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Úvod

Pojistný trh se vyvíjí a mění, reaguje na nově vznikající pojistná rizika. S ne-
zpochybnitelným stárnutím populace ve vyspělých zemích přichází potřeba
nákladné dlouhodobé péče, jejíž financování je zajištěno z mnoha zdrojů.
Jedním z nich je i pojištění dlouhodobé péče, produkt s velkým komerčním
potenciálem do budoucnosti. Obdobný potenciál má i pojištění dlouhodobé
pracovní neschopnosti, především v souvislosti s rostoucí zadlužeností popu-
lace, a tím i potřebou jistoty stálého příjmu.
Pojištění dlouhodobé péče v současnosti není na českém pojistném trhu

zastoupeno. Pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti má v Čechách dlou-
hou tradici, jak je uvedeno například v [14]. V České státní pojišťovně bylo
realizováno jako pojištění dočasného důchodu při přiznání plné invalidity
ze sociálního zabezpečení v důchodovém pojištění pracujících a jako zproš-
tění od placení pojistného při přiznání plné invalidity ve smíšených životních
pojištěních a důchodovém pojištění. Vzhledem k malým rozdílům v příjmech
občanů a vysokému podílu sociálních dávek nebylo možné sjednat si tato
pojištění samostatně, byla pouze součástí komplexní nabídky. Se změnami
ve společnosti po roce 1989 dochází k větší diferenciací platů. S tím roste
i význam pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti.
Cílem práce je vytvořit ucelený pohled na oba tyto produkty. Vzhledem

k tomu, že se jak pojištění dlohodobé péče, tak pojištění dlouhodobé pra-
covní neschopnosti často zařazují do soukromého zdravotního pojištění, ač
podle direktiv Evropské unie patří mezi odvětví životního pojištění, věnu-
jeme se v první kapitole právě soukromému životnímu pojištění. Definujeme
ho na základě srovnání se systémem veřejného zdravotního pojištění, blíže
se zaměříme na oba systémy v České republice a zmíníme se i o časté meto-
dice výpočtu – metodě průměrných nákladů. Ta se používá také v pojištění
dlouhodobé péče, kterému je věnována kapitola druhá. Kromě výpočetních
aspektů tohoto pojištění je zde definována též dlouhodobá péče, uvedeny
jsou i způsoby jejího financování a poskytovatelé této péče. Stručně zmíníme
také situaci na pojistném trhu v České republice. Ve třetí kapitole se se-
známíme s britským modelem pohybu starších osob mezi péči poskytovanou
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v rezidenčních a pečovatelských domech. Čtvrtá kapitola je věnována pojiš-
tění dlouhodobé pracovní neschopnosti, jeho charakteristice a výpočetním
postupům užívaným v praxi. V poslední kapitole je dán větší prostor využití
vícestavového modelu v pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti. Na jed-
noduchém příkladu je ukázána metoda peněžních toků vycházející z tohoto
modelu. K výpočtu jsou zkonstruovány příslušné úmrtnostní tabulky.
Závěr přínáší osobní názor autorky práce na systém zdravotního pojištění

a sociálního zabezpečení v České republice a s tím spojenou otázku budouc-
nosti výše zmíněných produktů na českém pojistném trhu.
V dodatcích jsou uvedeny grafy ukazující demografický vývoj české po-

pulace, rozbor financování zdravotní péče a typologie služeb sociální péče
v České republice, v přílohách najdem data použitá při tvorbě úmrtnostních
tabulek a některé dílčí výsledky.
Je důležité poznamenat, že některé překlady odborných výrazů jsou novo-

tvary autorky práce, protože v českém jazyce k nim zatím neexistuje patřičný
ekvivalent.
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Kapitola 1

Soukromé zdravotní pojištění

Soukromé zdravotní pojištění můžeme definovat srovnáním se systémem ve-
řejným, jak je uvedeno v [2]. Veřejný systém je solidární, a to ve smyslu
solidarity zdravých s nemocnými a bohatých s chudými, členství v něm je
zpravidla povinné, definované zákonem. Krytí je pro všechny členy jednotné
a financování systému je založeno na příspěvcích nebo daních. Soukromý
systém je oproti tomu založen na pojistném riziku, členství je dobrovolné
a smluvně založené. Stejně tak i krytí vychází ze smlouvy, je tedy volitelné.
Na základě posouzení pojistného rizika pojišťovnou je stanovena výše pojist-
ného placená pojistníkem.
Mezi základní typy zdrojů financování zdravotní péče související se zdra-

votním pojištěním se řadí:

• základní zdravotní pojištění – veřejné pojištění, hradí zákonem defino-
vaný rozsah péče ze zdrojů veřejného systému zdravotního pojištění;

• plně nahrazující zdravotní pojištění – soukromé pojištění, hradící zá-
kladní rozsah péče osobám, které mají možnost neúčastnit se základ-
ního zdravotního pojištění;

• doplatky částečně hrazené péče – soukromé pojištění, jež hradí rozdíl
mezi skutečnou cenou péče a úhradou ze základního zdravotního pojiš-
tění, která může být nižší;

• zdvojené krytí – soukromé pojištění, plně hradí péči, která by za jiných
okolností mohla být plně nebo částečně hrazena ze základního zdravot-
ního pojištění;

• doplňkové zdravotní pojištění – soukromé, hradící péči nespadající do zá-
kladního zdravotního pojištění;

• spoluúčast – stanovena za účelem regulace poptávky po zdravotní péči,
neměla by být předmětem pojištění.
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1.1 Veřejné zdravotní pojištění v České
republice

Situace v České republice není z hlediska budoucího vývoje příliš příznivá,
zdravotní péče je téměř v plném rozsahu hrazena z veřejného zdravotního
pojištění.
Platby zdravotního pojištění, které jsou rovny 13,5% výše vyměřovacího

základu, jsou stanoveny dle [24] takto:

• u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) minimální vyměřovací
základ pro rok 2007 činí 10 069,50Kč, minimální měsíční záloha na po-
jistné je tedy po zaokrouhlení rovna částce 1 360Kč (pro srovnání,
v roce 2006 se jednalo o 1 270Kč);

• v případě, kdy je plátcem pojistného stát (tedy např. u nezaopatře-
ných dětí, poživatelů důchodu, žen na mateřské a rodičovské dovolené,
uchazečů o zaměstnání po dobu evidence na Úřadu práce, atd.), je vy-
měřovací základ pro rok 2007 roven 5 035Kč a pojistné tedy činí 680Kč
(v roce 2006 činilo 636Kč);

• u zaměstnanců odměňovaných měsíční mzdou je minimální vyměřovací
základ pro rok stanoven ve výši minimální mzdy na 8 000Kč, minimální
pojistné je tedy 1 080 Kč, výše odvodu do systému roste s výší mzdy
(a tedy i vyměřovacího základu) a není shora omezená;

• u osob bez zdanitelných příjmů je vyměřovací základ pro rok 2007 také
ve výši minimální mzdy, výše pojistného je tedy 1 080Kč.

Systém veřejného pojištění v České republice je však, dle [2], komplikován
několika negativními trendy. Jedná se především o nepříznivý demografický
vývoj, zdokonalování zdravotní péče a vstup České republiky do Evropské
unie v roce 2004.
Klesá počet těch, kteří do systému přispívají a naopak roste počet těch,

kteří již nepřispívají, ale ve větší míře spotřebovávají. Tento trend je dlouho-
dobý a bez vyhlídek na změnu, jak dokládají obrázky 1.1 a 1.2 převzaté z [7].
Na obrázku 1.1 můžeme vidět klesající podíl obyvatel České republiky ve vě-
kové skupině 0 – 14 na celkové populaci a naopak rostoucí podíl obyvatel ve
věkové skupině 65 a více let. Obrázek 1.2 zachycuje střední variantu projekce
očekávaného vývoje průměrného věku obyvatel České republiky do roku 2050.
Zajímavé je srovnání stromů života na obrázcích 1.3 a 1.4. První z nich zná-
zorňuje věkovou skladbu obyvatel v roce 2003 a druhý očekávanou věkovou
skladbu obyvatel v roce 2050, která je dalším dokladem stárnutí populace.
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Obrázek 1.1: Podíl obyvatel České republiky ve věkové skupině 0 – 14
a 65 a více let v letech 1946 až 2004 (v %) (Zdroj: Český statistický úřad)

Obrázek 1.2: Očekávaný vývoj průměrného věku obyvatel do roku 2050
(Zdroj: Český statistický úřad)
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Obrázek 1.3: Věková skladba obyvatelstva České republiky v roce 2003
(Zdroj: Český statistický úřad)

Obrázek 1.4: Očekávaná věková skladba obyvatelstva České republiky v roce
2050 (Zdroj: Český statistický úřad)
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Současný „baby boomÿ je dán nejspíše tím, že do věku zakládání rodiny
dospěly populačně silné ročníky narozené v 70. letech minulého století, a je
proto pravděpodobné, že tento vývoj nebude mít dlouhodobější charakter.
Další demografické grafy jsou uvedeny v dodatku A.
Zdravotní péče se zdokonaluje. Technologií a léčebné metody jsou v sou-

časnosti velmi kvalitní, což s sebou nese značné náklady. Stále nákladnější
jsou také léčiva. Dokonalejší zdravotní péče umožňuje zachraňovat větší po-
čet lidí po vážných úrazech a vážných onemocněních, čímž jim prodlužuje
život více, než bývalo běžné v minulosti. Náklady na léčbu tedy rostou.
Po vstupu do Evropské unie se dá očekávat narůstající tlak na posun k sys-

tému vícezdrojového financování běžnému v mnoha zemích „staréÿ Evropy,
a to jak ze strany institucí Evropské unie, tak i ze strany některých občanů
České republiky, kteří si postupně blíže uvědomí existenci soukromého zdra-
votního pojištění v ostatních zemích.

Mezi slabé stránky současného uspořádání veřejného zdravotního systému
patří (viz [2]) nedostatečná konkurence, nedostatečné uspokojování priorit
příjemců zdravotní péče, takřka chybějící autoregulace na straně pacienta
a chybějící systém doplňkového komerčního pojištění.
Vzhledem k principu solidarity a přerozdělování prostředků nespočívá kon-

kurence mezi zdravotními pojišťovnami v podstatných parametrech, tedy
v rozsahu financování péče, ve výši pojistného nebo ve výši plateb posky-
tovatelům péče, nýbrž nanejvýš ve funkci zprostředkovatelů péče, v oblasti
kvality a efektivity poskytování péče. Zdravotní pojišťovny mezi sebou mo-
hou „bojovatÿ jen programy pro pojištěnce, z nichž lze namátkou jmenovat
odměny za roční „bezeškodní průběhÿ, příspěvky na prevenci (např. pří-
spěvek na mamografické vyšetření mimo roky hrazené z veřejného zdravot-
ního pojištění či příspěvek na vyšetření okultního krvácení ve stolici osobám
ve věku od 40 do 50 let), příspěvky na vitamínové preparáty, na očkování,
programy pro nastávající matky, pro děti, pro studenty, atd. Soukromé zdra-
votní pojištění by vneslo prvek konkurence pojistným programům, posílilo
by konkurenci poskytovatelů péče (v soukromém sektoru k nim neexistuje
smluvní povinnost) a motivovalo by je ke zkvalitnění péče. V tomto případě
by se více než o zkvalitnění léčebných metod a technologií jednalo o zlepšení
přístupu k pacientovi, k posunu ke vzniku vztahu poskytovatel – klient.
S větší poptávkou po dokonalejší zdravotní péči rostou i náklady na zdra-

votnictví. Pokud nové prostředky nevloží stát, je žádoucí umožnit občanům
na základě vlastního rozhodnutí zvýšení jejich příspěvku do zdravotnictví
výměnou za zajištění jinak nedostupné péče. Lze očekávat, že občané s ros-
toucí životní úrovní budou také oceňovat, ale hlavně požadovat, kvalitu péče
a budou schopni a ochotni za tuto péči přiměřeně zaplatit. Současný systém
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bohužel neumožňuje toto transparentně a důstojně naplňovat a dává tak pro-
stor ke korupci a úplatkářství.
Míra spoluúčasti je v současnosti malá. Podle [1] činily přímé výdaje do-

mácností na zdravotnictví asi 10% veškerých zdravotnických výdajů. Pacienti
si platí léky (ať už se jedná o doplatky u předepsaných léčiv či platby plných
cen u volně prodejných léků), prostředky zdravotní techniky a také platby
za nadstandardní služby u stomatologů. Dalšími, již ne tak významnými, jsou
platby za lázně, za nadstandardně vybavené pokoje v nemocnicích a platby
za různá potvrzení především u praktických lékařů.
Existují možnosti rozšíření spoluúčasti, např. poplatek za návštěvu lékaře,

za recept, za užití lékařské služby první pomoci, za pobyt v nemocnici, apod.
Současná vláda deklarovala, že má tyto změny v plánu především za účelem
regulace poptávky po zdravotní péči. Výsledek těchto reformních snah však
zřejmě k okamžiku dokončení diplomové práce nebude znám. Snaha pokrýt
spoluúčast produkty soukromého zdravotního pojištění by mohla působit
proti záměrům státu jako regulátora a mohla by být tedy politicky značně
neobratná.
Komerční pojištění v dnešní době vhodně doplňuje státem organizované

sociální systémy. Poptávka existuje jak v případě důchodového systému, tak
i v případě systému nemocenského. Systém zdravotní však podobné doplnění
neumožňuje.
Podrobný rozbor financování jednotlivých druhů zdravotní péče je uveden

v dodatku B.

1.2 Soukromé zdravotní pojištění v České
republice

Soukromé zdravotní pojištění je především (viz např. [2]) podnikání jako
každá jiná standardní pojišťovací činnost, a nemá proto být v první řadě or-
ganizováním sociálního zabezpečení. Přesto však obsahuje zvláštní smluvní
ujednání stanovená regulátorem pojistného trhu tak, aby vhodně doplňo-
valo financováním zdravotní péče a sociálního zabezpečení současné veřejné
systémy. Příkladem může být stanovení maximální čekací doby od uzavření
pojištění, po kterou pojišťovna neposkytne pojistné plnění, nebo ustanovení,
že pojistné smlouvy zdravotního pojištění nelze vypovědět.
Prostor pro soukromé zdravotní pojištění je dán nastavením systému ve-

řejného zdravotního pojištění a je pro každý stát výrazně specifický.
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V České republice je možné rozlišit následující dvě skupiny (jak je uvedeno
např. v [4]):

1. soukromé pojištění zdravotní péče (soukromé pojištění léčebných výloh)

- pojistná událost spočívá ve vzniku a trvání z lékařského hlediska
nezbytné péče o postiženého;

- v řadě států (např. Německo) je velmi významné v rámci celého
systému zdravotnictví;

- v České republice sem můžeme zařadit např. pojištění či připo-
jištění na nadstandard v případě hospitalizace, smluvní zdravotní
pojištění (určeno pro cizince s dlouhodobým pobytem), pojištění
léčebných výloh při pobytu v zahraničí (cestovní zdravotní pojiš-
tění), stomatologické pojištění apod.

2. soukromé nemocenské pojištění

- pojistná událost spočívá ve vzniku a trvání pracovní neschopnosti
v důsledku nemoci (nebo úrazu), pojistné plnění by mělo dočasně
nahrazovat výpadek příjmů;

- často se sem však řadí i produkty typu pojištění dlouhodobé péče
v rámci životního pojištění;

- v České republice se do tohoto typu pojištění řadí např. pojištění
denního odškodného (pojištění denní dávky při pracovní neschop-
nosti), které dorovnává denní nemocenské dávky ze sociálního za-
bezpečení na sjednanou výši (s možností volby různých čekacích
dob při uzavírání tohoto pojištění) nebo pojištění denního odškod-
ného při pobytu v nemocnici, kde je pojistné plnění také míněno
jako úhrada potřeb rodiny v důsledku výpadku jejího člena kvůli
hospitalizaci (vedení domácnosti, péče o dítě, . . . ).

V tabulce 1.1, převzaté z [11], je pro ilustraci uveden přehled pojistných pro-
duktů životního pojištění jednotlivých pojišťoven k 30. 6. 2005, kde znakem
× je vyznačeno, že daný produkt pojišťovna nabízí.
Podle údajů České asociace pojišťoven (ČAP), které můžeme najít v [21],

činilo v roce 2004 celkové předepsané pojistné členů ČAP na českém po-
jistném trhu 111,6mld.Kč. Z toho soukromé zdravotní pojištění tvořilo jen
592mil. Kč, což je 0,51%. V roce 2005 bylo celkové předepsané pojistné členů
ČAP na trhu 115,8mld.Kč, soukromé zdravotní pojištění činilo 0,67% z této
částky, tedy 778mil. Kč. Nárůst oproti roku 2004 tak je 31,5%.
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Produkty životního pojištění
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AIG CZECH REPUBLIC × × × × × ×
Allianz × × × × × × × × × × × × × ×
AMCICO AIG Life × × × × × × × × × × ×
AVIVA × × × × × × × ×
CARDIF PRO VITA × × × × × ×
CREDIT SUISSE × × × × × × × × × × ×
Česká pojišťovna × × × × × × × × × × × ×
ČP ZDRAVÍ × × × × × ×
ČPP × × × × × × × × × × × × × ×
ČSOB Pojišťovna × × × × × × × × × × × × ×
Evropská cestovní × ×
Generali × × × × × × × × × × × × × ×
GERLING × ×
Hasičská × × × × × × × × × × × ×
ING Nationale-Nederlanden × × × × × × × × × × × × ×
Komerční pojišťovna × × × × × × ×
Kooperativa × × × × × × × × × × × × × ×
Pojišťovna ČS × × × × × × × × × × × × ×
Slavia × × ×
UNIQA × × × × × × × × × × × × × ×
VICTORIA VOLKSBANKEN × × × × × × × × × ×
Wüstenrot × × × × × × × × × × × × ×

(1) např. kapitálové životní pojištění včetně úrazového připojištění, důchodové pojištění včetně úrazového

připojištění

(2) pojištění skupin zaměstnanců, např. životní, důchodové, úrazové nebo cestovní apod.

(3) např. pojištění pro případ smrti jako záruka úvěru

Tabulka 1.1: Nabídka pojistných produktů životního pojištění v roce 2005
(Zdroj: Česká asociace pojišťoven)
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1.3 Metoda průměrných nákladů

Zdravotní pojišťovny užívají interně ještě podrobnější dělení (viz [4]), v po-
jištění zdravotní péče rozlišují náklady dále na náklady účtované lékařem
při ambulantním ošetření, náklady účtované lékařem při domácím ošetření,
náklady na operativní zákroky, léky a obvazový materiál, náklady spojené
s vlastním pobytem v nemocnici, náklady spojené s těhotenstvím a poro-
dem aj.
Tyto náklady se mohou každoročně lišit, odhad jejich budoucí výše je do-

sti obtížný. Musíme také počítat s tím, že zvýšením sazeb určitých úkonů
dojde k jejich ekonomické výhodnosti a tím se zvýší i jejich účtovaný počet.

Podívejme se nyní na jeden z nejčastějších výpočetních postupů v sou-
kromém zdravotním pojištění, na metodu průměrných nákladů, vycházející
z postupů životního pojištění. Na rozdíl od pevně stanovených pojistných čás-
tek vyplácených v případě pojistné události u životního pojištění se v soukro-
mém zdravotním pojištění používají průměrné náklady příslušné dané věkové
kategorii v kmeni zdravotní pojišťovny. Tyto kategorie bývají širší (často se
užívají např. pětileté) a při stanovení dekrementních řádů se explicitně pra-
cuje s pravděpodobnostmi storna.
Metoda je popsána např. v [4] či v [5]. Nechť Kj

x jsou průměrné roční
náklady na osobu (s rozlišením podle pohlaví) ve věku x pro j-tou složku
zdravotního pojištění (např. Kamb

x pro náklady na ambulantní ošetření, Knem
x

pro průměrný počet dní pracovní neschopnosti vynásobený výší průměrných
nákladů denního odškodného v pojištění denní dávky při pracovní nechop-
nosti atd.).
Znormováním Kj

x získáme profil k
j
x

kj
x =

Kj
x

Kj
x0

=
Kj

x

Gj
, (1.1)

kde x0 je vhodně vybraný věk (v případě pětiletých věkových skupin se
v praxi často volí x0=28 nebo x0=43, jde tedy o skupiny od 26 do 30 let,
respektive od 41 do 45 let).
Hodnota Gj = Kj

x0
se nazývá základní náklady na osobu (z německého

Grundkopfschaden).
Profil kj

x se v čase příliš nemění, neboť je potlačena mimo jiné závislost
nákladů zdravotního pojištění na používaných sazbách pojistného. Pro popis
nákladů na osobu v daném roce tedy stačí odhadnout jen Gj a Kj

x dopočítat
dle vzorce

Kj
x = Gj · kj

x. (1.2)
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Základní náklady na osobu Gj se odhadují takto:

Gj =
Sj∑

x kj
x · nj

x

, (1.3)

kde Sj je j-tá složka celkových nákladů vynaložených v uvažovaném pojištění
v daném roce a nj

x je počet pojištěných ve věkové skupině x v j-té složce.
Označme symbolem lx dekrementní řád (počet pojištěných ve věku x).

Zohlednění storen se nám pak projeví v rovnici

lx+1 = lx · (1− qx − wx), (1.4)

ve které je qx pravděpodobnost úmrtí ve věku x a wx je pravděpodobnost
storna (tedy výstupu ze zdravotního pojištění) ve věku x, která se často od-
haduje aproximací matematickými křivkami.
Současná hodnota očekávaných pojistných nároků v j-té složce zdravot-

ního pojištění pro osobu pojištěnou ve věku x je pak, s použitím (1.1),

Aj
x=

Kj
x · lx +Kj

x+1 · lx+1 + · · ·
lx

= Gj ·
kj

x · lx · vx + kj
x+1 · lx+1 · vx+1 + · · ·
lx · vx

=

= Gj ·
Oj

x +Oj
x+1 + · · ·

Dx

= Gj · U j
x

Dx

, (1.5)

kde se využívají základní komutační čísla Dx = lx · vx, neboli diskontovaný
počet dožívajících se věku x, a z něj odvozená nákladová komutační čísla
Oj

x = kj
x ·Dx a U j

x = Oj
x +Oj

x+1 + · · · , přičemž v je diskontní faktor.
Roční nettopojistné v j-té složce zdravotního pojištění pro osobu pojiště-

nou ve věku x je pak

P j
x =

Aj
x

äx

, (1.6)

kde äx je současná hodnota předlhůtního jednotkového doživotního důchodu
konstruovaná z dekrementního řádu pojištěných, neboli

äx =
Nx

Dx

=
Dx +Dx+1 + · · ·

Dx

. (1.7)

Dosazením (1.5) a (1.7) do (1.6) dostaneme

P j
x = Gj · U j

x/Dx

Nx/Dx

= Gj · U j
x

Nx

. (1.8)
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Kapitola 2

Pojištění dlouhodobé péče

2.1 Dlouhodobá péče

Americká Komise pro aktuárské standardy (Actuarial Standards Board) cha-
rakterizuje dlouhodobou péči (Long-Term Care – LTC) (viz [18]) jako „řadu
zdravotních a sociálních služeb, které mohou zahrnovat péči pečovatelskou,
opatrovnickou, domácí, v hospicu, pomocnou a odbornou ošetřovatelskou,
úlevnou, obecně však nikoliv péči v nemocniciÿ.
Světová zdravotnická organizace (World Health Organization –WHO) na-

opak vymezuje LTC takto: „Dlouhodobá péče je systém aktivit vykonáva-
ných neoficiálními ošetřovateli (rodina, přátelé, sousedé) a/nebo profesionály
(zdravotníci, sociální pracovníci a další) za účelem zajistit osobě, která není
plně schopna se o sebe postarat, možnost nejvyšší kvality života podle je-
jích individuálních preferencí s co největším možným stupněm nezávislosti,
samostatnosti, spoluúčasti, osobního naplnění a lidské důstojnosti.ÿ
WHO dále uvádí, že „potřeba LTC u starších lidí je ovlivněna zhoršují-

cími se fyzickými, psychickými a poznávacími schopnostmi. Ačkoliv lze oče-
kávat postupný úbytek těchto schopností s věkem, existují důkazy z řady
zemí, že míra invalidity u starších osob klesá, a že duševní úpadek a zhoršení
schopností nejsou nezvratné. Mnoho starších lidí se může uzdravit a jejich
schopnosti se jim mohou znovu obnovit. Proto jsou délka a typ péče často
neurčité a vyžadují individuální přístup šitý přesně na míruÿ.
LTC zahrnuje dle [6] především lékařskou péči, rehabilitaci, asistenci při zá-

kladních aktivitách denního života (Activities of Daily Living –ADL) a asis-
tenci při některých aktivitách v domácnosti.
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Poskytovatelé této péče se v jednotlivých zemích liší, bývají jimi:

1. státní instituce:

- pečovatelské domy (v zahraničí označované jako nursing homes);

- geriatrická oddělení nemocnic (u nás léčebny dlouhodobě nemoc-
ných - LDN);

- komunální správy (obvyklé ve Švýcarsku).

2. soukromé instituce:

- soukromé kliniky;

- placené rezidenční domy.

3. charitativní instituce:

- např. hospicy.

4. profesionální domácí péče:

- cateringové společnosti pro rozvoz jídla;

- pravidelné návštěvy zdravotní sestry (např. odborné převazy ote-
vřených ran, krmení, hygiena, píchání inzulinu, . . . ).

5. neformální domácí péče:

- především péče rodiny, přátel či sousedů (v řadě zemí nejrozšíře-
nější druh péče).

Zdroji financování LTC jsou státní sektor, dobrovolnické organizace a sou-
kromý sektor. Úloha státního sektoru je v různých zemích různá. V České
republice jde o systém sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního po-
jištění. V Německu od roku 1995 platí tzv. SPV (soziale Pflegeversiche-
rung – sociální pojištění dlouhodobé péče), zaujímající ve financování LTC
významné místo. Ve Velké Británii se jedná o Income Support (může krýt až
80% nákladů na pečovatelský pokoj typu „care homeÿ, vlastník nemovitosti
však po převedení nemovitosti na příbuzné nemá na tuto podporu právo),
National Helth Service (financování geriatrických oddělení spolu se státní
důchodovou institucí State Pension), Community Care Act a Care Standard
Act 2000 (místní samosprávy také nesou odpovědnost za financování LTC).
Dobrovolnické organizace jsou financovány především charitativními sbír-

kami a dobrovolnickou prací. Jednou z největších humanitárních organizací
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na světě poskytující služby ve více než 200 zemích světa je Caritas Internatio-
nal. Její součástí je i Charita Česká republika, největší nestátní poskytovatel
sociálně zdravotních služeb v České republice, jak je uvedeno v [9].
Soukromé zdroje se dále člení na vlastní příjmy, vlastní aktiva a sou-

kromé pojištění. Vlastní příjem se jako způsob financování LTC týká jen
omezené části populace. Vlastními aktivy jsou především hypotéky, ve Velké
Británii existují např. možnosti typu nová hypotéka na vlastní dům s daňo-
vými úlevami (re–mortages), prodej a zpětný nájem domu (home reversion
scheme) a koupě anuity financovaná půjčkou na dům (home income plan).
Soukromým pojištěním je pojištění dlouhodobé péče, kterým se budeme

zabývat v odstavcích 2.3 a 2.4.

2.2 Financování a poskytovatelé dlouhodobé
péče v České republice

V rámci dlouhodobé péče (LTC) je v České republice poskytována především
pomoc při sebeobsluze, osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti a zpro-
středkování kontaktu se společenským prostředím, jak je uvedeno v [13]. Mezi
další služby patří např. pomoc při nakupování, návštěva lékaře, placení účtů
či užívání léků. LTC je poskytovaná ve zdravotnických zařízeních, v domácím
prostředí nebo v ústavech sociální péče.
Pacientům je poskytována následná péče, tj. péče ošetřovatelská a léčebně

rehabilitační, v nemocnicích a léčebnách pro dlouhodobě nemocné. V dů-
sledku regulace akutní lůžkové péče dochází k uzavírání akutních lůžek na
některých malých lůžkových zařízeních a jejich činnost pokračuje v podobě
úzce specializovaných léčebných ústavů. Z části léčeben dlouhodobě nemoc-
ných se stávají oddělení ošetřovatelské péče v nemocnicích. Specializovanou
následnou péči poskytují odborné léčebné ústavy, do budoucna se i tady před-
pokládá transformace akutních lůžek na lůžka následné péče.
Vzrůstá také kapacita hospiců, nestátních zařízení poskytujících paliativní

péči. Paliativní péče je aktivní, na kvalitu života orientovaná péče poskyto-
vaná nemocným, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo ter-
minálním stádiu. Jejím cílem není primárně vyléčení pacienta či prodlou-
žení jeho života, ale prevence a zmírnění bolestí a dalších tělesných i du-
ševních strádání, zachování pacientovy důstojnosti a podpora jeho blízkých.
Kromě institucionálních hospiců existuje i služba domácí hospic, jejímž cí-
lem je umožnit těžce nemocnému člověku zůstat v domácím prostředí a prožít
konec života mezi svými blízkými.
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Velký rozvoj v posledních letech zaznamenávají agentury domácí péče.
Většina z nich působí 24 hodin denně, čímž vytváří podmínky pro zajištění
přiměřené a dostupné péče. Spolupracují s praktickými lékaři, umožňují péči
o pacienta v domácím prostředí a v neposlední řadě mohou naučit rodinné
příslušníky i pacienta samostatnosti a nezávislosti.

Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č.108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách ([23]), který významně upravuje jak financování, tak i poskytování so-
ciálních služeb. Dlouhodobá péče může být poskytována v domácím nebo
institucionálním prostředí.
Více než 80% péče o seniory odkázané na pomoc druhých je zajišťována

rodinou a průměrná doba poskytování této péče je 4 až 5 let. Péče bývá zajiš-
těna dospělými dětmi (53%), životními partnery (21%), příbuznými (10%)
a přáteli (16%), jak je uvedeno v [13]. Vzhledem ke změnám ve společnosti
bohužel klesá počet rodin ochotných a schopných se o své blízké postarat.
Občané České republiky také stále očekávají velkou zainteresovanost státu
v oblasti sociální péče.
Osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu po-

třebují pomoc jiné osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti, je
poskytován měsíčně příspěvek na péči. Výše tohoto příspěvku se odvíjí od
stupně závislosti na pomoci druhé osoby a určuje se podle počtu úkonů, při
kterých jedinec závislý na pomoci druhých potřebuje pomoc či dohled. Jedná
se mimo jiné o přípravu, porcování a podávání stravy, osobní hygienu, vy-
měšování, polohování, chůzi, přemisťování, oblékání, orientaci v přirozeném
prostředí a mimo ně, komunikaci, nákup, obstarávání osobních záležitostí či
péči o domácnost. Stupně závislosti jsou čtyři:

• stupeň I (lehká závislost)

- osoba potřebuje pomoc či dohled při více než 12 úkonech péče o
vlastní osobu a soběstačnosti, u osoby mladší 18 let při více než 5
úkonech,

- výše příspěvku je 2 000Kč měsíčně, u osoby mladší 18 let 3 000Kč;

• stupeň II (středně těžká závislost)

- osoba potřebuje pomoc či dohled při více než 18 úkonech péče o
vlastní osobu a soběstačnosti, u osoby mladší 18 let při více než
10 úkonech,

- výše příspěvku je 4 000Kč měsíčně, u osoby mladší 18 let 5 000Kč;

21



• stupeň III (těžká závislost)

- osoba potřebuje pomoc či dohled při více než 24 úkonech péče o
vlastní osobu a soběstačnosti, u osoby mladší 18 let při více než
15 úkonech,

- výše příspěvku je 8 000Kč měsíčně, u osoby mladší 18 let 9 000Kč;

• stupeň IV (úplná závislost)

- osoba potřebuje pomoc či dohled při více než 30 úkonech péče o
vlastní osobu a soběstačnosti, u osoby mladší 18 let při více než
20 úkonech,

- výše příspěvku je 11 000Kč měsíčně, u osoby mladší 18 let také
11 000Kč.

Sociální služby ústavního typu jsou v České republice zřizovány kraji a ob-
cemi. Jedná se o sociální péči pro seniory a péči o osoby s tělesným i mentál-
ním postižením. V ústavech sociální péče je část nákladů za pobyt hrazena
z vlastních prostředků klienta, klienti hradí také náklady na stravu. Snahou
je odklonit se od ústavní péče směrem k péči komunitního typu a individua-
lizaci poskytované péče, která by se přibližovala běžnému životu v domácím
prostředí.
Typologie sociálních služeb je uvedena v dodatku C.
Na financování dlouhodobé péče se podílejí především stát, nestátní ne-

ziskové organizace a samotní uživatelé sociálních služeb. Ze státního rozpočtu
se poskytují prostřednictvím rozpočtu krajů dotace na zřizování sociálních
služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru posky-
tovatelů sociálních služeb. Registry vedou krajské úřady, podmínky registrace
jsou uvedeny v [23]. O rozdělení dotací rozhodují kraje v samostatné působ-
nosti, průměrná výše výdajů je závislá na druhu poskytovaných služeb.
Nestátní neziskové organizace (NNO) se orientují spíše na poskytování

sociálních služeb ambulantního typu, vznikají však i tzv. centra sociálních
služeb zajišťující komplexní služby. mezi jednotlivými obcemi existují roz-
díly v péči poskytované NNO. Důvodem je často špatná spolupráce obcí
a NNO. Prostředky na financování sociálních služeb získávají NNO převážně
prostřednictvím dotačních programů vyhlašovaných veřejnou správou.
Uživatelé sociálních služeb používají k úhradě za služby výše uvedený pří-

spěvek na péči. V případě, že příspěvek nedostačuje, hradí zbytek uživatel ze
svých příjmů. Pokud příjem nepostačuje na na úhradu nákladů, může se po-
skytovatel dohodnout na úhradě s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi
osoby, které je péče poskytována. Po úhradě za ubytování a stravu v poby-
tových službách musí osobě podle [23] zůstat alepoň 15% jejího příjmu.
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2.3 Pojištění dlouhodobé péče

Dle direktiv Evropské unie je pojištění dlouhodobé péče (Long-Term Care
Insurace – LTCI) zařazeno mezi produkty životního pojištění, a jak již bylo
zmíněno, často se řadí do soukromého zdravotního pojištění.
Jedná se, podle [6], o „dlouhodobé nemocenské a invalidní pojištění s plně-

ním ve formě denního odškodného nebo úhrady vynaložených nákladů na péči
o pojištěnou osobuÿ. K pojistnému plnění dochází v případě zhoršení schop-
nosti postarat se o sebe a o domácnost. Jedná se o produkt s velkým po-
jistně-technickým rizikem, pojistné je tedy relativně vysoké, často se vyža-
duje souběžně platit pojistné při již probíhající výplatě plnění.
Růst délky života v kombinaci s nízkou mírou porodnosti způsobují stár-

nutí populací (podle [18] se např. předpokládá nárust lidí starších 80 let
v USA o 270% v horizontu 40 let, Německu o 160% a v Japonsku o 300%).
Tradiční rodinné vazby oslabují, dá se proto předpokládat klesající podíl
LTC zajištěné rodinou. V následujících letech tedy pravděpodobně výrazně
vzroste poptávka po institucionální LTC a tím i po produktu LTCI jako vý-
znamném zdroji její realizace.
Rychlejšímu růstu LTCI nicméně brání problémy, jako je např. dostupnost,

odmítnutí rizika, tzv. free riding (v češtině by se tento ekonomický pojem
dal nazvat „jízdou načernoÿ, jde o nepojištění se z důvodu očekávání dávek
od státu), nesprávné vnímání rozsahu pojistného plnění veřejností (veřejné
mínění může být proti pojišťovně, protože se pojištění často týká starších
lidí s omezenými finančními možnostmi), nežádoucí výběr, morální hazard
(„musím spotřebovat vše, co jsem zaplatilÿ) a nepředvídatelnost výše dávek
(růst ceny péče bývá rychlejší než růst průměrných spotřebitelských indexů).
Pojistná událost se v LTCI definuje buď podle stupně neschopnosti (tzv.

disability-based definition), nebo podle potřebných služeb (tzv. service-based
definition).
Služby mohou být poskytovány v příslušných institucích, doma, nebo kom-

binovaně.
Stupeň neschopnosti se určuje podle neschopnosti vykonávat určité akti-

vity denního života (ADL) uvedené v pojistné smlouvě. Počet a druh ADL
se liší mezi jednotlivými produkty. Budeme-li vycházet z britského bodova-
cího systému BAI (Barthel ADL Index), jedná se nejčastěji o péči o vzhled,
vyměšování, toaletu, pomoc při přípravě jídla a krmení, přemisťování osoby,
oblékání, chůzi či koupel. Jak už bylo zmíněno výše, ztráta schopnosti vyko-
návat určité ADL není definitivní, pacient se může navrátit k předchozímu
stavu.
Pojistná částka bývá sjednávána na jeden den po uplynutí čekací doby, což

je doba sjednaná mezi pojistnou událostí a výplatou plnění. K ukončení pl-

23



nění dochází buď reaktivací, úmrtím nebo dosažením časové či finanční horní
hranice, plnění bývá většinou finanční a mělo by odpovídat ceně poskyto-
vaných služeb. Může se postupně zvyšovat se zvyšujícím se počtem ADL
nevykonávaných pojištěným.
Pojistné může být jednorázové, v tomto případě jsou často pojistitelem

účtovány velké rizikové přirážky, může se jednat o splátky stejné výše, z če-
hož vyplývá nutnost tvořit rezervu pojistného, nebo mohou splátky růst s vě-
kem, což by však mohlo vést k antiselekci. K tomu by mohla vést i možnost
odkupu u LTCI. Plnění v případě smrti není obvyklé, občas se objevuje vý-
hrada vrácení nevyčerpaného pojistného. Osvobození od placení pojistného
nebývá příliš běžné, na druhou stranu inflační navyšování je velmi časté.

2.4 Výpočetní postupy v rámci pojištění
dlouhodobé péče

Uvedeme zde, dle [6], dva postupy převzaté z německé praxe.
První je založen na metodě ročních nákladů, která byla uvedena v od-

stavci 1.3. I zde budeme používat víceleté věkové skupiny, první skupina je
od 0 do 14 let (střed ve věku x = 7), další jsou již pětileté se středy ve věcích
x = 17, 20, 27, . . . , 97, 102.
Označme Kx jako roční náklady na osoby ve věku x (x je střed intervalu,

kam spadá věk x), kx je profil, G = Kx0 jsou základní náklady na osobu.
Náklady v rámci LTCI budeme rozlišovat podle explicitně definovaných

stupňů LTC (I, II, III) a podle způsobu LTC (amb = ambulantní a stac = sta-
cionární).
Maximální pojistné plnění je X EUR, z toho procentní plnění pro jednot-

livé stupně LTC jsou:

I: 30%

II: 60%

III: 100%

Roční náklady tedy (se zohledněním předchozích údajů) vycházejí

K(x) = X · 365 · { 0, 3 · [p(x, amb, I ) + p(x, stac, I )] +

+ 0, 6 · [p(x, amb, II ) + p(x, stac, II )] +

+ 1, 0 · [p(x, amb, III ) + p(x, stac, III )]} , (2.1)

kde např. p(x, amb, III ) označuje četnost ambulantních služeb stupně III
poskytovaných v rámci LTCI ve věku x.
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Obrázek 2.1: Stavový model pojištění dlouhodobé péče

Ve druhém případě se jedná o stavový model, který můžeme vidět na
obrázku (2.1), kde

i
(j)
x je pravděpodobnost, že x-letý aktivní bude před dosažením věku x+1
potřebovat péči stupně j (j=1, 2, 3);

qij
x je pravděpodobnost, že x-letý se stupněm péče alespoň j se nedožije
věku x+1 (j=1, 2, 3);

qaa
x je pravděpodobnost, že x-letý aktivní zemře jako aktivní před do-
sažením věku x+1;

stupeň péče 1 znamená výplatu předlhůtního ročního důchodu v pro-
centní výši 0,3;

stupeň péče 2 znamená výplatu předlhůtního ročního důchodu v pro-
centní výši 0,6;

stupeň péče 3 znamená výplatu předlhůtního ročního důchodu v pro-
centní výši 1,0;
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Dále budeme využívat následující parametry a značení:

t – doba placení ročního pojistného;

n – pojistná doba;

b – doba vyplácení pojistného plnění;

v – diskontní faktor;

J – libovolný stupeň péče;

qiJ
x,1 – pravděpodobnost, že se x-letý pojištěný využívající péči prvním
rokem nedožije věku x+1;

qiJ
x,u – pravděpodobnost, že se x-letý pojištěný využívající péči alespoň
druhým rokem nedožije věku x+1;

kp
aa
x – pravděpodobnost přežití x-letého aktivního o k let;

ix – pravděpodobnost, že x-letý aktivní bude před dosažením věku x+1
potřebovat péči; spočítá se následujícím způsobem:

ix = 0, 3 · i(1)x + (0, 6− 0, 3) · i(2)x + (1, 0− 0, 6) · i(3)x =

= 0, 3 · i(1)x + 0, 3 · i(2)x + 0, 4 · i(3)x .

Počáteční hodnota jednotkového ročního pojistného x-letého aktivního je
s využitím předchozího značení

äaa
xte =

t−1∑
k=0

kp
aa
x · vk. (2.2)

Pokud pojistné plnění není důvodem pro zproštění od placení pojistného,
můžeme v (2.2) s použitím klasické pravděpodobnosti úmrtí qx ve věku x
nahradit

kp
aa
x =

k−1∏
l=0

(1− qx+l). (2.3)

Pravděpodobnost přežití x-letého, který od věku x využívá péči, o m let
je

mpi
x = (1− qiJ

x,1) ·
m−1∏
k=1

(1− qiJ
x+k,u). (2.4)
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Počáteční hodnota jednotkového ročního pojistného plnění x-letého, vyu-
žívajícího od věku x péči, je

äi
xbe =

b−1∑
k=0

kp
i
x · vk. (2.5)

Zohledníme-li rovnoměrné rozdělení péče v průběhu pojistného roku (tj. že
nastává v průměru v polovině roku) můžeme s pomocí (2.5) vyjádřit

äi
x+0,5,be = 0, 5 · äi

x,be + 0, 5 · äi
x+1,be. (2.6)

Roční nettopojistné pro vstupní věk x je pak

Px =

n−1∑
k=0

kp
aa
x · ix+k · (1−

qaa
x+k

2 ) · ä
i
x+k+0,5,be · vk+0,5

äaa
xte

. (2.7)

2.5 Pojištění dlouhodobé péče v České
republice

Jen velmi stručně se nyní zmíníme o situaci na českém pojistném trhu.
Jediným produktem LTCI na českém pojistném trhu byl zatím produkt

programu Zdraví pojišťovny Allianz poskytovaný v letech 2000 až 2002. Jak
je uvedeno v jeho všeobecných pojistných podmínkách ([19]), jednalo se o
pojištění pro případ bezmocnosti nebo pojištění pro případ dlouhodobého
tělesného zdravotního pojištění dítěte vyžadujícího mimořádnou péči. Při
vzniku pojistné události do jednoho roku od počátku pojištění (čekací doba)
se pojistné plnění poskytlo až po uplynutí této doby, v případě úrazu če-
kací doba odpadla. Plnění bylo splatné do 15 dnů od skončení šetření ke
zjištění rozsahu poškození. Při změně stupně bezmocnosti docházelo i k ade-
kvátní změně plnění. Po dobu trvání pojistné události byl pojistník zproštěn
od placení pojistného, pojistitel si vyhrazoval právo měnit výši pojistného
alespoň jedenkrát ročně na základě porovnání kalkulovaného a skutečného
plnění.
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Kapitola 3

Model délky pobytu
v institucionální dlouhodobé
péči

V této kapitole budeme vycházet z článku [22], speciálně z britského LTC.
Stejně jako v předchozím, označíme dlouhodobou péči zkratkou LTC z ang-
lického Long-Term Care. Pro potřeby práce přeložíme britský výraz nursing
home jako pečovatelský dům, tento překlad však není přesný. Je velmi těžké
uvést pro lepší představu české ekvivalenty britským nursing a residential ho-
mes. Nursing homes by se nejvíce blížily léčebnám dlouhodobě nemocných,
sociálním lůžkům či domovům důchodců a ústavům pro mentálně a tělesně
postižené. Residental homes jsou podobné domům s pečovatelskou službou
či penzionům pro seniory.

3.1 Úvod do problematiky

Britský Národní kontrolní úřad (National Audit Office) ve své zprávě z roku
2003 zveřejnil, že nejčastější příčinou odkladu propuštění pacientů z nemocnic
je čekání na jejich umístění v pečovatelských a rezidenčních domech a určení
míry péče, kterou budou potřebovat. Jak už bylo uvedeno v odstavci 2.1,
za financování a umístění pacientů ve veřejně financovaných rezidenčních
a pečovatelských domech odpovídají od roku 1990 National Health Service
a Community Care Act, v roce 2000 k nim přibyl ještě Care Standard Act.
Propouštění z nemocnic do dlouhodobé péče je jedním z nejdůležitějších

prvků v plánech, jak nakládat s počty akutních lůžek. Předpokládá se, že
se stárnutím populace poptávka po dlouhodobé péči vzroste, vždyť už nyní
ve Velké Británii každý pátý občan starší 85 let žije v instituci poskytující
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dlouhodobou péči. Kromě toho chce britská vláda udělit pokutu místním
samosprávám za nedostatečnou nabídku volných míst v rezidenčních a pečo-
vatelských domech. Je však třeba k dané problematice přistupovat rozumně,
měla by se vytvořit jasná a srozumitelná pravidla pro délku pobytu (length
of stay – LOS) a pohyb v rámci LTC, a to především tak, aby pacient nebyl
poškozen.
Péče až o 70% obyvatel rezidenčních a pečovatelských domů je financo-

vána z veřejných zdrojů a je již doživotní. Starší lidé umístění v pečova-
telských domech mívají komplexní problémy jako jsou pocit ztráty lidské
důstojnosti, nepohyblivost, závislost na krmení, inkontinence, otevřené rány
nebo užívání velkého množství léků. Jejich vrstevníci umístění v domech re-
zidenčních bývají nezávislejší a samostatnější. Proto se dají předpokládat
rozdíly mezi těmito institucemi. Ucelenější obrázek nám může dát i fakt, že
míra úmrtnosti u obyvatel pečovatelských domů je mimořádně vysoká v prv-
ních měsících po umístění, a pak se postupně stabilizuje. Fáze LOS můžeme
rozdělit na krátkodobou (short-stay) a dlouhodobou (long-stay), i zde mů-
žeme očekávat rozdíly mezi pečovatelskými a rezidenčními domy.
Budeme modelovat pohyb pacientů mezi pečovatelskými a rezidenčními

domy a uvnitř těchto institucí. Pobyt v těchto domech rozdělíme na dvě fáze,
krátkodobou a dlouhodobou. K modelování využijeme markovské řetězce se
spojitým časem.

3.2 Popis modelu

V modelu jsou starší lidé přijímáni do rezidečních nebo pečovatelských domů
buď přímo ze společnosti, nebo následkem propuštění z nemocnice. V obou
typech domů rozdělíme pobyt na krátkodobou a dlouhodobou fázi, pacienti
se vždy nejprve ocitnou v krátkodobé fázi, po určité době se přesunou do
fáze dlouhodobé. V případě zhoršení zdravotního stavu do té míry, že péče v
rezidenčním domě je již nedostačující, se mohou jeho obyvatelé přestěhovat
do pečovatelského domu.
Uvažujeme jen klienty, jejichž péče je financována místní samosprávou.

Klienty, kteří jsou v péči jen na dočasnou dobu, kdy jejich pečovatel není
schopný se o ně postarat, z modelu vylučujeme. Důvodem je to, že způ-
sob určování vhodného typu péče pro pacienty, o jejichž financování se stará
samospráva, je přesně daný a poskytuje nám tak dobré informace o jejich fy-
zickém stavu a potřebách. U osob, jejichž péče je hrazena z veřejných zdrojů,
také takřka nedochází k návratu z pečovatelských domů do rezidenčních,
i tuto možnost vyloučíme. K výstupu z modelu dochází neustále, a to pře-
vážně následkem úmrtí. U malého počtu obyvatel však může dojít i k návratu
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do společnosti či nemocnice. Jejich opětovný návrat do institucionální LTC
se již neočekává. Návrat do společnosti však u pacientů s veřejně financova-
nou péčí nebývá obvyklý, návrat do nemocnice je pak nazván terminální péčí
(terminal care).
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Obrázek 3.1: Model pohybu starších lidí v rámci rezidenční a pečovatelské
péče

Pro pohyb osob mezi rezidenčními a pečovatelskými domy a uvnitř nich
zkonstruujeme model využívající spojité markovské řetězce. Schéma modelu
můžeme vidět na obrázku 3.1. Stavy řetězce budou odpovídat tomu, co bylo
výše popsáno, tedy stavy S1 pro krátkodobou a S2 pro dlouhodobou fázi
pobytu v rezidenčních domech, stavy S3 a S4 pro krátkodobou, respektive
dlouhodobou fázi pobytu v pečovatelských domech a konečně stav S5 pro vý-
stup z modelu.
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Matice intenzit přechodu mezi jednotlivými stavy vypadá následovně:

Q =


q11 q12 q13 0 q15
0 q22 q23 0 q25
0 0 q33 q34 q35
0 0 0 q44 q45
0 0 0 0 0

 , (3.1)

kde qij je intenzita přechodu mezi stavy i a j (i 6= j) a prvky na diagonále
jsou dopočteny ze vztahu qii = −

∑
j 6=i qij.

3.3 Odhad parametrů modelu metodou
maximální věrohodnosti

Můžeme pozorovat, v jakém typu péče se pacient nachází, bohužel však už
nemůžeme určit, zda je ve fázi krátkodobé či dlouhodobé. Použijeme proto
tzv. sdružený Markovův proces, tj. proces, ve kterém jsou jednotlivé stavy
sdruženy do tříd. V našem modelu, jak je vidět na obrázku 3.1, máme tři
třídy, a to péči v rezidenčních domech, péči v pečovatelských domech a výstup
z modelu; použijeme označení R, P a V ve stejném pořadí.
Matici Q pak můžeme přepsat ve tvaru

Q =

 QRR QRP QRV

0 QPP QPV

0 0 0

 , (3.2)

kde QIJ je submatice intenzit přechodu z třídy I do třídy J (I,J=R,P ,V ,
I 6= J), QJJ je submatice intenzit přechodu v rámci třídy J , 0 je nulová
matice a tyto matice odpovídají maticovým prvkům vyznačeným v (3.1)
takto:

Q =


q11 q12 q13 0 q15
0 q22 q23 0 q25
0 0 q33 q34 q35
0 0 0 q44 q45
0 0 0 0 0

 .

Budeme se dále zabývat vyjádřením hustoty pravděpodobnosti, distri-
buční funkce a funkce přežití, např. pro třídu R. Hustota pravděpodobnosti
je rovna

fR(t) = −φTR · exp(QRR · t) ·QRR · 1R, (3.3)
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kde φR je sloupcový vektor pravděpodobností vstupu do třídy R přes všechny
jeho stavy, v našem modelu je tedy φR = (1, 0)

T, vT je značení pro trans-
ponovaný vektor v, jak je obvyklé, a 1R je sloupcový vektor (1, 1)T. Hustota
pravděpodobnosti je váženým součtem exponenciálních rozdělení, počet členů
součtu odpovídá počtu stavů ve třídě.
Z rovnice (3.3) dostaneme distribuční funkci

FR(t) =
∫ t

0
fR(u) du = 1− φTR · exp(QRR · t) · 1R, (3.4)

její doplněk je pak funkce přežití

SR(t) = 1− FR(t) = φTR · exp(QRR · t) · 1R. (3.5)

Pro třídu P stačí v rovnicích (3.3), (3.4) a (3.5) zaměnit R za P .

U každého jedince můžeme pozorovat posloupnost přechodů mezi jednot-
livými typy péče, v našem modelu bychom to mohli nazvat přechody mezi
třídami, a setrvání v těchto třídách až do fixního času T , tedy do času odpo-
vídajícímu konci shromažďování údajů. Pozorujeme šest možných přechodů,
R → V , P → V , R → P → V a tři s nimi ekvivalentní, u kterých však ještě
k výstupu z modelu nedošlo. U těchto přechodů se pacienti v čase T ještě
stále nachází v některém z typů péče (třídě), nazveme je proto zprava cen-
zorované. Délku setrvání v každém typu péče označíme t = (tR, tP )T. Pokud
se jedinec nenachází v některé ze tříd, je složka vektoru t odpovídající této
třídě rovna 0.
Derivací sdružené hustoty před pozorované přechody mezi třídami a přes

vektor t získáme věrohodnostní funkci pro každý přechod mezi třídami v mo-
delu

l1(θ|t) = lRV (θ|t) = φTR · exp(QRR · tR) ·QRV · 1, (3.6)

l2(θ|t) = lPV (θ|t) = φTP · exp(QPP · tP ) ·QPV · 1,
l3(θ|t) = lRPV (θ|t) = φTR · exp(QRR · tR) ·QRP · exp(QPP · tP ) ·QPV · 1,
l4(θ|t) = lR(θ|t) = SR(tR),

l5(θ|t) = lP (θ|t) = SP (tP ),

l6(θ|t) = lRP (θ|t) = φTR · exp(QRR · tR) ·QRP · exp(QPP · tP ) · 1,

kde SR(tR) je definováno stejně jako v (3.5) a θ je vektor parametrů modelu
(tedy prvků matice Q).

Definujme nyní pro každého jedince ∆ = (δ1, · · · , δ6)T, kde

δj =

{
0 jedinec prošel j–tým přechodem,
1 jinak.

(3.7)
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S využitím předchozího a (3.6) můžeme pro každého jedince definovat
věrohodnostní funkci

l(θ|∆, t) =
6∏

j=1

lj(θ|t)δj (3.8)

a logaritmickou věrohodnostní funkci

L(θ|∆, t) =
6∑

j=1

δj · log[l(θ|∆, t)]. (3.9)

Logaritmická věrohodnostní funkce pro skupinu n jedinců je poté

L(θ) =
n∑

i=1

Li(θ|t), (3.10)

kde Li(θ|t) = L(θ|∆i, ti) je logaritmická věrohodnostní funkce i–tého je-
dince s pozorovanými ∆i a ti, neboli i–tá realizace ∆ a t. Předpokládáme,
že jedinci se v modelu chovají vzájemně nezávisle.

3.4 Výsledky a závěry studie

V České republice bohužel nejsou k dispozici potřebná data, na která by
bylo možné model aplikovat. Je to dáno především neexistencí ekvivalent-
ních zařízení, ale také chybějícími statistikami v dané oblasti. Přechody mezi
podobnými typy zařízení se nesledují tak podrobně, jak by bylo pro model
třeba. Seznámíme se tedy se závěry autorů studie ve Velké Británii.
Byla použita data bytového a sociálního odboru londýnského městského

okresu Merton z doby od dubna roku 1997 do dubna roku 2001. Z dat byla
vytvořena anonymní statistická skupina obsahující datum a místo přijetí, da-
tum propuštění, případně úmrtí, v případě propuštění cíl propuštění.
Z výsledků studie vyplynulo, že průměrná doba pobytu v rezidečních do-

mech je 923 dnů, tedy cca 2,5 roku. V pečovatelských domech je situace jiná,
v krátkodobé fázi je průměrná délka pobytu 59 dnů a v dlouhodobé 784 dnů
(2,1 roku). Výstup z krátkodobé fáze (téměř ve všech případech zapříčiněn
úmrtím) pobytu v pečovatelských domech je skoro pětkrát častější než z fáze
dlouhodobé, což potvrzuje pozorování, že míra úmrtnosti v pečovatelských
domech je výrazně vyšší v několika prvních měsících po přijetí. Dále studie
ukázala, že velké množství jedinců zůstává v institucionální péči déle, než je
jejich očekávaná LOS. V rezidenční péči žije 25% lidí déle než 3,5 roku, 10%
pak déle než 5,7 let. V pečovatelských domech je délka pobytu u 25% jejich
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obyvatel větší než 2,1 roku a u 10% více než 4,1 let. Znamená to, že krátko-
dobé rozhodnutí o navýšení počtu lůžek v v rezidenčních a pečovatelských
domech má dlouhodobé následky v oblasti organizce a financování. Důsled-
kem v budoucnosti může být omezování počtu lůžek pro nově přijímané.
Podobná studie by zajisté pomohla ve vytvoření plánů pro budoucnost

dlouhodobé péče v České republice. Usnadnila by rozhodování o vytvoření,
případně zrušení míst v institucionální péči financované státním sektorem
v jednotlivých oblastech republiky. Pojišťovnám vyvíjejícím produkt pojiš-
tění dlouhodobé péče by studie mohla pomoci v odhadu délky strávené po-
jištěnými v dlouhodobé péči a s tím spojené části budoucích nákladů na tuto
péči.
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Kapitola 4

Pojištění dlouhodobé pracovní
neschopnosti

Pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti je, stejně jako pojištění dlouho-
dobé péče, podle direktiv Evropské unie odvětvím životního pojištění, přesto
je však i ono často uváděno mezi produkty soukromého životního pojištění.
Jak je uvedeno v [17], je pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti ozna-

čováo v různých státech různě. Jedná se o synonyma, jejichž český ekvivalent
je ve všech případech stejný. Pro příklad můžeme uvést disability insurace,
permanent health insurance –PHI, což je starší název používaný ve Velké
Británii, jeho novějši varianta je income protection insurance. Ve Spojených
státech amerických je obvyklé označení loss-of-time insurance, ve Švédsku
se pak používají výrazy noncancellable sickness insurance a long-term health
insurance. Dalšími výrazy jsou loss-of-income insurace, long-term sickness
insurance, disability income insurance či permanent sickness insurance.

4.1 Charakteristika pojištění dlouhodobé
pracovní neschopnosti

Pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti (dále v textu DI z anglického Di-
sability Insurance) může být podle [17] buď samostatným produktem, nebo
připojištěním nabízeným např. k smíšenému životnímu pojištění či k pro-
duktu univerzálního životního pojištění (Universal Life). DI může být jak
individuální, tak i skupinové, může být i součástí penzijního programu firem.
Označení permanentní z původního britského názvu pro DI permanent

health insurance či nevypověditelné ze švédského noncancelable insurance
znamená, že v případě, dodržuje-li pojištěný podmínky smlouvy, nemůže mu
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pojišťovna, která nabídla krytí, po zaplacení prvního pojistného smlouvu vy-
povědět.
V případě individuálního pojištění je týdenní nebo měsíční plnění posky-

továno tehdy, když pojištěný nemůže v důsledku nemoci nebo zranění vyko-
návat své předchozí povolání. Míra invalidity požadovaná k výplatě plnění je
závislá na konkrétním produktu, některé produkty vyžadují plnou invaliditu,
jiné pouze částečnou. Nejčastější typy dávek poskytovaných v případě inva-
lidity jsou plnění formou důchodu, jednorázová výplata (lump-sum benefit)
a osvobození od placení pojistného (waiver-of-premium benefit).
Plnění formou důchodu bývá nejčastější v případě plné invalidity. Definic

plné invalidity může být mnoho. Uveďme například, že pojištěný není schopen

• vykonávat své povolání;

• ve svém povolání vykonávat aktivity, které přísluší jeho vzdělání a pra-
covním zkušenostem;

• vykonávat žádné placené povolání.

Pokud je některá z těchto podmínek splněna jen do určitého stupně, jedná
se o částečnou invaliditu.
Některá plnění jsou na základě stálé plné invalidity vyplácena formou

jednorázové výplaty. Tento přístup v sobě skrývá riziko morálního hazardu,
neboť plnění může být vyplaceno jedinci, který se může následně uzdravit,
ať už plně nebo částečně, plnění je však v tomto případě nevratné.
K osvobození od placení pojistného dochází v případě, že je DI doplň-

kovým připojištěním k životnímu pojištění. Dávky DI zde vlastně nahrazují
placení pojistného produktu životního pojištění po dobu invalidity.
Ve zbytku práce se již budeme věnovat pouze individuálnímu DI. Přesto se

alespoň stručně zmíníme i o skupinovém DI a penzijním programu, a to pře-
devším proto, že mnoho definic individuálního pojištění je možné aplikovat
i na pojištění skupinové a penzijní program. Skupinové DI může předsta-
vovat důležitou součást programu zaměstnaneckých výhod firem. Hlavními
typy dávek jsou dávka při krátkodobé pracovní neschopnosti (short-term di-
sability benefit – STD), která chrání před ztrátou příjmu po krátkou dobu
a dávka při dlouhodobé pracovní neschopnosti (long-term disability benefit –
LTD) chránící před dlouhodobou pracovní neschopností, trvající mnohdy až
do důchodového věku. V penzijním programu můžeme nejčastěji najít rentu
pro invalidní zaměstnance a odložený důchod pro invalidní zaměstnance vy-
plácený od důchodového věku, který se nejčastěji vyskytuje ve firmách, kde
je uzavřeno skupinové pojištění LTD.
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Je potřeba také uvést odlišnosti DI od jiných produktů soukromého zdra-
votního pojištění. Pojištění nemoci obvykle slouží k úhradě zdravotních ná-
kladů a poskytuje denní dávky po dobu pobytu v nemocnici. O pojištění
dlouhodobé péče jsme mluvili v kapitole 2, jen pro připomenutí, poskytuje
dávky pojištěným, kteří potřebují pečovatelskou a/nebo zdravotní péči kvůli
chronickému onemocnění, úrazu nebo pokročilému věku. U pojištění vážných
chorob se vyplácí jednorázové plnění v případě, že pojištěný onemocní váž-
nou chorobou specifikovanou v pojistných podmínkách. Plnění je vypláceno
na základě lékařské diagnózy a nikoliv invalidity. Je důležité zdůraznit, že
u všech těchto typů pojištění není výše plnění závislá na výši ušlého příjmu
pojištěného, jak je charakteristické pro DI.
Výše pojistného plnění u individuálního DI může být, viz ([17] a [3]),

proměnná v čase. Nemusí tomu tak však být vždy, při uzavření je možné
dohodnout pevné pojistné plnění bez ohledu na další okolnosti. Různá výše
dávek v čase závisí na několika faktorech. Především by dávka v období
pracovní neschopnosti měla sloužit jako kompenzace rozdílu mezi dávkami
ze sociálního systému, které může pojištěný dostávat, a jeho předchozími pří-
jmy. V případě částečné invalidity musí být brány v úvahu i stávající možné
příjmy pojištěného. S tím souvisí také časté provádění inflačního navyšování
pojistného krytí. K úpravě výše dávky pak dochází jak změnou dávek ze so-
ciálního systému a změnou případných příjmů pojištěného, tak i změnami
v důsledku inflace. Na druhou stranu se často provádí i redukce pojistného
plnění s rostoucí dobou, což by mělo motivovat pojištěného k návratu do pra-
covního procesu a také zamezit riziku morálního hazardu. U skupinového DI
je obvykle plnění stanoveno jako určité procento (např. 75%) příjmu zaměst-
nance před počátkem pracovní neschopnosti.

Pojistná doba (insured period) je doba, po kterou působí pojistné krytí.
Počátek výplaty však nastane pouze v případě, že vznik neschopnosti spadá
do této doby. Pojistná doba je obvykle velmi dlouhá. Začíná uzavřením po-
jištění, řekněme v čase 0 a trvá do konce pojištění, řekněme do času n. Délka
pojistné doby bez jiných přidaných podmínek je tedy n. Pojistitel obvykle
předepisuje čekací dobu (deferred period, ve Spojených státech amerických
elimination nebo waiting period), což je doba mezi počátkem pracovní ne-
schopnosti pojištěného a počátkem výplaty pojistného plnění. Bývá závislá
na nemocenském systému daného státu, obvykle bývá 4, 13 či 26 týdnů a svou
délkou by měla odrážet dobu, po kterou pojištěný dostává dávky v pracovní
neschopnosti ať už od státu, nebo od zaměstnavatele. Po ukončení či snížení
jejich výplaty by měl pojištěný dostávat pojistné krytí. Pokud je čekací doba,
označme ji f , součástí pojistné smlouvy trvající do času n, pak je délka po-
jistné doby n− f . Je-li pojistné plnění hrazeno formou jednorázové výplaty,

37



setkáváme se s termínem kvalifikační doba (qualification period), kterou si
vyhrazuje pojišťovatel ke zjištění stavu invalidity pojištěného. Délka kvalifi-
kační doby by měla být stanovena tak, aby po jejím uplynutí bylo prakticky
nemožné, že u pojištěného dojde k uzdravení.
Maximální doba výplaty dávek (maximum benefit period) je časovou horní

hranicí pojistného plnění bez ohledu na aktuální stav neschopnosti. Pohy-
buje se v rozmezí od jednoho roku až po doživotí. Může se lišit u příčin
neschopnosti, jiná může být u neschopnosti způsobené nemocí, jiná u ne-
schopnosti způsobené nehodou. V případě dlouhé maximální doby výplaty
dávek se snadno může stát, že výplaty dávek překročí pojistnou dobu. Dalším
omezením výplaty dávek je tzv. stopping time výplaty dávek, který se často
shoduje s očekávaným důchodovým věkem pojištěného. Pokud označíme x
vstupní věk pojištěného, ξ očekávaný důchodový věk, pak můžeme stopping
time r vyjádřit jako r = ξ − x.
Dalším důležitým pojmem je waiting period, jehož překlad by i zde byl

čekací doba. Ve Spojených státech amerických se však tímto pojmem sku-
tečně označuje čekací doba, jak bylo výše uvedeno. Ekvivalentním výrazem
pro waiting period je probationary period, což můžeme přeložit jako zkušební
doba. Jedná se o dobu po uzavření pojištění, kdy pojistné krytí u pracovní
neschopnosti způsobené nemocí ještě není vypláceno. Na různé nemoci se
vztahuje různá zkušební doba. Zavedení zkušební doby by mělo především
zamezovat antiselekci u DI. Pokud zkušební dobu označíme c a čekací dobu
f , je aktuální pojistná doba n− c− f .

Vývoj pojistného rizika můžeme sledovat jako posloupnost událostí ur-
čujících peněžní toky pojistného a dávek. V případě DI jsou takovými udá-
lostmi pracovní neschopnost (invalidita), uzdravení a smrt. Vývoj můžeme
sledovat v rámci přítomnosti rizika, v každém časovém okamžiku, v určitém
stavu nebo ve stavovém prostoru.
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Obrázek 4.1: Model úplné pracovní nechopnosti s jednorázovou výplatou

Na obrázku 4.1 můžeme vidět nejjednodušší a také nejméně realistický
stavový model DI s pojistným plněním formou jednorázové výplaty. Jedná
se o třístavový model, často nazývaný dvoudekrementní, se stavy a – aktivní,
i –nemocný a d – úmrtí. Ve stavu a se platí pojistné, k plnění dochází pouze
při vzniku plné pracovní neschopnosti. U tohoto modelu je zapotřebí znát
pravděpodobnost invalidity v závislosti na věku dosaženého pojištěným a
pravděpodobnost úmrtí.
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Obrázek 4.2: Model úplné pracovní neschopnosti s plněním ve formě důchodu

Složitějším modelem je třístavový model na obrázku 4.2, nazývaný také
dvoudekrementní model s dekrementem druhého řádu. Stavy jsou stejné jako
u předchozího modelu, navíc je zde však uvažována pravděpodobnost úmrtí
invalidního pojištěného v závislosti na dosaženém věku. Plnění je formou
důchodu a je vypláceno, když je pojištěný ve stavu i. Pojistné platí opět
pojištěný, jenž je ve stavu a.
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Obrázek 4.3: Model pracovní neschopnosti s plněním ve formě důchodu

Nyní model zobecníme přidáním možnosti reaktivizace, čímž nám vymizí
omezení trvalou invaliditou pojištěného. Zobecněný model můžeme vidět na
obrázku 4.3. Je zřejmé, že model na obrázku 4.2 dostaneme tak, že pravdě-
podobnost přechodu ze stavu i do stavu a položíme rovnou 0.
Budeme předpokládat, že během roku dojde pouze k jednomu přechodu

mezi stavy, kromě možnosti úmrtí pojištěného. Tento předpoklad je poněkud
nereálný, mluvíme-li o časovém období jednoho roku. Připustíme-li kratší ča-
sový úsek, přiblížíme se realitě více. V případě příliš krátkého období je však
lepší použít spojitý model.
Pro další výpočty nyní definujeme pravděpodobnosti pro pojištěného ve

věku y ve stavu a (aktivní):

paa
y – pravděpodobnost, že bude ve stavu a i ve věku y + 1;

qaa
y – pravděpodobnost, že zemře v průběhu jednoho roku a smrt na-
stane ve stavu a;

pai
y – pravděpodobnost, že bude ve věku y + 1 ve stavu i;

qai
y – pravděpodobnost, že zemře v průběhu jednoho roku a smrt na-
stane ve stavu i;

pa
y – pravděpodobnost přežití o jeden rok;

qa
y – pravděpodobnost úmrtí během jednoho roku;

wy – pravděpodobnost onemocnění v průběhu jednoho roku (tzv. míra
invalidizace).
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Pro výše uvedené pravděpodobnosti platí

pa
y = paa

y + pai
y

qa
y = qaa

y + qai
y

pa
y + qa

y = 1

wy = pai
y + qai

y . (4.1)

Pro pojištěného ve věku y ve stavu i (nemocný) můžeme definovat:

pii
y – pravděpodobnost, že bude ve stavu i i ve věku y + 1;

qii
y – pravděpodobnost, že zemře v průběhu jednoho roku a smrt nastane
ve stavu i;

pia
y – pravděpodobnost, že bude ve věku y + 1 ve stavu a;

qia
y – pravděpodobnost, že zemře v průběhu jednoho roku a smrt na-
stane ve stavu a;

pi
y – pravděpodobnost přežití o jeden rok;

qi
y – pravděpodobnost úmrtí během jednoho roku;

ry – pravděpodobnost uzdravení v průběhu jednoho roku (tzv. míra
reaktivizace).

Mezi těmito a výše uvedenými pravděpodobnostmi platí vztahy

pi
y = pii

y + pia
y

qi
y = qii

y + qai
y

pi
y + qi

y = 1

ry = pia
y + qia

y . (4.2)

Díky předpokladu, že kromě úmrtí dochází jen k jednomu přechodu mezi
stavy, můžeme říct, že paa

y ,resp. pii
y představují pravděpodobnosti setrvání

pojištěných mezi věky y a y + 1 ve stavech a resp. i. Pokud nebudeme uva-
žovat možnost reaktivizace, položíme pia

y = qia
y = 0, jak již bylo řečeno.

Výše zmíněné vztahy se týkaly pouze jednoletého období, můžeme však
samozřejmě definovat pravděpodobnosti pro více let, například pro pojiště-
ného ve věku y ve stavu a je

hp
aa
y – pravděpodobnost, že bude ve věku y + h ve stavu a;

hp
ai
y – pravděpodobnost, že bude ve ve věku y + h stavu i.
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Pro h ≥ 1 můžeme s využitím pravděpodobností pro období jednoho roku
psát

hp
aa
y = h−1p

aa
y · paa

y+h−1 + h−1p
ai
y · pia

y+h−1 (4.3)

hp
ai
y = h−1p

ai
y · pii

y+h−1 + h−1p
aa
y · pai

y+h−1, (4.4)

kde položíme

0p
aa
y = 1

0p
ai
y = 0.

Pravděpodobnosti setrvání ve stavech a a i je pak možné s využitím před-
pokladu pouze jediného přechodu během roku vyjádřit jako

hp
aa
y =

h−1∏
k=0

paa
y+k (4.5)

hp
ii
y =

h−1∏
k=0

pii
y+k. (4.6)

Pokud nyní použijeme pravděpodobnost setrvání ve stavu i uvedenou
v (4.6), můžeme vyjádřit pravděpodobnost, že pojištěný ve stavu a ve věku
y bude ve věku y + h ve stavu i

hp
ai
y =

h∑
r=1

(h−rp
aa
y · pai

y+h−r · r−1p
ii
y+h−r+1). (4.7)

Rovnice (4.7) hraje významnou roli ve výpočtech očekávané současné hod-
noty (neboli jednorázového nettopojistného) a pojistného, proto se na ni
podíváme blíže. Jednotlivé členy sumy popisují posloupnost přechodů po-
jištěného mezi stavy modelu. Pojištěný začíná ve věku y ve stavu a, v tom
setrvává až do věku y+h−r (pravděpodobnost h−rp

aa
y ). Ve věku y+h−r+1

je ve stavu i (pravděpodobnost pai
y+h−r) a setrvává v něm až do věku y + h

(pravděpodobnost r−1p
ii
y+h−r−1). Pravděpodobnost, že pojištěný, který byl

ve věku y ve stavu a, bude ve věku y + h ve stavu i, pak získáme součtem
přes všechna r.
Nyní se již můžeme podívat na vyjádření očekávané současné hodnoty.

Vstupní věk pojištěného nechť je x, v tomto věku je pojištěný ve stavu a, ko-
nec pojištění bude v čase n. Uvažujeme jednotkovou výši roční dávky, která
je splatná v době, kdy je pojištěný ve stavu i a to až do konce pojistné doby.
Pro jednoduchost předpokládejme, že k plnění dochází vždy ve výroční den

42



pojistky, neuvažujeme čekací ani zkušební dobu. Diskontní faktor značíme v,
jak je obvyklé, v = 1/(1 + i), i je technická úroková míra.
Počáteční hodnota polhůtního dočasného důchodu je tedy s využitím výše

uvedeného

aai
x:ne =

n∑
h=1

vh · hp
ai
x . (4.8)

Použijeme-li rovnici (4.7), dostaneme

aai
x:ne =

n∑
h=1

vh ·
h∑

r=1

(h−rp
aa
x · pai

x+h−r · r−1p
ii
x+h−r−1). (4.9)

Položíme-li j = h− r + 1 a zaměníme-li pořadí sumace v (4.9), dostaneme

aai
x:ne =

n∑
j=1

j−1p
aa
x · pai

x+j−1 ·
n∑

h=j

vh · h−jp
ii
x+j. (4.10)

Veličina

äi
x+j:n−j+1e =

n∑
h=j

vh−j · h−jp
ii
x+j (4.11)

je očekávaná současná hodnota předlhůtního dočasného důchodu vypláce-
ného pojištěnému ve stavu i ve věku x + j po dobu, kdy v tomto stavu
setrvá, nejdéle ale n − j + 1 let. Z předchozího ještě doplňme, že důchod se
vyplácí do času n. Využitím (4.11) nyní dostáváme

aai
x:ne =

n∑
j=1

j−1p
aa
x · pai

x+j−1 · vj · äi
x+j:n−j+1e. (4.12)

V předchozích výpočtech jsme předpokládali, že dávky jsou vypláceny
do času n, stopping time byl shodný s tímto časem. Maximální doba výplaty
dávek se shodovala s pojistnou dobou. Představme si nyní, že maximální
doba výplaty dávek je s. Je-li doba s velká v porovnání s n, může doba
výplaty dávek překročit pojistnou dobu. S tímto předpokladem pak z (4.12)
dostaneme

aai
x:n,se =

n∑
j=1

j−1p
aa
x · pai

x+j−1 · vj · äi
x+j:se. (4.13)

Veličiny

π(j, n− j + 1) = pai
x+j−1 · v · äi

x+j:n−j+1e

π(j, s) = pai
x+j−1 · v · äi

x+j:se (4.14)
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představují pro j = 1, 2, · · · , n roční očekávané náklady pojistitele, tradičně
nazývané přirozené pojistné. V [4] je uvedena charakteristika, že „přirozené
pojistné zaplatí pojištěné riziko na jedno pojistné období (často na jeden
rok) dopředu s tím, že na konci pojistného období je toto pojistné inkaso-
vané od celého pojistného kmene „beze zbytkuÿ spotřebováno, neboť odpo-
vídá pravděpodobnosti toho, že v daném pojistném období nastane příslušná
pojistná událost; v dalším pojistném období se pak jakoby začíná nanovoÿ.
Pro výpočet běžného nettopojistného P potřebujeme vyjádření dočasného

předlhůtního důchodu, který představuje platby pojistného po dobu, kdy je
pojištěný ve stavu a, řekněme po dobu m let, m ≤ n,

äaa
x:me =

m∑
h=1

vh−1 · h−1p
aa
x . (4.15)

Princip ekvivalence, neboli rovnost očekávané počáteční hodnoty pojistného
a očekávané počáteční hodnoty pojistného plnění, je splněn, platí-li

P · äaa
x:me = aai

x:ne. (4.16)

V případě uvažované maximální doby výplaty dávek s pojistné označíme P ′

a platí
P ′ · äaa

x:me = aai
x:n,se. (4.17)

Položme nyní m = n. Z (4.16), resp. (4.17) s použitím (4.14) můžeme běžné
nettopojistné vyjádřit

P =

n∑
j=1

j−1p
aa
x · vj−1 · π(j, n− j + 1)

n∑
j=1

vj−1 · j−1paa
x

, (4.18)

respektive

P ′ =

n∑
j=1

j−1p
aa
x · vj−1 · π(j, s)

n∑
j=1

vj−1 · j−1paa
x

. (4.19)

Krátce se zmíníme o výpočtu nettorezervy, pro stručnost se budeme za-
bývat pouze případem vyjádřeným v (4.18). Předpokládáme, že pojistné je
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placeno po dobu m let. Rezerva v čase t, když je pojištěný ve stavu a, je tedy

tV
(a)
x =

{
aai

x+t:n−te − P · äaa
x+t:m−te pro 0 ≤ t < m,

aai
x+t:n−te pro m ≤ t ≤ n.

(4.20)

Rezerva, když je pojištěný ve stavu i, je pak

tV
(i)
x = äi

x+t:n−te. (4.21)

Pokud bychom uvažovali další podmínky, jako je např. čekací či zkušební
doba, vyjádření rezervy by se značně zkomplikovalo. Naznačme si, jak by
to vypadalo, když vezmeme do úvahy čekací dobu f . Na konci každého ob-
dobí musí pojišťovatel stanovit výši rezervy jak pro ty, kteří již dostávají
náhradu škody vzniklé v předchozím roce, tak také pro ty, kterým sice škoda
v uplynulém roce vznikla, ale stále jsou v čekací době f a plnění proto ještě
nedostávají.

4.2 Výpočetní postupy v rámci pojištění
dlouhodobé pracovní neschopnosti

Uvedeme si několik výpočetních postupů užívaných v praxi, jak je uvedeno
v [17]. V celé této kapitole bude užíváno stejné značení a pojmy jako v od-
stavci 4.1.
První metoda je založená na pravděpodobnosti stát se práce neschopným

(invalidním). Incidence (inception rate) ve věku y je veličina označující počet
nových jedinců, kteří se mezi věky y a y + 1 stanou invalidními. Incidenci
můžeme získat ze statistických pozorování a odhadnout tak i pravděpodob-
nosti stát se invalidním. Modely založené na této metodě bychom mohli česky
nazvat modely incidence dávek (inception–annuity models), jak je uvedeno
např. v [10]. Používají se např. ve Spojených státech amerických, Německu,
Rakousku či Švýcarsku. Metoda užívaná v Německu, Rakousku a Švýcarsku
je kromě výše uvedeného založena i na míře úmrtnosti invalidních jedinců
a míře reaktivizace. Vzhledem k tomu, že úmrtí a rektivizace jsou dvě pří-
činy výstupu ze stavu i, nazývá semetodou dekrementních tabulek (method of
decrement tables). Ve Spojených státech amerických je výpočet založen vedle
incidence i na pravděpodobnosti setrvání jedinců ve stavu i po určitou dobu
a je proto nazýván metodou tabulek setrvání (continuance table method).
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Podívejme se nejprve na postup používaný ve Spojených státech americ-
kých. Parametry modelu jsou:

• pojistná doba n let;

• čekací doba od počátku neschopnosti s měsíců, neboli s/12 roků;

• maximální doba výplaty dávek ξ − x, kde x je vstupní věk a ξ před-
stavuje nějaký pevný věk, např. věk předpokládaného odchodu do dů-
chodu;

• měsíční výplata dávek.

Nechť aai
x:n|ξ, s

12 e
označuje počáteční hodnotu jednotkového důchodu vyplá-

ceného při pracovní neschopnosti. Vyjádří se následovně:

aai
x:n|ξ, s

12 e
=

n−1∑
h=0

vh+ 12+
s
12 ·hpaa

x ·wx+h · s
12

pii

x+h+ 1
12
·ä(12)i

x+h+ 12+
s
12 :ξ−x−h− 12−

s
12 e

, (4.22)

kde ä(12)i představuje měsíčně vyplácený předlhůtní invalidní důchod. Vy-
světleme si nyní členy (4.22): x + h + 1

2 se vztahuje k věku vzniku pracovní
neschopnosti, zatímco x + h + 1

2 +
s
12 představuje věk, ve kterém končí od-

klad a začíná výplata důchodu. Symbolem hp
aa
x značíme pravděpodobnost,

že osoba ve stavu a ve věku x bude ve stavu a i ve věku x + h. Naopak
wx+h je pravděpodobnost, že se jedinec stane neschopným mezi věky x + h
a x + h + 1. Za předpokladu rovnoměrného rozložení vzniku neschopnosti
během roku označuje s

12
pii

x+h+ 12
pravděpodobnost setrvání ve stavu i od po-

čátku neschopnosti (ve věku x+ h+ 1
2) do konce doby odkladu.

Přidáním dalších podmínek můžeme dosáhnout zjednodušení (4.22). Na-
příklad řekneme, že přechod do stavu i nastane pouze, přežije-li jedinec
do konce čekací doby. V opačném případě bude přechod ze stavu a přímo
do stavu d (úmrtí). Touto podmínkou zmizí s

12
pii

x+h+ 12
a přežití je implicitně

vyjádřeno členem wx+h. Další možností je užití běžných pravděpodobností
přežití hpx místo pravděpodobností hp

aa
x , což vede ke zvýšení počáteční hod-

noty důchodu vypláceného při pracovní neschopnosti. Poslední modifikace,
kterou zde uvedeme, se týká pravděpodobnosti wx+h. Pravděpodobnost wy

se odkazuje na jedince ve věku y. Z toho důvodu by měla být odhadnuta
poměrem počtu žijících vstupujících do stavu i mezi věky y a y + 1 a počtu
aktivních vystavených riziku ve věku y. Na místo wy můžeme pak použít
veličinu w′

y, která tento poměr vyjadřuje a pro kterou platí

wy = w′
y · (1−

1
2
· qaa

y ), (4.23)
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což se dá přibližně vyjádřit následovně:

wy = w′
y · 12py. (4.24)

Rovnice pro počáteční hodnotu jednotkového důchodu vypláceného při
pracovní neschopnosti po aplikaci předchozích zjednodušení vypadá takto:

aai
x:n|ξ, s

12 e
=

n−1∑
h=0

vh+ 12+
s
12 · h+ 12

px · w′
x+h · ä

(12)i
x+h+ 12+

s
12 :ξ−x−h− 12−

s
12 e

. (4.25)

Stručně se nyní zmíníme o některých metodách založených na incidenci
dávek používaných v Evropě (viz [17]). Pojistné podmínky se mírně odlišují
od postupu ve Spojených státech amerických a jsou tyto:

• pojistná doba n let;

• žádná čekací doba;

• maximální doba výplaty dávek n let;

• roční výplata dávek.

Rovnice pro jednorázové nettopojistné užívaná v Německu je

aai
x:ne =

n−1∑
h=0

vh+ 12 ·hpaa
x ·(1−

1
2
·qaa

x+h)·w′
x+h·
1
2
·(äi

x+h:n−he+äi
x+h+1:n−h−1e), (4.26)

kde äi
x+h:n−he je označením pro očekávanou současnou hodnotu důchodu pla-

ceného předlhůtně ve výroční dny pojištění, dokud se pojištěný neuzdraví
nebo nezemře, nejdéle ale po dobu n let. Lze jej vyjádřit jako

äi
x+h:n−he =

n−h−1∑
k=0

vk · kp
ii
x+h. (4.27)

Významy w′
x+h a s ním souvisejícího členu (1 − 1

2 · qaa
x+h) jsou vysvětleny

v předchozím textu.
Vzorec používaný v Rakousku předpokládá maximální dobu výplaty dávek

délky m je následující:

aai
x:ne =

n−1∑
h=0

vh+ 12 · hp
aa
x · wx+h ·

1
2
· (äi

x+h:m−he + äi
x+h+1:m−h−1e). (4.28)
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Ve Švýcarsku je kryta jak plná, tak částečná neschopnost, z toho důvodu
je potřeba ve výpočtu zohlednit stupeň neschopnosti. K tomu slouží váhy
gx+h, 0 < gx+h ≤ 1, odrážející průměrný stupeň neschopnosti mezi jedinci
ve stavu i ve věku x+h. Vyjádření počáteční hodnoty důchodu vypláceného
při pracovní neschopnosti a maximální době výplaty dávek n je

aai
x:ne =

n−1∑
h=0

vh+ 12 · h+ 12
px ·w′

x+h · gx+h ·
1
2
· (äi

x+h:n−he + äi
x+h+1:n−h−1e). (4.29)

Všimněme si, že jsou použity běžné úmrtnostní tabulky, což ospravedlňuje
použití pravděpodobnosti h+ 12

px místo h+ 12
paa

x .

Druhá metoda je založena na pravděpodobnosti setrvání v pracovní ne-
schopnosti (invaliditě). Důležitou roli hraje prevalence (prevalency rate), což
je poměr jedinců ve stavu i ve věku y a jedinců žijících ve věku y. Z preva-
lence můžeme odhadnout pravděpodobnost být neschopný v různých věcích.
Bohužel, prevalence nám nic neříká o délce setrvání v neschopnosti, proto
jsou potřeba další předpoklady. Metoda vycházející z incidence bere v úvahu
různé podmínky pojištění a je také flexibilnější než metoda postavená na
prevalenci. Jsou-li však k dispozici pouze prevalence, vyžaduje odvození inci-
dence navíc předpoklady o úmrtnosti jedinců ve stavech a a i. Potřebná data
však nemusí být mnohdy k dispozici, v takovém případě metody založené
na prevalenci představují schůdnější cestu.
Přístup založený na pravděpodobnosti setrvání v pracovní neschopnosti

se používá například v Norsku. Jak už bylo uvedeno, počáteční hodnota jed-
notkového důchodu vypláceného při pracovní neschopnosti je v diskrétním
případě

aai
x:ne =

n∑
h=1

vh · hp
ai
x , (4.30)

kde hp
ai
x vyjadřuje pravděpodobnost, že jedinec ve stavu a ve věku x bude

ve věku x+h ve stavu i. Přejděme nyní ke spojitému času, kdy předpokládáme
okamžité jednotkové platby jedinci ve stavu i. Vztah (4.30) se pak změní na

aai
x:ne =

∫ n

0
vt · tp

ai
x dt. (4.31)

Označme j(x)+t pravděpodobnost, že jedinec invalidní ve věku x+t byl ve věku
x při vzniku pojištěný zdravý a je ve věku x + t naživu. Poznamenejme, že
j(x)+t je funkce dvou proměnných, x a t. Ze vztahů v odstavci 4.1 můžeme
vyjádřit

tp
ai
x = (tp

aa
x + tp

ai
x ) · j(x)+t, (4.32)
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odkud

aai
x:ne =

∫ n

0
vt · (tpaa

x + tp
ai
x ) · j(x)+tdt. (4.33)

Pokud aproximujeme pravděpodobnost, že aktivní jedinec ve věku x bude
ve věku x+t naživu, tedy tp

aa
x +tp

ai
x , pravděpodobností přežití tpx, dostaneme

vzorec pro tzv. „norskou metoduÿ

aai
x:ne =

∫ n

0
vt · tpx · j(x)+tdt. (4.34)

Stejně jako švýcarskou metodu založenou na incidenci dávek je možné i tento
výpočet použít pro částečnou invaliditu. Opět použijeme váhy
gx,t, 0 < gx,t ≤ 1, pro vyjádření očekávaného stupně neschopnosti jedince
ve věku x+ t, který byl ve věku x aktivní. Úpravou rovnice (4.31) získáme

aai
x:ne =

∫ n

0
vt · tp

ai
x · gx,tdt. (4.35)

Porovnáním integrandů v (4.33) a (4.35) dostaneme

j(x)+t = tp
ai
x · gx,t

tpaa
x + tpai

x

. (4.36)

Funkce j(x)+t se dá vyložit jako očekávaný stupeň neschopnosti pojištěného,
jestliže je aktivní ve věku x a naživu ve věku x+t. Opět můžeme ve vyjádření
(4.36) použít aproximaci (4.34).

Třetí metodou, kterou zde uvedeme, je metoda vycházející z očekávané
doby strávené v pracovní neschopnosti. Míra invalidity (nemocnosti) je defi-
novaná jako poměr průměrné doby strávené jedinci v neschopnosti mezi věky
y a y + 1 a průměrné doby prožité jedinci mezi věky y a y + 1. Tuto míru
můžeme zařadit mezi míry perzistence. Pomocí míry nemocnosti můžeme od-
hadnout očekávanou dobu strávenou v pracovní neschopnosti.
Vycházíme z rovnice (4.34), kde nahradíme j(x)+t výrazem fx+t, který

představuje pravděpodobnost, že jedinec invalidní ve věku x + t je v tomto
věku naživu bez ohledu na stav při vstupu do pojištění ve věku x. Před-
pokládáme následující vztah pro počáteční hodnotu jednotkového důchodu
vypláceného při pracovní neschopnosti

aai
x:ne =

∫ n

0
vt · tpx · fx+tdt =

1
lx
·
∫ n

0
vt · lx+t · fx+tdt, (4.37)

kde člen ly označuje očekávaný počet dožívajících se věku y, který můžeme
najít v úmrtnostních tabulkách. Je třeba zmínit, že zatímco j(x)+t z rovnice
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(4.34) je funkce dvou proměnných, fx+t závisí pouze na dosaženém věku x+t.
Znamená to, že pro pojištěného, který je ve věku x+ t invalidní, můžeme po-
važovat kterýkoliv předchozí věk za počátek aktuální pracovní neschopnosti.
Ve skutečnosti však pouze věky po vstupním věku x mohou takovým počát-
kem být, předpokládáme-li, že pojištěný byl při vstupu do pojištění aktivní.
Integrál v (4.37) můžeme aproximovat následujícím způsobem:

1
lx
·
∫ n

0
vt · lx+t · fx+tdt =

=
1
lx
·

n∑
h=1

∫ 1

0
lx+h−1+τ · fx+h−1+τ · vh−1+τdτ ∼=

∼=
1
lx
·

n∑
h=1

lx+h− 12
· vh− 12 ·

∫ 1
0 lx+h−1+τ · fx+h−1+τdτ∫ 1

0 lx+h−1+τdτ
(4.38)

s tím, že aproximujeme

lx+h− 12
∼=

∫ 1

0
lx+h−1+τdτ. (4.39)

Definujme nyní funkci

θy =

∫ 1
0 ly+τfy+τdτ∫ 1
0 ly+τdτ

(4.40)

představující poměr očekávané doby strávené v neschopnosti mezi věky y
a y + 1 a očekávané doby prožité mezi věky y a y + 1. V britské praxi se
tento poměr nazývá střední míra nemocnosti (central sickness rate). Použitím
(4.40) dostáváme

aai
x:ne

∼=
1
lx
·

n∑
h=1

lx+h− 12
· vh− 12 · θx+h−1. (4.41)

Rovnice (4.41) plní stěžejní roli v tzv. modelu Manchester Unity, tradičně
používaném ve Velké Británii až do roku 1991. O Manchester Unity se zde
nebudeme dále zmiňovat, zájemce odkazujeme např. na [10] či [3].

50



Kapitola 5

Použití stavového modelu
v pojištění dlouhodobé péče

5.1 Popis modelu

Vícestavový model byl již zmíněn v kapitole 4.1, nyní se na něj podíváme
podrobněji, budeme vycházet z [3]. Jedná se o třístavový model, jak můžeme
vidět na obrázku 5.1, se stavy 1 – aktivní, 2 – nemocný a 3 – úmrtí.

Stav 3
Úmrtí

2
nemocný

1
aktivní

3
úmrtí

-
�

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z~

?

σ

ρ

νµ

Obrázek 5.1: Třístavový model

Nechť {S(x); 0 ≤ x < ∞} je spojitý nehomogenní markovský proces s koneč-
nou množinou stavů, S(x) = 1 označuje, že proces je ve stavu 1 v čase x,
neboli, že pojištěný je ve stavu 1 ve věku x. Pravděpodobnost přechodu ze
stavu i ve věku x do stavu j ve věku x+ t budeme značit, jak je obvyklé,

tp
ij
x = P (S(x+ t) = j|S(x) = i), i, j = 1, 2, 3.
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Zřejmě pro každé x, t ≥ 0 a pevné i platí

3∑
j=1

tp
ij
x = 1, (5.1)

přičemž stav 3 je absorpční, tp
31
x = tp

32
x = 0, tp

33
x = 1, pro každé x a t ≥ 0.

Definujme intenzity přechodu

σx = lim
t→0+

tp
12
x

t

ρx = lim
t→0+

tp
21
x

t

µx = lim
t→0+

tp
13
x

t

νx = lim
t→0+

tp
23
x

t
. (5.2)

Pravděpodobnosti setrvání ve stavech 1 a 2 uvažujeme jako

P (S(x+ u) = i,∀u ∈ [0, t]|S(x) = i) = tp
ii
x , i = 1, 2

pro každé x a t ≥ 0. Lze ukázat, že

∂

∂t
tp
11
x = −(σx+t + µx+t) · tp

11
x (5.3)

∂

∂t
tp
22
x = −(ρx+t + νx+t) · tp

22
x , (5.4)

odvození lze najít v [3].

Uvedený model nyní použijeme v tzv. metodě finančních toků (emerging
costs), která je obvyklá například ve Velké Británii. Vstupní věk do pojištění
je x. Předpokládáme, že při uzavření pojištění je pojištěný zdravý. Pro jedno-
duchost budeme uvažovat, že čas je měřen v rocích t = 1, 2, · · · , n od vstupu
do pojištění. Čekací dobu prozatím neuvažujeme. V dalším textu budeme
značit

Pt – roční pojistné placené na počátku roku t pojištěným, který je na
počátku roku t ve stavu 1;

Dt – pojistné plnění vyplácené na konci roku t, zemře-li pojištěný bě-
hem roku t;
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Bt – pojistné plnění vyplácené na konci roku t, je-li pojištěný na konci
roku t ve stavu 2;

it – úroková míra v roce t.

Uvažujme nyní pojistnou smlouvu v roce t. Očekávaný finanční tok CFt pro
rok t u „živéÿ pojistné smlouvy je pak zřejmě

CFt =


Pt · (1 + it)−Dt · p13x+t−1 −Bt · p12x+t−1 pojištěný je na začátku

roku ve stavu 1,
−Dt · p23x+t−1 −Bt · p22x+t−1 pojištěný je na začátku

roku ve stavu 2.
(5.5)

Definujme dále očekávaný peněžní tok ECt pro rok t u původně vydané
pojistné smlouvy jako

ECt = t−1p
11
x · [Pt · (1 + it)−Dt · p13x+t−1 −Bt · p12x+t−1] +

+ t−1p
12
x · [−Dt · p23x+t−1 −Bt · p22x+t−1], (5.6)

kde využíváme faktu, že pojištěný byl na počátku pojištění ve stavu 1.

Použijme nyní pevnou úrokovou míru it = i pro všechna t. Princip metody
finančních toků můžeme vyjádřit jako

PVP = PVD + PVB. (5.7)

Jednotlivé členy (5.7) vysvětlíme takto:

PVP – počáteční hodnota pojistného;

PVD – počáteční hodnota pojistného plnění v případě smrti;

PVB – počáteční hodnota pojistného plnění v případě nemoci.

Platí

PVP =
n∑

t=1

Pt · vt−1 · t−1p
11
x , (5.8)

PVD =
n∑

t=1

Dt · vt−1 · (t−1p11x · p13x+t−1 + t−1p
12
x · p23x+t−1) =

=
n∑

t=1

Dt · vt · (tp13x − t−1p
13
x ), (5.9)

PVB =
n∑

t=1

Bt · vt · tp
12
x . (5.10)
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Dosadíme-li předchozí vztahy do (5.7), dostaneme

n∑
t=1

vt ·
[
Pt · (1 + i) · t−1p

11
x −Dt · (tp13x − t−1p

13
x )−Bt · tp

12
x

]
= 0. (5.11)

Po rozepsání
tp
12
x = t−1p

11
x · p12x+t−1 + t−1p

12
x · p22x+t−1

a porovnáním s (5.6) vidíme, že

n∑
t=1

vt · ECt = 0. (5.12)

5.2 Konstrukce úmrtnostních tabulek

Pro výpočet metody peněžních toků potřebujeme znát jednotlivé pravděpo-
dobnosti přechodu. S jejich pomocí pak můžeme sestavit úmrtnostní tabulku
pro invalidy.
Budeme vycházet z článku [12], ve kterém jsou již hledané pravděpodob-

nosti vyjádřeny. Vzhledem k tomu, že pravděpodonosti byly stanoveny z dat
z let 1988 až 1994, je tomu třeba přizpůsobit i ostatní výpočty. Zdrojová data
nepopisovala zvlášť mužskou a ženskou populaci, proto musíme zkonstruo-
vat úmrtnostní tabulku nezávislou na pohlaví (tzv. unisex tabulku) pro rok
1994.
Tvorba unisex tabulek je možná několika způsoby: průměrem, váženým

průměrem nebo pomocí metodologie Českého statistického úřadu (ČSÚ). Vy-
tvoříme tabulku podle postupu ČSÚ, který je popsán například v [15].

Dále budeme používat následující pojmy:

• střední stav – Sx

- průměrný počet jedinců za sledované období;

- většinou se bere dle stavu v polovině období, lze ho také určit
pomocí počátečního a koncového stavu jako aritmetický průměr,
geometrický průměr apod.
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• soubor zemřelých třetího řádu – M III
x

- počet zemřelých v daném věku z generací narozených ve dvou po
sobě následujících letech (tj. ti, kteří se daného věku v daném
roce právě dožili nebo se ještě těsně nestihli dožít věku o jeden
rok vyššího);

- ve statistických publikacích je uveden jako zemřelí v daném roce
podle jednoletých věkových skupin.

Z hodnot M III
x a Sx spočítáme specifickou míru úmrtnosti mx,

mx =
M III

x

Sx

. (5.13)

Pomocí tzv. Novoselského formule II vypočteme pravděpodobnosti úmrtí pro
věky 1 až 86,

qx = 1− exp(−mx). (5.14)

Pro věk 0 se použije modifikovaný výpočet ve tvaru

qx =
M III
0

NZ
, (5.15)

kde NZ je počet narozených v roce 1994.
K odstranění náhodných výkyvů v řadě hodnot pravděpodobností qx se

provádí vyrovnávání klouzavými průměry. V tomto případě se jedná o klouzavé
průměry sedmého řádu v rozmezí věků 4 až 84 podle vzorce:

qx =
1
315

·[105·qx+90·(qx−1+qx+1)+45·(qx−2+qx+2)−30·(qx−3+qx+3). (5.16)

Pravděpodobnosti přežití pak spočítáme, jak je obvyklé, ze vztahu

px = 1− qx.

Vzhledem k tomu, že pro další výpočty budeme potřebovat úmrtnostní
tabulku jen do věku 65, nebudeme se dalšími interpolacemi pro vyšší věky
zabývat. Zájemce o další postup odkazujeme například na [15].
Zdrojovými daty byly počty žijících obyvatel České republiky v jednot-

livých věcích k 1.7.1994, dále počty zemřelých v jednotlivých věcích v roce

55



Obrázek 5.2: Vyrovnané unisex pravděpodobnosti úmrtí v České republice
pro rok 1994 do věku 65

1994 a počty narozených v roce 1994. Data byla poskytnuta na vyžádání Čes-
kým statistickým úřadem. Zdrojové tabulky jsou uvedeny v příloze 1. Počet
narozených v roce 1994 je roven 121 470. Výsledné vyrovnané pravděpodob-
nosti úmrtí a přežití do věku 65 lze najít v příloze 2. Na obrázku 5.2 můžeme
vidět grafy vyrovnaných pravděpodobností úmrtí do věku 65.
K dispozici máme dále zkrácenou tabulku plné invalidity převzatou z [12].

Hodnoty jednotlivých pravděpodobností jsou uvedeny v tabulce 5.1. Symbo-
lem p23x je označena pravděpodobnost úmrtí invalidní osoby. Symbol p12x je
použit pro pravděpodobnot invalidity a konečně pro pravděpodobnost reak-
tivizace používáme symbol p21x . Pro výpočty však potřebujeme tzv. nezkráce-
nou tabulku, tedy tabulku pravděpodobností pro jednotlivé věky. Abychom
tato data získali, musíme zkrácenou tabulku proložit. K tomu použijeme sys-
tém Statistica firmy StatSoft, verzi 7.0.
Použili jsme dva možné přístupy. První přístup předpokládá, že pravděpo-

dobnosti jsou v jednotlivých pětiletých věkových skupinách konstantní, jak
můžeme vidět na obrázku 5.3. Vyrovnáme data pomocí klouzavých průměrů
délky 5, na obrázcích 5.4, 5.5 a 5.6 můžeme vidět původní data a data vy-
rovnaná metodou klouzavých průměrů.
Druhou možností je přiřadit jednotlivé pravděpodobnosti ve zkrácené ta-

bulce ke středním věkům dané věkové skupiny. Těmito body pak budeme
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Věková
skupina

p23x p12x p21x

20 – 24 0,015959 0,001078 0,029889
25 – 29 0,013872 0,001231 0,029321
30 – 34 0,017679 0,001647 0,022467
35 – 39 0,022325 0,002537 0,018571
40 – 44 0,028802 0,003862 0,014385
45 – 49 0,035071 0,006175 0,010048
50 – 54 0,036562 0,010797 0,006243
55 – 59 0,044472 0,010235 0,005662
60 – 64 0,0531184 0,001215 0,006648
65+ 0,100889 0,000111 0,003187

Tabulka 5.1: Zkrácená tabulka plné invalidity

prokládat křivku. V systému Statistica jsme zvolili možnost interpolace po-
mocí sousedních bodů. Výsledné pravděpodobnosti se shodují s pravděpo-
dobnosti odhadnutými pomocí předchozího přístupu, nebudeme je zde proto
znovu uvádět.
Pravděpodobnosti ve věcích 20 a 21 budeme uvažovat původní, nevyrov-

nané. Výsledné pravděpodobnosti úmrtí invalidní osoby, invalidity a reakti-
vizace pro věky 20 až 67 najdeme v příloze 3.

Pomocí těchto pravděpodobností také můžeme určit očekávané počty je-
dinců ve stavech 1 (aktivní) a 2 (nemocný). Označíme je l

(1)
x a l

(2)
x . Slovně

můžeme popsat l
(1)
x+1 jako

aktivní ve věku x+ 1 = aktivní ve věku x + uzdravení−
− noví nemocní − zemřelí jako aktivní.

Podobně můžeme vyjádřit i l(2)x+1, a to následovně:

nemocní ve věku x+ 1 = nemocní ve věku x + noví nemocní−
− uzdravení − zemřelí jako nemocní.

Vyjádření předchozího pomocí pravděpodobností přechodu je

l
(1)
x+1 = l(1)x + l(2)x · p21x − l(1)x · p12x − l(1)x · p13x
l
(2)
x+1 = l(2)x + l(1)x · p12x − l(2)x · p21x − l(2)x · p23x . (5.17)
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Obrázek 5.3: Pravděpodobnosti úmrtí invalidní osoby, invalidity a reaktivi-
zace konstantní v pětiletých věkových skupinách

Obrázek 5.4: Původní a vyhlazená řada pravděpodobností úmrtí invalidní
osoby
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Obrázek 5.5: Původní a vyhlazená řada pravděpodobností invalidity

Obrázek 5.6: Původní a vyhlazená řada pravděpodobností reaktivizace
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Za počáteční věk x0 vezmeme věk 20, l
(1)
x0 a l

(2)
x0 můžeme zvolit libovolné.

Stanovíme l
(1)
20 = 100 000. Hodnotu l

(2)
20 zvolíme s ohledem na údaje v [12],

kde je uvedeno, že střední počet plných invalidních důchodů na 100 000 oby-
vatel byl ve sledovaném období 1 939. Vezmeme-li v úvahu, že ve věku 20
let se jedná o výrazně nižší počet, zvolíme l

(2)
20 = 200. Výsledné očekávané

počty jedinců ve stavech 1 a 2 pro věky 20 až 65 lze nalézt v příloze 4. Na
obrázku 5.7 lze vidět počet očekávaných jedinců ve stavu 2 (nemocných)
přepočtený na 100 000 obyvatel.

Obrázek 5.7: Počet očekávaných jedinců ve stavu 2 (nemocných) na 100 000
obyvatel

5.3 Výpočet pojistného

Nyní již máme všechna potřebná data k výpočtu pojistného metodou pe-
něžních toků. Pomocí vztahů mezi jednotlivými pravděpodobnosti přechodu
mezi stavy v modelu spočítáme tp

11
x , tp

12
x a tp

13
x , které jsou potřebné k výpo-

čtům PVP , PVD a PVB z odstavce 5.1. Neboli

tp
13
x = t−1p

11
x · p13x+t−1 + t−1p

12
x · p23x+t−1 + t−1p

13
x · p33x+t−1

tp
12
x = t−1p

11
x · p12x+t−1 + t−1p

12
x · p22x+t−1

tp
11
x = 1− tp

12
x − tp

13
x , (5.18)

kde p33x+t−1 = 0, neboť stav 3 je absorpční.
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Budeme uvažovat konstantní výši pojistného a konstatní výši pojistného
plnění jak pro případ smrti, tak pro případ invalidity. Neuvažujeme inflační
navyšování, ani redukci pojistného plnění v čase. Pojistné plnění v případě in-
validity je podmíněno plnou invaliditou pojištěného. Při výplatě plnění v pří-
padě invalidity neplatí pojištěný pojistné. Minimální vstupní věk pojištěného
budeme uvažovat 20 let, maximální 55 let. Pojistné plnění bude vypláceno
do předpokládaného věku odchodu do důchodu, tj. do 65 let. Výsledné roční
nettopojistné pro roční plnění výše 1 200 (měsíční 100) v případě invalidity
a plnění výše 100 v případě smrti pojištěného pro jednotlivé vstupní věky je
uvedeno v tabulce 5.2.
Je třeba zdůraznit, že se jedná o nettopojistné. Počáteční náklady a pře-

devším správní náklady spojené s výplatou dávek při invaliditě toto pojistné
značně navýší.

x roční nettopojistné
20 44,1
25 47,6
30 54,0
35 61,2
40 68,1
45 72,6
50 68,7
55 44,0

Tabulka 5.2: Roční nettopojistné pro jednotlivé vstupní věky pro roční plnění
výše 1 200 v případě invalidity a plnění výše 100 v případě smrti pojištěného
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Závěr

Cílem práce bylo poskytnout přehled o charakteristikách a výpočetních me-
todách pojištění dlouhodobé péče a pojištění dlouhodobé pracovní neschop-
nosti. Během studování materiálů však vyvstaly otázky, jaká je budoucnost
a komerční potenciál těchto produktů v České republice. Tento závěr je osobní
pohled autorky práce na danou problematiku podpořený jak prostudovanými
materiály, tak vlastní zkušeností v rodině.
Ač mnoho politiků „hlásáÿ, že jejich cílem je bezplatné zdravotnictví, je

třeba si uvědomit, jak to s „bezplatnostíÿ vlastně je. Občané prostřednictvím
poměrně vysokých odvodů přispívají na zdravotnictví. Rostou také poplatky
za léky a pomocné prostředky (např. brýle, pleny) či za některé stomatolo-
gické služby hrazené přímo pacientem.
Mnohdy platí, že kdo chce lepší péči, musí si ji zaplatit. Avšak místo

toho, aby to mohl udělat transparentně na základě přesně definovaného nad-
standardu a příslušných ceníků, musí to dělat potají, čímž roste prostor pro
korupci a úplatkářství.
Skutečnou cenu dlouhodobé péče si bohužel lidé často uvědomí až v oka-

mžiku, kdy ji potřebují. Zjistí, že je to záležitost značně nákladná, kterou
příspěvky od státu nemusí pokrýt. Pokud je péče zajišťovaná v domácím
prostředí, je obvyklé připlácet na pomůcky jako jsou například pleny pro pa-
cienty trpící inkontinencí, rehabilitační pomůcky, invalidní vozík či vhodné
lůžko. Je nutné také podotknout, že příbuzní, přátelé či sousedé za tuto péči
většinou nepobírají platy a vykonávají ji souběžně se svým zaměstnáním.
Je-li pacient umístěn v zařízení poskytujícím dlouhodobou péči, musí vy-
nakládat jak prostředky na pobyt a zároveň na plat personálu, tak často
i na výše uvedené pomůcky. Uvědomíme-li si, jaké příjmy mívají důchodci
a zdravotně postižení, dojdeme k tomu, že se u nich jedná o téměř neúnosnou
situaci.
Nynější systém veřejného zdravotnictví dostatečně nemotivuje k tomu, aby

se lidé o své zdraví starali, aby se zajímali o cenu poskytované péče a aby
systém nezneužívali. Vzhledem k takřka neexistující definici standardu a nad-
standardu pacient často neví, na co má nárok. K lékaři lidé mnohdy chodí i s
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banalitami, které lékařskou péči nepotřebují, a prevenci závažných onemoc-
nění naopak zanedbávají. Volně prodejné léky „za pár korunÿ si pacienti chodí
nechat předepisovat k lékaři a na drahé léky pak musejí doplácet. Mnoho lidí
také stále spoléhá na institut sociálního státu jako na někoho, kdo se o ně
vždy postará. V současnosti ještě stále solidární systém funguje, v souvis-
losti se stárnutím populace však nezadržitelně hrozí jeho kolaps. S rostoucím
počtem obyvatel důchodového věku bude ubývat přispěvatelů do systému,
ale zároveň budou přibývat ti, kteří potřebují nákladnější péči, mezi kterou
patří i péče dlouhodobá. Pro zajímavost, v roce 2000 byly náklady na veške-
rou zdravotní péči pro občany ve věkové skupině 80 – 84 let 3,575 mld., v roce
2005 už to bylo 9,302 mld., tedy o 160% více, což je největší nárůst v rámci
jednotlivých věkových skupin, jak je uvedeno v [1]. Je třeba počítat také se
stále vyššími náklady na léčbu v souvislosti se zaváděním nových léčebných
postupů a léčiv.
Vyšší odvody občanů do zdravotnictví nejsou správnou cestou, jak navyšo-

vat prostředky v systému. Je nutné zapojit pacienta do systému i po stránce
finanční zainteresovanosti, v současnosti se z veřejných prostředků financuje
90% veškeré péče, což je dle [8] nejvíc nejen mezi zeměmi Evropské unie,
ale i mezi zeměmi OECD. Současný ministr zdravotnictví zveřejnil návrh re-
formy zdravotnictví, který by měl vést formou regulačních poplatků (přímých
částečných úhrad) k tomu, aby byl pacient „donucenÿ o své zdraví dbát,
podstupovat pravidelné preventivní prohlídky a nezneužívat lékařskou péči.
Pacient by ale také měl mít možnost si v důsledku znalosti ceny péče vybrat,
zda si chce připlatit za nadstandard, za možnost navštívit jiného lékaři či být
hospitalizován v jiné nemocnici. K pacientovi by mělo být přistupováno jako
k zákazníkovi, který za poskytnuté služby platí a jejichž rozsah by měl kva-
litou dané ceně odpovídat. Mělo by se k němu přistupovat jako k někomu,
kdo si sám dobrovolně určí, jakou péči a v jaké kvalitě chce. Toto by mu
mělo být umožněno zavedením osobních zdravotních účtů jako doplňkového
pojištění. V návaznosti na to by měly být sníženy odvody do základního
pojištění, ze kterého by se hradila především nákladná péče a péče, která
je nerovnoměrně rozdělena mezi obyvatelstvem. Postupně by měl vzniknout
systém, který by již neměl být financován jen průběžně, ale měl by být za-
ložen také na úsporách. Zdravotní pojišťovny by tak měly svým klientům
nabízet zdravotní plány ve škále od plánů obsahujících jen základní pojištění
až po plány s různými druhy připojištění.
Jednou z možností financování péče přímo pacienty je pojištění dlou-

hodobé péče, které by zajisté značnou část nákladů pokrylo. Jeho úspěch
na trhu za současné situace je však nejistý. Bohužel u nás ještě stále není
zvykem pohlížet na pojištění jako na možnost zajištění nejen ve stáří, ale
i v těžkých životních situacích zapříčiněných nemocí či úrazem. S reformou
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zdravotního systému a uvědoměním si výše nákladů na péči by k tomu mohlo
konečně dojít i v České republice.
Se zabezpečením v budoucnosti souvisí i pojištění dlouhodobé pracovní

neschopnosti, které by mělo pomoci v případě výpadku příjmů zapřičiněného
nemocí či úrazem. Uvědomíme-li si, že průměrná výše plného invalidního
důchodu k 31. 12. 2005 byla podle [20] 7 537Kč, částečného invalidního dů-
chodu pak 4 584Kč, musíme konstatovat, že se životní podmínky invalidních
důchodců zřejmě značně zhorší oproti předchozímu stavu. Nárůst zadluže-
nosti obyvatel a zvyšování počtu uzavřených hypotečních úvěrů vede k tomu,
že lidé si uvědomují potřebu stálého příjmu potřebného ke splácení úvěrů.
Z toho důvodu má v současné době pojištění dlouhodobé pracovní neschop-
nosti v České republice patrně větší význam i větší komerční využitelnost než
pojištění dlouhodobé péče.
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Dodatky



Dodatek A: Grafy znázorňující demografický
vývoj v České republice

Následující grafy jsou převzaty z Českého statistického úřadu ([7]) a znázor-
ňují demografický vývoj v České republice.
Nejprve si uvedeme stromy života, tj. věkovou skladbu obyvatelstva v jed-

notlivých letech. Na obrázku A.1 vidíme již uplynulé roky, na obrázku A.2
pak projekce do budoucna.

Obrázek A.1: Věková skladba obyvatelstva České republiky v letech 1946,
1965, 1985 a 2003 (Zdroj: Český statistický úřad)
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Obrázek A.2: Očekávaná věková skladba obyvatelstva České republiky v le-
tech 2010, 2020, 2030 a 2040 (Zdroj: Český statistický úřad)

Obrázek A.3: Úhrnná plodnost v letech 1950 až 2004 (Zdroj: Český statistický
úřad)
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Obrázek A.3 zachycuje počet živě narozených dětí na jednu ženu mezi 15
a 49 lety v letech 1950 až 2004. Vidíme rapidní pokles v polovině 90.let daný
především společenskými změnami. Další grafy se týkají prognózy budoucího
vývoje populace, na obrázku A.4 můžeme vidět tři varianty vývoje české
populace do roku 2050. Obrázek A.5 znázorňuje střední variantu projekce
očekávaného vývoje počtu obyvatel do roku 2050 podle tří hlavních věkových
skupin (0 – 14 let, 15 – 64 let a 65 a více let). Graf na obrázku A.6 ukazuje
střední variantu projekce očekávané struktury přírůstku obyvatel do roku
2050, je důležité všimnout si poklesu přirozeného přírůstku. Pro srovnání je
uveden graf na obrázku A.7 se strukturou přírůstku obyvatel v letech 1950
až 2004.

Obrázek A.4: Očekávaný vývoj počtu obyvatel České republiky do roku 2050
v mil. (Zdroj: Český statistický úřad)

Obrázek A.5: Očekávaný vývoj počtu obyvatel České republiky podle hlav-
ních věkových skupin do roku 2050 v mil. (Zdroj: Český statistický úřad)
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Obrázek A.6: Očekávaná struktura přírůstku obyvatel České republiky
do roku 2050 (Zdroj: Český statistický úřad)

Obrázek A.7: Struktura přírůstku obyvatel České republiky v letech 1950 až
2004 (Zdroj: Český statistický úřad)
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Dodatek B: Druhy a financování zdravotní péče
v České republice

Následující údaje vycházejí z Analýzy zdravotnických účtů v ČR ([1]). Zdra-
votnictví je dle ekonomického členění součástí terciálního sektoru, tedy sek-
toru služeb. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších odvětví ekonomiky. V rámci
zemí OECD se postupně začínají sestavovat zdravotnické účty (SHA–System
of Health Accounts) a mezinárodní klasifikace zdravotnických účtů (ICHA–
International Classification for Health Accounts) kvůli potřebě vzájemné vý-
měny srovnatelných informací mezi těmito zeměmi. Číslování druhů péče
v tabulce B.1 vychází z této klasifikace. Podle ní se zdravotní péče dělí na
osobní služby zdravotní péče, což je péče poskytovaná jednotlivým pacientům
(odpovídá oddílům 1 až 5) a kolektivní (veřejné) služby zdravotní péče, což
je prevence a správní činnost řídících orgánů (odpovídá oddílům 6 a 7). Sa-
mostatný oddíl R, činnosti související se zdravotnictvím, zahrnuje činnosti
související s poskytováním zdravotní péče jako jsou např. tvorba hrubého
fixního kapitálu (investice), věda a výzkum, vzdělávání zdravotnického per-
sonálu nebo činnost hygienických pracovišť. Tyto oddíly se dále podrobněji
dělí, např. léčebná, lůžková a rahabilitační péče se dělí na lůžkovou, denní
(tím je míněna péče, kdy je pacient formálně přijat do zařízení, ale nepřespává
zde), ambulantní a domácí. V oddílu neznámá péče jsou umístěny všechny
výdaje na zdravotnictví, u kterých není možné určit konkrétní typ péče.
V České republice existují tři hlavní zdroje financování zdravotní péče,

zdravotní pojišťovny, veřejné rozpočty a domácnosti. Zdravotní pojišťovny,
jejichž příjmy plynou z veřejného zdravotního pojištění, kryjí v současnosti
většinu výdajů na zdravotní péči, zbylé zdroje jsou spíše doplňkové. Veřejné
rozpočty se dělí na státní rozpočet a místní rozpočty. Financují se z nich čin-
nosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, především věda a výzkum
související se zdravotnictvím, vzdělávání zdravotnického personálu, preven-
tivní programy a kampaně, činnost hygienických stanic a provoz institucí
státní správy (Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Stát-
ního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu zdravotnických informací a statis-
tiky). Přímé výdaje domácnosti v současnosti tvoří jen malou část celkových
výdajů na zdravotnictví, jejich význam však postupně roste. V převážné vět-
šině se jedná o platby za léky, prostředky zdravotní techniky či nadstandardní
služby u stomatologů.
Kromě těchto tří základních pilířů existují i další (vedlejší) zdroje finan-

cování, konkrétně cestovní zdravotní pojištění, podniky (v případě, že samy
hradí část závodně–preventivní péče) a neziskové organizace, jejich význam
je však v současnosti zanedbatelný.
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1 Léčebná péče 92 643 3 801 83 490 4 840 512 4,10 90,12 5,22 0,55
1.1 Lůžková péče 46 840 3 392 42 673 268 507 7,24 91,10 0,57 1,08
1.2 Denní péče 2 199 0 2 199 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00
1.3 Ambulantní péče 43 362 409 38 377 4 572 4 0,94 88,50 10,54 0,01
1.3.1 Základní péče 7 805
1.3.2 Stomatologická péče 8 531 3 072
1.3.3 Specializovaná péče 21 434
1.3.9 Ostatní péče 607
1.4 Domácí péče 242 0 242 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00

2 Rehabilitační péče 7 624 0 6 807 817 0 0,00 89,28 10,72 0,00
2.1 Lůžková péče 4 542 0 3 908 634 0 0,00 86,04 13,96 0,00
2.3 Ambulantní péče 3 082 0 2 899 183 0 0,00 94,06 5,94 0,00

3 Dlouhodobá péče 7 115 2 311 4 804 0 0 32,48 67,52 0,00 0,00
3.1 Lůžková péče 5 433 1 492 3 941 0 0 27,46 72,54 0,00 0,00
3.3 Domácí péče 1 682 819 863 0 0 48,69 51,31 0,00 0,00

4 Podpůrné služby 25 560 2 694 22 866 0 0 10,54 89,46 0,00 0,00
4.1 Laboratoře 14 467 0 14 167 0 0 0,00 97,93 0,00 0,00
4.2 Zobrazování 6 097 0 6 097 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00
4.3 Doprava a ZZS∗ 4 996 2 694 2 302 0 0 53,92 46,08 0,00 0,00

5 Léky a PZT∗ 60 973 5 43 514 17 454 0 0,01 71,37 28,63 0,00
5.1 Léky 53 542 0 40 428 13 114 0 0,00 75,51 24,49 0,00
5.1.1 Předepsané léky 38 673 4 770
5.1.2 Volně prodejné léky 0 7 942
5.1.3 Ostatní léky 1 755 401
5.2 PZT 7 431 5 3 086 4 340 0 0,07 41,53 58,40 0,00
5.2.1 Brýle 427 3 343
5.2.2 OP∗pomůcky 1 240 265
5.2.3 Naslouchadla 113 0
5.2.4 PZT 216 0
5.2.9 Ostatní PZT 1 089 732
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6 Prevence 3 602 467 2 529 0 606 12,97 70,21 0,00 16,82
6.1 Matka a dítě 219 0 219 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00
6.3 Přenosné nemoci 240 116 125 0 0 48,13 51,87 0,00 0,00
6.4 Nepřenosné nemoci 2 127 338 1 789 0 0 15,89 84,11 0,00 0,00
6.5 Pracovní lékařství 648 0 42 0 606 0,00 6,48 0,00 93,52
6.9 Ostatní prevence 367 13 354 0 0 3,54 96,46 0,00 0,00

7 Správa 6 640 1 644 4 996 0 0 24,76 75,24 0,00 0,00
7.1 Vláda a ZP∗ 6 640 1 644 4 996 0 0 24,76 75,24 0,00 0,00

R Související činnosti 10 303 9 549 754 0 0 92,68 7,32 0,00 0,00
R.1 Tvorba kapitálu 7 633 6 879 754 0 0 90,12 9,88 0,00 0,00
R.2 Vzdělávání 203 203 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00
R.3 Věda a výzkum 869 869 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00
R.4 Hygiena 1 495 1 495 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00
R.6 Sociální služby 103 103 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00

0 Neznámá péče 1 127 793 334 0 0 70,36 29,64 0,00 0,00

Celkem 215 587 21 264 170 094 23 111 1 118 9,86 78,90 10,72 0,52

∗ZZS – zdravotní záchranná služba; PZT–prostředky zdravotní techniky; OP– ortopedické pomůcky;

ZP – zdravotní pojišťovny.

Pokud v tabulce nejsou vyplněné údaje, znamená to, že nejsou k dispozici

Tabulka B.1: Zdroje financování jednotlivých druhů péče v České re-
publice v roce 2005 v mil. Kč (Zdroj: Český statistický úřad)
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Dodatek C: Typologie sociálních služeb v České
republice

Veškeré druhy sociálních služeb jsou specifikovány v zákoně č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ze kterého tato příloha čerpá, uvedeny jsou tedy často
přesné citace z tohoto zákona.
Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby

sociální prevence. Oblast dlouhodobé péče se dotýká služeb sociální péče.
Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní.
Pobytové služby jsou spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.
Ambulantní služby jsou ty, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena
nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není uby-
tování. Terénní služby jsou poskytovány v přirozeném sociálním prostředí
osoby.
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psy-

chickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení
do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav,
zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Osobní asistence

- terénní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností v dů-
sledku věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, je-
jichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby;

- poskytuje se bez časového omezení v přirozeném prostředí osob a při čin-
nostech, které osoba potřebuje;

- služba obsahuje především pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní tělo, při osobní hygieně, při zajištění stravy, při zajištění chodu
domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředko-
vání kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pečovatelská služba

- terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou sobě-
stačností v důsledku věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby;

- poskytuje se ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních
sociálních služeb;
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- služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni, poskyt-
nutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění, pomoc při zajištění chodu
domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Tísňová péče

- terénní služba, jejímž prostřednictvím se poskytuje nepřetržitá distan-
ční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému
vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života a v případě náhlého zhor-
šení jejich zdravotního stavu nebo schopností;

- služba obsahuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci
při krizové situaci, sociální poradenství, sociálně terapeutické činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při pro-
sazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleži-
tostí.

Průvodcovské a předčitatelské služby

- terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám se sníženými schop-
nostmi v oblasti orientace nebo komunikace, napomáhají jim osobně si
vyřídit vlastní záležitosti, služby mohou být též poskytovány jako sou-
část jiných služeb;

- služba obsahují zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.

Podpora samostatného bydlení

- terénní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností v dů-
sledku zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně du-
ševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby;

- služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdě-
lávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Odlehčovací služby

- terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přiro-
zeném sociálním prostředí, cílem služby je umožnit pečující osobě ne-
zbytný odpočinek;
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- služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni, poskyt-
nutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění, poskytnutí ubytování v pří-
padě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským pro-
středím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti.

Centra denních služeb

- v těchto centrech se poskytují ambulantní služby osobám se sníženou
soběstačností v důsledku věku, chronického onemocnění nebo zdravot-
ního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby;

- služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro ni, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se spole-
čenských prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplat-
ňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Denní stacionáře

- v denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám se sníže-
nou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravi-
delnou pomoc jiné osoby;

- služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni, poskyt-
nutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředko-
vání kontaktu se společenských prostředím, sociálně terapeutické čin-
nosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstará-
vání osobních záležitostí.

Týdenní stacionáře

- v týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám se sníže-
nou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám
s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravi-
delnou pomoc jiné osoby;

- služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při osobní hy-
gieně nebo poskytnutí podmínek pro ni, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
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zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terape-
utické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

- v těchto domovech se poskytují pobytové služby osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby;

- služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běž-
ných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo po-
skytnutí podmínek pro ni, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terape-
utické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.

Domovy pro seniory

- v domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám se sní-
ženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby;

- služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro ni, zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti
a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.

Domovy se zvláštním režimem

- v těchto domovech se poskytují pobytové služby osobám se sníženou
soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo zá-
vislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou
demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné osoby;

- režim při poskytování služeb je přizpůsoben specifickým potřebám jed-
notlivců;

- služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při osobní hy-
gieně nebo poskytnutí podmínek pro ni, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským
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prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

Chráněné bydlení

- pobytová služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z dů-
vodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně du-
ševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby;

- má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení;

- služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění, po-
skytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňo-
vání práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

- v těchto zařízeních jsou poskytovány pobytové sociální služby osobám,
které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdra-
votnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné osoby, nemohou
být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby,
než je jim zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou nebo zajiš-
těno poskytování terénních nebo ambulatních služeb nebo pobytových
služeb v zařízení sociálních služeb;

- služba obsahuje poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při osobní hy-
gieně nebo poskytnutí podmínek pro ni, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
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Přílohy



Příloha 1: Střední stav a soubor zemřelých třetího
řádu za rok 1994 (muži a ženy celkem)

x Sx M III
x x Sx M III

x x Sx M III
x

0 113 043 847 22 155 527 121 44 162 788 527
1 120 307 90 23 148 048 121 45 164 044 572
2 124 414 53 24 141 968 123 46 170 687 693
3 127 920 55 25 135 764 99 47 171 604 811
4 126 696 38 26 132 999 123 48 153 638 771
5 127 705 32 27 134 368 122 49 141 046 803
6 128 841 33 28 138 525 133 50 142 482 883
7 129 230 32 29 144 976 120 51 132 704 845
8 131 858 29 30 145 645 138 52 121 983 861
9 133 590 32 31 135 660 146 53 118 333 932
10 134 167 28 32 127 328 143 54 110 334 999
11 136 491 30 33 125 395 127 55 101 536 976
12 139 787 36 34 124 203 145 56 97 337 990
13 145 763 27 35 129 529 154 57 94 585 1076
14 159 190 52 36 140 966 190 58 94 667 1168
15 170 964 73 37 149 983 241 59 95 855 1270
16 175 598 79 38 154 524 274 60 97 525 1486
17 179 579 113 39 156 747 318 61 100 729 1623
18 184 446 120 40 159 069 333 62 103 421 1839
19 187 696 131 41 162 570 420 63 104 846 2094
20 182 125 157 42 165 492 440 64 102 821 2194
21 167 900 134 43 165 696 486 65 99 796 2307
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Příloha 2: Unisex pravděpodobnosti úmrtí
a přežití do věku 65 pro rok 1994

x qx px x qx px x qx px

0 0,006949 0,993051 22 0,000832 0,999168 44 0,003172 0,996828
1 0,000748 0,999252 23 0,000790 0,999210 45 0,003604 0,996396
2 0,000426 0,999574 24 0,000811 0,999189 46 0,004049 0,995951
3 0,000430 0,999570 25 0,000835 0,999165 47 0,004572 0,995428
4 0,000297 0,999703 26 0,000880 0,999120 48 0,005163 0,994837
5 0,000278 0,999722 27 0,000890 0,999110 49 0,005612 0,994388
6 0,000238 0,999762 28 0,000911 0,999089 50 0,006019 0,993981
7 0,000240 0,999760 29 0,000909 0,999091 51 0,006487 0,993513
8 0,000234 0,999766 30 0,000974 0,999026 52 0,007118 0,992882
9 0,000220 0,999780 31 0,001010 0,998990 53 0,007921 0,992079
10 0,000228 0,999772 32 0,001081 0,998919 54 0,008748 0,991252
11 0,000215 0,999785 33 0,001096 0,998904 55 0,009554 0,990446
12 0,000215 0,999785 34 0,001115 0,998885 56 0,010377 0,989623
13 0,000258 0,999742 35 0,001213 0,998787 57 0,011114 0,988886
14 0,000304 0,999696 36 0,001378 0,998622 58 0,012252 0,987748
15 0,000394 0,999606 37 0,001575 0,998425 59 0,013468 0,986532
16 0,000507 0,999493 38 0,001761 0,998239 60 0,014677 0,985323
17 0,000572 0,999428 39 0,001996 0,998004 61 0,016210 0,983790
18 0,000667 0,999333 40 0,002214 0,997786 62 0,017838 0,982162
19 0,000752 0,999248 41 0,002448 0,997552 63 0,019459 0,980541
20 0,000781 0,999219 42 0,002695 0,997305 64 0,021068 0,978932
21 0,000806 0,999194 43 0,002939 0,997061 65 0,022732 0,977268
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Příloha 3: Nezkrácená tabulka plné invalidity
pro věky 20 až 67

x p23x p12x p21x x p23x p12x p21x
20 0,015959 0,001078 0,029889 44 0,031310 0,004787 0,012650
21 0,015959 0,001078 0,029889 45 0,032563 0,005250 0,011783
22 0,015959 0,001078 0,029889 46 0,033817 0,005712 0,010915
23 0,015542 0,001109 0,029775 47 0,035071 0,006175 0,010048
24 0,015124 0,001139 0,029662 48 0,035369 0,007099 0,009287
25 0,014707 0,001170 0,029548 49 0,035667 0,008024 0,008526
26 0,014289 0,001200 0,029435 50 0,035966 0,008948 0,007765
27 0,013872 0,001231 0,029321 51 0,036264 0,009873 0,007004
28 0,014633 0,001314 0,027950 52 0,036562 0,010797 0,006243
29 0,015395 0,001397 0,026579 53 0,038144 0,010685 0,006127
30 0,016156 0,001481 0,025209 54 0,039726 0,010572 0,006011
31 0,016918 0,001564 0,023838 55 0,041308 0,010460 0,005894
32 0,017679 0,001647 0,022467 56 0,042890 0,010347 0,005778
33 0,018608 0,001825 0,021688 57 0,044472 0,010235 0,005662
34 0,019537 0,002003 0,020909 58 0,046214 0,008431 0,005859
35 0,020467 0,002181 0,020129 59 0,047957 0,006627 0,006056
36 0,021396 0,002359 0,019350 60 0,049699 0,004823 0,006254
37 0,022325 0,002537 0,018571 61 0,051442 0,003019 0,006451
38 0,023620 0,002802 0,017734 62 0,053184 0,001215 0,006648
39 0,024916 0,003067 0,016897 63 0,062725 0,000994 0,005956
40 0,026211 0,003332 0,016059 64 0,072266 0,000773 0,005264
41 0,027507 0,003597 0,015222 65 0,081807 0,000553 0,004571
42 0,028802 0,003862 0,014385 66 0,091348 0,000332 0,003879
43 0,030056 0,004325 0,013518 67 0,100889 0,000111 0,003187
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Příloha 4: Počty jedinců ve stavech 1 (aktivní)
a 2 (nemocný) ve věcích 20 až 65

x l
(1)
x l

(2)
x x l

(1)
x l

(2)
x

20 100 000 108 43 93 868 3 149
21 99 829 211 44 93 275 3 418
22 99 652 309 45 92 620 3 714
23 99 476 402 46 91 906 4 036
24 99 298 494 47 91 133 4 380
25 99 117 585 48 90 286 4 745
26 98 940 675 49 89 323 5 175
27 98 761 764 50 88 243 5 663
28 98 579 853 51 87 041 6 205
29 98 387 946 52 85 737 6 795
30 98 187 1 044 53 84 338 7 430
31 97 978 1 146 54 82 935 8 002
32 97 763 1 253 55 81 516 8 513
33 97 535 1 363 56 80 068 8 964
34 97 288 1 486 57 78 591 9 356
35 97 019 1 621 58 77 088 9 692
36 96 734 1 767 59 75 695 9 837
37 96 432 1 923 60 74 412 9 807
38 96 106 2 089 61 73 203 9 617
39 95 742 2 272 62 72 058 9 282
40 95 335 2 471 63 70 974 8 814
41 94 890 2 684 64 69 806 8 279
42 94 400 2 911 65 68 550 7 691
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