0.7281664 
zdrnakl   0.8286670  1.0000000 -0.96067120 -0.7975198 -0.9200256  0.9708197 
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nemoc    -0.7522193 -0.9606712  1.00000000  0.9053426  0.9848053 -0.9558547 
luzka    -0.5999646 -0.7975198  0.90534261  1.0000000  0.9563894 -0.7945253 
delka    -0.7260178 -0.9200256  0.98480531  0.9563894  1.0000000 -0.9068972 
lekari    0.7281664  0.9708197 -0.95585472 -0.7945253 -0.9068972  1.0000000 
GPs       0.7982811  0.9767297 -0.95996378 -0.8045287 -0.9176782  0.9861418 
kontakty -0.3981880 -0.2131767 -0.00296928 -0.1813326 -0.0642702 -0.1339630 
                GPs    kontakty 
GDP       0.7982811 -0.39818798 
zdrnakl   0.9767297 -0.21317672 
nemoc    -0.9599638 -0.00296928 
luzka    -0.8045287 -0.18133258 
delka    -0.9176782 -0.06427020 
lekari    0.9861418 -0.13396299 
GPs       1.0000000 -0.16947318 
kontakty -0.1694732  1.00000000 
> plot(d5) 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/niz_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> niz<-lm(zdrnakl~GDP+nemoc+luzka+delka+lekari+GPs+kontakty,data=d5) 
> summary(niz) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP + nemoc + luzka + delka + lekari +  
    GPs + kontakty, data = d5) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-173.801  -21.847    3.516   36.346   81.741  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept)  6385.88    5392.18   1.184    0.275 
GDP            19.65      14.53   1.352    0.218 
nemoc       -1642.78    2198.49  -0.747    0.479 
luzka         244.82     370.77   0.660    0.530 
delka         -82.89     269.35  -0.308    0.767 
lekari        753.96     541.27   1.393    0.206 
GPs         -7105.28   12164.76  -0.584    0.577 
kontakty     -254.18     183.75  -1.383    0.209 
 
Residual standard error: 89.03 on 7 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9847,     Adjusted R-squared: 0.9693  
F-statistic: 64.21 on 7 and 7 DF,  p-value: 8.074e-06  
 
> normality(resid(niz)) 
              skewness   kurtosis      omnibus 
statistics -2.50605144 2.14030869 10.861215089 
p-value     0.01220879 0.03232983  0.004380434 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/niz_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
 
> niz5<-lm(zdrnakl~GDP+lekari,data=d5) 
> summary(niz5) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP + lekari, data = d5) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-153.927  -60.689    4.805   62.155  164.294  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -1740.25     182.11  -9.556 5.84e-07 *** 
GDP            31.82       8.33   3.819  0.00244 **  
lekari       1030.69      89.42  11.526 7.57e-08 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 88.46 on 12 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.974,      Adjusted R-squared: 0.9697  
F-statistic: 225.2 on 2 and 12 DF,  p-value: 3.058e-10  
 
> normality(resid(niz5)) 
            skewness  kurtosis   omnibus 
statistics 0.3159972 0.1299764 0.1167481 
p-value    0.7520046 0.8965851 0.9432970 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/niz5_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> anova(niz5,niz) 
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Analysis of Variance Table 
 
Model 1: zdrnakl ~ GDP + lekari 
Model 2: zdrnakl ~ GDP + nemoc + luzka + delka + lekari + GPs + kontakty 
  Res.Df   RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F) 
1     12 93902                            
2      7 55482  5     38420 0.9695 0.4956 
> vif(niz5) 
             beta0      VIF        R2       tol         vjj 
X0GDP    0.2591646 2.128684 0.5302262 0.4697738 0.008867863 
X0lekari 0.7821048 2.128684 0.5302262 0.4697738 1.021882806 
> u<-niz5$residuals 
> n<-15; pom1<-0; pom2<-u[n]^2 
> for (j in 1:(n-1)) 
+ { pom1<-pom1+(u[j+1]-u[j])^2; pom2<-pom2+u[j]^2} 
> Durbin<-pom1/pom2 
> Durbin 
       2  
1.099816  
> res5<-resid(niz5) 
> yhat5<-fitted(niz5) 
> plot(res5) 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/niz5_resid_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> plot(d5$GDP,res5) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/niz5_resid_gdp_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> plot(d5$lekari,res5) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/niz5_resid_lekari_graf",type="jpg",device=dev.cur
()) 
> plot(yhat5,res5) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/niz5_yhat_resid_graf",type="jpg",device=dev.cur()
) 
 
> d6<-read.csv2("D:/Škola/bakalarka/data/UK.csv") 
> cor(d6) 
                GDP    zdrnakl      luzka     lekari        GPs   kontakty 
GDP       1.0000000  0.9460457 -0.7942406  0.9069616  0.9747347 -0.7580829 
zdrnakl   0.9460457  1.0000000 -0.8793347  0.9653945  0.9703267 -0.7131791 
luzka    -0.7942406 -0.8793347  1.0000000 -0.9329881 -0.8108882  0.6190185 
lekari    0.9069616  0.9653945 -0.9329881  1.0000000  0.8971331 -0.7856116 
GPs       0.9747347  0.9703267 -0.8108882  0.8971331  1.0000000 -0.6538877 
kontakty -0.7580829 -0.7131791  0.6190185 -0.7856116 -0.6538877  1.0000000 
> plot(d6) 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/uk_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> uk<-lm(zdrnakl~GDP+luzka+lekari+GPs+kontakty,data=d6) 
> summary(uk) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP + luzka + lekari + GPs + kontakty,  
    data = d6) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-41.462 -23.713  -3.324  16.429  66.348  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -11593.75    1167.39  -9.931 3.79e-06 *** 
GDP            -44.01      11.99  -3.669 0.005160 **  
luzka          142.30      60.51   2.352 0.043189 *   
lekari        1802.96     279.31   6.455 0.000117 *** 
GPs          16913.53    2346.21   7.209 5.03e-05 *** 
kontakty       -15.94      61.04  -0.261 0.799858     
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 36.55 on 9 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9962,     Adjusted R-squared: 0.9941  
F-statistic: 475.9 on 5 and 9 DF,  p-value: 1.275e-10  
 
> normality(resid(uk)) 
            skewness  kurtosis   omnibus 
statistics 1.2543493 0.5299068 1.8541933 
p-value    0.2097151 0.5961766 0.3957009 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/uk_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
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> uk2<-lm(zdrnakl~GDP+lekari+GPs,data=d6) 
> summary(uk2) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP + lekari + GPs, data = d6) 
 
Residuals: 
   Min     1Q Median     3Q    Max  
-55.04 -29.97 -17.68  26.26  76.05  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -9413.43    1034.61  -9.099 1.88e-06 *** 
GDP           -31.57      10.70  -2.949   0.0132 *   
lekari       1351.67     148.94   9.075 1.93e-06 *** 
GPs         15156.43    2083.65   7.274 1.59e-05 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 44.69 on 11 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9931,     Adjusted R-squared: 0.9912  
F-statistic: 528.6 on 3 and 11 DF,  p-value: 3.623e-12  
 
> normality(resid(uk2)) 
            skewness   kurtosis   omnibus 
statistics 0.9453913 -0.6197400 1.2778425 
p-value    0.3444591  0.5354289 0.5278616 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/uk2_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> anova(uk2,uk) 
Analysis of Variance Table 
 
Model 1: zdrnakl ~ GDP + lekari + GPs 
Model 2: zdrnakl ~ GDP + luzka + lekari + GPs + kontakty 
  Res.Df     RSS Df Sum of Sq     F  Pr(>F)   
1     11 21972.4                              
2      9 12020.0  2    9952.5 3.726 0.06624 . 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
> vif(uk2) 
              beta0       VIF        R2        tol          vjj 
X0GDP    -0.3499057 22.481265 0.9555185 0.04448148 5.736337e-02 
X0lekari  0.5444590  5.747512 0.8260117 0.17398833 1.110563e+01 
X0GPs     0.8229398 20.438608 0.9510730 0.04892701 2.173519e+03 
 
> u<-uk2$residuals 
> n<-15; pom1<-0; pom2<-u[n]^2 
> for (j in 1:(n-1)) 
+ { pom1<-pom1+(u[j+1]-u[j])^2; pom2<-pom2+u[j]^2} 
> Durbin<-pom1/pom2 
> Durbin 
      15  
1.101993  
> res6<-resid(uk2) 
> yhat6<-fitted(uk2) 
> plot(res6) 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/uk2_resid_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> plot(d6$GDP,res6) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/uk2_resid_gdp_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> plot(d6$GPs,res6) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/uk2_resid_gps_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> plot(d6$lekari,res6) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/uk2_resid_lekari_graf",type="jpg",device=dev.cur(
)) 
> plot(yhat6,res6) 
> 
savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/uk2_yhat_resid_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
>  
 
> cr11<-lm(zdrnakl~GDP,data=d1) 
> summary(cr11) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP, data = d1) 
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Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-109.37  -54.91    3.43   57.01  123.05  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  301.892     51.996   5.806 6.11e-05 *** 
GDP          111.549      8.795  12.683 1.07e-08 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 70.63 on 13 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9252,     Adjusted R-squared: 0.9195  
F-statistic: 160.9 on 1 and 13 DF,  p-value: 1.073e-08  
 
> normality(resid(cr11)) 
            skewness   kurtosis   omnibus 
statistics 0.2557048 -0.8521589 0.7915598 
p-value    0.7981788  0.3941259 0.6731548 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/cr11_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> rak11<-lm(zdrnakl~GDP,data=d2) 
> summary(rak11) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP, data = d2) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-541.23 -397.36  -89.53  238.27  762.25  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  -426.45     854.72  -0.499  0.62616    
GDP           101.77      32.14   3.167  0.00743 ** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 460.7 on 13 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.4355,     Adjusted R-squared: 0.3921  
F-statistic: 10.03 on 1 and 13 DF,  p-value: 0.007427  
 
> normality(resid(rak11)) 
            skewness   kurtosis   omnibus 
statistics 0.9919272 -1.1199244 2.2381503 
p-value    0.3212330  0.2627460 0.3265817 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/rak11_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> fr11<-lm(zdrnakl~GDP,data=d3) 
> summary(fr11) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP, data = d3) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-435.24 -315.54  -34.00  211.10  695.60  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  -285.20     788.49  -0.362   0.7234    
GDP           101.13      31.25   3.236   0.0065 ** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 386.9 on 13 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.4461,     Adjusted R-squared: 0.4035  
F-statistic: 10.47 on 1 and 13 DF,  p-value: 0.006503  
 
> normality(resid(fr11)) 
            skewness   kurtosis   omnibus 
statistics 1.2371428 -0.5438120 1.8262537 
p-value    0.2160341  0.5865709 0.4012676 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/fr11_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> nem11<-lm(zdrnakl~GDP,data=d4) 
> summary(nem11) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP, data = d4) 
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Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-572.72 -325.91   13.74  332.60  594.18  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
(Intercept)  1082.29     833.35   1.299    0.217 
GDP            50.59      31.48   1.607    0.132 
 
Residual standard error: 397.7 on 13 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.1657,     Adjusted R-squared: 0.1015  
F-statistic: 2.582 on 1 and 13 DF,  p-value: 0.1321  
 
> normality(resid(nem11)) 
            skewness    kurtosis   omnibus 
statistics 0.3642037 -1.72439949 3.1061979 
p-value    0.7157059  0.08463575 0.2115912 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/nem11_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
>  
> niz11<-lm(zdrnakl~GDP,data=d5) 
> summary(niz11) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP, data = d5) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-481.39 -110.24  -44.90   46.34  548.11  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  -537.84     498.25  -1.079 0.300006     
GDP           101.73      19.06   5.338 0.000135 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 295.3 on 13 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.6867,     Adjusted R-squared: 0.6626  
F-statistic: 28.49 on 1 and 13 DF,  p-value: 0.0001348  
 
> normality(resid(niz11)) 
            skewness  kurtosis   omnibus 
statistics 1.1073493 0.6312803 1.6247373 
p-value    0.2681429 0.5278573 0.4438056 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/niz11_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
> uk11<-lm(zdrnakl~GDP,data=d6) 
> summary(uk11) 
 
Call: 
lm(formula = zdrnakl ~ GDP, data = d6) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-184.08 -122.53   20.99   89.14  289.85  
 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -313.240    189.560  -1.652    0.122     
GDP           85.348      8.108  10.527 9.89e-08 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
 
Residual standard error: 160.5 on 13 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.895,      Adjusted R-squared: 0.8869  
F-statistic: 110.8 on 1 and 13 DF,  p-value: 9.886e-08  
 
> normality(resid(uk11)) 
            skewness   kurtosis  omnibus 
statistics 0.9081096 -0.6573331 1.256750 
p-value    0.3638203  0.5109667 0.533458 
> normality(resid(uk11)) 
            skewness   kurtosis  omnibus 
statistics 0.9081096 -0.6573331 1.256750 
p-value    0.3638203  0.5109667 0.533458 
> savePlot(filename="D:/Škola/bakalarka/data/Vystupy/uk11_norm_graf",type="jpg",device=dev.cur()) 
>   


