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Abstrakt

Tato  disertační  práce  doktorského  studijního  programu  Ph.D.  v oboru 

Studia dlouhověkosti na Fakultě humanitních studií UK v Praze je předkládána 

jako  soubor  odborných  článků,  propojených  průvodním  textem.  Zabývá  se 

aktuální  situací  financování  zařízení  následné  dlouhodobé,  sociální  a  domácí 

péče v ČR. Snaží se tak vyplnit mezeru v našich současných znalostech o této 

méně viditelné stránce péče o naše občany. Průvodní text disertace tyto texty 

propojuje a sjednocuje do jednoho samostatného celku. 

V úvodní  části  jsou  zmíněny  demografické  faktory  ovlivňující  potřebu 

tohoto typu péče, zejména s ohledem na to, že naši obyvatelé stráví o 9 let i déle 

v chronické nemoci než ve vyspělých zemích EU.

Další  články  přinášejí  výsledky  rozsáhlých  nákladových  analýz,  které 

byly provedeny v 61 lůžkových zařízeních následné a dlouhodobé péče v ČR 

s celkem  8 768  lůžky,  jakož  i  v  72  zařízeních  poskytujících  domácí  péči. 

V souhrnných tabulkách je tak možné na datech přímo z terénu získat autentický 

pohled na problémy současné české dlouhodobé péče a jejích složek.

V závěrečné  diskusi  autor  probírá  možnosti  řešení  současného 

financování  dlouhodobé péče v ČR a nabízí  řešení  pro dobrou praxi  jak pro 

odborníky, tak i pro politiky.

Klíčová slova

Stárnutí populace – následná péče – dlouhodobá lůžková péče – domácí 

péče v ČR – nákladová analýza.
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Abstract

The  submitted  dissertation  of  the  PhD  study  programme  Longevity 

Studies, Faculty of Humanites, Charles University, Prague was completed as a 

collection of the author´s publications concerning the economic aspects of the 

long-term care in the Czech Republic. It deals with the contemporary problems 

on financing the inpatient follow-up care (after-care), long-term care, social care 

and home care. It is relying on the original data collected from the individual 

establishments during an on-site surveys and is seeking to bridge the gap caused 

by a lack of economic information on these types of inpatient care – less visible, 

but the more important.

The  first  articles  (as  well  as  the  concomitant  text)  describe  the 

demography of the population in the Czech Republic and the factors with the 

main influence/impact on these types of care. It´s worth to notice that our people 

spend more than 9 years in chronic disease in comparsion with the developed 

EU countries. And more – the tendency is deepening. The further articles bring 

unique results of  an extensive cost  analysis.  This has been carried out  in 61 

establishments of the inpatient after-care with the total 8.768 beds in the Czech 

Republic and in the 72 home care agencies, covering the whole country. The 

enclosed  tables  give  then the  possibility  to  gain  an  authentic  view on these 

serious problems of the Czech long-term care as well as the home care.

The final discussion indicate the way of their solution for the experts and 

the good practise.

Key words

Ageing of population – cost analysis – inpatient follow-up care – long-term care 

– home care.
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2. Úvod

Tato disertační práce na téma „Ekonomické aspekty dlouhodobé péče“ je na FHS UK, 

Studia  dlouhověkosti  předkládána  jako  soubor  odborných  článků.  Protože  její  autor  je 

profesí lékař a ekonom a současně ředitel zařízení následné péče (LRS Chvaly, o. p. s.), jeho 

práce je svým způsobem odborným průřezem teorií a praxí obou jeho specializací. Zahrnuje 

výzkumnou,  publikační,  přednáškovou  a  další  odbornou  činnost  vztahující  se  k  danému 

tématu v době jeho doktorandského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy 

od října 2016 až dosud. Není zde zahrnuta jeho odborná činnost v této oblasti z minulých let, 

ale  ani  další  odborná a publikační  činnost na poli  medicínském v ČR i  v zahraničí  (např. 

monografie „Akupunktura ve 21. století“, Mladá fronta 2018, Praha, 687 stran, ISBN 978-80-

204-4641-1, připravovaná učebnice „Lékařská akupunktura“ atd.).

„Ekonomické aspekty dlouhodobé péče“ představují značně široké téma, zahrnující vedle 

nezbytného demografického a makroekonomického pohledu zejména podrobné ekonomické 

analýzy  našich  lůžkových  a  terénních  zařízení (mikroekonomická  úroveň),  které  v této 

struktuře a šíři byly u nás provedeny vůbec poprvé. Proto svým celkovým pojetím odpovídá 

tato práce spíš  formátu „pojednání“ (treatise,  traité)  s poněkud širším záběrem, výstupy, 

přehledy a jejich vyhodnocením, než je obvyklé ve formát vyjádřeném zkratkou „IMRAD“ 

(Introduction→Method/Aim→Results→Analysis→Discussion),  obvyklém  dnes  ve  většině 

analytických  prací.  Formátu  IMRAD  ovšem  víceméně  odpovídají  provedené  analýzy 

v terénu, jak v lůžkových zařízeních, tak i v domácí péče. Hlavní momenty a výstupy obou 

šetření jsou do tohoto průvodního textu začleněny.

Poskytování dlouhodobé zdravotní a sociální péče a dalších služeb naší seniorské populaci 

není zde ovšem jen o číslech či ekonomických výstupech a dopadech, ale má mnohem širší 

přesah společenský a humánní, jak je koneckonců vlastní Fakultě humanitních studií UK 

a  jejím  zakladatelům.  I  ekonomická  věda  se  v tomto  kontextu  stává vysoce  etickou 

záležitostí se značným přesahem do humanitních oborů. 

K zasazení provedených analýz do celkového kontextu a budoucího výhledu bylo třeba 

reflektovat dosavadní demografický vývoj a jeho prognózu, jakož i zdravotní stav obyvatel. 

Není sporu o tom, že právě demografický vývoj a jeho dopady budou největší měrou určovat 

potřebnost ekonomických, personálních a dalších zdrojů k jeho zvládnutí. Bude třeba hledat 

vhodné nástroje, abychom i v budoucnu byli schopni ekonomicky obstát v zajištění potřebné 

zdravotní, sociální i zdravotně-sociální dlouhodobé péče pro naši rychle stárnoucí populaci. 
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Průběžné sledování nejdůležitějších ekonomických parametrů na straně výdajů i příjmů 

v potřebné struktuře je proto nezbytné. 

Následující průvodní text disertace propojuje níže citovanou publikační a přednáškovou 

činnost autora a je pro tyto účely členěn podle tematických okruhů:

- Demografická situace

- Zdravotní stav populace, délka dožití ve zdraví, potřebnost zdravotní a sociální péče

- Finanční rámec českého zdravotnictví, dlouhodobé a zdravotně-sociální péče

- Ekonomické analýzy lůžkové péče

- Ekonomické analýzy terénní péče

- Mezinárodní srovnání, jeho možnosti a meze

- Diskuse, závěry

Některé údaje v tomto průvodním textu jsou oproti publikovaným článkům a přednáškám 

(už od r. 2016 a dále) aktualizovány a doplněny o novější data (např. zdravotnické statistiky 

atp.),  aby  byl  reflektován  poslední  vývoj ve  sledovaných  oblastech  (např.  ekonomické 

dopady covidové pandemie aj.).  Původní  zdroje a citace jsou vždy uvedeny u originálů 

publikovaných článků a přednášek, v průvodním textu proto odkazuje autor, pokud lze, na 

již publikované texty (jsou zahrnuty i do literatury průvodního textu).

Vědecké analýzy a texty by měly být nepochybně vždy přísně neutrální  a konstatovat 

nezpochybnitelná  fakta  bez  příměsí  osobního  zaujetí  či  hodnotících  soudů  („Sine  ira  et 

studio“ – C. Tacitus, F. X. Šalda). Protože se však autor v této oblasti pohybuje osobně už od 

polistopadových dob, patrně se mu to ne vždy beze zbytku podařilo. 

3. Publikační aktivity propojené průvodním textem disertace 

(od 9/2016 – dosud)

Publikované původní články v recenzovaných časopisech (pořadí podle data publikace):
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1. K některým aspektům dlouhodobé péče,  Ekonomika ve zdravotnictví  a posuzování 

zdravotnických technologií, 2/2018, str. 21 – 28.

2. Situace v lůžkových zařízeních následné péče, Ekonomika ve zdravotnictví, 1/2019, 

str. 24 – 43.

3. Ekonomické analýzy dlouhodobé péče v ČR, Geriatrie  a Gerontologie,  3/2019, str. 

119 – 124.

4. Domácí  péče  v ČR  ve  světle  ekonomických  analýz,  Ekonomika  ve  zdravotnictví 

2/2019, str. 4 – 14 (elektronická verze).

5. Mezinárodní statistiky a dlouhodobá péče v ČR, Ekonomika ve zdravotnictví 2/2019, 

str. 27 – 33 (elektronická verze).

6. Financial balance of home nursing care providers in the Czech Republic (submitted, 

zatím bez recenze, text v     příloze)

7. Economic situation in inpatient long-term care establishements in the Czech Republic 

(v přípravě na publikování)

Přednášky, příspěvky na konferencích, panely atp.:

a) Domácí (pořadí podle data konání):

1. Výhled českého zdravotnictví na r. 2017, Skalský Dvůr, 10/2016

Konference, Svaz lékařů českých, Lékařský odborový klub, 9. - 11. 9. 2016

2. DRG a financování nemocnic v ČR, Skalský Dvůr, 9/2017

Konference, Svaz lékařů českých, Lékařský odborový klub, 8. 9. 2017

3. Dlouhodobá a následná péče 2013 – 2017, Praha, 10/2017

Konference, Unie zaměstnavatelských svazů, 12. – 13. 10. 2017 

4. Život Čechů ve zdraví a v zařízeních dlouhodobé péče, Praha, 11/2017

9



Konference, Rada seniorů ČR, 27. 11. 2017

5. Analýza následné a dlouhodobé péče, Praha 5/2018

Konference, Asociace českých a moravských nemocnic 24. 5. 2018

6. Možnosti řešení dlouhodobé péče, Č. Budějovice, 6/2018

Konference, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 14. – 15. 6. 2018

7. Centralizace zdravotní péče – nevyhnutelný trend? Zlín, 6/2018

Konference, Česká lékařská komora, 21. 6. 2018 

8. Život Čechů ve zdraví a jejich další vyhlídky, Praha, 11/2018

Konference, Rada Seniorů ČR, 30. 11. 2018

9. Analýza nákladů v následné péči, Praha, 4/2019

Konference, Asociace nemocnic ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, 3. 4. 

2019. 

10. Následná péče v ČR v kontextu s makroekonomickou situací (výhled ČR na léta 2019 

– 2021), Praha, 4/2019

Konference, Asociace nemocnic ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, 3. 4. 

2019.

11. Financování domácí péče v ČR, Senát PSP ČR, Praha, 6/2019

Senát parlamentu ČR – kulatý stůl, panel, 25. 6. 2019

12. Širší souvislosti situace zdravotnictví v ČR, Skalský dvůr, 9/2019

Konference, Svaz lékařů českých, Lékařský odborový klub, 6. - 7. 9. 2019

13. Následná a regionální lůžková péče v ČR (makro- a mikroekonomické souvislosti), 

Sněmovna PSP ČR, Praha 10/2019.

Panelová diskuse, PSP ČR, 9. 10. 2019

14. Situace českého zdravotnictví v r. 2020, Skalský Dvůr, 9/2020

Konference, Svaz lékařů českých, Lékařský odborový klub, 4. - 6. 9. 2020

b) Zahraniční (pořadí podle data konání):
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1. Les  limites  et  possibilités  de  la  médecine  basée  sur  les  preuves/The  Limits  and 

Possibilities of the Evidence Based Medicine, Paříž, 2018.

Přednáška  -  Lecture,  Session,  70-ème  Conférence  internationale,  Médecine  de  la 

Personne,  Paris,  22.  –  28.  7.  2018.  Dostupné  z:  www.médecinedelaparsonne.org/ 

acceuil/sessions/conférences/2018/ 

2. Zdravotně-sociální péče v ČR, Bratislava, 2019

Konference, Poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku, 4. 6. 2019

3. 71-ème Conférence, Médecine de la Personne, 2019.

Organizace mezinárodní konference, Teplá, 10. – 17. 8. 2019

4. An international framework for multi-country comparsion of LTC for older people, 

ILC-GA, The Newcastle University, Australia, panel, průběžně od 9/2019.

Participace na mezinárodním panelu.
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4. Demografická situace a její klíčové momenty

Demografická situace, její vývoj a výhled jsou nepochybně základním východiskem pro 

ekonomické dopady na dlouhodobou péči. Proto ji autor disertace zařazuje na její počátek.

4.1 Obecná situace

Po 2. světové válce nastalo období  prudkého růstu celosvětové populace. Příčin byla 

jistě celá řada, důležitou roli nepochybně hrálo zlepšení lékařské péče a řada dalších faktorů 

(eliminace  a  eradikace  infekčních  chorob,  zlepšení  hygienických  podmínek  v  rozvojovém 

světě, pokrok v diagnostice i terapii atd.). Od 60. let 20. století se proto už začalo hovořit o 

populační explozi a přírůstek obyvatel kopíroval exponenciální křivku. V 60. – 70. letech (v 

této  době  autor  disertace  studoval  ekonomii)  byly  se  znepokojením  sledovány  prognózy 

vývoje  světové  populace,  která  mohla  v průběhu  21.  století  dosáhnout  20  –  30  miliard. 

(Baade,  1965.  Duben,  1976)  Hlavními  tématy  se  proto  v krátké  době  staly  ekonomické 

zabezpečení lidstva, zdroje vody a potravin, energie a surovin (zejména po první ropné krizi 

v r.  1973)  a  později  také  dlouhodobá udržitelnost  životních  podmínek  na Zemi.  (Sirůček, 

2007)

První zpomalení růstu počtu obyvatel se začalo projevovat na rozhraní 60. – 70 let, a to 

nejprve ve vyspělých ekonomikách (USA, západní Evropa). Na celosvětový růst to zpočátku 

nemělo vliv, neboť se netýkalo rychle rostoucích populací v Asii, Jižní Americe a Africe, kde 

dokonce  propukaly  v důsledku  nedostatku  potravin  místní  i  regionální  hladomory  (např. 

Nigérie, Bangladéš a řada dalších oblastí na indickém subkontinentu aj). V tomto trendu se 

jako relativně úspěšná projevila pouze drastická „politika jednoho dítěte v rodině“ maoistické 

Číny.  Ta  má  však  v současnosti  za  následek  demografický  vývoj  podobný  vyspělým 

západním zemím,  a  to  včetně  ČR (snižující  se  porodnost,  stárnutí  populace),  jak ukazuje 

následující graf. (Bailey, 2019)
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Graf 4.1 Vývoj populace v Číně v letech 1950 - 2100

 

Zdroj: Wu, Peng-kun, Wu, Chong a Yuan-yuan. Reforming Path of China’s Fertility Policy in Stabilizing 
Demographic Dividends Perspective. https://cinskastudia.phil.muni.cz.

Snižování  přírůstku  počtu  obyvatel  se  po  analýzách  v západním světě  koncem 70.  let 

začalo také dávat do souvislosti s růstem blahobytu, ale i s urbanizací (Špidla, 2018) a dalšími 

vlivy. Úvahy některých demografů jsou v tomto směru velmi zajímavé a inspirativní. Faktem 

zůstává,  že  koncem tisíciletí  se  demografická  exponenciála  začala  oplošťovat  a  pozvolna 

přecházet (už celosvětově) do logaritmické, resp. logistické křivky s možnými modifikacemi 

vývoje, jak je patrné na grafu 4.2.

Současné nízké přírůstky až stagnace světové populace úzce souvisejí také se snižujícím 

se počtem dětí na jednu ženu (ukazatel plodnosti, fertility). Kolem r. 1990 činil celosvětový 

průměr ještě 3,2 dítěte na jednu ženu, v r. 2019 to bylo už jen 2,5 a pro rok 2050 odhadují 

demografové OSN číslo 2,2. (OSN, 2004 a 2015) Jak známo, pro prostou reprodukci obyvatel 

je přitom třeba počtu 2,1 dětí na ženu. Přitom v ČR je to v současnosti už jen 1,71 dítěte na 1 

ženu, což jen dokládá přirozený úbytek živě narozených dětí. Přitom v 50. letech 20. století to
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Graf 4.2 Světové populace od roku 1800 do 2100. Graf je založen na projekcích OSN 2004 (červeně,  

oranžově, zeleně) a pro historický vývoj na údajích amerického úřadu pro světovou populaci (černě).

Zdroj: OSN. http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf

u nás bylo ještě kolem 2,8 dítěte (ale těsně po r. 2000 jen něco přes 1 dítě). (ČSÚ, 2019) 

Podobný vývoj vidíme také v Polsku (1,3 dítěte), v Německu (1,3) ve Velké Británii (1,7), ve 

Francii (1,8). (Eurostat, 2018 a 2020)

Můžeme pozorovat, že pokud obyvatel  ve vyspělých zemích dosud drasticky neubývá, 

děje se tak obvykle jen díky imigraci, tj. „vnějším zdrojům“ z ekonomicky méně vyspělých 

zemí.  V současnosti  probíhá  před  našima  očima  jev,  který  svým  způsobem  připomíná 

„stěhování  národů“ (vymezuje  se obvykle 4.  – 7.  stol.  n.  l.),  třebaže  má poněkud odlišné 

příčiny a parametry. Jsme svědky toho, že lidé ze zemí s nízkou životní úrovní putují do zemí 

s  blahobytem (jakkoliv  je  ten  velmi  subjektivním jevem a  objektivně  jej  lze  vyjádřit  jen 

hrubými  ukazateli,  např.  úrovní  HDP  na  jednoho  obyvatele  atp.).  V relativně  bohatších 

zemích  „s blahobytem“  (např.  EU,  včetně  ČR  –  viz  dále  str.  17  -  18)  na  druhé  straně 

v posledních  dekádách  ubývá  ekonomicky  aktivní  populace,  která  navíc  stárne,  tím  se 

nedostává lidských zdrojů do pracovního procesu, a bez zahraničních pracovníků se jejich 
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ekonomiky  nedokáží  obejít  –  tak  kupř.  na  určité  typy  práce  chybí  domácí  nabídka,  ale 

poptávka po nich neklesá, např. ve stavebnictví, ošetřovatelství aj. 

 V r. 1945 žilo na Zemi kolem 2,5 mld. obyvatel, v r. 1985 to byl již dvojnásobek (téměř 5 

mld.) a v r. 2000 přibližně 6 mld. (OSN, 2004) Podle některých odhadů ze 70. let 20. století 

mělo žít v dnešní době (kolem r. 2025) na naší planetě už na 15 mld. lidí a jejich počet měl 

dále růst. (Duben, 1976.)

V současnosti  na naší  planetě  žije  ovšem „jen“ kolem 7,5 mld. lidí a  podle různých 

zdrojů (Science, 2014) se má počet obyvatel Země ustálit na konci století někde mezi 9 – 13 

mld. To je jen zhruba polovina až třetina původních prognóz ze 70. let a po určitou dobu se 

zdálo, že tím je hlavní problém vyřešen. Ten se ovšem pouze transformoval do jiné podoby, a 

tou se dnes bezpochyby stalo stárnutí populace. V praxi to znamená, že bude přibývat lidí 

v postproduktivním věku (důchodci),  zatímco  ekonomicky  aktivní  populace  („výdělečně 

činní“) bude výrazně ubývat.  Nejdříve a nejprudčeji se stárnutí  obyvatel  opět projevilo ve 

vyspělém  západním  světě,  který  je  však  nyní  rychle  doháněn  dalšími,  dříve  tzv. 

„rozvojovými“ zeměmi. Kromě EU, včetně ČR jsme již zmínili i specifický případ Číny (viz 

s. 8 – 9), jejíž populace v současnosti čítá dle stejných zdrojů kolem 1,4 mld. obyvatel.

4.2  Demografická situace v EU a v ČR

Dnes činí  střední délka života  v zemích EU rekordních 80,9 roků,  přičemž  ČR za 

tímto průměrem zaostává asi o dva roky. Tento pozitivní trend je ovšem nerovnoměrný a má 

svá úskalí – v zemích západní Evropy mají lidé naději dožít se až o osm let vyššího věku než 

obyvatelé východoevropských zemí (bývalý „socialistický blok“). Jestliže ve Španělsku a v 

Itálii se lidé mohou dožít 83,3 let (ženy), resp. 83,2 let (muži), pak Lotyši a Bulhaři v průměru 

pouhých 74,5 let. (Eurostat, 2018) Čím východněji, tím méně. V ČR, jak již bylo zmíněno, 

mají lidé šanci dožít se zhruba 78,9 let, přičemž u žen je to právě 82 let a u mužů 75,8 roku. 

(ČSÚ, 2013)

Předpokládaný vývoj v 21. století ilustrují následující grafy ČSÚ, k nimž se později ještě 

vrátíme:
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Graf 4.3 Proměny „stromu života“ dle projekce obyvatel ČR do r. 2010

    Zdroj: ČSÚ, https://www.czso.cz/staticke/animgraf/projekce_1950_2101/index.htm

Vývoj populace v ČR ve 20. a 21. století je víceméně typický i pro všechny okolní země 

EU, byť  s určitým časovým posunem.  Na prvním obrázku vidíme „strom života“  v ČR v 

polovině  20.  století.  Můžeme  na  něm  pozorovat  zřetelné  demografické  „zářezy“  obou 

světových válek (na druhém už i emigraci po r. 1968 a generaci „Husákových dětí“), klesající 

počty živě narozených a rostoucí počty seniorů nad 65 let,  což se plynule překlápí do 21. 

století a přetrvává až do jeho konce. 

Nelze přehlédnout již zmíněné stále nižší počty nově narozených dětí  (ze zhruba 200 

tisíc na 100 tisíc ročně) a postupný úbytek lidí v produktivním věku v celém století. To je 

současná a budoucí realita, s níž je třeba v rámci ekonomického zajištění budoucích generací 

počítat. Z otázky po existenci zdrojů jako takových se tedy stává spíš otázka, kdo zabezpečí 

zdroje pro důstojný život ekonomicky neaktivní, a stále přibývající část populace.

Pro  mnohé  bude  možná  překvapivé  porovnání  střední  délky  života  v zemích  EU  se 

Spojenými státy, jak je zobrazeno na následujícím grafu 4.4:

Graf 4.4 Porovnání střední délky života v EU (2011) a v USA (2010).
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5. Délka života ve zdraví a její specifika v ČR

Rubem relativně dlouhé délky života dnešních lidí (vnímána jako pozitivum) je mj. i to, že 

nekoresponduje  s  průměrnou  délkou  života  prožitého  ve  zdraví.  I  dnešního  člověka 

pronásledují  četné  nemoci,  ale  na  rozdíl  od  dřívějších  dob jsou to  pohříchu  onemocnění 

dlouhodobá a chronická. Dnes trpí podle některých statistik v zemích EU na 50 miliónů lidí 

(cca 10 % populace) až několika chronickými onemocněními najednou a každý rok na ně 

zemře kolem půl miliónu lidí v produktivním věku. U nás by jich podle těchto statistik mělo 

být cca 1 milion,  což odpovídá i  některým kvalifikovaným odhadům (Fiala,  2018). Roční 

náklady jen na jejich léčení činí v EU kolem 115 miliard eur ročně (více než 3 000 mld. Kč) – 

téměř devět současných rozpočtů českého zdravotnictví (r. 2020). (ČSÚ, 2021)

V ČR  se  podle  statistik  asi  220  tis.  domácností  stará  aspoň  o  jednoho  člena,  který 

potřebuje  profesionálně  poskytovanou  domácí  péči  z důvodů  chronické  nemoci  nebo 

postižení  (ČSÚ,  2017).  Až  25  %  z nich  nese  tyto  náklady  plně  či  částečně  ze  svých 

prostředků. Podle stejných zdrojů by u nás už v r. 2025 mohlo žít před 96 tis. devadesátníků a 

asi 2,5 tis. stoletých. O pět let později, kolem r. 2030 by devadesátníků mohlo být přes už 114 

tis. a přes 4 tis. stoletých. (ČSÚ, 2017) Lze se domnívat, že prakticky všichni, kdo se dožijí 

takového stáří, budou potřebovat více zdravotní a sociální péče. 

To přirozeně provází balík ekonomických problémů: Pokud se bude náš věk skutečně i 

nadále prodlužovat, přinese to nepochybně dodatečné ekonomické náklady, ať už přímé na 

důchody anebo nepřímé,  např.  na zdravotní,  sociální  či  ošetřovatelskou péči a od toho se 

odvíjející  řetěz  dalších  souvisejících  služeb,  včetně  bydlení. Neumíme  totiž  prodloužit 

mládí,  nýbrž  pouze  stáří,  spojené  téměř  vždy  s přidruženými  chorobami  či  dokonce 

omezenou  soběstačností  až  bezmocností  (disabilitou). Je proto  vhodné vědět,  co  můžeme 

v tomto směru očekávat.

Obecný model změn zdravotního stavu se začal sledovat už koncem 20. století (WHO, 

1984). Očekávanou délku života (life expectancy at birth) můžeme za tímto účelem rozdělit 

na část  strávenou v „dobrém zdraví“ a na část  ve „špatném zdraví“ nebo v bezmocnosti. 

Kromě  pochopitelného  sledování  kvality  života  jde  ekonomům  hlavně  o kvantifikaci 

nákladů,  tj.  kolik  dodatečných  zdrojů  bude  třeba,  aby  bylo  možno  léčit  tyto 

obyvatele/pacienty, resp. udržovat je v přijatelném a relativně stabilním zdravotním stavu a 

v soběstačnosti, ale poté dále i po jejich celkovém zhoršení. Jeden z prvních modelů vidíme 

na následujícím grafu:
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Graf 5.1 Obecný model změn zdravotního stavu dle WHO

Zdroj: EHLEIS, Národní zprávy, 2014

Ukázalo se, že naděje dožití podle zdravotního stavu je relativně nezávislá na velikosti 

populace,  a  tak  je  možno  provádět  se  značnou  dávkou  přesnosti  i  mezinárodní  srovnání 

(Sullivan,  1971).  V EU  zahájilo  tento  projekt  v r.  2008  DG-Sanco  (tj.  administrativní 

„Evropské  ministerstvo  zdravotnictví“;  to  se  však  nezbývá  jednotlivými  zdravotnickými 

systémy,  které jsou spravovány členskými zeměmi,  ale soustřeďuje se na oblast veřejného 

zdravotnictví).  Mezi základní  sledované parametry zařadilo  disabilitu (omezení  v běžných 

činnostech,  např.  podle Barthelova  testu ADL aj.),  chronickou nemocnost a subjektivní 

zdraví. V rámci Evropy byl pak vytvořen tzv. Minimální evropský modul o zdraví (MEHM, 

resp.  MHEMU  –  European  Health  Expectancy  Monitoring  Unit),  založený  právě  na 

uvedených charakteristikách.

V r.  2004  byl  tento  ukazatel  zařazen  mezi  Strukturální  ukazatele  k hodnocení 

strategických cílů EU (Lisabonská strategie, 2004). Byl pojmenován jako  „délka života ve 

zdraví“  pod  zkratkou  HLY  –  Health  Life  Years  (blíže  např.  www.eurohex.eu a 

www.healthy-life-years.eu). Tam najdeme mj. i podrobnější členění na naději dožití ve zdraví 

při narození, ale např. i při vstupu do „statistického“ stáří v 65 letech aj. Za účelem sledování 

těchto  parametrů  probíhá  v současnosti  společný  projekt  European  Health  and  Life 

Expectancy Information System (EHLEIS) s vícezdrojovým financováním řady evropských 

institucí.
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V ČR se studiem těchto parametrů zabýval např. Holčík (2009, 2010), který obecný 

model znázornil následovně:

Graf 5.2 Obecný model délky života ve zdraví podle Holčíka.

  

 Zdroj: J. Holčík, 2009 (dle Fiala, 2018)

Další autoři a instituce porovnávali tento ukazatel mezi švédskou a českou populací, 

které podle historických zjištění vykazovaly ještě v r. 1962 prakticky stejnou naději na dožití 

ve zdraví, jak je patrné z následující tabulky:

Tab. 5.1 Délka dožití ve zdraví ve Švédsku a v ČR v letech 1962 a 2010 

 

Zdroj: HFA WHO (cit. dle Šteflové, 2018; zvýraznění Fiala, 2019)
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Tuto tabulku lze graficky zobrazit následovně:

Graf 5.3 Porovnání délky života ve zdraví mezi Švédském a ČR v letech 1962 - 2009

Zdroj: Eu/healthindicators, cit. Fiala, 2017

Ukázalo  se,  že  v uplynulém zhruba půlstoletí  (1962 – 2010) se  Švédům podařilo 

zvýšit naději na dožití ve zdraví o více než 9 let (9,3 let u mužů a o 9,1 let u žen), zatímco 

ve stejné době se v ČR sice střední délka života prodloužila (viz kap. 4.2), ale naděje na dožití 

ve zdraví  se u žen zvýšila jen nepatrně o 0,9 let (z 63,7 na 64,6), a  u mužů se dokonce 

propadla  o  0,6  let  (z  62,8  na  62,2).  Jaké  jsou  příčiny?  Holčík  je  na  základě  dalších 

sledovaných dat shrnuje lapidárně: „Pokud má ČR ve srovnání se Švédskem dvojnásobnou 

spotřebu cigaret,  dvojnásobnou spotřebu alkoholu,  více než dvojnásobný výskyt  obezity  a 

poloviční  spotřebu zeleniny,  nemůže očekávat  při jakkoliv vysokých nákladech na provoz 

ambulancí a nemocnic, že dosáhne takové úrovně zdraví lidí, jaká je ve Švédsku.“ (Holčík, 

2100, s. 293, cit. dle Fiala, 2018).

6. Ekonomické aspekty stárnutí populace

Ať už je tomu jakkoliv, musí národohospodáři nalézt prostředky, jak se s tímto stavem 

vyrovnat – nepochybně to mají lehčí ekonomové ve Švédsku. Tím se problém demografický 

přesouvá k problému ekonomickému, jehož zásadní otázky zní: Jak to zvládne ekonomika ČR 

v příštích letech a desetiletích? Bude na to mít?
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Prvním praktickým dopadem je nepochybně fakt, že Česká republika musí najít pro svou 

nemocnější populací více finančních zdrojů a kapacit (přeneseně: „o devět let více“…) 

ambulantních  a  nemocničních,  více  ošetřovatelek  a  pečovatelek  v terénu  a  více  míst 

v sociálních  a  zdravotně-sociálních  zařízeních.  Potřebuje  pro  ně  více  diagnostických  a 

léčebných prostředků, více léků atd. 

Kromě  této  „formální  péče“ se  dnes  začíná  sledovat  u  nás  i  mezinárodně  také  tzv. 

„neformální péče“, tj. zpravidla dosud nehonorovaná péče, poskytována obvykle nejbližšími 

příbuznými, známými či dobrovolníky. V ČR se tak dnes děje často ženami tzv. „sendvičové 

generace“, tj. matkami s malými dětmi a stárnoucími rodiči, ale tato věková hranice se stále 

posouvá, takže nyní jsou nejčastější pečující ve věku 50 – 60 let (Jarolímová, Gramppová-

Janečková  &  Holmerová,  2014).  Metodika  jejího  měření  je  teprve  v počátečním  stádiu 

(„Kolik by stála péče o tyto lidi, kdyby musela být poskytována institucionálně?“) a žádné 

oficiální výstupy t. č. nejsou k dispozici.  Také publikace k této problematice jsou raritní a 

zabývají  se  zpravidla  určitými  skupinami  pacientů.  (Holmerová,  Hort,  Rusina,  Wimo,  & 

Šteffl,  2017).  Předběžné  odhady a  zkušenosti  z ciziny  hovoří  až  o  řádu  jednotek  procent 

z HDP (viz dále).

V této souvislosti je vhodné zmínit i tzv. „příspěvek na péči“ (zákon č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), který podrobněji zmiňujeme v kap. 10.4. 

Ten  měl  být  původně  využíván  na  nákup  sociálních  služeb,  ale  patrně  je  na  dané  účely 

využíván sotva z poloviny, tj. ve výši cca 40 – 45 % (Horecký, Průša, 2019). Relativně novým 

prvkem je od 1. 6. 2018 i tzv. „dlouhodobé ošetřovné“ jako jedna z dávek nemocenského 

pojištění (zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů). Ten 

je  v gesci  České  správy  sociálního  zabezpečení  a  v dikci  citovaného  zákona  umožňuje 

„občanům zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, u kterého ošetřující lékař 

lůžkového zdravotnického zařízení rozhodl, že jeho zdravotní stav potřebuje po propuštění 

z hospitalizace domácí celodenní péči“. Musí ovšem předcházet nepřerušená hospitalizace 7 

po sobě jdoucích dnů a poté nejméně 30 dnů celodenní péče s maximem 90 dnů. V r. 2018 

bylo na tuto péči vyplaceno 31,6 mil. Kč a v r. 2019  110 mil. Kč. (ČSÚ, 2021) V celkových 

výdajích se dosud jedná o značně okrajové částky.

Kromě nákladů/výdajů je  třeba  vzít  v potaz  i  kvalitu  poskytované péče,  prováděné 

často laiky, byť zaškolenými a s blízkým vztahem k  ošetřovanému. Přáním řady chronicky 

nemocných seniorů, často s omezenou soběstačností je nepochybně zůstat ve svém domácím 

prostředí a být ošetřován svými blízkými, pokud je zachována kvalita péče (což lze ovšem 
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někdy jen obtížně předjímat). To může mít i svůj rub: „Je zde příliš mnoho proměnných a 

determinant,  jako  např.  ohrožení  zdraví  pečujících  rodinných  osob,  zhoršení  psychické  a 

rodinné pohody,  pravděpodobnost  depresí,  ztráty  práce,  ale  i  v případě  uživatele  se  může 

vzhledem  k pokročilosti  onemocnění  začít  objektivně  a/či  subjektivně  život  v domácím 

prostředí jevit jako méně komfortní a kvalitativně horší než v pobytovém zařízení.“ (Vostatek, 

2013, s. 47).

Další  graf  názorně  ukazuje,  jak  bude  s touto  situací  konfrontována  generace  tzv. 

„Husákových dětí „ (téměř 200 tis. narozených dětí v r. 1974 v ČR) zhruba za 30 let kolem r. 

2050:

Graf 6.1 Generace tzv. „Husákových dětí“ v ČR kolem r. 2050

Zdroj: ČSÚ, cit. dle Fiala, 2019

Těsně  po  listopadu  ´89  tvořila  tato  generace  nejsilnější  skupinu  zastoupenou  v naší 

populaci, a protože je v současné době stále ekonomicky aktivní, nevznikají dnešní generaci 

důchodců žádné fatální problémy. Nicméně během následujících 30 let budou tyto početné 

skupiny odcházet do důchodu a přesunou se do seniorské (lépe řečeno ekonomicky neaktivní) 

části  populace,  takže  už  před  polovinou  21.  století  se  poměr  ekonomicky  aktivních  a 

neaktivních výrazně změní. Současný poměr „ekonomicky aktivní : ekonomicky neaktivní“ 

cca 2 : 1 se podle tohoto grafu postupně změní na 1 : 1 a bude se nejspíš dále prohlubovat.

Jak je patrné z dalšího grafu ČSÚ, také tzv. „strom života“, jak jej známe z dnešní doby a 

nedávné minulosti,  dozná v následujících desetiletích dalších nenávratným změn. Kolem r. 

2100 tak bude v české populaci oproti  r.  2000 více než dvojnásobek obyvatel  65+, neboť 

vzroste ze 1,4 mil.  na 3,1 mil.  Naproti  tomu počet lidí  v produktivním věku (15 – 64 let) 

klesne ze 7,1 mil.  na 5,9 mil.,  přičemž ovšem ekonomická aktivita  začíná obvykle  až  po 

ukončení vzdělávacího procesu, čímž se počet použitelných pracovních sil ještě dále snižuje. 
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V současnosti je u nás v této souvislosti možno použít pro dokreslení situace pomocného, 

nepřímého ukazatele  počtu  pojištěnců, za něž platí  zdravotní  pojištění stát (rozhodující 

podíl zde mají děti, důchodci a nezaměstnaní), který v současnosti osciluje kolem 6 mil. (5,9 – 

6,2 mil.), zatímco zaměstnanců a OSVČ je jen kolem 4,5 mil. (MZ ČR, 4/2021).

Graf 6.2 Populace a její rozložení v ČR dle věkové struktury, porovnání r. 2000 a 2100 

 

 

Zdroj: ČSÚ, https://www.czso.cz/staticke/animgraf/projekce_1950_2101/index.htm

Je evidentní, že s dalšími extenzivními zdroji růstu mohou budoucí generace počítat jen ve 

velmi omezené míře. Proto se pozornost soustřeďuje hlavně na intenzifikaci disponibilních 

zdrojů.  Víc  a  víc  se  proto  mluví  o  nutnosti  robotizace,  digitalizace,  nanotechnologiích, 

biotechnologiích  a  genetice,  umělé  inteligenci,  3D tisku  nebo o kvalitativních  změnách v 

rámci inovací 4. řádu. To vše je a bude doprovázeno nutností razantních reakcí na klimatické 

změny (viz např. záchranný „zelený“ postcovidový program EU z r. 2021: 1,074 bilionu eur 

z běžného  evropského  rozpočtu  +  750  mil.  eur  ve  formě  půjček.)  (EC,  ESIF,  2021)  a 

akcentováním  udržitelnosti  života  na  Zemi  v dalších  generacích.  Základní  otázka  těchto 

nových „megatrendů“ v našem případě zní, zda se za těchto okolností bude schopno stále 
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méně práceschopných lidí postarat o stále rostoucí ekonomicky neaktivní populaci, která 

navíc bude nezadržitelně stárnout se všemi doprovodnými jevy (morbidita, disabilita aj.).

Je proto vhodné krátce se zastavit u tří základních parametrů, které se v této souvislosti 

sledují: hrubý domácí produkt (HDP), produktivita práce a pracovní doba.

HDP představuje všechny nové hodnoty, které se v daném roce v dané zemi (případně na 

celé Zemi) vyrobí. Má celosvětově  tendenci růst  (i ve „stálých cenách“), podobně i v ČR, 

kde  za  posledních  9 let  vzrostl  o  více  než  40 % (viz  tab.  6.1).  Analýza  příčin  není  teď 

podstatná. Vyrábíme stále více statků, nabídka často stimuluje poptávku, a nikoliv naopak, 

jak tomu bývalo v minulosti.

Poměrně  příznivou  situaci  v  ČR dokumentuje  její  stálý  hospodářský růst  zejména  po 

poslední finanční krizi z let 2008 – 2009. V posledních devíti letech vzrostl její HDP ze 4 098 

mld. Kč (r. 2013) na 5 755 mld. Kč (prognóza Evropské komise na r. 2022). Znamená to 

prakticky neustálý  růst  v průměru čtyř-  až pětiprocentním tempem ročně,  celkem v tomto 

období o 40,4 %, i při „covidovém“ propadu o – 5,6 % v r. 2020 (ČSÚ, Statistická ročenka, 

2020).

Tab. 6.1 HDP v ČR v letech 2012 – 2018 v mld. Kč za rok

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022*

HDP 4 098 4 314 4 555 4 719 5 050 5 310 5 647 5 331 5 512 5 755

        Zdroj: ČSÚ, MF ČR, * prognóza EK. https://www.mfcr.cz › makroekonomicka-predikce

Produktivita práce se obvykle vyjadřuje počtem výrobků za určitou časovou jednotku. 

Lze ji však vyjádřit i jinak, např. tím, kolik procent lidí v dané společnosti se musí věnovat 

té které činnosti, aby se uspokojily všechny její potřeby. Jak známo, v dobách neolitu se 

prakticky  všichni  museli  věnovat  lovu,  sběru  a  přípravě  potravin.  Z procesu  mohli  být 

uvolněni jen v nejnutnější  míře nemohoucí  či  malé děti.  Teprve v dalším období se mohli 

někteří postupně začít věnovat i jiným činnostem.

Ještě  před  na  přelomu  19.  a  20.  stol.  muselo  kolem  25  –  30  lidí  z každé  stovky 

ekonomicky aktivní populace pracovat v zemědělství, aby vyprodukovali vše, co potřebovali 

pro svou obživu (Fiala,  2018). Přibližně 30 – 45 % dalších vyrobilo vše,  co spotřebovali 

(průmysl) a jen max. 25 – 30 % mohlo být uvolněno do sektoru služeb (zdravotnictví, sociální 
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sféra a další služby). Dnes se za vyspělou ekonomiku považuje ta, která může uvolnit aspoň 

50 – 60 % (a více) svých obyvatel na služby, zatímco v zemědělství stačí k uživení celé 

populace max. 2 – 5 % lidí; ti zbylí vyrobí vše, co je třeba k důstojnému životu, odpočinku a 

rekreaci,  ale i pro případ nemoci či disability (Fiala,  2018).  Očekávaný  růst produktivity 

práce (robotizace  atd.  viz  výše)  nepochybně uvolní  do sféry služeb další  potřebné lidské 

zdroje. I tento parametr bude hrát v budoucnu důležitou roli. Přitom dnes v naší konzumní 

společnosti mají i „obyčejní lidé“ k dispozici takové statky a v takovém množství, o nichž se 

lidem ještě před 100 lety ani nesnilo.

I v pohledu na další parametr,  pracovní dobu  stačí vrátit se letmo na přelom 19. a 20. 

století. Ekonomové i spisovatelé si všímali neúnosně dlouhé pracovní doby, 12 - 16 hodin 

denně 6 dní v týdnu (72 - 96 hodin týdně), a zejména až nelidské práce dětí (např. Dickens, 

Zola,  náš Arbes atd.).  Stačí podívat  se na dnešní pracovní dobu v EU, abychom na první 

pohled viděli rozdíl třídy, viz tab. 6. 2., přičemž dětská práce je legislativou v EU zapovězena.

Tab. 6.2 Pracovní doba ve vybraných zemích Evropy v r. 2016 (v hodinách za týden)

Francie Rakousko Holandsko Irsko Německo Slovensko Litva Polsko ČR

37,7 36,5 30,3 35,9 35,2 40,0 38,7 40,7 40,2

      Zdroj: OECD

Už při prostém porovnání vidíme, že naše dnešní pracovní doba se zkrátila na 1/2 - 1/3 

doby před 100 lety a má tendenci dále se snižovat – někde se mluví např. o volném pátku, 

jinde zase o 6 hodinové pracovní době pět dní v týdnu. I tak toho dokážeme bez problémů 

vyrobit mnohem víc, než vůbec lidstvo může spotřebovat (proto existuje řada regulací, 

kvót atd.). I v tomto aspektu je nutno spatřovat značné rezervy a zůstat opatrnými optimisty i 

v pohledu na naši ekonomickou budoucnost.

Pokud  vezmeme  v úvahu  řadu  dalších  technických  možností  dnešní  společnosti, 

zmíněných v úvodu této kapitoly (umělá inteligence, digitalizace, robotizace atd.), zdá se, že 

za určitých podmínek budou moci být i v ČR do oblasti zdravotní a sociální péče  v dalších 

desetiletích alokovány potřebné finanční i personální zdroje. 
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7. Finanční a legislativní rámec zdravotní a sociální péče v ČR 

Nejdůležitější  otázka  zní,  jaké  množství  finančních  prostředků  na  tento  typ  péče 

vydáváme, zda jsou adekvátní a dostatečné a jak situace vypadá v mezinárodním srovnání. K 

němu se ještě vrátíme v závěru textu při statistickém zhodnocení a v rámci diskuse. Nejprve je 

třeba  všimnout  si,  jak  je  v ČR  dlouhodobá  péče  zdravotní,  sociální  a  zdravotně-sociální 

financována.

Po listopadu ´89 zdědilo naše zdravotnictví ve srovnání s některými zeměmi EU nebývale 

hustou síť lůžkových zařízení (Fiala, 2019), neboť v 60. – 80. letech 20. stol. zažilo tehdejší 

Československo rozmach ústavní péče. Nutno podotknout, že hierarchické uspořádání tzv. 

„nemocnic s poliklinikou“ (NsP) v rámci Ústavů národního zdraví (ÚNZ) na tři typy (I., II. a 

III.)  mělo  svou  logiku  a  bylo  značně  systémové:  primární  péče  v oborech  všeobecné 

lékařství,  gynekologie,  stomatologie a dětské lékařství byla  zajišťována ve zdravotnických 

obvodech,  které  byly  součástí  tzv.  Okresních  ústavů  národního  zdraví  a  koordinovány 

s lůžkovými zařízeními I. Typu. Od počátku 80. let došlo k rozvoji tzv. geriatrických sester, 

jejichž normativ byl 0,5 místa této sestry na ordinaci každého praktického (obvodního) lékaře. 

Tento  normativ  byl  postupně  naplňován  a  tyto  sestry  zanikly  v 90.  letech  v souvislosti 

s privatizací obvodních praxí. (Holmerová, 2018)  Rutinní lůžková péče (65 – 70 % pacientů) 

v oboru  minimálně  interny,  chirurgie,  pediatrie  a  gynekologie/porodnictví  (NsP  I.)  byla 

zajištěna  co  nejblíž  pacientům  v každém  ze  75  okresů.  Krajská  úroveň  (NsP  II.)  řešila 

všechny složitější případy (kolem 20 – 25 %) na ambulantních a lůžkových odděleních jak 

základních výše vyjmenovaných oborů i ostatních oborů v 8 krajích ČSR. Nejvyšší úroveň a 

superspecializovanou péči (do 10 %) zajišťovaly velké fakultní nemocnice (NsP III.), kde se 

odehrávala i výuka, věda a výzkum (fakultní nemocnice při lékařských fakultách, např. VFN 

Praha, IKEM atp.).

Síť lůžkových zařízení na území dnešní ČR tak tvořilo k 31. 12. 1989 dle údajů ÚZIS 

(1990, 2019) dnes sotva uvěřitelných 343 zařízení s celkem 115 226 lůžky (plus 22,7 tis. 

lázeňských lůžek  v 88  zařízeních).  Z nich  bylo  86,3  tis.  akutních  a  28,9 tis.  v odborných 

léčebných ústavech (z toho 8,6 tis. v LDN – léčebnách pro dlouhodobě nemocné, 12,9 tis. v 

psychiatrických,  1,8  tis.  v plicních  a  0,6  tis.  v rehabilitačních).  Mimochodem,  odborným 

léčebným ústavům (včetně „LDN“, léčeben pro dlouhodobě nemocné) se tehdy ještě neříkalo 

„následná lůžka“, tento pojem byl zaveden až v rámci jejich úhrad vyhláškou č. 134/1998 Sb., 
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ale  až  do  r.  2011  nebyl  nijak  legislativně  vymezen  –  stalo  se  tak  až  přijetím zákona  č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Dnešní statistiky ÚZIS uvádějí k 31. 12. 2017 už jen 48 099 akutních lůžek (cca 45,8 

lůžek na 1000 obyv.) a 29 215 následných a dlouhodobých (ke 4/2019 dle sdělení ÚZIS už jen 

28 590 následných a dlouhodobých lůžek.  (Bartůňková,  2019).  Na první  pohled je  patrný 

mimořádný  pokles  akutních lůžek,  a to z 86,3 tis.  na 48,1 tis.  (-44,4 %),  zatímco  počet 

následných a dlouhodobých lůžek stagnuje, až klesá (mírně, ale trvale), což je s ohledem na 

stárnoucí populaci na pováženou. Prakticky na svém zůstávají lázně s 21,9 tis.  lůžky v 91 

zařízeních (ÚZIS, 1990 a 2018). 

Financování  zdravotnictví  v ČR se  děje  podle  zákona  č.  48/1997  Sb.  o  veřejném 

zdravotním pojištění a je dále upravováno vyhláškou č. 134/1998 Sb., která je každoročně 

novelizována tzv. „úhradovými vyhláškami“ (poslední tzv. „kompenzační“ má č. 172/2021 

Sb.) a „Sazebníkem výkonů a jejich bodovým ohodnocením“. Je tedy hrazeno především na 

bázi  zdravotního  pojištění  ze  zdrojů  veřejnoprávních  institucí,  jimiž  je  t.  č.  sedm 

zdravotních  pojišťoven.  Kromě  toho  existuje  finanční  participace  pacientů-občanů,  dále 

příspěvky  z regionálních  zdrojů  (územní  celky,  města  atp.),  z Ministerstva  zdravotnictví 

(zejména  fakultním nemocnicím,  které  MZ ČR zřizuje  a  přímo řídí)  a  po vstupu do EU 

doplňkově  i  z  jejich  programů.  Určitá  část  z nich  připadá  na  tzv.  „následnou“,  resp. 

„dlouhodobou“ péči. Celkem tyto částky činí v posledních letech kolem 7 – 7,5 % z HDP. 

Paradoxem poklesu HDP v ČR v r. 2020 v důsledku covidové pandemie ve výši – 5,6 % 

(ČSÚ,  2021)  je  skutečnost,  že  při  současně  nutně  zvýšených  výdajích  na  zdravotnictví 

překračuje nyní jeho podíl dokonce hranici 8 % z HDP (předběžné údaje ČSÚ).

Lepší představu dává ukazatel, kolik vydává která země na zdravotní péči v absolutních 

částkách na jednoho obyvatele. Ta činila v r. 2018 v ČR 1 493 eur, v Rakousku 4 501 eur, 

v Německu  4 627  eur,  průměr  EU27  byl  2 972  eur.  Z ostatních  zemí  OECD  to  bylo  ve 

stejném roce např.  v USA 8 746 eur a ve Švýcarsku 8 327 eur (ČSÚ 2021 a jeho vlastní 

dopočty dle Eurostatu, 2021). Jen slabou útěchou může být fakt, že např. na Slovensku to bylo 

1 100 eur, v Polsku 830 eur, v Rumunsku 584 eur a v Bosně a Hercegovině toliko 435 eur.

Sociální  péče  je  financována  ze  státního  rozpočtu podle zákona  č.  108/2006  Sb.  o 

sociálních  službách  s  částečnou  participací  dalších  institucí  (např.  samosprávní  celky)  i 

občanů samých (vícezdrojové financování).  Je poměrně obtížné určit,  jak velký podíl  z ní 

představuje  „dlouhodobé  péče“  (viz  dále  kap.  10).  Experti  OECD  přitom  doporučují, 
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abychom do ní investovali aspoň 2 % z HDP ročně (jako na zbrojení). Ty nejvyspělejší země 

na ni vydávají podle dostupných údajů kolem 3 % i více, zatímco ty nejslabší pouze 0,2 – 0,5 

% HDP (Czesaný, 2012; Horecký, Průša, 2019; Fiala, 2019). Je ovšem na místě připustit, že 

díky  nejasné  definici  a  metodice  (nejen  u  nás)  nejsou  dosud  ani  mezinárodní  čísla  plně 

srovnatelná.  V EU  totiž  spadají  zdravotnictví  a  sociální  sféra (ponejvíce  související 

s dlouhodobou péčí) pod národní legislativy jednotlivých zemí. Zdá se však, že v každém 

případě zde existují výrazné rozdíly (blíže v kap. 10).

Dichotomie financování v ČR komplikuje poskytování péče na rozhraní zdravotním a 

sociálním, neboť jej neupravuje žádný právní předpis, což ovšem nikterak nemění skutečnost, 

že fakticky existuje a je poskytována, např. jako tzv. péče „zdravotně-sociální“.

Literatura dnes pro tuto službu zpravidla používá anglického pojmu „Long term care – 

LTC“, který překládáme jako  „dlouhodobá péče“. Pojem je významově neutrální, zahrnuje 

převážně všechny komponenty,  ať už formálního nebo neformálního rázu. Nemluví o tom, 

jedná-li se o poskytování péče „sociální“, „zdravotní“, „zdravotně-sociální“ nebo jiné. Země 

OECD  nabízejí  následující  definici:  „Zdravotně-sociální  dlouhodobá  péče  je  spektrum 

služeb,  které  potřebují  lidé  se  sníženou  soběstačností,  kteří  jsou  závislí  na  cizí  pomoci.  

Potřebují pomoc a péči při každodenních aktivitách (ADL) i v péči o svou domácnost pro  

zajištění  důstojného života.  Zdravotní  problémy vedoucí  k této  závislosti  mohou být  nejen  

fyzické,  ale také psychické.“ (Fiala,  2018, cit.  dle Mátl).  (EC, 2013; EP, 2010)  Určujícím 

momentem je tedy zdravotní deficit jedince, k němuž se přidává jeho sociální komponenta.

V současné  době  se  v našich  odborných  kruzích  vede  debata,  jakým  způsobem 

financovat dlouhodobou péči, a jak odlišit jejich zdravotní a sociální náplň. Nevyřešeným 

problémem  jejich  financování  totiž  zůstává  skutečnost,  že  peníze  ze  státního  rozpočtu 

(sociální  sféra)  se  podle  zákona  o  účetnictví  (č.  563/1991  ve  znění  pozdějších  předpisů) 

nedají proúčtovat proti penězům z veřejných fondů zdravotního pojištění (zdravotnictví). 

Řada situací (často absurdních), kterými bychom mohli tento problém ilustrovat, je v praxi 

dostatečně známá, jsou relativně četné a v jejich důsledku zůstává část takto poskytnutých 

služeb neuhrazena.

Zdá  se  tedy,  že  definitivní  řešení  čeká  až  na  politické  rozhodnutí.  Na  okraj  lze 

podotknout, že s podobným problémem se dlouhou dobu potýkali např. v sousedních zemích 

(Německo, Rakousko), aby se s ním pak v 90. letech (v r. 1993 a 1995) po rozsáhlém diskursu 

vcelku  elegantně  vypořádali  zavedením  tzv.  „ošetřovatelského  pojištění“,  řešícím 
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poskytování  péče právě na tomto rozhraní.  Stalo se tak  pátým pilířem  jejich současného 

systému sociálního  zabezpečení  bismarckovského  typu (nemocenské,  úrazové,  důchodové, 

v nezaměstnanosti, ošetřovatelské).

Po makroekonomických datech přicházejí  na řadu  mikroanalýzy v našich zařízeních 

následné a dlouhodobé péče a v terénní ošetřovatelské péči. Hlavním cílem bylo verifikovat 

jejich náklady/výdaje, výnosy a cenu, resp. úhrady. Autor tak v současnosti provedl vůbec 

první  průřezové šetření  tohoto  druhu na  tak  rozsáhlých souborech.   Jeho již  publikované 

výsledky jsou ve zkrácené verzi připomenuty a shrnuty v následujících dvou kapitolách.

8. Ekonomické analýzy následné a dlouhodobé lůžkové péče

8.1 Úvod

Počátkem  r.  2017  byla  zveřejněna  zpráva  Veřejného  ochránce  práv  o  situaci  v  tzv. 

„léčebnách pro dlouhodobě nemocné - LDN“ (Šabatová, Zpráva ze systematických návštěv, 

Brno  2017,  viz  Veřejný_ochránce_práv,  2017),  zabývající  se  jejich  aktuální  situací  a 

zjištěnými  nedostatky,  která  se  „snaží  přispět  k prevenci  špatného  zacházení  a  zajištění 

důstojných  životních  podmínek  pro  osoby,  které  zde  žijí“.  Reagovala  tím  na  řadu 

dlouholetých stížností z různých stran a vzbudila značnou pozornost mezi odbornou i laickou 

veřejností  (nikoliv  překvapení).  Její  zpráva  zevrubně  popsala  situaci  v  léčebnách,  ale 

nezabývala se jejími příčinami ani ekonomickými souvislostmi. Kromě toho, že vzbudila 

značnou pozornost, vyvolala pochopitelně také řadu otázek: „Jak je možné, že situace došla 

tak daleko? Jaké jsou příčiny? Existují pro to objektivní důvody?“ 

Tato  zařízení  podle  obecného  soudu  ve  společnosti  požívají  dlouhodobě  nechvalné 

pověsti a mezi lidmi na jejich úroveň koluje řada zlidovělých rčení. („Eldéenky jsou místem, 

kam nikdo nechce, ale každý ví, že tam jednou musí.“ nebo „Eldéenky jsou pomstou rodičům 

za dětské jesle.“  atd.).  I  to sehrálo svou roli  v  ochotě jejich ředitelů odkrýt své účty a 

participovat na následujícím rozsáhlém šetření v rámci nákladových analýz. Proto mohly být 

provedeny v dosud neuskutečněném rozsahu a pomohly lépe  objektivizovat zdroje, nutné 

pro jejich bezproblémový chod. Je zde na místě uvědomit si, že ani ministerstva (MZ ČR či 

MPSV),  ani  zdravotní  pojišťovny  těmito  údaji  nedisponují,  neboť  to  naše  legislativa 

neumožňuje. 
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Celé šetření mohlo být provedeno jen na bázi dobrovolnosti ve spolupráci s největšími 

asociacemi nemocnic a jejich řediteli – Asociací českých a moravských nemocnic (AČMN) a 

Asociací nemocnic ČR (AN ČR).  Řada příčin současné situace mohla být odhalena až na 

základě takto provedených analýz. 

Obr. 8.1 Zpráva ombudsmana o léčebnách pro dlouhodobě nemocné 

Zdroj: Veřejný ochránce práv, 2017

Už  předtím  autor  této  disertace  uskutečnil  pilotní  projekty  nákladových  analýz 

v nemocnicích  akutní  i  následné  péče  (Fiala  2002,  2006)  a  byl  překvapen  jen  obtížně 

vysvětlitelnými rozdíly mezi financováním akutní a následné péče v ČR. Zejména a nejvíce to 

byly už na první pohled patrné rozdíly v tzv.  „hotelových nákladech“ (ubytování a strava) 

v přepočtu na 1 ošetřovací den (OD). V následujícím šetření si proto položil otázku, v čem je 

hlavní problém a zda podobná situace nepřetrvává i nadále.
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Tab. 8.1 Porovnání hlavních nákladových skupin na jednotlivých typech lůžek v Kč/1 OD v r. 2005

Typ nákladů Následná péče Krajské, okres. nem. Fakultní nem.

Hotelové 570 1 230 2 120

Medicínské 770 2 805 4 885

Celkem 1 340 4 035 7 005

Zdroj: MZ ČR, AČMN, dopočty Fiala, 2006

Jako  místopředseda  Asociace  českých  a  moravských  nemocnic  (AČMN)  dostával  od 

ředitelů  nemocnic  a  zařízení  následné a  dlouhodobé péče  řadu let  zprávy či  podněty pro 

jednání  se  zdravotními  pojišťovnami  a  ministerstvy,  indukující  podfinancování  celého 

segmentu následné péče.  To dále potvrzovala mj. i zjištění Hávy (viz níže) o financování 

nemocnic v ČR:

Graf 8.1 Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na akutní a následnou péči 1998 - 2010

Zdroj: Háva, 2012

Z grafu je patrný výrazný rozdíl mezi růstem výdajů na akutní péči a stagnací následné a 

dlouhodobé péče  v ČR. V této  souvislosti  je  vhodné připomenout,  že až  do r.  1998 byly 

„LDN“ financovány  z kapitoly sociálních výdajů okresů, krajů a měst (tj. samosprávných 

celků) jako sociální zařízení a byly jejich rozpočtovými, později povětšinou příspěvkovými 

organizacemi. Teprve na základě zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění byly 

přeřazeny pod resort zdravotnictví, neboť převládl názor, že poskytují převážně zdravotní péči 

(politické rozhodnutí). Jejich financování od této doby upravuje vyhl. č. 134/1998 Sb.
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8.2 Metodika

Dlouhodobá lůžková péče byla v ČR poprvé legislativně definována až v r. 2011. Dle 

definice zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách je poskytována pacientovi,  „jehož  

zdravotní  stav  nelze  léčebnou  péčí  podstatně  zlepšit  a  bez  soustavného  poskytování  

ošetřovatelské  péče  se  zhoršuje“.  Poskytovateli  této  péče  jsou  zejména  zdravotnická 

zařízení.  Obdobnou  ošetřovatelskou  péči  musí  ovšem  dostávat  i  obyvatelé  (klienti) 

rezidenčních  zařízení  sociálních  služeb,  jejich  úhrady  však  jdou  převážně  ze  státního 

rozpočtu a dalších zdrojů mimo zdravotní pojištění. (Z důvodů různého způsobu, ale zejména 

rozsahu a nestejné výše jejich financování je možno v této věci pozorovat mezi oběma rezorty 

a jejich zařízeními jisté napětí, které čas od času exacerbuje a na veřejnost se pak dostávají  

jejich spory.) Přestože jsou v současné době nastaveny úhrady ošetřovatelské péče i v těchto 

zařízeních, otázka jejího poskytování i financování je stále velice problematická.

Na  všechna  lůžková  zařízení,  včetně  následné  a  dlouhodobé  péče  (ovšem  i  na  tzv. 

“rezidenční“ sociální zařízení) lze pohlížet jako na  specifické hotely svého druhu, jejichž 

„hosté“ na sobě nechávají  provádět  diagnostické,  terapeutické,  příp.  ošetřovatelské  a další 

úkony. Jejich náklady lze proto bez větších metodologických obtíží rozdělit na náklady typu 

„hotel s plnou penzí“ a na náklady zdravotnického charakteru (medicínské náklady), resp. 

sociálního  charakteru,  pokud  chceme  hovořit  o  sociálních  zařízeních  a  službách,  které 

poskytují. U zdravotnických zařízení dlouhodobé péče jsou pak náklady obojího typu, protože 

tato  zařízení  poskytují  jak  zdravotní  péči,  tak  de  facto  i  péči  sociální,  tedy  péči  lidem 

s dlouhodobě omezenou soběstačností, kteří potřebují dopomoc v základních sebeobslužných 

aktivitách, což představuje potřebu vyššího počtu pomocných ošetřovatelských pracovníků ve 

srovnání s odděleními, kde pobývají lidé soběstační.

 Za účelem nákladových analýz bylo třeba provést nové, specifické členění jednotlivých 

typů nákladů. To, co obvykle laická veřejnost rozumí pod pojmem  „účetnictví“, má svůj 

vlastní  odborný termín  jako  „syntetická účetní  evidence“  a  její  metodika  je  v  ČR dána 

zákonem o  účetnictví  (zák.  č.  593/1991  Sb.  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů). 

Naproti tomu analytická evidence (vč. analýzy nákladů, výnosů atd.)  není určena žádnou 

legislativní normou (ani zákonem, vyhláškou či metodickým opatřením). Jednotlivé subjekty 

si ji proto mohou (pokud vůbec) vytvářet  zcela podle svého vlastního uvážení. To ovšem 

znesnadňuje  vzájemné  ekonomické  srovnávání  nejen  jednotlivých  zdravotnických  zařízení 

mezi sebou (jak v akutní,  tak i v následné péči), ale i se zařízeními sociálními,  proto byla 

vytvořena kvůli srovnatelnosti specifická nákladová osnova.
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V oblasti následné a dlouhodobé péče je úhrada konstruována za jeden ošetřovací den 

(OD) a obsahuje tedy obě základní nákladové kapitoly „hotel s plnou penzí“ a „medicínské 

náklady“. V sociálních zařízeních se jedná zpravidla o měsíční náklady (se stejnou analogií) a 

ke stanovení celkových nákladů je třeba přičíst ještě sociální služby.

Byla  oslovena  všechna  zařízení  zdravotní  následné  péče  v  ČR  s různými  typy 

vykazovaných kódů OD. Z nich odpovědělo celkem 61 subjektů disponujících celkem 8 768 

lůžky,  vykazujících  péči  na  ošetřovatelských  lůžkách  a  na  lůžkách  odborných  léčebných 

ústavů (OLÚ). Údaje za uzavřený účetní  rok 2017 byly  sbírány od května do listopadu 

2018. Své údaje neposkytl žádný hospic. Kódy OD jsou uvedeny v následující tabulce.

Tab. 8.2 Typy ošetřovacích dnů (OD) v následné péči v ČR

Kód OD Vykazován kde
00005 Na ošetřovatelských lůžkách všech odborností
00021 Na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů
00022 Na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů
00023 Na  lůžkách  odborných  léčebných  ústavů  pneumologie  a 

ftizeologie
00024 Na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů *)
00025 Na lůžkách spinálních jednotek spinálních rehabilitačních OLÚ
00026 Na lůžkách dětských psychiatrických OLÚ
00027 Na lůžkách dětských rehabilitačních OLÚ
00028 Na lůžkách dětských OLÚ pneumologie
00029 Na lůžkách ostatních dětských OLÚ
00030 Na lůžkách ve speciálních zařízeních hospicového typu

 Zdroj: Vyhláška č. 134/1998 Sb., *) zpravidla bývalé „léčebny dlouhodobě nemocných“ – LDN
    
Celkový počet zařízení v šetření podle vykazovaného kódu OD ukazuje níže uvedená 

tabulka 8.3:

Tab. 8.3 Počet a podíl lůžek dle typu OD
Kód Počet lůžek Procenta

00004 *) 30 0,34
00005 949 10,82
00021 3133 35,73
00022 759 8,67
00023 392 4,47
00024 3300 37,64
00026 94 1,07
00027 81 0,92
00029 30 0,34

Celkem 8768 100,00
Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

       *) Kód 00004 – OD na sociálním lůžku ve zdravotnickém zařízení; ve vyhl. č. 134/1998 Sb. není uveden.
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Z výšeuvedeného je zřejmé, že největší počet lůžek v šetření (3 300) tvořila lůžka typu 

LDN (kód 00024) s celkem 37,6 %, následovala lůžka psychiatrická (3 131 a 35,7 %), dále 

tzv. ošetřovatelská lůžka (949 a 10,8 %), která se ve smyslu zák. č. 372/2011 Sb. počítají do 

„dlouhodobé péče“ (kód 00005). Významný počet tvořila ještě odborná lůžka rehabilitační 

(759 a 8,77 %) a lůžka v plicních léčebnách (392 a 4,5 %). Zbytek patřil pod dětské léčebny 

téhož zaměření a vyčleněná sociální lůžka ve zdravotnických zařízeních.

Obložnost v následné péči se trvale pohybuje kolem 90 % a výše. Prakticky to znamená, 

že lůžka jsou po celý rok plně obsazená, mezi propuštěním a přijetím nejsou výrazné pauzy 

a je jen  minimální čas na sanitní dny,  údržbu, malování atp. Znamená to ovšem také, že 

systém jako takový je plně vytížený a nemá prakticky žádné kapacitní rezervy. Vysokou 

míru shody s průměrem vykazoval i medián. Těsně pod hranicí 90 % se pohybují oddělení 

ošetřovatelských  lůžek  a  plicní  oddělení,  což  může  být  dáno  povahou  onemocnění.  To 

nepochybně  změnila  současná  covidová  pandemie.  Podle  statistických  údajů  je  současný 

počet lůžek následné a dlouhodobé péče prakticky shodný s rokem 1990 (ÚZIS 1991, 

2019).

8.3 Analýzy – shrnutí nejvýznamnějších položek

Bylo sledováno 16 položek souvisejících s ubytováním a stravou, podobně jako v každém 

hotelu nebo penzionu,  zejména strava v podobně celodenní  stravní  dávky (diety),  energie, 

vodné a stočné, úklid, prádlo, administrativa, opravy a údržba atd. Podrobná metodika byla 

všem  zařízením  zaslána,  aby  byly  dodrženy  jednotné  postupy.  Hlavní  zásadou  bylo,  že 

z ročního  výkazu  zisků  a  ztrát  (tzv.  výsledovka)  se  všechny  položky  rozřadily  do  výše 

uvedených skupin. (Některá zařízení tak činí průběžně.)

Položkou hodnou zvláštní pozornosti byla nepochybně celodenní stravní dávka. Ukázalo 

se,  že  tvoří  podstatnou  část tzv.  hotelových  nákladů  (25  –  26  %).  Ve  zdravotnictví  i 

v sociálních službách se kromě běžné stravy vaří řada speciálních diet  (např.  „diabetická“, 

„žlučníková“ atd.). To zvyšuje nároky na přípravu, organizaci a výdej stravy, a také celkové 

náklady.  Celodenně  je  třeba  dále  zajistit  příjem  tekutin  (čaj  apod.),  svačiny  a  přídavky 

k různým typům diet (bílkovinné, diabetické atd.).  Nejde přitom o minimalizaci nákladů, 

ale  hlavně o  kvalitu. Pro  mnohé  chronicky nemocné  zůstává  dobré  jídlo  jedním z mála 

potěšení, které jim v životě ještě zbývá. Také proto stesky na kvalitu stravy patří mezi ty 
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nejčastější v nemocnicích i v dlouhodobé péči. Metodicky se celodenní stravování někdy dělí 

dle  klíče  40  –  50  % oběd,  30  –  35  % večeře,  20  –  25  % snídaně  a  5  –10 % svačiny.  

V následující  tabulce  jsou  uvedeny náklady na  celodenní  stravu podle  segmentů,  z níž  je 

vidět, že se liší jen nepatrně (var. koef. 16,4 %), patrně už jsou stlačeny na nutné minimum:

Tab. 8.4 Náklady na celodenní stravu v jednotlivých segmentech následné péče v Kč
Kód OD Celkově 0005, oš. 0021, psych. 0022, rehab. 0023, plicní 0024, LDN
Průměr 163,80 162,90 162,20 188,50 172,20 159,00
Medián 160,00 160,10 154,20 178,00 159,60 158,50
Doplňkové hodnoty: rozptyl 639,60; směrodatná odchylka 25,29; variační koeficient 16,4%.

                              Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Je zřejmé,  že  zařízení  musela  vyjít  v průměru  s necelými  164,-  Kč denně (nákup, 

příprava, vaření, výdej, mytí nádobí, úklid atd.), včetně všech typů diet, svačin, nápojů atp. 

V běžné praxi  je prakticky nemožné, aby jakékoliv komerční stravovací zařízení (hotel 

atp.) bylo schopno za tuto částku připravit celodenní stravu v podobném složení a kvalitě 

(viz dále).  Zjištěné údaje tedy mohou do značné míry  objasňovat jednu z častých příčin 

stížností.

V dalších analýzách se objevily některé překvapivé údaje. Např. podíl energií činil jen 

kolem 6 – 7 % z hotelových nákladů, což bylo nečekaně málo, vodné a stočné jen kolem 1 %, 

ale úklid až 8 %. Obecně tvoří největší podíl  položky se zvýšeným podílem lidské práce. 

Druhou nejvýznamnější položkou tvořily náklady na administrativu a řízení (přes 26 %) a 

dále opravy a údržba (až 10 %). Zde hrálo roli stáří budov, ale třeba i fakt, zda se jednalo o 

součást  většího  areálu  (vč.  zahrady)  anebo  o  monoblok.  Z účetního  hlediska  byly  jistě 

zajímavou položkou odpisy, neboť vykazovaly značný rozptyl (variační koef. 78 %), což je v 

ČR do značné míry zapříčiněno nejednotnou účetní metodikou jak co do věcné náplně, tak co 

do právního postavení subjektů (jinak příspěvkové organizace, jinak s. r. o atp.).

Součet  předchozích  položek  ukázal  velmi  zajímavý  a  důležitý  údaj,  že  průměrný 

náklad na „hotel s plnou penzí“ v následné péči činil 641,20 Kč na 1 OD (včetně celodenní 

stravy/diety).  Hodnota  mediánu  se  od  průměru  příliš  neliší  a  variační  koeficient  (30  %) 

potvrzuje,  že mezi  zařízeními  nebyly  shledány žádné příkré rozdíly.  Tento údaj  víceméně 

potvrzuje  hodnoty  zjištěné  v pilotu  z r.  2006  (viz  tab.  8.1),  podle  něhož  se  v r.  2005 

pohybovaly hotelové náklady na 1 ošetřovací den kolem 570 Kč. 

 

Tab. 8.5 Celkové hotelové náklady („hotel s plnou penzí“) v Kč na 1 OD
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Kód OD Celkově 0005, oš. 0021, psych. 0022, rehab. 0023, plicní 0024, LDN
Průměr 641,20 674,70 774,00 852,70 660,40 567,80
Medián 603,80 603,80 791,20 819,50 703,10 513,80
Doplňkové hodnoty: rozptyl 37370, směrodatná odchylka 193; variační koeficient 30%.  

     Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Pro  lepší  posouzení  reálnosti  hotelových  nákladů  v následné  péči  bylo  provedeno 

porovnání těchto nákladů s 10 běžnými ubytovacími zařízeními v různých lokalitách ČR dle 

vyhledávače booking.com (menší hotely, penziony), a to spíš lacinějšího typu (podle názoru 

autora disertace nemusí být naši pacienti/klienti z veřejných zdrojů ubytováni v „Hiltonech“) 

a v mezisezóně, kdy byl dokončen sběr dat (11/2018). Oproti sběru dat v rámci šetření z r. 

2017 bylo třeba počítat s inflací kolem 2 %. 

Ukázalo se, že za těchto podmínek nejlacinější typ  ubytování s plnou penzí v ČR 

bylo  možno  pořídit  v průměru  kolem 975,-  Kč  za  den.  To  znamená,  že  i 

v hotelech/penzionech  nižší  cenové  kategorie  je  v běžných  podmínkách  v ČR  „cena 

obvyklá“ nejméně o 50 % vyšší, než za jakou ji musí poskytovat následná péče.  Zjištěné 

výsledky i celá tato problematika jsou natolik závažné, že se k nim ještě vrátíme v diskusi a 

v závěrečných doporučeních.

V další  části  analýz  byly  sledovány  tzv.  medicínské  náklady (na  zdravotnický 

personál, na léky, diagnostiku a terapii, na zdravotnický materiál). Ukázalo se, že tvoří až 2/3 

z celkových  nákladů,  přičemž  rozhodující  položku  tvoří  personální  náklady  (přes  88  % 

z medicínských nákladů). Celkově se podíl personálních nákladů v následné a dlouhodobé 

péči pohybuje nad 70 % z celkových nákladů a má tendenci růst. Je vhodné uvědomit si, že 

se jedná o  celosvětový trend (cena práce celosvětově roste a ve zdravotnictví zvlášť) a že 

v obdobných zařízeních v zemích EU dosahuje už jejich podíl 80 % (Fiala, 2019). 

8.4 Výsledky

Výsledky nákladových analýz byly porovnány s úhradami zdravotních pojišťoven podle 

aktuální úhradové vyhlášky. Nejprve jsou uvedeny celkové náklady následné péče na 1 OD: 
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Tab. 8.6 Celkové náklady následné péče v Kč na 1 OD
Kód OD Celkem 0005, oš. 0021, psych. 0022, rehab. 0023, plicní 0024, LDN
Průměr 1789,50 1753,30 2041,10 2084,20 1927,90 1723,10
Medián 1726,10 1699,50 1950,60 1951,70 1806,90 1678,40
Doplňkové hodnoty: směrodatná odchylka 388; variační koeficient 21%.  

Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN ČR

Je ovšem třeba zdůraznit, že v praxi se nejedná o reálné náklady nebo reálnou cenu 

péče  za  1  OD,  ale  spíš  o  rozdělení  zdrojů  z úhrad  od  pojišťoven.  Z praxe  víme,  že 

zřizovatelé  obvykle  od  svých  zařízení  požadují,  aby  nešla  do  záporných  hodnot  (tzv. 

„červených čísel“),  přípustná je zpravidla  „kladná nula“.  Vedení  těchto  nemocnic  se tedy 

v prvé řadě snaží vyjít s danými příjmy a  kvalita může ustupovat do pozadí.  Už jsme si 

ovšem ukázali, že lze sotva najít ubytovací zařízení na komerční bázi, která by byla ochotna 

provozovat „hotel s plnou penzí“ za obdobné částky (cca 641 Kč na den) dlouhodobě a mimo 

veškeré  sezónní  „akce“.  U  úhrad  byla  jako  průměr  brána  úhrada  za  středně  těžkého 

pacienta,  tzv.  3.  kategorie  obtížnosti.  Jejich  zařazení  do  kategorií  je  dáno  „Sazebníkem 

výkonů“, viz následující tabulka:

Tab. 8.7 Zařazení pacientů do tzv. kategorií (zjednodušeno):

Kat
.

Charakteristika Stručná legenda

1 Soběstačný pacient Nezávislý, se stabilizovanou psychikou
2 Částečně  soběstačný 

pacient
Částečně soběstačný, příznaky duševní poruchy

3 Vyžadující zvýšený dohled Neschopný  pohybu  mimo  lůžko,  psychicky 
alterovaný

4 Imobilní pacient Zcela imobilní, závažná duševní porucha
5 Pacient v bezvědomí V bezvědomí, delirium; těžká duševní porucha

   Zdroj: vyhláška č. 201/2018 Sb. (zestručněno)

V následující tabulce jsou porovnány  náklady a úhrady od zdravotních pojišťoven. 

Úhrady  od  ZP  jsou  obvykle  nasmlouvány  individuálně mezi  zdravotní  pojišťovnou  a 

konkrétním zařízením a existují i rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami (v současnosti je 

úhrada za pacienty 3. – 5. kategorie jednotná pro celou ČR a všechny ZP). Následující tabulka 

uvádí zjištěné průměry. 
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Tab. 8.8 Porovnání nákladů a úhrad v následné péči v Kč na 1 OD
Kód OD Celk. průměr 0005, oš. 0021, psych. 0022, rehab. 0023, plicní 0024, LDN
Náklady 1789,50 1753,30 2041,10 2084,20 1927,90 1723,10
Úhrady 1649,10 1526,60 1814,90 1854,80 1675,80 1611,60
Rozdíl -140,40 -226,70 -226,20 -229,40 -252,10 111,50
Výn. : nákl. 92,2% 87,1% 88,9% 89,0% 86,9% 93,76%
Rentabilita záporná záporná záporná záporná záporná záporná
Doplňkové hodnoty u úhrad: směrodatná odchylka 197; variační koeficient 11,9%.  

      Zdroj: Analýza násl. péče AČMN, AN 
ČR

Pro  lepší  orientaci  v  úhradách  je  vhodné  doplnit  je  o  konkrétní  čísla  z úhradové 

vyhlášky č. 348/2016 Sb. na r. 2017: 

Tab. 8.9 Paušální sazba za OD pro pacienta ve 3. kategorii v Kč dle vyhl. č. 348/2016 Sb.
Kód OD Celk. průměr 0005, oš. 0021, psych. 0022, rehab. 0023, plicní 0024, LDN
Úhrady 1552,99 1271,35 1615,29 1992,38 1393,39 1492,56

Zdroj: Vyhláška č. 348/2016 Sb.

V tabulce  8.9  jsou  uvedeny  paušální  sazby  jednotlivých  typů  OD  pro  r.  2017,  které 

vyhláška  uvádí  jako  minimální  sazby.  Při  porovnání  vyhláškových  a  smluvních  úhrad 

můžeme vidět, že většina segmentů (s výjimkou rehabilitace) má i jako celek nasmlouvané 

vyšší sazby za OD, např. oš. lůžka o +250,25 Kč, psychiatrie o +199,61 Kč, LDN o +119,04 

Kč  atd.  Ani  ty  však  nestačily  na  pokrytí  nejnutnějších  nákladů  s ohledem  na  situaci 

v nákladových položkách a při rostoucích platech/mzdách.

Ze  závěrečného  porovnání  nákladů  a  úhrad  tedy  nelze  nevidět  pro  mnohé  možná 

překvapivý závěr, že následná a dlouhodobá péče je ztrátová jako celek i jako jednotlivé 

segmenty. V šetření vykázalo celkem 51 z 61 zařízení provozní ztrátu, jen 10 kladný nebo 

vyrovnaný výsledek. Zdravotní pojišťovny hradily z titulu zdravotního pojištění  v průměru 

kolem 92% nákladů a  rentabilita následné péče je záporná jako celek i  jako jednotlivé 

segmenty.

8.5 Diskuse – cena a úhrada následné a dlouhodobé péče

Předkládané  výsledky  nejsou  pro  odbornou  veřejnost  ničím  novým,  nicméně  bez 

„tvrdých dat“ nebylo možno s nimi pracovat. Šetření se nejprve zaměřilo na hotelové náklady 

včetně celodenní stravní dávky/diety a jejich cena se porovnávala se zařízeními ubytovacího 
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sektoru. Výsledky ukázaly, že i ve srovnání s relativně levnými komerčními „hotely/penziony 

s plnou penzí“ jsou zhruba o 50 % podhodnocené. Proto bez přiměřeného navýšení úhrad 

lze v následné péči sotva očekávat zlepšení ubytovacího a stravovacího standardu. 

U  nákladů  medicínských  byly  v prvé  řadě  sledovány  personální  náklady  na 

zdravotníky. Z údajů, potvrzených zjištěním ÚZIS (2019) vyplývá, že existují značné rozdíly 

mezi odměňováním v zařízeních krajů či MZ ČR (plat dle zákoníku práce v příspěvkových 

organizacích) a v soukromých (mzda jako smluvní plnění v akciových společnostech, s. r. o.) 

a dále i rozdíly mezi akutní a následnou péčí. Rozdíly se pohybují mezi 10 – 50 %. Ukázalo 

se, že i tato skupina nákladů, tj. „cena práce“ v následné péči je podhodnocená. To v praxi 

mj.  dokládají  četné  odchody zdravotnického  personálu  mimo  tento  segment,  případně  do 

zahraničí (ÚZIS, 2018), a ti kdo zůstanou, bývají přetížení a mají pak často tendence odejít 

také. Na otázku, proč zde stále ještě zdravotníci zůstávají, neexistuje žádná obecně platná a 

ekonomicky podložená odpověď.

Nepochybně  je  na  místě  položit  si  závěrem  otázku,  jaká  je správná  cena/úhrada 

následné a dlouhodobé péče.  Obecně se cena v ekonomii  stanovuje podle jednoduchého 

vzorečku:

Na jeho základě stanovují své ceny všichni dodavatelé zboží a služeb pro zdravotnictví a 

sociální sektor. Do výsledné ceny zakalkulují všechny fixní i variabilní náklady a přiměřenou 

míru zisku. Ta je usměrňována buď konkurencí, nebo úředním regulátorem (v ČR např. ceny 

energií atp.). Zdá se však, že při ztrátovosti a záporné rentabilitě (viz tab. 8.8) není pro zisk a 

jeho akumulaci v následné péči prakticky žádný prostor, často ani pro prostou reprodukci.

Výsledná cena za ošetřovací den  musí v prvé řadě odrážet reálně nutné náklady a 

podle šetření měla být v následné péči v r. 2017 kalkulována v součtu zhruba o 1 000 Kč/OD 

vyšší. Od této kalkulace by se měly odvíjet úhrady v následujících letech.

Také k této problematice se pro její závažnost ještě vrátíme v závěrečné diskusi.

Pokud chce ředitel dosáhnout vyrovnaného nebo kladného hospodářského výsledku, musí 

v této situaci kromě léčebné činnosti hledat další finanční zdroje. Kromě toho je třeba šetřit 

ve výdajích a nákladech všude, kde je to možné. V běžné praxi jde o kombinaci obojího. 

Doplňkovými finančními zdroji mohou být např.  dotace zřizovatele nebo jiné grantové 

zdroje – obě složky jsou ovšem nenárokové a nelze s nimi počítat jako s trvalým příjmem. 

Také je nedostanou všichni, výhodu mají příspěvkové organizace zřizované územními celky 

nebo MZ ČR, které je buď dotují (dotace z krajů), případně oddlužují (opakované dotace MZ 

fakultním nemocnicím).  Tak ovšem  vznikají faktické nerovnosti,  a to zpravidla  na úkor 

pacientů a personálu nedotovaných zařízení,  placených pouze ze zdravotního pojištění. 
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Dále  některá  zařízení  vybírají  doplatky od  pacientů,  obvykle  v  řádu  několika  set  Kč  až 

jednoho tisíce na 1 OD, zpravidla jde o zařízení soukromá. Pokud je následná a dlouhodobá 

péče provozována v rámci akutních nemocnic, pak je možno vyrovnat ztrátu z následných 

lůžek ze ziskových oborů (mezi „lukrativní obory“, přinášející nemocnicím zisk patří např. 

lékárny, laboratoře aj.), někdy je možno provozovat doplňkový prodej atp. 

Je na místě otázka, zda není důležitějším úkolem manažerů nemocnic postarat se zejména 

o  kvalitu  péče pro  své  pacienty,  než  se  snažit  získávat  (často  s obtížemi)  prostředky  na 

zajištění aspoň nejnutnějšího provozu.

9. Ekonomické analýzy domácí ošetřovatelské péče

9.1 Úvod

V současnosti  je  domácí  péče  (DP)  v ČR  poskytována  na  základě  zákona  o 

zdravotních službách č. 372/2011 Sb. Dlouholetá tradice může být jedním z důvodů, proč 

dnes u nás značnou část poskytovatelů domácí péče („agentury DP“) tvoří oblastní zařízení 

katolické  Charity  či  evangelické  Diakonie,  které  jsou  v některých  oblastech  ČR dokonce 

jejími dominantními poskytovateli. 

V předlistopadových dobách v Československu existoval institut „geriatrické sestry“, 

který svým zaměřením na seniory asi nejvíc odpovídal činnosti dnešní sestry v domácí péči. 

Byl zřízen jako organizační opatření Ústavů národního zdraví (ÚNZ) v r. 1971. Ty měly ze 

zákona územní  působnost  v okresech  a  krajích  a  v  jejich  rámci  pak  ve  vyčleněných 

zdravotních  obvodech.  Kromě  tehdejší  obvodní  sestry  zde  na  0,5  úvazku  působila  také 

geriatrická sestra, mezi jejíž úkoly patřilo mj. i dvakrát za rok navštívit všechny občany starší 

65 let. Bez zajímavosti není, že dle některých rozpisů služeb měla za poloviční pracovní dobu 

navštívit denně až 10 pacientů (Fiala, 2019). Kromě ní chodily do terénu ještě dětské sestry, 

ženské sestry a sestry obvodních, příp. závodních lékařů. (Holmerová et al., 2015; Říhová, 

2015)

Výrazný pokles nemocničních lůžek a stagnace až lehký pokles lůžek dlouhodobých a 

následných (viz kap. 7) by se měl  promítnout do terénní  péče, zvlášť s ohledem na to, že 

obložnost následných lůžek se pohybuje kolem 90 % a více, což znamená, že její kapacity 

jsou prakticky po celý rok naplněny. V systému dlouhodobé péče, doléčování a ošetřování po 

propuštění do domácího prostředí z akutní i následné péče už zbývá jen  lépe a více využít 
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sester v domácí péči. Vhodnou variantu představuje také  hospicová domácí péče, která je 

v současné době ve fázi pilotního projektu hrazena z titulu veřejného zdravotního pojištění 

(tzv. „signální kód“). 

Podle údajů Charity ČR (Fiala, 2019) obstarají sestry v domácí péči kolem 150 tis. 

pacientů ročně, což je mj. víc, než činí stávající lůžková kapacita českého zdravotnictví a toto 

číslo se stárnutím populace dále poroste.  Náklady na tyto sestry (resp. na „domácí péči“, 

kterou zajišťují) ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění činily dle údajů Analytické komise 

dohodovacího řízení (AKDŘ) v r. 2018 celkem 2 007 mil. Kč, což je 0,7 %  z celkových 

286,2 mld. Kč vydaných v tomto roce všemi zdravotními pojišťovnami v ČR na zdravotní 

péči.

Graf 9.1 Náklady ZP na domácí péči 2013 – 2018 (kódy 911, 914, 916, 921, 925) v mil. Kč 

Zdroj: AKDŘ, 2019

Každodenní praxe ukazuje, že domácí péče v ČR je v současnosti důležitou i žádanou 

službou nemocným, kteří potřebují doléčení (převazy, odběry aj.), příp. se jedná o chronicky 

nemocné,  kteří  se  o  sebe  nedokáží  sami  postarat  např.  v důsledku  vážného  zdravotního 

deficitu,  avšak  není  nutné,  aby  byli  v lůžkovém  zařízení  s 24  hodinovou  přítomností 

odborného personálu. Ve většině případů jsou pacienti raději doma. Domácí péče je vhodná i 

tam,  kde se o pacienta  může částečně postarat  rodina,  avšak kvůli  řadě různých okolností 

(zaměstnání, vzdálenost aj.) není schopna tuto péči převzít na celý den a sedm dní v týdnu.

Formálně  předepisují  domácí  péči  svým  pacientům  praktičtí  lékaři,  příp.  lékaři 

lůžkových oddělení na prvních 14 dnů po propuštění z akutní či následné péče. Není to péče 

vyžádaná  (indukovaná),  která  by  byla  regulovaná  nebo  penalizovaná  zdravotními 

pojišťovnami. Je však třeba připustit, že v praxi se někteří praktičtí lékaři zdráhají tuto péči 
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předepsat v obavě,  že by mohli  být  vystavení  pozdější  regulaci  či  penalizaci  ze  strany 

pojišťoven (viz šetření, 2019). V důsledku tohoto „administrativního šumu“ může být proto 

v některých případech hůře dostupná. (Holmerová, 2015; Iliffe et al., 2019) 

9.2 Metodika a cíle

Předkládaná  nákladová  analýza  se  snaží  vyplnit  mezeru  v chybějících  informacích  na 

mikroekonomické úrovni přímo u poskytovatelů domácí péče, neboť u nás ještě nikdy 

provedena nebyla a nesleduje je ani MZ ČR ani pojišťovny. Dala tak možnost zjistit aktuální  

nutné náklady,  vznikající přímo v terénu a modelovat je napříště např. při zvýšení inflace, 

mezd atp. Šetření bylo doplněno o bilanci výnosů a nákladů, čímž byly přímo z primárních 

dokladů  z  terénu  získány  informace  i  o  tom,  jak  jsou  nastaveny  úhrady  od  pojišťoven. 

Nákladové i  výnosové položky byly  sbírány z účetně uzavřeného  roku 2018  z primárních 

účetních dokladů a z „výkazů zisků a ztrát“ (tzv. výsledovka).

Byly osloveny všechny zastřešující instituce domácí péče v rámci dohodovacího řízení. 

Sběr dat začal  v květnu 2019 a byl  ukončen v září  2019. Šetření  se zúčastnilo  celkem 76 

zařízení domácí péče, z nichž relevantní údaje zaslalo do ukončení sběru dat 72 zařízení. 

Za účelem analytického šetření byla sestavena základní analytická osnova jednotná pro 

všechny účastníky šetření a byla analogická analýze nákladů v následné a dlouhodobé péči 

(Fiala,  2019).  I  zde  je  vhodné podotknout,  že syntetická účetní  evidence  (laicky řečeno 

„účetnictví“)  je  v ČR upravena zákonem (viz  výše),  zatímco analytická  nikoliv,  a  je  tedy 

ponecháno čistě na vůli jednotlivých subjektů, zda vůbec a jak si ji zavedou. Právě z toho 

důvodu bylo nutné stanovit pro všechny jednotný postup.

Bylo  sledováno  celkem  14  nákladových  položek,  rozčleněných  do  dvou  základních 

skupin. Jednu skupinu tvořily  režijní náklady (pronájmy, energie, administrativa, vedení a 

účetnictví  atp.),  ve  druhé  byly  sledovány  „ošetřovatelské“  náklady,  tj.  na  sestry  a 

zdravotnický  materiál  atp.,  jejichž  hlavní  složku  ovšem tvoří  osobní  náklady na  terénní 

sestry.  To mj.  dovolilo  nepřímým způsobem orientačně vyčíslit  i  jejich průměrné mzdy a 

ověřit  stesky agentur  domácí  péče  na  jejich  malou  konkurenceschopnost  vůči nemocniční 

péči. Dále byly sledovány výkony a výnosy, které jsou stanoveny v „Seznamu zdravotních 

výkonů“  s přiřazenými  časy  a  bodovými  hodnotami.  Tím byla  získána  všechna  potřebná 

relevantní analytická data.
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Tab. 9.1 Některé výkony sestry v DP v r. 2018 dle „Sazebníku“ v bodech a v Kč

Č. Položka výkonu Bodů Kč Ročně Měsíčně
1. Typ I. (06313) – 30 min. 169 172,40
2. Typ II. (06315) – 45 min. 255 260,10
3. Typ III. (06317) – 60 min. 339 345,80
4. Typ IV. (06318) – 15 min. 86 87,70
5. 06333 – injekce 5 5,10
6. 06327 – stomie 23 23,50
7. 06329 – převaz 21 21,40
8. 06323 – odběry 15 15,30
9. 06331 – cévkování 22 22,40
10
.

Práce v noci a ve svátek 100 102,00

11
.

Ostatní výkony

VÝKONY CELKEM
VÝKONY NA 1 ÚVAZEK

Zdroj: Analýza domácí péče

9.3. Analýza

Údaje z  výsledných 72 subjektů domácí péče byly zpracovány do souhrnných tabulek, 

v nichž byl hodnocen vždy průměr a medián. Ostatní charakteristiky jako rozptyl, směrodatná 

odchylka, variační koeficient atp. měly pouze doplňující (resp. verifikující) charakter a nejsou 

ve  výsledných tabulkách  uvedeny.  Zjištěné  hodnoty  byly  průběžně  konzultovány 

s vedoucími  pracovníky  zastřešujících  organizací,  kteří  měli  možnost  je  komentovat  a 

upřesňovat (zpětná vazba). 

Ukázalo se, že jednotlivé instituce domácí péče jsou obvykle menší subjekty disponující 

pouze  několika  pracovníky.  To odpovídá  převažujícím potřebám v menších  městech  a  na 

venkově, kde je důležitá mj. i dostupnost pro pacienty a nepříliš velká dojezdová vzdálenost 

pro sestry. Zjištěné údaje jsou uvedeny v tab. 9.2.

Tab. 9.2 Průměrný počet pracovníků na jednu organizaci DP v r. 2018

Pracovníci Průměr Medián

Průměrný počet pracovníků celkem 15,6 10,5

Průměrný počet přepočtených úvazků 8,5 6,5

- z toho terénní pracovníci celkem 11,1 8,0

- z toho přepočtené úvazky terénních pracovníků 7,6 5,9

     Zdroj: Analýza domácí péče
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Jedna organizace  disponovala v průměru 15,6 fyzických pracovníků (medián 10,5), 

což  činilo  8,5  přepočtených  úvazků (medián  6,5).  Průměrný  počet  fyzických  „sester 

v terénu“ v jedné jednotce činil 11,1(medián 8,0), ale jen 7,6 přepočtených úvazků (medián 

5,9). 

Největší poskytovatel měl 71 pracovníků (jednalo se o krajské město), avšak při pouhých 

23,8  úvazku.  Z celého  šetření  bylo  tedy  jasně  patrné,  že  domácí  péče  je  typickým 

zaměstnáním na částečný úvazek. Dalo by se říci, že to odpovídá trendům v zemích EU-15, 

zejména  ohledně  zaměstnávání  žen.  Nejmenší  subjekt  disponoval  dvěma osobami  při  1,1 

úvazku.  Průměrná  výše  úvazku v domácí  péči  se  pohybovala  mezi  0,4  –  0,5.  Z dalších 

nákladových údajů a celkových výdajů pojišťoven lze odhadnout celkový počet úvazků v DP 

v rozpětí mezi 3 – 3,5 tisíci, tj. kolem 6 – 8 tis. fyzických osob.

Ze zjištěných údajů plyne ještě jeden zajímavý a pro praxi významný údaj: na 7,6 úvazků 

terénních  pracovníků  bylo  třeba  0,9  úvazku  vedoucích  pracovníků.  To  znamená,  že 

k organizaci, řízení a koordinaci 8 – 9 sester v terénu bylo zapotřebí zhruba jednoho úvazku 

vedoucí sestry, což je přibližně srovnatelné s jednou staniční sestrou na lůžkovém oddělení. 

Tento úvazek je třeba připočíst na vrub režie. Výsledné hodoty jsou uvedeny v následujících 

tabulkách.

9.4. Výsledky

Výsledky vlastní nákladové analýzy v hlavním členění i podle jednotlivých položek jsou 

uvedeny v následující tabulce.

Celkové režijní náklady za měsíc činily u jedné organizace v průměru 114,3 tis. Kč, ale 

hodnota mediánu byla jen 82,9 tis. To ukazuje na značné rozdíly a určitou nerovnoměrnost ve 

velikosti organizací, na níž jsme poukázali již při sledování průměrné velikosti subjektů. Při 

přepočtu na %  tvořily režijní náklady kolem 25 % celkových nákladů (24,8 %). Jeden 

pracovník v terénu musel tedy svou ošetřovatelskou prací (výkony) „vydělat navíc“ 15,1 tis. 

Kč (průměr) resp. 14,1 tis. Kč (medián).
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Tab. 9.3 Průměrné měsíční náklady na jednu organizaci DP v r. 2018 v Kč

Režijní/nepřímé náklady
Průměr v 

Kč
%

Medián v 
Kč

%
% z celk.

nákl.
Pronájmy – kanceláře, sklady aj. 4 002,60 3,5 1 862,50 2,3 0,6

Režie – el., teplo, voda, úklid atp. 3 990,80 3,5 2 945,90 3,6 0,9

Kancelářské potřeby, spoje atp. 6 331,90 5,5 4 389,20 5,3 1,3

Služební prádlo, OOP 980,20 0,9 543,10 0,7 0,2

Doprava – MHD, PHM, pojistné aut aj. 29 596,50 26,0 21 753,40 26,2 6,5

Fin. plnění – ost. pojistné, stravenky aj. 5 843,60 5,1 4 282,00 5,2 1,3

Opravy, údržba, odpisy 10 087,00 8,8 5 732,80 6,9 1,7

Školení, vzdělávání, odb. literatura 1 648,10 1,4 1 333,90 1,6 0,4

Účetní, ekonomické a právní služby 7 795,50 6,8 3 668,30 4,4 1,1

Ostatní režijní nákl. – specifikovat 8 109,80 7,1 5 111,10 6,1 1,5

Osobní nákl.  na admin. a vedení 35 938,60 31,4 31 284,30 37,7 9,3

Celkem režijní/nepřímé náklady 114 324,60 100,0 82 906,50 100,0 24,8

Celk. režijní nákl. na 1 prac. v terénu 15 122,30 --- 14 099,80 --- ---

  

Náklady na přímou péči
Průměr v 

Kč
%

Medián 
v Kč

%
% z celk.

nákl.
Osobní – hrubé mzdy, odvody, přesč. 291 247,10 94,0 243 733,30 97,0 73,0

Spotřební zdravotní materiál (SZM) 13 422,20 4,3 7 479,00 3,0 2,2

Ostatní nákl. na přímou péči – specif. 5 062,90 1,6 0,0 0,0 0,0

Celkem náklady na přímou péči 309 732,30 100,0 251 212,30 100,0 75,2

Celkem  náklady  na  přímou péči  na  1 
pracovníka v terénu

40 969,90 --- 42 723,20 --- ---

  

CELKEM NÁKLADY: 424 056,90 100,0 334 118,90 100,0 100,0

CELK. NÁKLADY na 1 prac. v terénu: 56 092,20 --- 56 822,90 --- ---

Zdroj: Analýza domácí péče

Největší položky z nepřímých nákladů tvořily v každém případě náklady na vedení a 

administrativu, a to 35,9 tis. Kč (průměr), resp. 31,2 tis. Kč (medián). Lze hovořit přibližně o 

1/3 režijních nákladů. Druhou nejvýznamnější položkou byly náklady na dopravu, a to. 29,6 

tis.  Kč (resp.  21,7 tis.  Kč).  Tato  položka  zasahuje do rozpočtu  organizace  asi  1/4,  avšak 

nezahrnuje mzdové náklady sestry. Z dalších rozpočtových položek to jsou náklady na opravy 

a údržbu (cca 7 – 8 %), kancelářské potřeby (5 – 6 %), účetní,  ekonomické či  právnické 

služby  (5  –  6  %),  pojištění  a  finanční  plnění  (kolem  5  %)  a  skupina  ostatních,  jinde 

nezařazených nákladů (6 – 7 %). Ostatní náklady jako pronájmy, energie, školení, služební 

prádlo atp. hrají jen okrajovou roli.
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Z nákladů na přímou péči hrají dominantní roli osobní náklady, a to 94 % (průměr), 

resp. 97 % (medián). Druhou sledovanou položkou byl spotřební zdravotní materiál (SZM), 

na nějž subjekty vydávaly měsíčně 13,4 tis.  Kč (průměr),  resp.  7,5 tis.  Kč (medián),  což 

znamená pouhá 4,3 % (resp. 3 %) z přímých nákladů. 

Analýzy tedy ukázaly, že v terénní péči tvoří  režijní náklady kolem 1/4 celkových 

nákladů, zatímco převážnou část, kolem 75 % činí přímé náklady (73 % mzdy a 2 % SZM).

Dále  jsme  sledovali,  jak  vysoké  byly  celkové  měsíční  náklady na 1  pracovníka 

v terénu. Zjistili jsme, že to bylo 41,0 tis. Kč (průměr), resp. 42,7 tis. Kč (medián). Lze z této 

částky určit průměrnou mzdu na 1 sestru v terénu? Jen orientačně, neboť nevíme, jaký podíl 

z této částky tvoří přesčasy, práce o nedělích, svátcích či noční směny. Z výsledné tabulky lze 

odvodit, že mzdové náklady na 1 sestru v terénu činily 39,7 tis. Kč (průměr), resp. 41,4 tis. Kč 

(medián). Při celkové hrubé mzdě kolem 30 tis. Kč včetně všech příplatků, přesčasů aj. + 34 

% odvodů na zdravotní a sociální pojištění (10,2 tis. Kč) dostáváme celkem 40,2 tis. Kč. To 

zhruba odpovídá zjištění v našem šetření.

Dále podle údajů ÚZIS z r. 2017 tvořil  sestře u lůžka v r. 2017 základní tarif 62 % 

platu, resp. 65 % mzdy, zatímco ostatní složky (osobní hodnocení, přesčasy, svátky atp.) 38 % 

(resp.  35  %).  U  terénních  sester je  dle  sdělení  poskytovatelů  asi  poloviční  podíl 

mimotarifních složek oproti sestrám u lůžka (méně služeb a přesčasů, nižší osobní příplatky). 

Tím se  dostáváme  přibližně  na základní  hrubou  mzdu 20  –  25  tis.  Kč,  což  víceméně 

potvrzuje údaje Charity ČR. V chudších venkovských regionech se tak mohla pohybovat i 

mezi  18  –  20  tis.  Kč,  ve  větších  městech  (konkurence  nemocnic)  musela  být 

zpravidla dorovnávána cca do 25 tis.  Kč i výše, obvykle z jiných, blíže nespecifikovaných 

zdrojů zřizovatele. 

Pro celkovou představu o odměnách sester ve zdravotnictví je vhodné doplnit, že ÚZIS 

uváděl v r. 2017 (období šetření) u sester v akutní péči průměrný plat 36,7 tis. Kč, resp. mzdu 

31,3 tis. V r. 2018 stouply platové tarify nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o dalších 10 % (tj. 

v průměru na 40,4 tis. Kč), mzdy adekvátně méně. Průměrný plat v ČR ve 4. kvartále 2018 

činil dle ČSÚ 33 840 Kč. (Na konci r. 2020 činila dle ČSÚ průměrná mzda v ČR 38 525 Kč 

s mediánem 32 870 Kč.) 
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9.5. Diskuse, závěry

K posouzení ekonomiky domácí péče bylo třeba vyhodnotit celkové měsíční náklady a 

porovnat je s výnosy. Celkové náklady činily u jedné organizace 424,1 tis. Kč (průměr), resp. 

334,1 tis. Kč (medián). V přepočtu na 1 pracovníka to bylo 56,1 tis. Kč (průměr), resp. 56,8 

tis. Kč (medián).

Mezi  sledovanými  výkony  dle  „Sazebníku  výkonů“  dle  aktuální  úhradové  vyhlášky 

převažovaly výkony ohodnocené časem trvání (nejčastěji 30 a 45 min.) a tvořily asi 2/3 všech 

vykazovaných  výkonů.  Ostatní  výkony  (převazy,  stomie  aj.)  byly  víceméně  doplňkové. 

Celkové výnosy činily v průměru 419,8 tis.  Kč (medián 314,2 tis.  Kč) a v přepočtu na 1 

pracovníka 55,5 tis. Kč (průměr), resp. 53,4 tis. Kč (medián). Přes 90 % z nich tvořily úhrady 

od pojišťoven.

Rentabilita neboli ziskovost je dána poměrem výnosů a nákladů a ukazuje, nakolik ta 

která činnost přináší zisk, případně ztrátu. Z uvedených údajů vyplývá, že poměr výnosů a 

nákladů domácí péče je menší než 1, a to v přepočtu na procenta 98 % (průměr), resp. 92 % 

(medián). Z toho plyne, že  rentabilita je záporná a domácí péče jako celek je ztrátová. 

V rámci šetření byly modelovány náklady podle odměn sester v nemocnicích dle aktuálních 

údajů ÚZIS. Model ukázal, že v tom případě by se ztráty domácí péče ještě prohloubily a 

rentabilita, resp. ztrátovost by klesla až na 72,9 % (resp. na 69,5 %).

Zde je vhodné a zajímavé zmínit, že k podobným výsledkům dospěl i Procházka a kol., 

který poněkud jinou bilanční metodou posuzoval ekonomickou rentabilitu terénních služeb o 

rok dříve, v rámci účetního roku 2017. (Holmerová, 2018) Pro své výpočty použil „Seznamu 

výkonů“  dle  aktuálně  platné  „úhradové  vyhlášky“  č.  348/2016  Sb.  a  porovnával  možné 

výnosy a náklady na jednu zdravotní sestru v terénu. Přitom zdravotní sestra v terénu musí být 

plně kvalifikovaná a svým vzděláním a praxí musí odpovídat zákonu č. 96/2004 Sb. a vyhl. č. 

99/2012 Sb. (tzv. „zdravotní sestra bez odborného dohledu“).

Ve smyslu citované legislativy vycházel Procházka z pracovní doby sestry,  z nejčetněji 

vykazovaného výkonu (tzv. „typ č. II.“ – doba trvání 45 min., viz též tab. 9.1), z dopravních 

nákladů atd.  Tento  vzorový výkon byl  v r.  2017 ohodnocen částkou Kč 259,-  a  dopravu 

(přesuny mezi pacienty) bylo možno účtovat paušálem ve výši Kč 28,- s průměrnou dobou 

trvání  15  min.  Tyto  výkony  se  dále  mohly  kombinovat  s lokálními  převazy,  odběrem 

biologického  materiálu  atp.  (ty  podle  zjištění  Fialy,  2019  činily  v průměru  8  –  10  % 
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z celkových výkonů). Tím dospěl k celkovým možným výnosům v průměrné výši 287 Kč na 

jednu hodinu. 

Při hodnocení nákladů na jednu sestru vycházel z jejího průměrného platu podle tarifních 

tabulek platných v r. 2017, příplatků a osobního ohodnocení. Její průměrný měsíční hrubý 

plat  tak ohodnotil  částkou Kč 28 160,-. Celkový roční náklad na ni pak vyšel  337 tis Kč 

(zaokrouhleno), a včetně odvodů 459 tis. Kč. K této částce dále připočítal 20 % režii agentury 

DP (administrativa,  řízení  atp.)  a  došel  k celkovému nákladu 551 tis.  Kč na jednu sestru 

v terénu za rok. Fiala (2019) při svém šetření v terénu zjistil nižší reálné platy než tabulkové 

(viz výše).

Z této částky a fondu roční pracovní doby dospěl Procházka k průměrnému hodinovému 

nákladu na jednu zdravotní sestru v terénu ve výši 409 Kč. Poté porovnal výnosy a náklady na 

hodinu a dospěl k závěru, že celková ztráta na jednu hodinu práce sestry činila 122 Kč. Tím 

také  zde  vyšel  celkový  hospodářský výsledek  jako „ztráta“,  neboť obdobně jako u  Fialy 

výnosy pokrývaly náklady jen asi ze 70 % a rentabilita se ukázala jako záporná. 

Při porovnání lůžkové a terénní péče se ve světle těchto zjištění ukazuje, že odhadované 

denní náklady na terénní péči se pohybovaly v letech 2017 – 2018 při třech návštěvách DP 

průměrně  mezi  800  –  1 200  Kč  na  jeden  ošetřovací  den  (OD),  přičemž  ovšem  pacienti 

v domácí  péči  museli  být  aspoň  v základních  úkonech  běžného  života  soběstační 

(sebeobsluha,  toaleta  atp.)  nebo  museli  počítat  s dopomocí  svých  blízkých  (Fiala,  2019; 

Holmerová, 2018).

Appendix „pod čarou“ - praktický výstup analýz:

Jak již bylo uvedeno, sběr dat pro analýzy domácí péče za uzavřený účetní rok 2018 proběhl od 5/2019 do 

11/2019 a během léta 2019 už byly známy první výsledky. Již předtím (4/2019) byly zveřejněny výše uvedené 

výsledky analýz v následné lůžkové péči. Představitelé obou segmentů s nimi byli průběžně seznamováni kvůli 

zpětným vazbám a upřesňování údajů. 

Nemusí  být  náhodou,  že  se  v průběhu  roku  2019  při  jednáních  o  úhradách  na  r.  2020  v  rámci  tzv. 

„dohodovacího řízení“ (viz jednací řád dle zák. č. 48/1997 Sb.) tyto segmenty s pojišťovnami nedohodly kvůli 

nedostatečné výši úhrad. Po řadě podzimních jednání (za účasti premiéra a ministra zdravotnictví ČR) byly 

poté  úhrady v domácí  péči  na  r.  2020 asi  o  20  % navýšeny.  (Výrazně  mírnější  navýšení  proběhlo  také  v  

lůžkových zařízeních dlouhodobé a následné péče.) Nakolik toto navýšení reflektuje zjištěné finanční deficity 

v těchto  segmentech,  ukáže  až  praxe  a  závěrečné  vyúčtování za  r.  2020,  které bude  k dispozici  zhruba 

v polovině r. 2021.  Mezitím však proběhla a stále ještě probíhá covidová pandemie, která způsobila značné 

49



výpadky v celém segmentu následné a dlouhodobé péče (někde až o 46 %, šetření  AČMN, 2021),  přičemž 

domácí péče takové poklesy nezaznamenala. Její celkové dopady budou známy až v průběhu r. 2022.

      10. Možnosti a meze domácích a mezinárodních statistik

10.1 Systém zdravotních účtů 

Jak již bylo řečeno, dlouhodobá péče je dnes v celém světě značně sledovanou oblastí 

zdravotních a sociálních služeb. Stalo se z ní dokonce důležité odvětví národních ekonomik. 

Zejména ve vyspělých zemích zde vidíme prudký růst výdajů, nejvíc kvůli stárnutí populace a 

novým technologiím prodlužujícím život. Vlády nejen v ČR a EU mají obavy o dostatečné 

budoucí zdroje, neboť se na ni v řadě vyspělých zemí vydávají už tři i více procent z HDP 

(viz též kap. 7, str. 24). V méně vyspělých a rozvíjejících se ekonomikách je ovšem jen těžko 

kvantifikovatelná,  neboť  je  z velké  části  poskytována  jako  péče  neformální,  tj.  obvykle 

rodinnými příslušníky nebo příbuznými. 

Mezinárodní srovnání je ve zdravotnictví, v sociálních službách i v dlouhodobé péči na 

rozhraní obou těchto segmentů značně obtížné, neboť různé státy používají různé metody na 

měření jejích nákladů i na její financování. Z toho důvodu byla vytvořena jednotná statistická 

metodika v podobě  Systému zdravotních účtů  (System of Health Accounts).  Vznikla ve 

spolupráci  OECD,  WHO  a  EUROSTAT  v r.  2000  (verze  SHA  1.0)  za  účelem  lepšího 

mezinárodního srovnávání výdajů na zdravotnictví a částečně i na sociální péči. Postupně se 

zavádí v zemích EU a OECD. V r. 2011 byla přijata novelizovaná verze (SHA 2011); i ta se 

průběžně  aktualizuje  a  upřesňuje.  Evropská  komise  za  tím  účelem  vydala  nařízení  EC 

2015/359, na jehož základě mají všechny země EU povinnost předkládat od r. 2015 údaje o 

výdajích na dlouhodobou péči  (Long-term care,  LTC) podle novelizované metodiky SHA 

2011.  Vydává  je  také  ČSÚ.  I  tak  je  často  obtížné  takto  publikovaná  data  mezi  sebou 

srovnávat, neboť organizace, legislativa a financování zdravotní a sociální péče patří do 

výlučných kompetencí jednotlivých států. 

Není ovšem úplně jednoduché dobrat se shodných výsledků ani  v rámci jednoho státu, 

neboť  např.  i  v  ČR chybí  jednoznačná  kritéria pro  zařazení  některých  položek,  jak  si 

ukážeme dále. Různé instituce mohou mít totiž na ně různé pohledy jak obsahově, tak i co se 

týče jejich vykazování  – u nás např.  Ústav zdravotnických informací  a  statistiky (ÚZIS), 
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Český  statistický  úřad  (ČSÚ),  MPSV,  MZ  ČR,  zdravotní  pojišťovny,  výzkumné  ústavy, 

odborná  pracoviště,  univerzity,  asociace  nemocnic  aj.  Je  tedy třeba  i  s  verzí  SHA 2011 

pracovat  velmi  obezřetně,  dále  ji  aktualizovat  a  precizovat.  Její  základní  klasifikace  je 

uvedena v následující tabulce:

Tab. 10.1 Klasifikace funkcí zdravotní péče dle SHA 2011

Základní  klasifikace  funkcí 
zdravotní péče 
HC. 1 Léčebná péče
HC. 2 Rehabilitační péče
HC. 3 Dlouhodobá péče (zdravotní)
HC. 4 Doplňkové zdravotní služby (nespecifikované podle druhu)
HC. 5 Zdravotnické zboží (nespecifikované podle funkce)
HC. 6 Preventivní péče
HC. 7 Provádění a finanční správa zdravotnických programů
HC. 9 Ostatní služby zdravotní péče jinde neklasifikované

Doplňkové  položky:  položky 
výkaznictví
HC. RI. 1 Celkové výdaje za léky
HC. RI. 2 Tradiční, doplňková a alternativní medicína
HC. RI. 3 Prevence a veřejné zdravotnické služby (podle SZÚ 1.0)

Doplňkové položky: související se 
zdravotní péčí
HCR. 1 Dlouhodobá péče (sociální)
HCR. 2 Podpora zdraví s multi-sektorálním přístupem

      Zdroj: SHA 2011

Samotná dlouhodobá péče je podrobněji klasifikována v další tabulce 10.2:

Tab. 10.2 Klasifikační třídy dlouhodobé péče dle SHA 2011

HC. 3 Dlouhodobá péče (zdravotní)

HC. 3.1 Lůžková dlouhodobá péče
HC. 3.2 Denní dlouhodobá péče
HC. 3.3 Ambulantní dlouhodobá péče
HC. 3.4 Domácí dlouhodobá péče

Související se zdravotní péčí

HCR. 1 Dlouhodobá péče (sociální)
HCR. 1.1 Dlouhodobá péče naturální – v podobě naturálních sociálních služeb
HCR. 1.2 Peněžité dávky dlouhodobé sociální péče

    Zdroj: SHA 2011
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Podle ČSÚ (Výsledky zdravotnických účtů, 2020) činily v r. 2018 celkové výdaje na 

dlouhodobou péči v ČR 80,2 mld. Kč, z čehož 56,7 mld. Kč připadalo na její zdravotní část 

(70 %) a 23,5 mld. Kč (30 %) na sociální. To činilo kolem 1,5 % českého HDP (viz tab. 6.1,  

str. 21), ale z dalších údajů vyvozených striktně podle metodiky SHA 2011 lze patrně odvodit, 

že  se  jedná  spíš  o  částku  maximalistickou  (nahodnocenou).   Rozhodující  část  (až  84  %) 

připadlo na lůžkovou a domácí dlouhodobou péči.  Jedná se tedy o hlavní objemy veškeré 

poskytnuté  dlouhodobé  péče  v ČR.  Z řady  příčin  není  ovšem  zcela  jasné,  zda  tomu  tak 

doopravdy je (viz dále).

Klasifikací funkcí (druhů) dlouhodobé péče se zabývá metodika SHA 2011 v části I., 

kapitole 5. metodického manuálu.

10.2 Kapitálové výdaje a jejich problematika  

Prvním  problematickým  momentem  jsou kapitálové  výdaje,  tj.  investice  a  jejich 

amortizace v podobě odpisů. Citovaná mezinárodní metodika do celkových výdajů zahrnuje 

zásadně  pouze  běžné  výdaje/náklady (tj.  provozní,  neinvestiční),  a  nikoliv  kapitálové 

(investiční). Tak k tomu přistupuje i ČSÚ. Zcela  jiná je ovšem česká účetní a úhradová 

praxe, týkající se nejen dlouhodobé péče, ale zdravotnictví a sociální péče obecně. 

Tak např.  první  polistopadový „Sazebník  výkonů s bodovými  hodnotami“  ministra 

Bojara z r.  1992 počítal  skutečně  pouze s úhradou provozních nákladů a byl  doplňován 

centrálními zdroji (stát, kraj atp.), kryjícími zejména kapitálové výdaje, tj. zejména investice 

(hodnota  bodu  na pokrytí  provozních  nákladů  byla  v r.  1992  nastavena  na  0,24  Kčs). 

V dalších letech se podíl úhrad dle „Sazebníku“ postupně zvyšoval a ruku v ruce s tím klesal 

podíl centrálních veřejných zdrojů. Tím se některé investice, tj. kapitálové výdaje začaly víc 

a víc promítat do běžných nákladů/úhrad jak v ambulancích, tak i v některých lůžkových 

zařízeních. Tento způsob platí v akcentované podobě v podstatě až do současnosti ve smyslu 

každoročně vydávaných „úhradových vyhlášek“ a „Seznamu zdravotních výkonů“. 

Problém tkví v tom, že tyto úhrady zahrnují také odpisy hmotného i nehmotného 

investičního majetku ve smyslu zákona o účetnictví, viz např. kapitola 7 vyhl. č. 268/2019 

Sb.,  „obsah  režie“  platného  „Seznamu“  pro  r.  2020  (str.  72  a  n.).  Výsledkem je,  že  do 

běžných (nekapitálových) nákladů/úhrad a účetnictví jsou v ČR započteny také kapitálové 

výdaje.  Tak  např.  v ambulancích  to  mohou  být  přístroje  v hodnotě  v  řádu  miliónů  Kč, 
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v úhradách některých nemocnic se objeví i odpisy budov a drahé medicínské techniky v řádu 

miliard Kč a v rámci  domácí  péči jsou např. hrazeny i  odpisy za auta v řádu statisíců až 

miliónů Kč. 

Tyto  náklady,  včetně  započtených odpisů se pak objevují  ve  výkazech o  běžných 

výdajích systému veřejného zdravotního pojištění atd. a ve všech úhradách jednotlivým 

poskytovatelům,  avšak  jsou  sem  započteny  jako  provozní,  neinvestiční  výdaje. 

Nevyhnutelným důsledkem je fakt, že pak i naše statistické instituce pracují se zkreslenými 

údaji, byť získanými z oficiálních a důvěryhodných zdrojů. Naproti tomu, jak známo, např. 

v německy mluvících zemích (Rakousko, Německo) jdou investice zejména do nemocničních 

budov a „těžké“ medicínské  techniky přímo z centrálních zdrojů (spolek,  země,  město  → 

nemocnice) a vůbec se v účetnictví poskytovatelů, pojišťoven, tj. ani v běžných provozních 

nákladech systému neobjeví. Tím jsou jejich reálné výdaje na zdravotnictví v mezinárodních 

srovnáních  ve skutečnosti nižší než údaje naše, které nejsou, a ani nemohou být žádným 

způsobem účetně očištěny od odpisů, zakalkulovaných přímo do ceny výkonu (Fiala, 2019).

S tím dále souvisí i problematika DPH a dotačních programů a titulů státu či krajů. 

Jak známo, v ČR nejsou zdravotní a sociální služby dle zákona o účetnictví zatíženy daní 

z přidané hodnoty a pokud v jiných zemích buď částečně, nebo plně jsou, pak i zde dochází 

ke  zkreslení.  Další  zkreslení  (nesouvisející  ovšem přímo  s dlouhodobou  péčí)  představují 

náklady na léky a zdravotnický materiál. U nás podléhají DPH, v některých zemích nikoliv. 

Souvisí s tím i započtení marže, případně otázka velko- či maloobchodní ceny. Jinak je u nás 

započtena  v lůžkovém  segmentu,  jinak  v konečné  spotřebě  doma  u  pacientů  nebo 

v pobytových  sociálních  zařízeních.  Podobně  dnešní  relativně  časté  dotace  krajů aj.  na 

dorovnání  platů  zdravotníků,  příp.  dotace  státu na  investice  fakultních  nemocnic  se  ve 

výsledku mohou opticky projevit jako celkově vyšší výdaje na zdravotnictví v ČR ve srovnání 

s ostatními zeměmi, a to jen v důsledku toho, že je u nás prakticky nemožné očistit sledovaná 

data a převést je na srovnatelnou bázi.

Celkové  zkreslení v mezinárodním  měřítku  lze  v tomto  směru  odhadnout  v řádu 

jednotek  procent  směrem  nahoru  či  dolů.  Podle  tohoto  modelu  by  vydávala  ČR  na 

zdravotnictví ve skutečnosti méně, než se uvádí v mezinárodních statistikách.
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10.3 Dlouhodobá péče zdravotní

Podle metodiky SHA 2011  „Dlouhodobá péče (zdravotní)  sestává ze škály služeb  

lékařské a osobní péče, které jsou spotřebovávány s prvotním cílem ulevit od bolesti a utrpení  

a  zmenšit  nebo  zvládnout  zhoršení  zdravotního  stavu  pacientů  se  stupněm  dlouhodobé  

závislosti.“. Z tab. 10.2 zároveň plyne, že se dělí na lůžkovou (HC. 3.1), denní (HC. 3.2), 

ambulantní (HC. 3.3) a domácí (HC. 3.4). Metodika dále uvádí, že dlouhodobá lůžková péče 

zdravotní  (HC.  3.1)  zahrnuje  služby  dlouhodobé  ošetřovatelské  péče  poskytované  ve 

zdravotnickém  zařízení,  přičemž  zásadní  je,  že  tato  péče  vyžaduje  přenocování  pod 

lékařským (a  zdravotnickým)  dohledem.  Patří  sem pacienti  s dlouhodobým zdravotním 

deficitem a terminální stavy v rámci paliativní péče, i když ta sama o sobě obvykle netrvá 

v průměru déle než několik dní až desítek dní. Pokud jejich problémy akutně exacerbují, je 

takto  poskytnutá  péče  opět  zahrnuta  pod  „léčebnou  péči“  (HC.  1).  Ani  podle  metodiky 

OECD sem nepatří  např.  domovy  seniorů,  kde není  poskytována trvalá  lékařská či 

ošetřovatelská péče (resp. dohled).

Dále je vhodné si uvědomit, že náš termín „následná péče“ nemá v ostatních zemích a 

jejich  statistkách  žádný  ekvivalent  a  „dlouhodobá“  péče  podle  české  legislativy  naopak 

neodpovídá věcnému vymezení OECD.

Zdravotní dlouhodobá lůžková péče je v ČR dle definice zákona č. 372/2011 Sb. 

poskytována pacientovi,  „jehož zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez  

soustavného  poskytování  ošetřovatelské  péče  se  zhoršuje“.  Spadá  pod  veřejné  zdravotní 

pojištění (zák. č. 48/1997 Sb.) a jeho úhrada je dána vyhláškou č. 134/1998 Sb. Zdá se, že 

definice dle našeho zákona není v rozporu s dikcí metodiky SHA 2011 – lůžková složka 

této  péče znamená  taktéž  „přenocování  pod lékařským dohledem“ a „osobní  péče“  dobře 

odpovídá naší domácí ošetřovatelské péči hrazené dle stejných pravidel. Spadají sem úhrady 

zařízením  vykazujícím  pojišťovnám  kódy  00005  (ošetřovatelská  lůžka),  00024  (léčebny 

dlouhodobě nemocných – LDN) a 00030 (hospice), a to buď jako zařízení samostatná nebo 

včleněná  do  akutních  nemocnic.  Jako  hraniční  by  sem  mohla  být  zařazena  dlouhodobá 

intenzivní ošetřovatelská péče – DIOP (00020), příp. následná intenzivní péče – NIP (00017). 

Problém ovšem nastává  u  péče v  odborných  léčebných  ústavech (OLÚ),  tj.  i  v 

„LDN“, v nichž  je hlavní náplní „léčení“, a nikoliv „dlouhodobá péče“. Průměrná doba 

léčení se v těchto zařízeních pohybuje obvykle v řádu několika týdnů (20 – 50 dnů) a pacienti 

odsud odcházejí domů či do jiných pobytových zařízení (Fiala, 2019). To se týká zejména 
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rehabilitačních  lůžek  (kód  00022),  lůžek  pneumologie  a  ftizeologie  (00023)  či 

psychiatrických zařízení (00021), včetně dětských zařízení téhož typu (kódy 00026 – 00029). 

Zde všude je pacientovi z definice zákona poskytována odborná léčebná péče s cílem zlepšit 

jeho zdravotní stav, což je proti smyslu metodiky SHA 2011. 

Výdaje  zdravotních  pojišťoven  v r.  2018 na  „dlouhodobý typ“  péče  v  ČR vidíme 

v následující  tabulce  10.3.  Jsou  uvedena  z  dat  Analytické  komise  dohodovacího  řízení 

(AKDŘ),  konečné  údaje  ČSÚ  jsou  zpravidla  o  něco  vyšší  (v  řádu  desetin  až  jednotek 

procent), zahrnují už finální čísla, včetně dohodných položek. Zdá se však, že celková suma 

10,2 mld.  Kč by měla být striktně dle metodiky SHA 2011 a jejích definic  od některých 

položek očištěna, a tudíž snížena, patrně v řádu několika miliard Kč.

Tab. 10.3 Výdaje ZP v ČR na dlouhodobou lůžkovou zdravotní péči v r. 2018

Typ lůžka Náklady v mld. Kč
Lůžka  včleněná  v akutních  zařízeních  (0005, 
0024)

5,1

Samostatné OLÚ (0024) 3,5
Samostatná ošetřovatelská lůžka (0005) 1,1
Hospice (0030) 0,2
Lůžka typu DIOP a NIP (0020, 0017) 0,3
Celkem 10,2

Zdroj: AKDŘ

10.4 Dlouhodobá péče sociální

V  rámci této  položky  je  sledována  dlouhodobá  péče  sociální  (HCR.  1),  která  se 

rozpadá na naturální v podobě sociálních služeb (HCR. 1.1) a na peněžité dávky dlouhodobé 

sociální péče (HCR. 1.2). Podle metodiky SHA 2011 obsahuje  „výdaje na služby sociální  

péče  nižší  úrovně  pro  výpomoc  s pomocnými  činnostmi  každodenního  života  (jako  je  

pomocnice/pečovatelka,  dovoz  jídla,  doprava,  denní  centra  atd.)“ a  jsou  zahrnuty  jako 

kategorie  nepřímo  související  se  zdravotní  péčí  (HCR).  Patří  sem  dotace  na  bydlení, 

asistované  a  chráněné  bydlení  např.  pro  osoby  s mentálním  onemocněním  či  s problémy 

z návykových látek, služby péče o domácnost, doprava do zařízení denní péče atp. 

Do kapitoly  naturálních  sociálních  služeb  (HCR.  1.1) můžeme  u  nás  zahrnout 

služby dvojího typu – jednak služby nerezidenční (poskytované na terénní, ambulantní bázi 

nebo jako podpůrné činnosti) a jednak služby rezidenční (tj. včetně ubytování). 

Mezi  nerezidenční  služby lze  zahrnout  pečovatelskou službu ve výši  3,5 mld.  Kč 

(nezaměňovat  s  „domácí  ošetřovatelskou  péči  zdravotní“  vedenou  v  HC.  3)  hrazenou 
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z veřejných zdrojů či jako spoluúčast a osobní asistenci ve výši 0,9 mld. Kč. Dále sem patří 

dle údajů MPSV za r. 2018 podpora samostatného bydlení (75 mil. Kč), tísňová péče (59 mil. 

Kč) a průvodcovské, předčitatelské,  tlumočnické a terénní služby (60 mil.  Kč) v souhrnné 

výši cca 0,2 mld. Kč. Výdaje na odlehčovací služby činily 0,8 mld. Kč a na další sociální 

služby spojené s dlouhodobou péči připadlo zhruba 1,5 mld. Kč. Celkové výdaje na tento typ 

služeb v r.  2018 lze ocenit  celkovou sumou  6,9 mld. Kč (Fiala,  2019, dopočet  dle  údajů 

MPSV).

Mezi  rezidenční  služby v ČR  můžeme  počítat  domovy  pro  seniory,  domovy  pro 

osoby  se  zdravotním postižením,  domovy  se  zvláštním  režimem,  chráněné  bydlení,  příp. 

týdenní stacionáře. Celkové výdaje na domovy se zvláštním režimem v r. 2018 činily 8,5 mld. 

Kč, na domovy pro osoby se zdravotním postižením 6,1 mld. Kč, na chráněné bydlení 1,2 

mld. Kč a na týdenní stacionáře 0,4 mld. Kč. Na domovy pro seniory bylo vydáno 14,2 mld.  

Kč, avšak podle odhadů asi 1/3 těchto výdajů připadá na bydlení seniorů,  kteří  jsou ještě 

relativně zdraví a soběstační (jako by bydleli doma), nevyžadují žádné ošetřovatelské služby, 

v zařízení z různých důvodů skutečně pouze „bydlí“ a požadované denní služby si případně 

podle individuální potřeby nakupují zvlášť (doprava k lékaři, nákupy, úklid aj.), přičemž tyto 

služby  jsou  také  počítány  zvlášť  (Fiala,  2019,  Průša,  2019).  Jako  příklad  mohou  sloužit 

domovy s pečovatelskou službou atp. Takto upravené výdaje činily v r. 2018 kolem 9,4 mld. 

Kč. Celkové výdaje na rezidenční služby lze v r. 2018 ocenit částkou 25,6 mld. Kč. 

Do  kapitoly  peněžitých  dávek  dlouhodobé  sociální  péče (HCR.  1.2)  můžeme 

zahrnout  náklady  na  příspěvek  na  péči,  náklady  na  příspěvek  na  mobilitu  a  náklady  na 

zvláštní pomůcky.  Příspěvek na mobilitu činil v r. 2018 celkem 1,6 mld. Kč a náklady na 

zvláštní pomůcky 1 mld. Kč, celkem tedy 2,6 mld. Kč.

Největší problém je s kvantifikací příspěvku na péči (dle stupně závislosti ve čtyřech 

stupních), který byl zmíněn již v kap. 6 (str. 18 – 19). Ten v r. 2018 činil 26 mld. Kč, ovšem 

jen  jeho  část  byla  použita  k danému účelu ve  smyslu  SHA 2011.  Původním záměrem 

zákonodárců bylo nevyplácet tento příspěvek poskytovatelům služeb, nýbrž přímo potřebným 

osobám, které si je měly samy pro sebe a podle svého vlastního uvážení nakoupit a zaplatit.  

Tím se měla prokázat potřebnost těch kterých služeb. Při šetření v terénu bylo ovšem zjištěno, 

že reálně je použito na dané účely jen kolem 40 – 45 % z této dávky (nejvíce v rezidenčních 

službách, jako jsou domovy pro seniory či se zvláštním režimem), (Horecký, Průša, 2019, cit. 

Fiala,  2019).  Naproti  tomu značná část  samostatně  žijících  důchodců využívá  tuto  částku 

víceméně  jako  doplněk  ke  svým  nízkým  důchodům na  úhradu  běžných  výdajů 
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v domácnosti (nájemné, potraviny, doprava, léky atp.). Podle výše uvedeného lze tedy počítat 

s tím, že na dlouhodobou sociální péči připadlo z této částky v r. 2018 kolem 11,7 mld. Kč. 

Celková suma peněžitých dávek dlouhodobé sociální péče tak činila v r. 2018 přibližně 14,3 

mld. Kč.

10.5 Celkové výdaje na dlouhodobou péči a jejich interpretace

Výdaje na všechny složky této péče v r. 2018 jsou uvedeny v tab. 10.4 a lze je vyčíslit 

sumou ve výši 61,2 mld. Kč. Pokud částku rozdělíme na zdravotní (14,4 mld. Kč) a sociální 

(46,8 mld. Kč), pak na dlouhodobou péči zdravotní připadá kolem 23,5 % a na její sociální 

část 76,5 %.

Tab. 10.4 Celkové výdaje ČR na dlouhodobou péči zdravotní a sociální v r. 2018 dle SHA 2011

Kapitola  dle 
SHA2011

Typ péče Mld. Kč

HC. 3.1 Lůžková dlouhodobá péče (zdravotní) 10,2
HC. 3.2 + HC. 3.3 Denní dlouhodobá péče 2,2
HC. 3.4 Domácí dlouhodobá péče 2,0
HCR. 1.1 Dlouhodobá péče naturální (soc. služby) 32,5
HCR. 1.2 Peněžité dávky dlouhodobé sociální péče 14,3

Celkem 61
,2

Zdroj: AKDŘ 2018, ČSÚ, vlastní dopočty

Vidíme,  že  největší  položku tvoří  sociální  služby (32,5  mld.  Kč a 53 %),  z nichž 

největší podíl připadá na pobytová zařízení (celkem 25,6 mld. Kč a 26 %). Dále následují 

peněžité dávky na sociální služby (14,3 mld. Kč a 23 %). Na lůžkovou péči zdravotní připadá 

10,2  mld.  Kč  (necelých  17  %)  Ostatní  služby  jako  domácí  péče  (zdravotní)  a  denní 

dlouhodobá péče se 4,2 mld. Kč dají v součtu necelých 7 %. Jak už jsme zmínili,  lze ovšem 

výši některých položek považovat striktně ve světle metodiky SHA 2011 za spornou a spíš 

nadhodnocenou.

Podle  ČSÚ  činil  HDP  v r.  2018  v ČR  5 310  mld.  Kč.  Dle  tab.  10.4  ve  smyslu 

striktních  propočtů  dle  metodiky  SHA  2011  potom  vydává  ČR  dle  autora  disertace  na 

všechny  složky  dlouhodobé  péče  (zdravotní  i  sociální)  celkem  61,2  mld.  Kč,  což  činí 

přibližně 1,15 % HDP (přičemž dle ČSÚ až 1,5%). V porovnání s vyspělými ekonomikami, 

které se pohybují už kolem 3% a výše (viz kap. 7, str. 24) nás tento ukazatel v každém případě 

řadí mezi podprůměrné země.
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Na  začátku  jsme  ovšem  upozornili,  že  k různým  výsledkům lze  dojít  nejen  při 

mezinárodním srovnání, ale i v rámci jednoho státu. Vezmeme-li rok 2017, pak podle ČSÚ 

činily celkové výdaje na dlouhodobou péči v ČR 72,2 mld. Kč (cit. dle Fiala, 2019), zatímco 

podle Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (Průša, 2019) pouze 55,1 mld. Kč, tedy o 

17,1 mld. Kč (-23,7 %) méně. Jak plyne z našeho šetření, může to platit i pro r. 2018. V tomto 

roce  oceňuje ČSÚ výdaje  na dlouhodobou péči  částkou 80,2 mld.  Kč,  zatímco  zde  jsme 

dospěli i při co nejpečlivějším dodržování metodiky pouze k částce 61,2 mld. Kč (o 19 mld. 

Kč méně, tj. opět o -23,7 %). 

Celou  tuto  problematiku  komplikuje  ještě  pojem  zdravotně-sociální  péče,  jehož 

definici  přijala OECD v r.  2013  (viz  str.  25).  Na tento  typ  péče  bude  nepochybně  třeba 

reagovat i  ve statistikách.  Dnes o ní sice hovoříme,  ale pohříchu není dosud ošetřena ani 

v metodice SHA 2011 ani v české legislativě. Zdá se, že by bylo účelné vyvolat na toto téma 

odborný  diskurs jak  na  národní,  tak  i  na  mezinárodní  úrovni,  abychom  se  co  nejvíce 

přiblížili nejen ve svých statistikách, ale hlavně reálným potřebám našich občanů.

11.  Diskuse 

Předložený průvodní text rekapituluje disertační práci na téma „Ekonomické aspekty 

dlouhodobé  péče“,  která  byla  zpracována  jako  soubor  odborných  článků a  další 

přednáškové činnosti autora z doby jeho doktorandského studia 2016 – 2020. Jeho úmyslem 

bylo toto téma zevrubně  popsat, analyzovat a objasnit  z několika úhlů pohledu. Proto se 

nejprve zabýval demografií a jejím vývojem, postupným stárnutím populace, jejím zdravím a 

nemocností (Healthy Life Years) a poté makroekonomickými souvislostmi. Kladl si otázku, 

zda bude možno při zachování dosavadních trendů (stárnutí populace, možnosti ekonomiky, 

situace dlouhodobé péče v ČR) nejen zachovat u nás aspoň současnou dostupnost dlouhodobé 

péče, ale postupně ji zvyšovat a přibližovat úrovni vyspělých zemí.

Na základě  studia  dostupné literatury,  ale  také  na  základě  osobních  zkušeností, 

nabývaných  postupně  už  od dob  svých  studií  ekonomiky  v 70.  letech,  a  dále 

v polistopadových dobách, nemohl ovšem přehlédnout často až zásadní proměny tehdejších 

demografických a ekonomických „konstant“ (či „paradigmat“), od jejichž zrodu neuplynula 

příliš  dlouhá  doba,  a  přece  se  výrazně  proměnily.  To  se  týká  např.  tehdejších  obav 
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z přelidnění  planety,  nedostatku  zdrojů,  ale  i  atomové  války  či  ekonomického  soutěžení 

„Východu“ a „Západu“. 

Na druhé straně tehdy ještě nikdo netušil,  že již za několik desetiletí  se jedním ze 

stěžejních problémů dnešního lidstva stane  nikoliv jeho nelimitovaný růst, ale stárnutí,  a 

ekonomickým  oříškem bude  mj.  nutnost  postarat  se  důstojným způsobem o  ekonomicky 

neaktivní (seniorskou) populaci. Problematika vody a zdrojů se mezitím proměnila v obavy o 

komplexní  klimatické  změny,  s nimiž  se  musíme  vypořádat  atd.,  což  může  v pohledu  na 

ústřední téma disertace (tj. dlouhodobou péči) působit dojmem, že  priority ve zdravotní a 

sociální oblasti ustupují tváří v tvář těmto globálním souvislostem poněkud do pozadí. 

K lepšímu  osvětlení  a  pochopení  současného  stavu  provedl  autor  disertace 

ekonomické  analýzy  jak  v domácí  péči  (terénní  ošetřovatelská  péče),  tak  i  v lůžkových 

zařízeních následné a  dlouhodobé péče.  Podařilo  se  získat  ke spolupráci  dosud nebývalý 

počet  zařízení  jak  v lůžkové,  tak  i  v domácí  péči,  což  výrazně  zvyšuje  jejich  vypovídací 

hodnotu. Ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb (APSS) dále zorganizoval 

šetření v ubytovacích zařízeních různých typů sociálních služeb. 

Podle výsledků šetření činily zde v r. 2018 náklady na 1 ošetřovací den v průměru 1 

284  Kč.  Z toho  podle  typu  zařízení  připadalo  300  –  500  Kč  na  aktivizační  služby  a 

ošetřovatelskou péči. Na ubytovací a stravovací služby opět zbývaly prostředky v podobné 

výši  jako  v následné  zdravotní  péči,  tedy  výrazně  nižší  než  byl  ubytovací  standard 

v komerčních zařízeních (v průměru 700 – 800 Kč na den). Lůžková zařízení v sociální péči 

mají obdobnou „hotelovou“ složku nákladů jako následná lůžka ve zdravotnictví,  jejich 

financování je však složitější, vícezdrojové, přičemž na část zdrojů není právní nárok (např. 

na dotace z krajů nestátním zařízením apod.).

Ukázalo se, že ve všech typech ubytovacích zařízení poskytujících „dlouhodobou 

péči“ (zdravotní i sociální či zdravotně-sociální) musíme dnes počítat pro základní kalkulaci 

jednoho dne ubytování a stravování (služby typu „hotel s plnou penzí“) s částkou nejméně 

jednoho tis. Kč, ale spíš vyšší, neboť šetření byla prováděna v letech 2017 a 2018, a od té 

doby se značně zvýšily nejen ceny potravin, ale rostla inflace, režijní náklady i mzdy. 

 Výsledky analýz a jejich porovnání s pracemi dalších autorů (např. Vostatek, 2013; 

Průša, 2015, Holmerová, 2018 aj.) ve všech těchto složkách dlouhodobé péče dobře osvětlují 

reálnou situaci v tomto segmentu a jeho nesporné  podfinancování. Ukazuje se, že  úhrady 

zpravidla nepokrývají reálné náklady na pokrytí  důstojného stravovacího a ubytovacího 
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standardu pro klienty/pacienty a adekvátní odměny jeho personálu.  To bylo  patrné jednak 

v rámci  ČR  (např.  rozdíly  v nákladech/úhradách  mezi  akutní  a  následnou  péčí)  i 

v mezinárodním srovnání,  zejména  v porovnání  s vyspělými  zeměmi  OECD  a  EU  (ČSÚ, 

2021). ČR na ně dle stejných zdrojů vydává na rozdíl od nich výrazně méně prostředků (1/2 

– 1/4), což se projevuje zejména v úrovni odměňování pracovníků, a to jak ve zdravotnictví, 

tak i v sociálních službách a na jejich rozhraní (viz např. tarifní tabulky MPSV v ČR a tarifní 

tabulky lékařů a sester v Německu či v Rakousku, např. https://www.praktischarzt.de/arzt/tv-

aerzte-tarifvertraege/). Mimochodem, tento fakt, zdá se, dostatečně objasňuje  ekonomickou 

motivaci odchodu mnohých našich vysoce kvalifikovaných spolupracovníků do zahraničí, 

zejména do blízkých zařízeních v německém či rakouském pohraničí,  ležících v dojezdové 

vzdálenosti.

Energie, léky, medicínskou techniku atd. totiž již nyní musí nakupovat všechna naše 

zařízení s určitými odchylkami víceméně za „světové ceny“, zatímco odměny zdravotníkům 

za  nimi  stále  výrazně  pokulhávají.  Porovnání  s uvedenými  tarify  ve  zdravotnictví  např. 

v Německu  (viz  výše)  dokládá  jejich  třetinovou  až  poloviční  výši.  Tím  je  dáno  reálné 

nebezpečí,  že  část  ošetřujícího  personálu  (pečovatelky,  sestry  i  lékaři)  bude  mít  nadále 

tendence  odcházet  pracovat  mimo  ČR.  Současná  covidová  krize  s byť  krátkodobým 

uzavřením  hranic  mj.  ukázala,  jak  jsou  na  našich  „pendlerech“  závislé  příhraniční 

nemocnice a sociální zařízení v Rakousku a v Německu. 

S nutnými výdaji/náklady na dlouhodobou péči úzce souvisí další skutečnost, že naši 

občané tráví ve zdraví v průměru o 9 let kratší dobu než vyspělé země EU (viz kap. 5), tj. 

„statisticky“ o 9 let více tráví v nemoci či v neuspokojivém zdravotním stavu (zpravidla 

chronická onemocnění, disabilita). V principu to znamená, že by ČR měla vydávat právě o 

tolik prostředků více, aby zajistila přiměřeným způsobem všechnu jejich zdravotní a sociální 

péči. Jak ale všechny statistiky ukazují, vydává naopak výrazně méně.

Dalším velkým problémem se jeví otázka spravedlivých úhrad dlouhodobé péče, ať 

už má jakoukoliv formu a podobu. S nimi totiž  do značné míry  souvisí  i  kvalita služeb. 

Analýzy  ukázaly  nespornou  diskrepanci  mezi  nutnými náklady  a  jejich  úhradami. Je 

z nich  patrné,  že  jak  v domácí  péči,  tak  i  v lůžkových  zařízeních  jsou  současné  úhrady 

nastavené níže, takže poskytovatelům těchto veřejných služeb vzniká ztráta. Tento problém je 

obšírněji  diskutován  v původním  publikovaném  článku  (Fiala,  2019)  a  úzce  souvisí  i 

s výrazně nižšími výdaji ČR na zdravotnictví a sociální sféru ve srovnání s vyspělými zeměmi 

(viz str. 24, Eurostat a ČSÚ). Autor disertace otevřel téma, proč trvalou ztrátovost, kterou 
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není  možné  tolerovat  v soukromém  sektoru  (např.  v hotelnictví),  je  možné  připustit  ve 

veřejných službách (zdravotnictví a sociální péče). Podle všeho leží žádoucí  řešení tohoto 

problému mimo oblast exaktních expertních analýz, nicméně jejich provedení a průběžná 

aktualizace  v budoucnosti  (časové  řady)  by  byly  v každém  případě  výhodné  pro  další 

posuzování a rozhodování.

Ze  všech  textů  a  analýz  vyplývá  ještě  jedna,  dosud  nevyřčená  otázka:  Jakým 

způsobem v principu zajistit do budoucna všechnu potřebnou péči – spíš jako terénní 

službu,  pobyt v ubytovacích  zařízeních  dlouhodobé péče  nebo neformálně za  pomoci 

rodin, přátel či dobrovolníků?

Tento problém se otevřel už brzy po r. 1989 (v letech 1990 – 1992 v době ministra 

zdravotnictví M. Bojara a ministra práce a sociálních věcí M. Horálka), neboť mnohým se 

příčila  „socialistická“,  až  příliš  institucionalizovaná  a  odosobněná  (kolektivizovaná)  péče, 

poskytovaná  často  v anonymním  prostředí  nemocnic.  Do  značné  míry  odrážela 

naddimenzovanou  síť  našich  lůžkových  zařízení.  Brzy  se  ukázalo,  že  existují  dvě  krajní 

polohy. Při péči 24 hodin o jednoho člověka denně by bylo nutno zaplatit tři odborné pracovní 

síly po 8 hodinách (plus rezerva na víkendy,  svátky, dovolené, nemoc atp.), což bylo a je 

z veřejných zdrojů neufinancovatelné. Prakticky ihned proto vzaly tyto náměty za své, neboť 

odporovaly  nejen  tehdejší  realitě,  tj.  kupní  síle  našich  běžných  pacientů  či  finančním 

možnostem  státu,  ale  i  disponibilním  zdrojům  odborných  pracovních  sil  (sester  a 

ošetřovatelek).

Péče na odborném oddělení byla sice pro konkrétního jedince na úkor jeho pohodlí, 

nicméně  výrazně  lacinější.  Jako  ekonomicky  přijatelný  kompromis  se  ukázaly  cca  tři 

návštěvy „domácí péče“ denně u konkrétního pacienta/klienta, a pokud to s ohledem na jeho 

zdravotní stav nestačilo, bylo přikročeno k hospitalizaci na lůžkovém oddělení následné péče, 

resp.  k  pobytu  v rezidenčních  sociálních  zařízeních.  V současnosti  se  v praxi  v podstatě 

dodržuje tento model jako určitý úzus. Jak jsme v analýzách prokázali, reálné denní náklady 

na tyto služby se v letech 2017 – 2018 pohybovaly mezi 800 – 1 200 Kč na jeden den, ale 

takto poskytovaná péče má i svá četná úskalí a problémy. (Holmerová, 2018; Fiala, 2019)

Je třeba připustit, že jasnou a ekonomicky jednoznačnou odpověď na tento problém 

nepřinesla ani předložená disertační práce. Dovolila nicméně provést se značnou dávkou 

přesnosti kvantifikaci nákladů i zdrojů u všech potřebných typů služeb. 
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Pro rozhodování je třeba vědět, že pokud důstojné ubytování a strava v dlouhodobé 

péči dnes stojí nejméně jeden tis. Kč/den, tato cena v budoucnu dál značným tempem poroste, 

a je třeba s tím kalkulovat v rámci úhrad počítat. „Hotelová složka“ tvoří v následné lůžkové 

péči  asi  1/3  všech  nákladů,  další  podstatnou  částí  jsou  odměny  lékařů  a  ošetřovacího 

personálu,  a  ty  nutně  porostou  ještě  rychleji,  abychom  udrželi  aspoň  přijatelnou 

konkurenceschopnost  vůči  svým  bohatším  německým  a  rakouským  sousedům.  Pobyt 

v zařízeních  následné  péče  stojí  dnes  podle  typu  a  stupně  onemocnění  pacienta  přibližně 

2 500 – 3 000 Kč denně. 

V sociální  péči  vychází  „hotelové  služby“  přibližně  stejně  jako  v následné  a 

dlouhodobé péči (kolem 1 tis. Kč/den), nižší je podíl ošetřovatelské a zdravotnické složky, 

navíc se zde provádějí aktivizační, pečovatelské a podobné služby (Horecký, Průša, 2019). 

Léky,  lékařská  péče,  rehabilitace  atp.  jsou  zde  zapotřebí  také,  neboť  v  rezidenčních 

sociálních službách jsou obvykle  umístěni  podobní chronicky nemocní  klienti  s omezenou 

soběstačností a určitým stupněm bezmocnosti. Jejich náklady jsou však hrazeny ze zdrojů 

zdravotnictví a nezatěžují tedy kapitolu sociální péče. Tato dvojakost se také nejspíš stala 

v Německu  a  v Rakousku  hlavním  důvodem  pro  zavedení  jednotného  solidárního 

„ošetřovatelského pojištění“, které se hodí pro tento smíšený typ péče.

Čistě ekonomicky vzato vycházejí patrně za určitých předpokladů o něco laciněji 

služby  domácí  péče,  neboť  jak  plyne  z výsledků  šetření,  pohybuje  se  při  třech  denních 

návštěvách jejich  náklad  v řádu vyšších set  Kč denně,  ale  může přesáhnout i  tisíc  Kč. 

Předpokladem pro to ovšem je, že pacienti/klienti domácí péče jsou aspoň částečně soběstační 

(základní sebeobsluha, WC apod.) a v případě potřeby mohou část péče zastat např. rodinní 

příslušníci,  kteří  jim  zajistí  služby,  které  jinak  musí  poskytovat  instituce.  Problémem 

samozřejmě zůstávají ti, kdo takto ochotné příbuzné nebo známé nemají anebo je mají, ale ti 

je z různých důvodů nejsou schopni nebo ochotni zajistit (bydlí daleko, mají malé děti, malý 

byt, sami jsou nemocní či postižení atp.). Kromě toho, jak jsme již uvedli, trvalé poskytování 

této péče může přinášet nemalá rizika i pro vlastní rodinu poskytovatele. (Vostatek, 2013)

Zdá se tedy, že v ČR budeme i nadále potřebovat všechny uvedené typy péče a 

budeme mezi  nimi  neustále  hledat  přijatelnou  rovnováhu. V každém případě  je  třeba 

počítat  s tím,  že  k jejich  zajištění  bude  potřeba  výrazně  více  finančních  i  personálních 

zdrojů.
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12.  Závěry a doporučení pro praxi

Jaké  praktické  závěry  je  možno  z uvedené  práce  učinit?  První  je  nesporný:  ze  všech 

statistik a dostupné literatury plyne obecná shoda, že hlavním demografickým problémem se 

v ČR v příštích letech a desetiletích stane výrazné stárnutí populace a úbytek ekonomicky 

aktivních  obyvatel  se  všemi  očekávatelnými  důsledky  a  dopady.  Tento  problém  ovšem 

můžeme  pozorovat  už  dnes,  do budoucna  však  bude  akcentovat  a  bude  s nimi  třeba 

počítat (ekonomové, politici, ministerstva, samospráva atd.)

 S prodlužující se střední délkou života bude v ČR ještě víc přibývat lidí, potřebujících 

dodatečnou  zdravotní  a  sociální  péči,  přitom některé  kapacity  jsou  už  dnes  na  samé 

hranici. Ukázalo se, že už zhruba od 60. let 20. století se České Republice nepodařilo zachytit 

trendy  vyspělých  zemí  EU v prodlužujícím se životě  ve  zdraví,  a  ten  je  dnes  u  nás  ve 

srovnání např. se Švédskem až o 9 let kratší. Od r. 2004 tento parametr začala podrobněji 

sledovat WHO i EU a poté se objevuje i  u našich autorů; někteří  z nich byli  v této práci 

citováni.  Bude  třeba  s tím  počítat  a  posílit  tuto  oblast  ve  všech  složkách  (finančně, 

kapacitně, personálně).

V rámci  diskursu,  zda  se  ekonomicky  aktivní  populace  bude  schopna  v příštích 

desetiletích  postarat zejména o naše spoluobčany v seniorském věku,  je autor disertace 

opatrný optimista. Tyto aspekty shrnuje zejména v 6. a 7. kapitole předloženého průvodního 

textu.  Vychází  ze  zkušenostní  vyspělých  zemí  EU,  k nimž  se  ČR  pomalu  přibližuje. 

Ekonomický růst, zvyšující se produktivita práce na základě nových technologií atd. dávají i 

při  výrazně  kratší  pracovní  době  možnosti  uvolnit  do  sféry  veřejných  služeb  (včetně 

dlouhodobé péče) více finančních i personálních zdrojů. Přitom zůstává otevřená otázka, jak 

se s těmito výzvami vyrovnat i u nás průběžně, plynule a bez společenských otřesů.

Ekonomické analýzy nákladů a výnosů, prováděné v lůžkových zařízeních následné 

zdravotní  a  sociální  péče,  jakož  i  v domácí  péči  jednoznačně  prokázaly  jejich  současné 

výrazné podfinancování.  Je otázka,  zda na tom může něco změnit  předložená disertace? 

Autor nicméně jejich provedení považuje za „nutný, nikoliv však postačující“ krok k tomu, 

aby se jejich situace postupně zlepšovala.  Je třeba, aby i zde byla  spravedlivě nastavena 

cena aspoň na úroveň nutných nákladů, neboť je nutné zaručit nejméně prostou (ještě lépe 

„rozšířenou“) reprodukci. Zdá se, že u nás je nastavení základních parametrů dlouhodobé 

péče  záležitostí  politických  rozhodnutí.  Je  však  vhodné,  aby  byla  činěna  na  základě 
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podložených faktů, a nikoliv nahodile („ad hoc“), bez zevrubných odborných ekonomických i 

věcných podkladů.

Další  z autorových  doporučení  proto  směřuje  k pokračování  v analýzách jak 

v lůžkové,  tak  i  v terénní  péči,  aby  byly  průběžně  upřesňovány  potřebné  parametry a 

získávány  aktuální podklady pro rozhodovací procesy v plánování a alokaci finančních i 

personálních zdrojů. Autor disertace je připraven podílet se na nich odbornou spoluprací.

Poslední doporučení autora směřuje ke statistickým srovnáváním v dlouhodobé péči 

(a nejen v ní) na národní i mezinárodní úrovni. Ve své stati dospívá k závěru, že i při velmi 

pečlivém dodržování všech metodik (WHO, OECD, ČSÚ aj.) mohou  různí autoři dospět 

k různým  výsledkům,  což  velmi  znesnadňuje  (někdy  i  znemožňuje)  srovnávání  jak 

v samotné ČR, tak i mezinárodně. Situaci navíc komplikuje fakt, že organizace a provádění 

zdravotní a sociální péče, kam segment dlouhodobé péče spadá, je v gesci národních států. 

Autor by proto uvítal a doporučil  užší spolupráci všech dotčených institucí, aby byly lépe 

vyjasněny metodiky a kritéria, zajišťující lepší srovnatelnost všech potřebných parametrů.
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Abstract

The submitted study deals with the contemporary problems of financing the inpatient follow-

up care (after-care) and long-term care in the Czech Republic.

Purpose: The relevant knowledge of the real costs/reimbursement in the Czech long-term care 

establishements is in fact very poor. That´s why this analysis is relying on data collected from 

individual establishements (total 61 with 8.768 beds) during an on-site survey (2018) and is 

seeking  to  bridge  the  gap  caused  by  a  lack  of  economic  information  on  these  types  of 

inpatient care. 

Design/methodology/approach: While the first part describes the origin and the history of this 

type of care after 1989 (the „velvet revolution“ in the Czech Republic) incl. the legislative 

framework and the up-to-date position within the Czech healthcare,  the second one brings 

unique results  of an extensive cost analysis,  which was based the finding,  identfying  and 

analysing the total costs devided in the medical ones and non-medical ones ("hotel-costs“).

Findings: The data clearly show that the costs of the full board accommodation of the LTC 

establishements in the Czech Republic is by about 50 % lower than the same service provided 

by the commercial hotels or guest-houses. Further, the total reimbursement is lower than the 

real costs, which causes, that 51 from the total 61 establishements reported an operating loss, 

and only 10 of them had a positive or balanced financial result.

Originality: This analysis is a unique collection of the necessary data for the good practice in 

reimbursement of the long-term care in the Czech Republic.

Keywords: Long-term care, Reimbursement, Cost analysis, Czech Republic
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Paper type: Research paper

1. Introduction

Demographic ageing is a reality in several parts of the world. This reality poses a number 

of challenges, including those relating to the financing and organisation of care. There are 

many challenges in long-term care (LTC) including access and adequacy of LTC provision, 

quality of formal home care as well as residential services, involvment of informal care and 

finacial sustainability of the national systems (Spasova, Baeten & Vanhercke 2018, Carvalho 

et al. 2017). Not only the costs of the formal systems have to be considered but also the costs  

of informal care (Oliva-Moreno et al. 2017). The costs and organization of these systems may 

vary in different countries and create the interface between social care and healthcare. In the 

Central  European  countries  like  Czech  Republic  a  certain  number  of  healthcare 

establishments  and a  large  number  of social  care  establishments  provide their  services  to 

patients/clients on a long-term or even permanent basis, and therefore we can label them as 

the inpatient part of the long-term care. The sum of their “full board hotel” costs then well 

illustrates  the  necessary  long-term  care  accommodation  costs.  If  we  add  to  them  other 

necessary social  care or healthcare services,  we would get the total  cost of the long-term 

inpatient  care.  However,  the borderline between healthcare and social  care services is not 

sufficiently defined and regulated in the Czech Republic, either in the legal or methodological 

terms  (Fiala  2018).  Under  the applicable  law (Czech Republic  1991),  moreover,  it  is  not 

possible to cover any part of social care costs from public health insurance (i.e. from public 

funds), and on the other hand to cover any part of healthcare costs from the state budget, i.e. 

from the funds of the Ministry of Labour and Social Affairs or regions in any establishments 

that are according to their scope of services somewhere between healthcare and social care. 

This is one of the reasons why there are often diputes between providers of these services and 

their payers, especially health insurance companies.

Long-term care reimbursements  in the health care sector are covered from the public 

health  insurance.   At  present,  they  are  specified  as  a  per-day  lump  sum  reimbursement 

covering all provided inpatient care per one day of stay(Czech Republic 1998). However, it is 

not  clear  how  much  is  calculated  and  can  be  spent  for  accommodation,  food  or  other 

components of the “full board hotel” and how much for medical treatment, e. g. for medical 
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staff, medicines, or diagnostics. One of the fundamental problems of long-term care is the fact 

that they lack any unambiguous and unequivocal definition in the currently applicable Czech 

laws  that  could  be  taken  as  the  basis  for  their  clear  quantitative  entrenchment  in 

reimbursement mechanisms.

The OECD adopted the following definition: “Long-term care (LTC) is defined as a  

range of services required by persons with a reduced degree of functional capacity, physical  

or cognitive, and who are consequently dependent for an extended period of time on help with  

basic activities of daily living (ADL). This “personal care” component is frequently provided  

in  combination with help with basic  medical  services  such as  “nursing care” (help  with  

wound dressing, pain management, medication, health monitoring), as well as prevention,  

rehabilitation, or services of palliative care.”(Colombo et al. 2011). Following international 

definition , we will speak about long term care (LTC) in this paper, which will cover both the 

follow-up  care  and  the  long-time  care  as  mentioned  in  different  Czech  methodological 

materials.

An  analysis  of  Czech  legal  environment  of  LTC  is  provided  in  Supplementary 

materials. The Healthcare Act defines LTC as the care provided to a patient,  “whose health  

condition cannot be significantly improved by therapeutic care and is deteriorating without  

the continuous provision of nursing care”(Czech Republic, 2011). The legislation gives no 

indication of who is the provider of nursing care. Logically, it can be assumed that these are 

mainly LTC establishments  that  are  covered by this  Healthcare Act.  Nevertheless,  almost 

identical  nursing  care  is  also  provided  to  residents  (clients)  of  residential  social  care 

establishments “homes for older persons, persons with disability and homes with special care” 

(nursing-homes of social type). Reimbursement of their costs is to a certain extent unclear and 

uneven and a topic of discussions between those homes. As a result of this situation, part of 

costs of this care fails to be reimbursed. Therefore, in practice, this care is fully or partially 

covered by various, sometimes vaguely formulated out-of-pocket payments by patients/clients 

themselves or their relatives.

The goal of the presented article is to analyze the economic data of the LTC providers 

in the Czech Republic and to highlight the structure of the costs and reimbursement that are 

available for this type of care and discuss the sustainability of current system face to face to 

the demographical development.  
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The presented cost analysis, relying on data collected from relevant establishments in 

an on-site survey,  is seeking to bridge the gap in availability of economic information on 

inpatient LTC establishments. The problem is that comprehensive analytical economic data 

are not available even to health insurance companies, the Institute of Health Information and 

Statistics,  or the Ministry of Health (Rogalewicz et  al.  2015). In this  study,  a total  of 61 

establishments provided their data on about 30% LTC beds (in the health care system) in the 

Czech Republic.

2. Methodology

The analysis is based on a survey carried out among Czech LTC providers in the period 

from May to November 2018. All LTC establishments that are members of the Association of 

Czech and Moravian Hospitals or the Association of Hospitals of the Czech Republic (these 

two societies associate practically all hospitals in the Czech Republic) were contacted. Of this 

number, a total of 61 entities with a total capacity of 8,768 beds, i. e. 30% of 29,215 such beds 

in the Czech Republic in 2017 (UZIS 2018), responded reporting care on nursing care beds 

and  beds  of  specialized  therapeutic  institutes.  Data  for  the  closed  accounting  year  2017 

(January 1 through December 31) were collected. Hospices were not included.

The aim of the current cost analysis was to decipher costs of care by cost accounts and 

determine the real costs as a basis for determining a generally acceptable price of LTC. There 

is a certain methodological problem caused by the fact that analytical accounts need not be 

always  precisely  linked  to  synthetic  accounts,  and  certain  complications  may  arise  when 

allocating items to individual accounts. This can happen, for example, in the situation where 

we do not allocate individual items to individual analytical accounts according to primary 

documents, but we obtain them only from the final profit and loss statement. 

The data were collected by questionnaires distributed to LTC providers, who filled them 

on the basis of annual financial statements. Hence, the data were collected by the top-down 

method, dividing the total annual costs into individual sub-accounts. Costs that appeared to be 

unknown were estimated by experts. In each particular case, the way of expert estimations is 

mentioned together with results in the Results section. In the case of per day costs (i. e. costs 

per one day of stay), dat were used to calculated the means over the whole LTC segment. 

Standard statistical methods were applied using MS Excel software. All prices are given in 
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Czech crowns (CZK) and correspond to the rates and prices in the year 2017. For expressing 

them in EUR, the 2017 Czech National Bank average exchange rate of EUR 1 = CZK 26.330 

can be used.

A specific  feature is  that  LTC facilities  are  largely comprised  of smaller  independent 

establishments having between 50 to 100 beds that were set up by districts or regions. Those 

establishments accounted for 68.4% in the survey. They usually do not have any profitable 

ancillary activities to boost their commercial performance, and thus they are financially highly 

vulnerable  (sometimes  loss-making).  On the other  hand,  LTC departments  integrated  into 

acute  care  hospitals  have  a  certain  advantage,  as  they  are  able  to  cover  their  loss  from 

profitable lines of business (see below). This reveals one of the darker aspects of the Czech 

healthcare system: in the period 1992–1997, due to almost unregulated reporting of points 

according to the Remuneration Decree (Czech Republic 1992), enormous unequalities both 

between medical disciplines and between hospitals arose; this situation persists to these days 

without any visible effort to change it.

Average bed occupancy in LTC is constantly around 90% (in our sample it was 89.88%). 

Hence,  the  beds  are  fully  occupied  throughout  the  year,  there  are  only  minimum breaks 

between a hospital  discharge and a  new admission,  allowing only for  minimum time  for 

sanitary days, maintenance, painting, etc. 

3. Results

Medical costs

In this section, costs directly related to healthcare services are quantified. Therefore, we 

monitor  four related  cost  accounts:  (1)  medical  staff  costs,  (2)  medicines  and  blood,  (3) 

medical devices (consumables), and (4) diagnostics and therapy costs. The particular figures 

from the survey are presented in Table 1.
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Table 1. Quantification of average medical costs per one-day stay

Cost account Median Mean Variance* Standard* 
deviation

5%CI

Medical staff 965.60 1 013.10 70 302 265.15 (945.19-
1081.01)

Medicines and 
blood

67.60 68.40

Medical devices 
(consumables)

39.40 45.70

Diagnostics and 
therapy

13.20 27.20

TOTAL 1086.80 1149.00 77 841 279 (1077,54-
1220.46)

* The variance and standard deviation are only given in the relevant and the most important data

It is evident that the main medical cost driver are personnel costs accounting for up to 

88.2%. However, the reported amounts depend on the number and qualification of standard 

and actual staff. Our figures are based on actual figures that can substantially differ from the 

standard ones. A detailed discussion about the way of measurement/estimation and possible 

errors can be found in the Supplementary materials.

Non-medical costs (“hotel costs”)

Next to direct medical costs, any LTC has to cover a wide range of auxiliary costs 

connected with accommodation and meals for clients and facility management. This part of 

costs  is  similar  to  hotels  or  guest  houses.  A total  of  16  items  related  to  this  area  were 

monitored: (1) meals, i.e. full-day allotment of food, (2) energy costs, (3) water and sewage 

charges, (4) hospital linen, laundry and repair costs, (5) cleaning services, (6) waste including 

biomedical  waste,  (7) postal  and telecommunication charges,  (8) administration,  including 

PC, (9) personal protective equipment (including clothes and footwear for personnel), (10) 

specialized  literature  and press,  (11) staff  training  and education,  (12)  fuel  and travelling 

expenses, (13) financial supplies, (14) repair and maintenance, (15) depreciations, (16) other. 

A detailed methodology for monitoring individual items was sent to all establishments, and a 

brief summary is provided in the Supplementary materials. 

129



Table 2. Quantification of average non-medical costs per one-day stay

Cost account Median Mean Variance* Standard* 
deviation

5%CI

Meals 160.00 163.80 639.60 25.29 (157.32-
170.28)

Energy 39.10 42.90
Water and 
sewage

9.90 11.00

Linen and laundry 35.90 39.20
Cleaning services 44.90 46.90
Waste 
management

6.10 3.00

Post and 
telecommunicatio
n

0.80 2.00

Administration 142.60 169.30 16523 128.54 (136.38-
202.22)

Personal 
protective 
equipment

3.90 5.50

Literature, press, 
training and 
education

--- 4.10

Fuel and travelling 1.60 2.60
Financial 
resources

5.00 18.30 802 28.32 (11.05-
25.55)

Repairs and 
maintenance

42.80 55.80 1880 43.4 (44.68-
66.92)

Depreciations 13.50 31.20
Other 
(miscellaneous)

37.50 64.20

TOTAL 603.80 641.20 32370 193 (591.77-
690.63)

* The variance and standard deviation are only given in the relevant and the most important data

The non-medical costs include administration and management costsclosely followed 

by full-day allotment  of  food amounting  in  aggregate  for  52% of  all  non-medical  costs. 

A total of six identified items account for 82% of all costs of imaginary accommodation in a 

“full board hotel”, and therefore more attention needs to be paid to them in practice.

In  order  to  better  assess  the  feasibility  of  non-medical  costs  (imaginary 

accommodation in a “full board hotel”) in LTC, we attempted to compare these costs with 

common accommodation facilities in the Czech Republic (not included in this text). We were 

looking for the cheapest possible options, and therefore we chose the booking.com online 

search engine during the low season, in November 2018. Compared to 2017 (i. e. LTC data 

collection  time),  about  2% inflation  can  be  deducted  from their  prices.  We searched  the 
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locations as close as possible to our survey facilities and selected 10 cities. The data clearly 

show that the costs of full board accommodation in the Czech Republic on the commercial 

basis (hotels, guest-houses etc.) is by about 50% higher than the same service provided by 

LTC establishments.

Is it possible to compare the accommodation provided by LTC establishments with a 

hotel  or guest-house accommodation?  Currently,  even cheaper  hotels  usually have double 

rooms with a shower and toilet and standard equipment. A number of LTC establishments 

already meet this standard, but most of them probably not. On the other hand, an acquisition 

of an electronically controlled positioning bed and anti-decubitus programme, with different 

types of tilt, cost CZK 30,000–70,000. LTC rooms are usually furnished with easy, anti-skid 

access  to  showers  adapted  for  wheelchairs,  along  with  a  toilet  for  patients  with  reduced 

mobility, which costs up to three times the usual price. Thus, the conditions can be considered 

to be more or less comparable. If LTC establishments charged by 50% more for the “hotel 

services”, they would be probably able to achieve similar accommodation standards soon.

4. Discussion

There are very rear studies published recently on this very important topic, so this analysis 

belongs to a “pioneer work” in the Czech Republic.

Total LTC costs and their reimbursements

At the end of the analysis, we can investigate the sum of costs of LTC per 1 and their  

reimbursements. According to our survey , the mean value of LTC costs per one day is CZK 

1789.50 (5% CI 1690.13‒1888.87), when the median is CZK 1726.10.However, it should be 

pointed out that in practice, these are not real costs (of care per 1 DS), but rather a distribution 

of funds from reimbursements provided by the health insurance companies. We know from 

real practice that founders usually require that their  establishments avoid being in the red 

(loss-making) in the management of their business activities; in general, a “positive zero” is 

acceptable. Therefore, the management of these hospitals is primarily trying to get by with 

their income. As a result, quality might be neglected. In the survey, the real reimbursement of 

LTC patient care was also investigated. Its mean value was CZK 1649.10 (5% CI 1598.64‒
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1699.56),  which  covers  just  92.2%  of  the  mean  costs.  We  can  see  that  even  if  the 

managements of the LTC establishment tried to do their best to keep costs as low as possible,  

they  were  not  able  to  reach  a  balanced  budget.  In  order  to  gain  a  clearer  picture  of 

reimbursements,  we complement  these  real-world  results  with  specific  numbers  from the 

Reimbursement  Decree No. 348/2016 Coll.  for 2017. In the Czech healthcare system, the 

reimbursement is generally based on the “patient category”. The categorization is given by a 

governmental decree published within Czech legislation, see Table 4. For the purpose of our 

calculation,  we  use  the  “average”  category  3,  which,  in  fact,  corresponds  to  average 

requirements on care of LTC facility clients. In this category the lump sum reimbursement for 

on-day stay is  CZK 1552.99 corresponding to  87.2% of  the  real  costs,  which  the decree 

defines as minimum rates. We can see that the real reimbursements based often on contractual 

values were a little higher, even if lower than real costs.

Table 4. Categorization of patients into care demand categories (simplified)

Categor
y

Characteristics Brief description

1 Self-sufficient patient Independent, stabilized psyche
2 Partially self-sufficient 

patient
Partially self-sufficient patient, symptoms of 
mental disorder

3 Requiring increased 
supervision

Unable to move out of bed, mentally altered

4 Immobile patient Completely immobile, serious mental disorder
5 Unconscious patient Unconscious, delirium; severe mental disorder

Source: Decree No. 348/2016 Coll.

Consequently, on the basis of final comparison of costs and reimbursements we have 

to accept the conclusion that LTC is loss-making both as a whole and when considered as 

individual segments. However, this is probably no big surprise for experts and those who are 

engaged in activities in this  segment.  Also Procházka (2017) published in his dissertation 

similar results of a non-profit provider of long-term care. In the survey, a total of 51 out of 61  

establishments reported an operating loss, and only 10 of them had a positive or balanced 

financial result.

“Proper” price and reimbursement of costs of long-term care

The above considerations lead to the question: How is it possible that LTC in such 

circumstances still  exists? Or: Is data from LTC establishments correct and credible? The 

answer cannot be derived from the survey figures only.
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Let us assume that directors from LTC establishments provided correct and credible 

data; there is no reason to believe that they would deliberately misrepresent them on a mass 

scale. Then, however, we have to find some other explanation for the “cause of survival” 

(raison d´être in the real sense of the word) of their establishments. If the directors want to 

achieve  balanced accounts  or  positive  financial  results  (profit),  they must  inevitably  seek 

additional financial resources – which they actually do. Moreover, they certainly seek to save 

expenditures and costs wherever possible. In common practice, it is a combination of both 

these approaches. 

Additional financial resources may include, for example, subsidies from the founder, 

regional  governments,  or  other  foundations;  however,  they  are  non-vested  and cannot  be 

counted on as permanent income. Also, not every establishment receives them, as they are 

usually granted to public-benefit organizations. Private establishments usually require out-of-

pocket payments from their patients. If LTC is operated within acute care hospitals, then the 

loss  from  LTC  beds  can  be  offset  from  profitable  lines  of  business  (e.g.  pharmacies, 

laboratories,  etc.).  The last  option available  is an ancillary economic activity,  such as the 

takeaway sale of food, charges for hostels, rentals,  additional sales, etc. These are always 

rather fractions of total cost percentage, not a decisive income. 

How can be the “proper” price of a product or service set? 

In our survey, we first focused on hotel costs, including an all-day allotment of food / 

diets, and compared their prices with establishments in the accommodation sector. We found 

that even in comparison with relatively cheap commercial “full board” hotels, these prices are 

by CZK 300–350 lower.  Therefore,  without  a  reasonable  increase  in  reimbursements,  no 

improvement in accommodation and catering quality can be expected in LTC. 

Regarding medical costs, what is decisive are personnel costs of medical staff. The 

survey data confirmed by current findings of the Institute of Health Information and Statistics 

(UZIS  2018)  imply  that  there  are  significant  differences  between  remuneration  in 

establishments founded by regions or the Ministry of Health (public-benefit  organizations) 

and in  private  establishments  (e.g.  joint-stock companies  or private  limited  companies),as 

well as between acute care departments and long-term care departments. Differences range 

between 10 and 20%. In addition, medical staff has been leaving the Czech healthcare sector 
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as a whole, and in particular there is an insufficient number of medical and healthcare staff of 

all professions in LTC departments.

According to the survey results (in 2017 prices), the adequate resulting price reflecting 

just the really necessary costs (without reasonable profit or with a minimum profit only) in 

LTC should be by CZK 700-850/DS higher than the actual reimbursement, ranging between 

CZK 2,500 – 3,000/DS for a category-3 patient. The principles of reimbursement for LTC 

have not been changed until end of 2020.

5. Conclusion

In the same year (2017), in which this survey data were collected from inpatient LTC 

establishments in the Czech Republic, the Public Defender of Rights (“Ombudsman”) Anna 

Šabatová (2017) conducted an independent investigation in a number of LTC facilities that 

“was intended to contribute to preventing the ill-treatment of people living there and ensuring 

decent living conditions for them”(The Public Defender of Rights (Ombudsman) 2017). In her 

report, she described a  number  of shortcomings,  sometimes alarming,  observed by her in 

these hospitals. The facts presented in the report were not unknown to the professional public.

Twenty  years  ago,  some people  could  have  expected  more  from the  transfer  of  LTC 

facilities from the social-care sector to the healthcare sector, especially in regards to their 

funding. The current situation suggests that they were wrong. Certainly, this involves not only 

fair equalization of economic conditions of this care compared to other healthcare segments 

(acute care, outpatient specialists, para-clinical hospital departments, etc.), but in particular 

ensuring the quality of provided care in LTC wards and ensuring “decent living conditions” 

for  their  patients  (see  the  Ombudsman’s  report).  However,  these  are  unlikely  to  be 

accomplished under the current conditions. 

Probably only a political decision can bring a solution in this respect. Based on the field 

experience,  which was proved by the conducted survey,  both LTC patients and LTC staff 

currently have unequal, i.e. worse conditions and chances than patients and staff in acute care 

units and the outpatient care sector. This gap should be balanced.
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Abstract

Background: To enable people to live in old age in their own homes often requires specialised 

home care services. Despite the high importance of these services, the finance of home 

nursing care (HNC) is still under-investigated in many countries. The aim of this paper was to 

describe the finance of HNC in the Czech Republic.

Methods: Balancing of revenues and costs was done using structured questionnaires from the 

closed accounting year 2018 as a monthly average. Nonparametric Kruskal-Wallis and 

Wilcoxon signed ranks tests were used to test hypotheses. 

Results: Data from 62 providers were analysed. The data included information from a total of 

2,297 patients and 995 employees. The average of total costs were € 17,591.7 (95 % CI 

14,175.3 - 21,008.1) and average of total revenues were € 17,276.5 (95 % CI 13,923.5 - 

20,629.5). The average cost per a patient was € 516.0 (95 % CI 465.9 - 566.1) and the average 

revenues were € 500.1 (95 % CI 457.0 - 543.3).

Conclusions: The overall financial balance of HNC providers seems to be balanced in the 

Czech Republic. Nevertheless, insurance, although it should, did not cover all the costs. 

Micro- providers tended to be cheaper regarding the hours worked by nurses.

136

mailto:iva.holmerova@gerontocentrum.cz
mailto:petrfiala@hotmail.com


Introduction

It is an indisputable fact that the world's population is ageing. This trend mainly concerns 

developed countries. Globally, it was estimated that one in six people in the world will be 

over 65 (16 %) by 2050, and in Europe and North America, it could be even one in four 

people older 65 in 2050. It was also estimated that the number of people aged 80 and over 

would triple, from 143 million in 2019 to 426 million in 2050 [1]. Alongside the global 

population ageing, issues related to old age are gaining importance, and several previously 

less significant problems become of higher importance. One of them is the demand for high-

quality HNC services. It is evident and understandable that many old people desire to live in 

their home until they die [2]. Therefore, long-term home care as a spectrum of services for 

persons who need assistance in activities of daily living (ADL) has developed into an 

important topic worldwide. Long-term care, including HNC, became an important political 

issue and an essential component of national economies [3]. HNC is an alternative to 

hospitalisation that could decrease both the demand for hospitalisation as well as length-of-

stay. HNC may reduce the costs and decrease risks of complication related to the hospital 

environment [4]. Governments are concerned about their future sustainability and sufficient 

resources. In many countries, long-term care financing, of which HNC is a part, is a 

complicated often multi-source process, fragmented among different departments, ministries 

and levels of state administration or state, regional and municipal governments [5]. 

In the Czech Republic, HNC is provided under an Act of Ministry of Health [6]. According to 

the Health Statistic Office Annual report [7], there were 141,000 patients in-home care 

(118,000 of them 65+) in 2018. The report also declared that the number of patients under 

HNC had remained stable since 2007. However, the population structure is changing, and 

numbers of older persons are rapidly increasing, which means that the relative number of 
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older home care patients (per all patients) increases [7, 8]. In 2018, there were in total 

6,445,616 visits provided by HNC, meaning that the average number of visits per patient was 

about 47 [7, 8]. Skilled nurses of several different specialities as general, psychiatric, 

nutritional, palliative, and so on may serve in HNC in the Czech Republic. However, general 

care nurses account for the majority of nurses in HNC (84.2 %) [9]. The expenditure for HNC 

from the public health insurance funds was € 82,5 million according to the current data of the 

Analytical Commission for the Conciliation Procedure in 2018 [10]. Nevertheless, this 

amount was only a part of all the expenditures from public resources on this area because it 

did not include other possible sources such as grants or subsidies. Moreover, this amount did 

not include out-of-pocket payments of individual patients that may not be negligible in some 

cases.

Non-profit organisations and non-governmental private health facilities usually provide HNC 

in the Czech Republic. A major role among them plays various regional facilities of the 

Catholic Charities or Evangelical Diaconate; they are even the dominant providers of HNC in 

some districts [9]. However, it is necessary to mention that some HNC providers are 

outsourced to agencies in social care establishments; therefore, their costs are not charged to 

public health insurance costs. Unfortunately, the overall situation about HNC financing is 

poorly transparent and confusing in the Czech Republic. These embarrassments lead to the 

supply of insufficiently developed long-term care in the home environment, and available 

services do not meet the needs of older persons with dependency in ADL. In fact, sufficient 

and fair funding represent a necessary base for service development. Nevertheless, there are 

not generally available data from official sources. Therefore, the aim of this study was to 

describe the financial situation in HNC and to estimate financial flows in HNC providers.
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Methods

Participating providers

The survey was created by balancing of revenues and costs. Cost and revenue items were 

collected using structured questionnaires from the closed accounting year 2018 as a monthly 

average from the primary accounting documents of the entities concerned for the "profit and 

loss account" (or the "income statement"). In total, the 481 home nursing care providers were 

included in the official health statistics of the Ministry of Health in 2018. They were 

contacted during the conciliation procedure (regular meetings of care providers). Data 

collection began in May 2019 and ended in September 2019. Seventy-six home care providers 

agreed to participate in the survey, from which 62 establishments delivered the relevant data 

by the end of the data collection procedure.

Data synthesis

The basic analytical chart of accounts was uniform for all the providers. At this point, it 

should be noted that synthetic accounts (usually referred to as "accounting") are regulated in 

the Czech Republic by the law [11], while analytical (sub-ledger) accounts are not regulated, 

and it is therefore left to the sole discretion of individual accounting entities. For this reason, 

it was necessary to choose a uniform structure and procedure for all the participated providers. 

This approach allowed us distinguishing different types of costs and revenues compatible with 

generally adopted systems of statistics. The structure of costs is presented in Table 1. 

Revenues were further methodically divided into payments from health insurance companies 

and additional items such as out-of-pocket payments from patients, subsidies, grants, sponsor 

gifts etc. (Table 2). Except for financial information, we collected the total number of staff, 
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number of nurses, and amount of full-time equivalents (FTE) for nurses, total nurses' working 

hours a month, and the total number of patients.

Data analysis

In the first step, we divided providers according to the number of staff into three categories - 

micro-provider <10, medium-provider <30, and larger-provider >30. After, we calculated 

basic descriptive statistics for the entire sample and each category separately. After that, we 

calculated averages of balance sheets for the entire sample and each category separately as 

well. Finally, we calculated averages of selected variables per patient and per hour of the 

nurse's work. Differences in those variables among the categories were tested by the 

nonparametric Kruskal-Wallis test. Within-group difference between costs and revenues were 

tested by nonparametric paired Wilcoxon signed ranks test. For both tests, the level of 

significance was set on α = 0.05. We calculated 95 % confidence interval (CI) for each 

variable. To briefly explain how it works, if 95 % CI crosses 0 in the cash flow, it means the 

financial loss or earning was not statistically significant at significance level α = 0.05. All the 

statistics were carried out in statistical software IBM SPSS Statistics 24.

Results

Data from 62 providers were analysed; 30 were micro, 24 medium and 8 larger providers. The 

data included information from a total of 2,297 patients and 995 employees. There were 713 

nurses out of all the employees. A vast majority of nurses worked on a part-time basis. The 

average number of all the employees per provider was 16.1 (95 % CI 12.5 - 19.6); for nurses, 

it was 11.5 (95 % CI 9.1 - 19.9). The average FTE for nurses was 7.7 (95 % CI 6.3 - 9.2). 

Nurses worked on the average 1,824.3 (95 % CI 1,510.4 - 2,198.2) hours a month. All the 

personnel data logically increased with the size of the provider (Table 3). 
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The average of total costs were € 17,591.7 (95 % CI 14,175.3 - 21,008.1). The direct costs € 

12,871.6 (95 % CI 10,239.8 - 15,503.4) were higher than indirect costs € 4,656.2 (95 % CI 

3,775.4 - 5,537.1). This trend was apparent among all the providers. However, whereas the 

direct costs were three times higher than indirect costs in the larger-provider category, it was 

only twice bigger in the micro-providers. The average of total revenues were € 17,276.5 (95 

% CI 13,923.5 - 20,629.5) and the majority was created by the health insurance revenues € 

15,895.7 (95 % CI 12,692.6 - 19,098.7). However, the health insurance revenues would not be 

enough to cover all the costs, because the average insurance revenues to total costs difference 

were € -1,696.0 (95 % CI -2,356.1 - -1,036.0), which was statistically significant. The overall 

economy showed a negative trend with the average of cash flow was € -315.5 (95 % CI -730.8 

- 100.4). However, this trend was not statistically significant in all the providers together as 

well as in each group separately. The averages of balance sheets are presented in Table 4.

The average cost per a patient was € 516.0 (95 % CI 465.9 - 566.1) and the average revenues 

were € 500.1 (95 % CI 457.0 - 543.3). There was a significant negative cash flow when the 

total costs were deducted from the total insurance revenues € -64.3 (95 % CI -97.6 - -31.0). 

Similar statistically significant negative cash flow was also in all the groups. Negative cash 

flow was also found after deducting the total revenues from total costs. However, these 

negative cash flows were not statistically significant. The averages of all these variables 

differed across the groups but not significantly. The averages cash flow per patient is 

presented in Table 5.

If we calculated all the costs and revenues based on a nurse's working hour, the total cash 

flow was negative. The total cost per hour was € 9.2 (95 % CI 8.8 - 9.6) and total revenues € 
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9.1 (95 % CI 8.6 - 9.5). With the size of the provider the negative difference increased, 

however, the differences were not statistically significant in any cases. Nevertheless, 

differences between the total costs and payments from health insurance companies were 

statistically significant in all the cases and the difference increased with the size of the 

provider (Table 6).

Discussion

HNC is one of means that enable people to live in old age in their own homes even if they are 

partly dependent  in ADL. In fact, HNC offers a better, socially desirable alternative to 

institutionalisation. Home-based solutions are advanced not only for health, social and 

emotional benefits but also because of the potential reduction in public expenditure, as home 

care provision has been demonstrated to be more effective and efficient than institutionalised 

care [12]. However, despite high importance, only a little piece of information is available 

regarding its financing from public resources in many countries [13]. Therefore, this study can 

be seen as a first attempt to analyse the HNC financing on the microeconomic level. At this 

point, it should be mentioned that a substantial majority of medical care is reimbursed through 

public insurance. There is an obligation to pay health insurance during working age all the 

time. According to law, people are not allowed to be retired prior to 25 years of paying the 

insurance. For that reason, a covering of all the health-related expenses by health insurance is 

assumed in this country. Unfortunately, as our results showed, health insurance revenues 

hardly cover all the costs required for non-governmental, non-profit facilities providing HNC. 

However, our results confirmed the previous Holmerova and Prochazka [14] findings. These 

authors published a paper about a non-profit organisation that provided HNC to older adults. 

Their calculation proved that one hour of HNC's cost was € 13.6 whereas revenues were only 

€ 10.1, which made a deficit of € 3.5 per hour. In this case, that deficit was re-funded by the 
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local authority to provide sufficient and adequate quality home-care for older persons in the 

community [14].

There is an important finding in our study. The costs for HNC are relatively low, perhaps due 

to nurses working mostly on a part-time basis. It is not entirely clear why this is happening 

and whether the costs would not increase if the nurses worked full time. Nurses' salaries range 

from € 1,070 for little experienced young to € 1,842 for nurses with more than 30 years of 

practice. However, most nurses were below the average salary of € 1,416 in the Czech 

Republic [15]. It may be another reason why HNC stays relatively cheap in the Czech 

Republic.

Comparing costs for HNC among different countries is a quite complicated process that might 

not make sense because economic power differs across countries, which may skew the 

comparison. However, much more important and sensible is the information that HNC can 

also save on care costs in addition to the mentioned above patient benefits. In-home palliative 

team care was cost-effective; it increased the chance of dying at home by 10%, increased the 

average number of days at home (6 days) and quality-adjusted life-days (0.5 days), and it 

reduced costs by approximately $4,400 per patient [16]. Community-based specialist 

palliative care was associated with hospital cost reductions across multiple life-limiting 

conditions [17]. A Brazil study showed that HNC is possible even in economically 

disadvantaged environments and may effectively contribute to providing integrated and 

continued care [4].
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Conclusions

In conclusion, the overall financial balance of HNC providers seems to be balanced in the 

Czech Republic. Nevertheless, that happened mostly because of additional financial 

resources. Insurance, although it should, did not cover all the costs. The size of the provider 

did not play a crucial role. Nevertheless, for micro- providers, it tended to be cheaper 

regarding the hours worked by nurses. Price assessment or costs comparison between 

institutional and home care was not possible because relevant data from institutional care 

were not available. In the future, therefore, extensive investigations should be carried out into 

both HNC and institutional care costs.

References

a) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.: World 

population prospects 2019: Highlights (ST/ESA/SER.A/423). United Nations. 

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf (2019). 

Accessed 26 January 2021

b) Wiles, J.L., Leibing, A., Guberman, N., Reeve, J., Allen, R.E.: The meaning of "aging in 

place" to older people. Gerontologist. (2012). https://doi.org/10.1093/geront/gnr098

c) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).: Affordability of 

long-term care services among older people in the OECD and the EU. 

https://www.oecd.org/health/health-systems/Affordability-of-long-term-care-services-

among-older-people-in-the-OECD-and-the-EU.pdf (2020). Accessed 24 Janure 2021

d) Feuerwerker, L., Merhy, E.: Home care's contribution to alternative health care networks: 

deinstitutionalization and transformation of practices. Rev. Panam. Salud. Publica. (2008). 

https://doi.org/10.1590/s1020-49892008000900004

144



e) Österle, A.: Long-term care in Central and South-Eastern Europe: challenges and 

perspectives in addressing a ‘New’ social risk. Soc. Policy. Adm. (2010). 

https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.2010.00723.x

f) Ministry of Health CZ: Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

372/2011 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372 (2011). Accessed 26 January 

2021

g) Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (UZIS): Zdravotnická ročenka České 

republiky 2018. https://www.uzis.cz/res/f/008280/zdrroccz-2018.pdf (2019). Accessed 25 

January 2021

h) Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (UZIS): Zdravotnická ročenka České 

republiky 2017. https://www.uzis.cz/sites/default/files/knihovna/zdrroccz_2017.pdf 

(2018). Accessed 25 January 2021

i) Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (UZIS). Zdravotnictví ČR: Stručný 

přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období 2007–2018 NZIS REPORT č. 

K/31 (08/2019). https://www.uzis.cz/res/f/008301/nzis-rep-2019-k31-a089-domaci-

zdravotni-pece-2018.pdf (2019). Accessed 25 January 2021

j) Analytická komise DŘ.: Zpráva analytické komise o vývoji příjmů a nákladů na zdravotní 

služby hrazených z prostředků v. z. p. v roce 2018. 

http://www.sasp.cz/files/files_editor_uploads/zprava_analyticke_komise_za_rok_2018.pd

f (2019). Accessed 25 January 2021

k) Ministry of Finance CZ: Zákon č. 563/1991 Sb, o účetnictví. 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Zak_1991-563_UZ-Zakon-c563-1991-s-

vyznacenim-zmen-k-112014.pdf (1991). Accessed 25 January 2021 

145



l) Tarricone, R., Tsouros, A.D.: Home care in Europe. The solid facts. 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/96467/E91884.pdf (2008). 

Accessed 25 January 2021

m) Tomita, S., Hoshino, E., Kamiya, K., Yasuhiro, O., Rahman, M.: Direct and indirect costs 

of home healthcare in Japan: A cross-sectional study. Health. Soc. Care. Community. 

(2020). https://doi.org/10.1111/hsc.12945

n) Holmerová, I., Procházka, P.: Lze v České republice poskytovat integrovanou péči? 

Poznatky z dlouhodobého akčního výzkumu. Geri. Gero. 5, 86 - 89 (2016).

o) Český statistický úřad: Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2028. 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2018 (2018). Accessed 25 

January 2021

p) Pham, B., Krahn, M.: End-of-life care interventions: an economic analysis. Ont. Health. 

Technol. Assess. Ser. 14, 1-70. (2014).

q) Spilsbury, K., Rosenwax, L.: Community-based specialist palliative care is associated 

with reduced hospital costs for people with non-cancer conditions during the last year of 

life. BMC Palliat Care. (2017). https://doi.org/10.1186/s12904-017-0256-2

146



Table 1 Itemized costs in a month

No. Item
I. INDIRECT COSTS
1. Leases - offices, warehouses, etc.
2. Overheads – electricity, heat, cleaning, etc.
3. Office supplies, costs of telecommunication charges, etc.
4. Occupational clothing for staff, personal protective equipment
5. Transport – public transport fares, car fuel, car insurance, etc.
6. Financial supplies – other insurance, meal vouchers, etc.
7. Repairs, maintenance, depreciation
8. Training, education, specialized literature
9. Accounting, economic and legal services
10. Other overhead costs – to be specified
11. Staff costs, including administration and management costs

TOTAL INDIRECT COSTS
II. DIRECT COSTS
1. Staff costs – gross wages, payments of social security and 

health insurance contributions, overtime work

2. Medical consumables
3. Other costs of direct care – to be specified

TOTAL DIRECT COSTS
III. TOTAL COSTS

Table 2 Itemized revenues in a month

No. Item
1. Health insurance revenues
2. Out-of-pocket payments
3. Subsidies, grants, etc.
4. Sponsor gifts, other income
IV. TOTAL REVENUES
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Table 3 Descriptive statistics of HNC providers included into study

 All Micro-provider Medium-provider Larger-provider

 N = 62 n = 30 n = 24 n = 8

Patients (N = 2,297) 37.1 (29.3-44.9) 22.7 (16.5-28.8) 39.5 (27.3-51.6) 84.0 (57.8-110.2)

Employees (N = 995) 16.1 (12.5-19.6) 7.0 (6.2-7.8) 16.9 (14.6-19.2) 47.3 (37.2-57.3)

Nurses (N = 713) 11.5 (9.1-13.9) 6.1 (5.1-7.1) 11.8 (9.8-13.9) 30.6 (20.4-40.8)

FTE for nurses 7.7 (6.3-9.2) 4.9 (3.9-5.9) 8.2 (6.5-10.0) 16.9 (10.5-23.3)

Nurses' working hours (monthly) 1,824.3 (1,510.4-2,198.2) 1,168.8 (932.3-1,405.3) 1,977.9 (1,554.5-2,401.3) 4,053.9 (2,508.4-5,599.4)
Note: Data are presented as a mean 
(95% CI); FTE - full-time equivalent

Table 4 Balance sheets of providers according to the number of staff

All Micro-provider Medium-provider Larger-provider

 N = 62 n = 30 n = 24 n = 8

Total costs 17,591.7 (14,175.3-21,008.1) 10,718.0 (8,200.0-13,236.0) 19,268.5 (14,508.3-24,028.7) 38,337.8 (24,673.5-52,002.1)

Indirect costs 4,656.2 (3,775.4-5,537.1) 2,938.7 (2,108.2-3,769.1) 5,282.4 (3,915.9-6,648.8) 9,218.5 (6,302.7-12,134.3)

Direct costs 12,871.6 (10,239.8-15.503.4) 7,905.8 (6,074.7-9,737.0) 13,662.9 (10,096.8-17,229.0) 29,119.3 (17,522.5-40,716.1)

Total revenues 17,276.5 (13,923.5-20,629.5) 10,876.7 (8,332.8-13,420.6) 18,634.1 (13,805.6-23,462.5) 37,203.2 (23,681.6-50,724.8)

Health insurance revenues 15,895.7 (12,692.6-19,098.7)* 10,103.3 (7,599.7-12,606.8)* 17,100.0 (12,296.9-21,903.0)* 34,004.4 (20,748.6-47,260.2)*

Out-of-pocket payments 86.2 (-4.1 (176.5) 45.5 (-8.3-99.4) 128.4 (-99.4-356.2) 112.3 (-67.1-291.6)

Subsidies, grants, etc. 539.0 (318.4-759.5) 216.6 (-0.7-433.9) 573.0 (259.7-886.3) 1,645.5 (618.0-2,673.1)

Sponsorship gifts, other income 711.9 (506.4-917.4) 458.4 (252.5-664.4) 785.7 (506.7-1,064.7) 1,441.1 (227.1-2,655.1)

Insurance revenues to total costs difference -1,696.0 (-2,356.1--1,036.0) -614.7 (-1,427.8-228.4) -2,168.6 (-2,981.3--1,355.9) -4,333.4 (-7,212.1--1,454.7)

Cash flow -315.2 (-730.8-100.4) 158.7 (-409.3-726.7) -634.5 (-1,285.5-16.5) -1,134.5 (-2,778.5-509.4)
Note: Data are presented as a mean (95% 
CI) ; *statistically significant difference 



between the total cost and health insurance 
revenues

Table 5 Costs and revenues per patients depending on the size of provider

All Micro-provider Medium-provider Larger-provider  

 N = 62 n = 30 n = 24 n = 8 p value

Total costs 516.0 (465.9-566.1) 505.0 (432.6-577.5) 550.2 (454.3-646.2) 454.5 (397.8-511.3) 0.569

Total revenues 500.1 (457.0-543.3) 497.8 (442.7-552.9) 522.4 (432.0-612.7) 442.2 (381.6-502.8) 0.469
Total costs to revenues 
difference

-15.9 (-36.8-5.0) -7.3 (-42.6-28.1) -27.8 (-61.3-5.49) -12.3 (-31.8-7.2) 0.648

    Insurance revenues 
to total costs difference

-64.3 (-97.6--31.0) -52.5 (-113.4--8.5) -81.8 (-125.9--37.7) -56.2 (-92.4--20.1) 0.313

Note: Data are presented as a 
mean (95% CI); p values were 
calculated by Kruskal-Wallis 
test.

Table 6 Costs and revenues per an hour of the nurse's work depending on the size of provider

All Micro-provider
Medium-
provider

Larger-provider  

 N = 62 n = 30 n = 24 n = 8 p value

Indirect costs 2.5 (2.3-2.7) 2.4 (2.0-2.7) 2.7 (2.3-3.0) 2.5 (1.7-3.3) 0.401

Direct costs 6.7 (6.3-7.0) 6.5 (6.0-7.1) 6.7 (6.2-7.1) 7.1 (6.7-7.6) 0.465

Total costs 9.2 (8.8-9.6) 8.8 (8.1-9.5) 9.5 (8.9-10.1) 9.7 (8.7-10.6) 0.217

Total revenues 9.1 (8.6-9.5) 9.0 (8.1-9.9) 9.0 (8.5-9.6) 9.4 (8.3-10.5) 0.825

    Health insurance revenues 8.3 (7.8-8.8)* 8.3 (7.4-9.3)* 8.2 (7.5-8.9)* 8.5 (7.4-9.6)* 0.913
Note: Data are presented as a mean 
(95% CI); p values were calculated 
by Kruskal-Wallis test; 
*statistically significant difference 



between the total cost and health 
insurance revenues


