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Abstrakt 

V posledních třiceti letech, od dob transformace, proběhlo několik pokusů o změnu 

organizačně právní formy českých nemocnic. Disertační práce sleduje dvě takové snahy 

po roce 2000, ze kterých pouze jedna byla úspěšná jak v nastolování agendy, tak 

v rámci rozhodovacího procesu a vedla k uzákonění nové organizační formy. Hlavním 

cílem práce je identifikace kontextuálních faktorů úspěchu či neúspěchu snah o změnu. 

Práce je založena na teoretickém konceptu teorie tří proudů, který vysvětluje změny 

politik na základě propojování tří proudů (problému, veřejné politiky a politik) a 

využívání okna příležitosti. Práce pracuje s rozšířeným konceptem, který zahrnuje 

nastolování agendy i rozhodování. Porovnáním dvou případů byly identifikovány 

základní faktory, které způsobily uzavření okna příležitostí před ukončením procesu 

změny politiky. 
 

Abstract 

In the last thirty years, since the transformation period, several attempts have been made 

to change Czech hospitals' organizational, legal form. The thesis targets two such efforts 

after 2000. Only one was successful both in the agenda-setting and decision-making 

process and led to the enactment of a new organizational form. The main aim of the 

thesis is to identify contextual factors of success or failure of efforts to change the 

organizational and legal form of hospitals. The thesis is based on the Multiple Stream 

Framework to explain how different streams (policy, politics and problem stream) 

couple and open a policy window that allows a policy change. It works with the 

modified framework, which broadens the concept by including agenda-setting and 

decision-making and offers two coupling processes. Comparing two cases of the policy 

process led to the identification of the factors causing closing the window before the 

agenda was set. 
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Úvod  

Předmětem zkoumání této disertační práce je oblast zdravotní politiky, konkrétně změna 

organizačně právní formy českých nemocnic. Na problém zdravotní politiky a zdraví je 

možné nahlížet z různých hledisek a já toto téma zkoumám z pohledu disciplíny veřejné 

politiky. Veřejná politika samotná je svým způsobem multidisciplinární věda a nabízí 

možnost a částečně i nutnost zkoumat tento problém holisticky. Podává nejen ucelený 

obraz zkoumaného problému, ale navíc často dává i možnost najít na základě teoretické 

reflexe nástroje, jak dané problémy řešit.  

Zdravotnický systém je vedle penzijního systému druhou výraznou součástí současného 

sociálního státu, ať už bychom měřili jeho důležitost objemem výdajů, počtem 

pracovníků produkujících a poskytujících zdravotnické zboží a služby nebo subjektivní 

vazbou občanů na služby zdravotnických institucí. Od devadesátých let změny v oblasti 

zdravotnictví odrážejí trendy změn v oblasti sociálního státu, kdy nejvýraznějšími rysy 

reforem se stala privatizace a zavádění tržních principů (Klenk, Pieper 2013). Tento 

trend byl ještě viditelnější v případě zemí střední a východní Evropy, kde role trhu na 

úkor role státu posilovala v důsledku transformace rychleji (Háva, Mašková-Hanušová 

2009). V oblasti zdraví je tento posun ilustrován vznikem kvazi trhů a marketizací 

zdravotnických služeb v rámci konkurence, kontraktování a privatizace. Šlo o výsledky 

procesů, kdy vlády balancovaly mezi ekonomickými nároky a vlastním politickým 

přežitím, a kdy začaly probíhat výrazné změny v oblastech úzce spjatých s životními 

podmínkami občanů (Hancock 1999). Proto v posledních desetiletích prošel charakter 

zdravotnických organizací výraznou transformací (Anderson 2012).  

Svou práci jsem zaměřila na změny v organizačně právní formě českých nemocnic po 

roce 2000. Nemocniční péče tvoří stěžejní součást zdravotnického systému díky svému 

dopadu na celkové zdraví obyvatelstva i jako příjemce podstatné části finančních 

prostředků vyhrazených na zdravotní péči. V České republice to ilustrují dvě pětiny 

prostředků na zdravotní péči směřující právě na nemocniční péči v roce 2019 (ČSÚ 

2021). Kromě poskytování zdravotní péče plní i další důležité funkce jako je vytváření 

prostředí pro výuku a výzkum nebo vytváření pracovních příležitostí, případně nepřímo 

plní společenskou funkcí (McKee, Healy, 2002). 
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Změny v oblasti nemocniční péče odráží trendy posledních desetiletí, kdy dochází 

k poklesu poskytování veřejných statků a služeb veřejnými organizacemi a k růstu počtu 

podnikatelských subjektů, které poskytují veřejné statky za účelem zisku. V Evropě se 

tento trend stal nejvýraznějším v oblasti nemocniční péče v Německu. Zde došlo 

v posledních letech k prudkému růstu podílu ziskových nemocnic až na třetinu všech 

nemocnic a na šestinu všech nemocničních lůžek (Blümel, Busse 2020). Podíl 

poskytovatelů založených za účelem zisku je dokonce vyšší než v liberálním režimu 

sociálního státu ve Spojených státech amerických (Klenk, Pieper 2013). Ty jsou přitom 

známy svou nejdelší zkušeností s korporatizací nemocnic a tržním prostředím v 

nemocničním sektoru, kdy tržní tlaky vedly k růstu výdajů na zdravotnictví, které ale 

zároveň neodpovídají zdravotnímu stavu obyvatelstva (Papanicolas, Woskie, Jha. 2018, 

McKee, Figueras 2012). V Anglii zase vznikla v rámci National Health Service nová 

forma nezávislého právního subjektu, tzv. obecně prospěšné společnosti, který již 

nepodléhá centrální vládní kontrole a není řízena Zdravotnickými orgány (tzv. Health 

authorities) (Anderson 2012). 

V tomto ohledu nepřekvapuje, že se v České republice po celospolečenských změnách v 

roce 1989 objevily konkurenční rámce, jak změnit organizační a právní postavení 

českých nemocnic. Výsledkem byla řada pokusů o jeho transformaci (Angelovská, 

Hanušová 2005, Daňková et al. 2010). Některé snahy uspěly ve fázi nastolování agendy 

a posunuly se do fáze rozhodování. Zde se dokázala prosadit pouze jedna snaha o 

změnu, a to v roce 2006, kdy poslanecká sněmovna schválila zákon č. 245/2006 Sb., o 

veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních. Tento zákon ale zcela 

propadl v následující fázi implementace a byl v roce 2011 zrušen bez skutečných 

dopadů. Ani jedna nemocnice podle tohoto zákona nebyla transformována.  

Má práce si klade za cíl lépe porozumět rezistenci této oblasti vůči změně, proto se ve 

své práci zaměřím na zkoumání souvisejícího politického procesu ve dvou konkrétních, 

a v základních ukazatelích podobných případech snahy o změnu. Konkrétně jde o již 

zmiňovanou formu veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení z roku 

2006 a dále o právní formu univerzitní nemocnice z roku 2017.  
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Svou práci jsem postavila na teorii1 tří proudů (Multiple Streams Framework, MSF), 

kdy pracuji s jeho modifikovanou verzí (Herweg 2017). Vzhledem k nejednoznačným 

procesům v dané oblasti ji považuji za vhodný nástroj pro jejich zachycení v 

postsocialistické zemi s transformací zdravotní péče a konkurenčními rámci 

transformace nemocnic. Cílem mé práce není tedy hodnotit jednotlivé návrhy možných 

legislativně právních forem českých nemocnic, ale průběh snah o změnu. V souladu s 

aktuální literaturou MSF (Herweg, Huß, Zohlnhöfer 2015, Herweg, Zahariadis 2018, 

Zahariadis 2014) jsem se zaměřila na procesy nastolování agendy a rozhodování, které 

provázely vybrané snahy o změnu právní formy českých nemocnic. Zejména se 

soustředím na identifikaci kontextuálních faktorů úspěchu nebo neúspěchu nastolování 

agendy a otevírání rozhodovacích oken příležitostí ke změně organizačně-právní formy 

nemocnic ve sledovaném období. Zároveň je mou snahou vyplnit mezeru v oblasti 

zkoumání zdravotní politiky pomocí MSF a využití této konceptualizace v prostředí 

České republiky.  

Zdravotnictví je specifickou oblastí veřejné politiky, proto nastíním v první kapitole 

různé přístupy k pojetí zdraví a zdravotní politiky. Tyto přístupy se ve větší či menší 

míře promítají do reálné veřejné politiky. Další kapitolu věnuji teorii tří proudů, na které 

stavím svou disertační práci. Třetí a čtvrtá kapitola představí cíle, metody a data. V páté 

kapitole popíšu vývoj zdravotnictví v České republice a představím hlavní změny 

v oblasti nemocniční péče. Přestože pak srovnávám jen dva případy, je potřeba změny 

vidět v širším kontextu a zároveň si uvědomit, jakou roli hráli jednotliví aktéři v jiných 

než zkoumaných obdobích. Za stěžejní část své práce pak považuji poslední tři kapitoly, 

které věnuji jednotlivým případům a následné diskusi zjištění. 

  

 
1 Jde o teoretický koncept. V anglické literatuře v současné době narazíme nejčastěji na termín „multiple 
stream framework“ nebo na „multiple stream approach“. V českém jazyce zdomácněla „teorie tří 
proudů“, proto se budu této terminologie ve své práci držet, přestože osobně považuji za výstižnější 
hovořit o „teoretickém rámci“. Jako zkratku pak budu používat anglickou MSF, odvozenou od 
„framework“. 
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1 Specifika zdraví a zdravotní politiky 

Oblast zdravotnictví se odlišuje od ostatních odvětví veřejného sektoru, což je dáno 

zejména vnímáním zdraví jako jednoho ze základních lidských práv. Následující 

kapitola přibližuje specifika zdraví a ukotvení práva na zdraví, protože tato základní 

legislativa je odrazem hodnotového nastavení dané oblasti a zároveň vytváří mantinely 

pro tvorbu zdravotní politiky. Dále pozornost věnuji specifikům trhu v oblasti zdravotní 

péče, včetně rozdílů mezi jejím poskytováním veřejným a soukromým sektorem, 

protože tyto dva různé pohledy na poskytování zdraví velmi silně rezonovaly v politické 

aréně v české tvorbě zdravotní politiky v novém miléniu, jak dále bude zřejmé 

z analýzy zkoumaných případů. Poslední dvě podkapitoly se už konkrétněji zaměřují na 

reformy zdravotnických systémů a změny role trhu a státu ve zdravotnictví. 

1.1 Zdraví jako jedno z lidských práv 

Téma zdravotnictví úzce souvisí s definicí pojmu „zdraví“ a „právo na zdraví“. Způsob 

definování „zdraví“ má dopady na rozsah a zaměření zdravotní politiky i její analýzy. 

Zdraví se stalo základní součástí aktivního občanství a zapojení jedince do společnosti, 

protože bez zdraví jako základního práva má jedinec ztížený přístup k dalším lidským 

právům a k plnohodnotné kvalitě života. Definování zdraví jako jednoho ze základních 

lidských práv s sebou nese automaticky předpoklad vymahatelnosti, aby občané měli 

možnost získat to, co je považováno za jejich právo. Mezi právem a povinností tak 

existuje vzájemný vztah, kdy právo občana vyžaduje povinnost státu mu toto právo 

zaručit, a tento vztah se promítá do legislativy a morálky (blíže viz Beauchamp 

1991:51-81). Problém tkví v tom, že zdraví samo o sobě z důvodu své povahy nemůže 

být vymahatelným "právem", na rozdíl od zdravotních služeb a způsobu jejich 

poskytování, které vymahatelnými být mohou (Lenaghan 1996). Zároveň ale se způsob 

a rozsah poskytování zdravotní péče a celkové nastavení zdravotní politiky odvíjí od 

právního vymezení práva na zdraví v daném státě.  

V nejobecnější rovině můžeme rozlišit dva základní přístupy k právu na zdraví a 

spravedlnosti (nejen) v přístupu ke zdravotní péči, kdy prvním je liberální pojetí 

s důrazem na svobodnou volbu jedince a jeho odpovědnost (typické pro Spojené státy 

americké, které např. Flood (2000) nazývá anomálií mezi systémy zdravotní péče 

rozvinutých zemí), a druhým egalitární pojetí s důrazem na společenskou odpovědnost a 
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povinnost jedince zacházet se zdroji takovým způsobem, který by vedl k jejich rovné a 

spravedlivé distribuci (typický pro evropské státy) (Křížová 1998:39). Tyto dva přístupy 

definoval i Williams (1988) ve vztahu ke stanovování priorit v oblasti poskytování 

zdravotní péče. Liberálnímu přístupu dominuje princip ochoty a schopnosti platit za 

zdravotní služby, který vede k upřednostňování soukromého tržně orientovaného 

zdravotnického systému. Egalitárnímu přístupu vévodí princip rovného přístupu pro 

všechny se stejnou potřebou, který vyžaduje vytvoření sociální hierarchie potřeb 

nezávislé na plátci péče a tím předurčuje poskytování péče veřejným zdravotnickým 

systémem, který může reagovat na sociální hodnoty a měnící se ekonomické podmínky 

(ibid. p.174-176).  

Mezi základní teorie spravedlnosti lze zařadit ještě utilitarismus a komunitarismus 

(Ruger 2009). Utilitaristé podporují přerozdělení tam, kde redistribuce vede k 

maximalizaci přínosu2. Řada systémů se stále více zaměřuje na zdraví a zdraví celé 

společnosti než na zdravotní péči pro jednotlivce. V Evropě není ve své čisté podobě 

realizováno, ale do určité míry se některé utilitární prvky promítají do evropského 

egalitárního přístupu. Komunitaristé podporují přerozdělení podle pravidla stejného 

podílu na zdrojích, ale tento přístup je součástí většího zájmu rovného členství a 

participace v komunitě. V oblasti zdravotní péče jde o koncept stejného přístupu ke 

zdravotní péči v případě stejných potřeb a staví se proti umožnění jednotlivcům nákupu 

nadstandardních zdravotních služeb nad rámec poskytovaných ve veřejném systému 

(Flood 2000:27). 

Většina západních vyspělých států vychází z egalitárního přístupu a přístup ke zdravotní 

péči je založen na principu potřeby, a ne na schopnosti platit za zdravotní služby. 

Z důvodu dlouhodobé finanční udržitelnosti ale ani egalitární přístup automaticky 

nevede k veřejnému financování všech zdraví prospěšných zdravotních služeb (např. 

běžné jsou doplatky za léky).  

 
2 T. G. Masaryk v Ideálech humanitních poukazoval na vazbu mezi původně egoisticky pojímaným 
utilitarismem a pozdějším pojetím utilitarismu jako sociální etiky.  Zdravotní péče je podle dané logiky 
věci chápána jako veřejná služba, která je hodnocena z hlediska celospolečenského užitku poskytování 
zdravotní péče jednotlivcům (Křížová 1998:47-48). 
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1.2 Legislativní ukotvení práva na zdraví 

Klasickou definici termínu „zdraví“ nabídla Světová zdravotnická organizace (WHO) v 

preambuli svého zakládajícího dokumentu v roce 1946 použitím pozitivního (byť 

obecného a širokého) vymezení zdraví, kterým je „stav fyzické, psychické, sociální 

pohody a nikoli pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti“ (WHO 2000a). Na slabiny 

daného vymezení poukazuje řada autorů (Callahan 1973, Saracci 1997, Bickenbach 

2015). Sama WHO v roce 1977 ve svém programu „Zdraví pro všechny do roku 2000“ 

k definici doplnila charakteristiku “zdraví jako schopnost vést sociálně a ekonomicky 

produktivní život“ (Janečková, Hnilicová 2009: 64). V posledních letech při evaluaci 

zdravotnických programů a politik se zaměřuje na naplnění dílčích faktorů nezbytných 

k dosažení zdraví a hodnotí socio-ekonomické prostředí, fyzické prostředí a osobní 

individuální charakteristiky jednotlivce. Bircher (2005) vymezil zdraví jako 

“dynamický stav pohody”, který je výsledkem fyzického, duševního a sociálního 

potenciálu a uspokojuje životní požadavky odpovídající věku, kultuře a osobní 

odpovědnosti. Nemoc je stavem, kdy dochází k nedostatečnému uspokojení tohoto 

potenciálu. Celkový potenciál je determinován potenciálem biologickým (typicky 

genetickými předpoklady) a osobně získaným (socioekonomické faktory včetně 

životního stylu) (Bircher, 2005: 336-8). 

Schopnost přežít a fyzické zdraví společně s autonomií jedince jsou uznávány jako 

základní potřeby všech lidských bytostí (Doyal, Gough 1993 cit dle Hancock 1999). 

Daniel (1985 cit dle Flood 2000:28) zdůrazňuje právo na zdraví v rámci principu 

spravedlivé příležitosti, kdy zdraví je sociálně a biologicky podmíněno a není tedy 

morálně přijatelné diskriminovat jedince na jejich základě, když nejde o majetek, který 

by člověk měl spravedlivou šanci získat. Kromě WHO i řada dalších mezinárodních 

organizacích ve svých dokumentech definuje právo na zdraví, které bývá uváděno jako 

typický příklad sociálních práv. Zároveň spadá do práv druhé generace, která začala být 

rozeznávána po druhé světové válce. Právo na zdraví je široce definováno ve Všeobecné 

deklaraci lidských práv, článku 25 „Každý má právo na takovou životní úroveň, která 

by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to 

zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření; má 

právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při 
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ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v 

důsledku okolností nezávislých na jeho vůli“ (United Nations 2015:52).  

V dalších mezinárodních dokumentech je dané právo definováno jako „právo každého 

na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví“ (čl.12 

Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech přijatý 1966 

blíže viz Vyhláška č. 120/1976 Sb.) nebo jako „právo dítěte na dosažení nejvýše 

dosažitelné úrovně zdravotního stavu“ (čl. 24 Úmluvy o právech dítěte blíže viz Sdělení 

č. 104/1991 Sb.). Oba dokumenty nabízejí i seznam konkrétních opatření, která musí 

státy implementovat, aby právo na zdraví naplnily. „Nejvýše dosažitelná úroveň zdraví“ 

bere v úvahu individuální biologické předpoklady i socioekonomické determinanty. 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950 přijatá Radou Evropy 

neobsahovala právo na zdraví (narazíme pouze na termín „ochrana zdraví“, který se 

pětkrát objeví jako odůvodnění státního zásahu do základních práv jedince) (European 

Court of Human Rights nedat.). Revidovaná Evropská sociální charta z roku 1996 

zmiňuje „právo na péči“ (čl. 13 viz Sdělení č. 14/2000 Sb.m.s.) a „právo na ochranu 

zdraví“ (čl. 11 ibid.). Také Listina základních práv Evropské unie používá termín 

„právo na ochranu zdraví“(čl. 35 Listina základních práv Evropské unie), ale zajištění 

tohoto práva i jeho rozsah jsou ponechány na jednotlivých členských státech, jak je 

ostatně uvedeno i v samotném článku, viz „každý má právo na přístup k preventivní 

zdravotní péči a na obdržení lékařské péče za podmínek stanovených vnitrostátními 

právními předpisy a zvyklostmi“(ibid.).  

V České, resp. Československé, republice bylo právo na zdravotní péči (resp. „právo na 

léčebnou péči“) poprvé zakotveno až v Ústavě z roku 1948. Pojem „bezplatnost 

zdravotní péče“ byl zařazen až do Ústavy z roku 1960. V Listině základních práv a 

svobod je uvedeno také institucionální zajištění dostupnosti zdravotní péče „občané 

mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní 

pomůcky za podmínek, které stanoví zákon“ (čl. 31 usnesení č. 2/1993 Sb.). 

Z uvedených definic vyplývá odpovědnost státu za zajištění ochrany zdraví. Na druhou 

stranu sociální práva uvedená v Listině základních práv a svobod jsou podle čl. 41 

odstavce 1 Listiny vymahatelná pouze v mezích zákonů, které je provádějí, což je 
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v případě České republiky celá řada právních předpisů3. Tyto zákony mohou výsledný 

efekt modifikovat jako k tomu došlo v letech 2008 až 2014 v případě regulačních 

poplatků. 

1.3 Specifika trhu v oblasti zdravotnické péče 

Komplexní vztahy v oblasti veřejné politiky při tvorbě veřejné politiky zachycuje 

zjednodušený koncept (viz Schéma 1). Zjednodušení umožňuje jeho použití v jakékoliv 

zemi, v jakékoliv politice a na jakékoliv úrovni politiky (Walt, Gilson 1994). 

V konceptu se odráží vzájemné působení mezi čtyřmi klíčovými oblastmi, kterými jsou 

obsah dané veřejné politiky, kontext, v němž je daná politika formulována a 

vykonávána, aktéři zapojení do tvorby politik a procesy spojené s rozvojem a 

prováděním politiky. Zatímco se zdravotní politika od ostatních veřejných politik 

v některých oblastech příliš neliší, v oblasti kontextu je velmi specifická (Nemec et al. 

2015). Sektor zdravotnictví tvoří významnou část ekonomiky většiny států a 

rozhodování v oblasti zdravotnictví přesahuje do dalších oblastí včetně etických, kdy ve 

výsledku se může dotknout až otázky života a smrti. Navíc zdraví jako takové není 

výsledkem pouze stavu zdravotnického systému (cca 15% dle determinantů zdraví 

WHO), ale celé řady dalších socioekonomických i genetických faktorů, které nemají se 

systémem zdravotnictví přímou souvislost (Altenstetter, Bjorkman 1997, Whitehead, 

Dahlgren 2006). 

Schéma 1 Vztahy v oblasti veřejné politiky při tvorbě veřejné politiky 

 

 

 

 

 

Zdroj: Walt, Gilson 1994:354 

 
3 zákon č. 551/1991, o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, zákon č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
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Specifičnost zdravotnického systému bývá často zdůrazňována v souvislosti s diskusí o 

míře účasti veřejného a soukromého, zejména ziskového, sektoru. Celá diskuse vyplývá 

ze samotné komplikované definice „zdraví“, které je těžké přesně vystihnout (viz 

předchozí podkapitola).  

Polemika o vhodnosti uplatnění tržních principů v oblasti poskytování zdravotní péče 

vychází z absence konsensu o tom, zda je či není zdravotní péče běžným statkem či 

nikoliv. Samotná ekonomická teorie se zaměřila více na oblast zdravotnických služeb až 

v polovině dvacátého století, kdy se chápání zdravotní péče, resp. její dostupnosti jako 

jednoho ze základních lidských práv, začalo odrážet i do institucionálního nastavení 

zdravotnických systémů řady vyspělých států4. Často je zdůrazňováno, že poskytování 

zdravotní péče se stejně jako například oblast vzdělávání nebo bezpečnostní politiky 

státu liší od trhů s běžnými komoditami. Proto ve většině západních demokracií je 

garantována minimálně základní úroveň zdravotní péče (Cukier, Thomlinson 2005, 

Arrow 1963, Culyer 1971, Stiglitz 2000). 

Samotná zdravotní péče a její spotřeba je velmi rozmanitá a nelze ji jako celek zařadit 

ani do jedné ze základních kategorií ekonomických statků (Folland, Goodman, Stano 

2014). Pro kategorii čistě kolektivního a čistě smíšeného statku nesplňuje zdravotní 

péče podmínku nedělitelnosti a nevylučitelnosti ze spotřeby. Zařazení do kategorie čistě 

soukromého statku brání externality zdravotní péče i vnímání dostupnosti zdravotních 

služeb jako lidského práva. Některé typy péče, např. některé úkony v oblasti 

stomatologie, jsou poskytovány jako soukromé statky a jejich spotřeba závisí čistě na 

individuální volbě, přestože základní péče může být hrazena z veřejného pojištění. Jiné, 

typicky povinné očkování, spadají mezi poručnické statky, tj. statky, kdy stát hraje 

zásadní roli při omezování svobodné volby jedince tím, že mu spotřebu přikáže (nebo 

zakáže jako u spotřeby alkoholu nebo cigaret osobami mladšími 18 let). Obdobný 

princip funguje v oblasti farmacie a omezení svobodné volby jedince ve spotřebě, když 

některé léky nemůže koupit bez receptu, resp. rozhodnutí lékaře.  

Odpůrci role státu ve zdravotnictví poukazují na slabý přímý vztah mezi zdravotní péčí 

a životem (potažmo smrtí) a na velkou roli jiných determinantů, které ovlivňují kvalitu 

zdraví a které lze individuálně ovlivnit v rámci životního stylu jedince (tradičně 

zmiňované jsou kouření, rizikové chování, pití, jídlo nebo faktory typu vzdělání). 

 
4 Např. Velká Británie a její systém NHS 
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Zastánci se odvolávají na dostupnost zdravotní péče jako základního lidského práva, 

které by nemělo být navázáno na výši příjmu, aby ve společnosti nedošlo 

ke dvoukolejnému poskytování zdravotní péče, tj. kvalitnější a dražší péče pro movitější 

pacienty a minimální levná péče pro chudší pacienty (Cukier, Thomlison 2005). Aby se 

předešlo nebo omezilo riziko selhávání trhu ve zdravotnictví, stát se snaží tuto oblast 

regulovat, jak je dobře vidět např. na případech států EU.  

Selhání zdravotnického trhu má dopady nejen na celý systém, ale i na kvalitu života 

jednotlivců (např. léta prožitá ve zdraví). Přesto jsou selhání zdravotnického trhu 

diskutována zejména z čistě ekonomické perspektivy. Na základních typech selhání trhu 

se shodla řada autorů (Arrow 1963, Stiglitz 1997, Donaldson, Gerard 2005, Le Grand, 

Robinson 1984). Prvním, kdo výrazně nasměroval debatu o selhání zdravotnického trhu, 

byl Arrow ve svém článku z roku 1963, kde se zaměřil na jeho specifika a odlišnosti od 

standardních konkurenčních trhů. Hlavní rozdíly spatřoval v nestálé, nepravidelné a 

nepředvídatelné poptávce se spornou cenovou pružností, v očekávaném chování 

poskytovatelů zdravotní péče v porovnání s producenty jiného zboží a služeb, 

v nejistotě spojené s kvalitou výsledného produktu a v neposlední řadě v podmínkách 

nabídky s omezeným vstupem na daný trh (Arrow 1963). Daná tržní selhání se 

nevyskytují výlučně v oblasti zdravotnických služeb, ale jejich kombinace v oblasti 

zdravotnictví je často považována za ospravedlnění alespoň částečných státních zásahů. 

Obdobně i Le Grand a Robinson (1984) poukazují na tržní selhání a problémy trhu 

s alokací zdravotní péče, které znesnadňují dosahování společenských cílů. Zároveň ale 

dodávají, že nejde o automatické ospravedlnění státních zásahů, protože i stát může ve 

stejné oblasti selhávat. Stát má tři základní způsoby, jak intervenovat v oblasti alokace 

zboží a služeb – poskytování, regulace a zdanění či dotování. V případě zdravotní péče 

většina států využívá všechny tři možnosti (Le Grand, Robinson 1984). 

Stiglitz (1997) kromě obecně uváděných tržních selhání zdravotnického trhu (viz 

Tabulka 1) zdůrazňoval, že na rozdíl od jiných oblastí zde hraje výraznější roli bariéra 

v podobě informační asymetrie. Nedostatečná konkurence, charakter zdravotní péče 

jako ekonomického statku a existence externalit jsou jedním ze dvou důvodů pro státní 

zásahy do zdravotnické oblasti. Druhým důvodem státních zásahů je existence 

nerovností v rozložení příjmů. 
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Tabulka 1 Srovnání trhů zdravotní péče a standardních trhů 

Standardní trhy Trhy ve zdravotnictví 

Velké množství prodávajících.  Omezený počet poskytovatelů. 

Podniky maximalizují zisk.  Posláním většiny nemocnic není zisk. 

Homogenní komodity.  Heterogenní komodity. 

Dobře informovaní kupující.  Neinformovaní kupující. 

Přímé platby spotřebitelů.  Pacient obvykle hradí jen část nákladů. 

Zdroj: Stiglitz, 1997, s. 344 

Flood (2000) uvádí několik argumentů z oblasti ekonomie a spravedlnosti odůvodňující 

státní zásahy v oblasti zdravotního pojištění a poskytování zdravotních služeb. Zmiňuje 

externality včetně tzv. externality péče (blíže viz Culyer 1971 nebo Evans 1984),      

nepříznivý výběr, minimalizace administrativních a transakčních nákladů, morální 

hazard, informační asymetrie či úspory z rozsahu (Flood 2000:15-40).  

1.4 Veřejné versus soukromé poskytování zdravotní péče 

V návaznosti na dva základní přístupy práva ke zdraví Williams (1988:176-180) 

definoval dva ideální základní typy zdravotních systémů – soukromý (liberální přístup) 

a veřejný (egalitární přístup). Hlavní slabinu ideálních modelů Williams (1988) viděl ve 

vztahu principál-agent v rámci zdravotního systému a zejména ve specifické roli lékařů 

jako agentů (zmocněnců), kdy pacienti jako principálové (zmocnitelé) jsou v oblasti 

informacích, rozhodnutí a doporučení závislí na lékařích-zmocněncích. Teorie principal 

– agent byla původně vytvořena v rámci ekonomie pro soukromý sektor k posouzení 

problémů spojených se situací, kdy zmocnitel najme zmocněnce k řešení určitého úkolu, 

ale nemá dokonalé informace o zmocněnci a jeho preferencích. Teorie pomáhala 

identifikovat motivační struktury a další mechanismy, které snižují problémy spojené 

s informační asymetrií (Rauchhaus 2009), a postupně se rozšířila i na oblast veřejného 

sektoru a na identifikaci komplexnosti vztahů charakterizovaných velkým počtem 

zmocnitelů, externalit, širokým spektrem administrativních procesů a kontraktů mezi 

zmocněnci a zmocniteli (Brinkerhoff, Bossert 2014).  
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Právě informace je jádrem vztahu mezi zmocněncem a zmocnitelem a jak už zmiňoval 

Arrow (1963), trh zdravotní péče je charakterizován vysokým stupněm nejistoty a ani 

lékař ani pacient si nemusí být jisti ohledně daného onemocnění a jeho léčby. Je 

pravděpodobné, že lékař má větší znalosti o stavu pacienta než sám pacient. Ale lékaři 

nejsou perfektními zmocněnci a mohou hájit i jiné zájmy než zájmy zmocnitele, jejich 

cíle, záměry a přístupy k riziku se mohou lišit (Smith et al. 1997, Thomson, McKee 

2011), proto oba ideální systémy mohou fungovat nedokonale (Williams 1988). Lékaři 

a poskytovatelé zdravotní péče upřednostňují soutěž před hájením zájmů svých pacientů 

(Mahar 2006). Soukromé zdravotnické systémy mají tendenci k nadprodukci v důsledku 

minimalizace nákladů na mikroúrovni a zároveň nedokonalým omezováním nákladů na 

makroúrovni, kdy neexistuje dostatečná kontrola dodávaného objemu služeb. Veřejný 

daňově financovaný zdravotní systém řeší opačný problém, kdy s předpokládanými 

rozpočtovými limity nemá problém s omezením nákladů na makroúrovni, ale z důvodu 

absence vhodných finančních pobídek nejsou schopny toto přenést na mikroúroveň. 

Tyto systémy se ve vyspělých zemích ve své čisté podobě nevyskytují a nacházíme 

jejich smíšené podoby, které se snaží kombinovat přednosti obou ideálních typů 

(Williams 1988). 

Smíšený charakter trhu zdravotních služeb zvažoval ve své typologii i Nicholas Barr 

(1993 cit. dle Kalina, Jaroš 2005), když se zaměřil na poskytování zdravotních služeb a 

jejich financování z pohledu zapojení soukromého a veřejného sektoru. Tyto dva 

pohledy vytvořily čtyři pole v základní matici (viz Tabulka 2). První a čtvrté pole 

představují krajní typy zdravotnického systému. V prvním poli jde o typický veřejný 

sektor, kdy služby jsou financované z veřejných zdrojů a stejně tak poskytovatelé 

spadají pod veřejný sektor. Příkladem můžou být britské nemocnice v systému Národní 

zdravotní služby, v českém prostředí pak fakultní nemocnice. Typický soukromý sektor 

popisuje čtvrté pole, které zachycuje poskytování čistě tržních statků. Poskytovatel je 

soukromým subjektem bez vazby na veřejné finance a poskytuje tak své služby za 

přímé platby nebo na základě soukromého pojištění. Klasickým příkladem je plastická 

operace na soukromé klinice za přímou úhradu. Zdravotnický systém jako celek se ve 

vyspělých státech v čisté podobě nevyskytuje. Druhé a třetí pole zobrazuje častější, 

smíšené způsoby poskytování a financování. Druhé pole je typické pro státy s veřejným 

zdravotním pojištěním a smluvními vztahy mezi soukromými poskytovateli a 

zdravotními pojišťovnami. Existuje zde vazba soukromého subjektu (fyzické či 
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právnické osoby) na veřejné finance. Jde o kontrakty veřejných zdravotních pojišťoven 

s praktickými lékaři. Třetí pole zachycuje poskytovatele právně vlastnicky ve veřejném 

sektoru, který ale poskytuje služby za soukromé úhrady. Příkladem může být 

nadstandardní péče ve státních nemocnicích hrazená ze soukromých zdrojů, například 

nadstandardní hotelové služby (jednolůžkové pokoje). Saltman, Figueras a Sakellarides 

(1998) do této oblasti zařadili i finanční spoluúčast pacienta. 

Tabulka 2 Matice poskytovatelů a plátců veřejného a soukromého sektoru 

1. 

Veřejné poskytování 

Veřejné financování 

2. 

Soukromé poskytování 

Veřejné financování 

3. 

Veřejné poskytování 

Soukromé financování 

4. 

Soukromé poskytování 

Soukromé financování  

Zdroj: Barr 1993 citováno dle Kalina, Jaroš 2005:148 

1.5 Reformy zdravotnických systémů 

Rostoucí počet evropských zdravotnických systémů je uprostřed dlouhodobého procesu 

strukturálních nebo organizačních reforem. Od 80tých let ve většině západních 

demokracií a od 90tých let ve střední a východní Evropě se staly zdravotnické reformy 

jednou z politických priorit (Flood 2000, Figueras, McKee 2012).   

Dekker (1994 cit. dle Gladkij 2000) rozlišuje ideální typy přístupů k reformě zdravotní 

péče podle jejich zaměření na poptávkovou nebo nabídkovou stranu a podle 

zohledňování subjektivní spokojenosti pacienta. Identifikuje čtyři základní typy 

přístupů. Humanistický jako jediný zdůrazňuje subjektivní spokojenost pacienta a 

kritizuje technokratický přístup moderní specializované medicíny. Organizační je 

zaměřen na nabídkovou stranu a organizační zajištění zdravotních služeb. 

Administrativně finanční se zaměřuje na ekonomičnost poskytování služeb a s tím i 

související role státu jako regulátora, kterou má tendenci omezovat. Poslední typ, 

veřejně zdravotní přístup, si klade za cíl zlepšení zdravotního stavu celé populace 

prostřednictvím uplatnění modelu determinant zdraví. Veřejně zdravotní přístup 

převažoval ve strategickém dokumentu WHO Zdraví pro všechny do roku 2000, ale do 

evropských reforem se příliš nepromítl. V evropských reformách v posledních dvaceti 

letech převládá administrativně finanční přístup, v menší míře pak organizační přístup. 
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Flood (2000:4-9) rozlišuje tři typy reforem – reforma vnitřního trhu a oddělení 

kupujícího a poskytovatele, řízená reforma hospodářské soutěže a řízená péče5. 

Podle zprávy WHO (2000b) je možné v období od druhé světové války identifikovat tři 

generace zdravotnických reforem. První období začalo již během druhé světové války a 

neslo se ve znaku vzniku národních zdravotnických systémů. V bohatých vyspělých 

zemích byl proces ukončen v padesátých letech, v chudších zemích pak v letech 

šedesátých. V tomto období byla posilována role státu (Saltman, Bankauskaite, 

Vrangbæk 2007). Druhá generace reforem reagovala na zvyšující se náklady na 

zdravotnický systém. Začala být více zdůrazňována odpovědnost jednotlivce a přínos 

tržních principů ve zdravotnictví. Zapojení soukromého sektoru probíhalo různými 

způsoby, od plné privatizace, outsourcingu, přes hybridní organizace po transformaci 

způsobů práce ve veřejných organizacích (Saltman, Bankauskaite, Vrangbæk 2007). 

Ve třetí etapě od devadesátých let pak dochází pod vlivem politických tlaků, např. 

transformace zemí střední a východní Evropy na tržní ekonomiku, a ekonomických 

tlaků k tržně orientovaným reformám a nárůstu spoluúčasti pacientů (WHO 2000b). 

Zdravotnické systémy obvykle zažívají nepřetržitý proces každodenní provozní změny. 

Normální evoluční a přírůstkové změny systému by měly být odlišeny od základních 

strukturálních změn (Saltman, Figueras 1997). Reforma je právě takovou výraznou 

institucionální změnou systému. Cílem nemusí být stoprocentní nahrazení aktuálního 

nastavení systému, ale mělo by jít o strukturální, byť třeba dílčí, změnu s cílem zlepšení 

fungování systému. Cassels (1995:2) upozorňuje, že v případě problémů ve 

zdravotnictví, které si vyžadují výraznější zásah, je potřeba více než jen diskutovat 

hodnotové zaměření zdravotní politiky a redefinovat její cíle. Pokud nedojde 

k institucionální nebo strukturální změně, současný zdravotnický systém se bude dál 

potýkat se stejnými problémy. Reforma zdravotnického systému by měla zahrnovat jak 

definování priorit, tak vylepšení současných politik, a reformu institucí, jejichž 

prostřednictvím jsou tyto politiky implementovány. Berman (1995) poukazuje na to, že 

při absenci jasných cílů reformy nedosahují očekávaných výsledků. Navíc reformu 

netvoří jedna nárazová změna, ale řada dlouhotrvajících změn. 

 
5 V originále internal market reform and the puchaser/provider split, managed competition reform a 
managed care 
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Reforma zdravotnického systému není výsledkem jen politického procesu, ale odráží i 

ekonomický, sociální a kulturní kontext daného státu. Proto je třeba při tvorbě reformy 

tyto také zohlednit, než političtí představitelé přistoupí k razantnějším reformám 

(Figuears, Mc Kee et al. 2004). Výsledek reformy je ovlivněn i stabilitou politické 

reprezentace a je ohrožen, pokud se často střídá vláda a vládní koalice, zejména pak, 

pokud nová koalice představuje jiné politické spektrum. Střídání českých vlád a 

ministrů na pozici ministra zdravotnictví je toho zářným příkladem.  

K reformním procesům ve zdravotnických systémech napříč evropskými státy přispěl 

vývoj politiky v šesti paralelních oblastech, které se vyvíjejí samostatně, ale kombinace 

oblastí klinického, epidemiologického, finančního a organizačního vývoje vytvořilo 

prostor pro diskuzi o rozsáhlých zdravotnických reformách. Těmito šesti oblastmi jsou 

medicína založena na důkazech, tržní mechanismus, komplexní řízení kvality, 

integrovaná péče a substituce poskytovatelů, podpora zdraví a prevence nemocí a 

v neposlední řadě informační technologie (Figueras, McKee 2012:209-210). V rámci 

evropského regionu můžeme identifikovat několik reformních strategií ve čtyřech 

základních oblastech. Z hlediska zkoumaného tématu jsou důležité zejména dvě oblasti, 

a to poskytování zdravotnických služeb, konkrétně restrukturalizace veřejných 

poskytovatelů, a správcovství či řízení (stewardship), zejména decentralizace (Figueras, 

McKee 2012). 

Hnacím motorem většiny reforem bylo omezování nákladů (Mossialos, Le Grand 1999). 

Na straně nabídky státy v rámci reforem často volily gatekeeping6, spoluplatby nebo 

komunitní péči a zkracování doby hospitalizace (Smith, Sculpher, Ginnelly 2004). Ve 

snaze o snížení nákladů některé reformy umožnily rozvoj tržních principů a konkurence 

ve zdravotnictví, např. uvolněním tržních principů na straně poskytovatelů, byť se 

zachováním silné regulace, změny mechanismu plateb (např. přechod k DRG), 

uvolněním tržních principů na straně poptávky (týká se zejména zdravotních 

pojišťoven), růst informovanosti o výkonu jednotlivých poskytovatelů i celého 

zdravotnického systému (WHO 2000b) a hodnocení zdravotnických technologií (Smith, 

Sculpher, Ginnelly 2004).  

 
6„Gatekeeping je sousloví označující funkci v systému zdravotní péče, bez jehož doporučení se s 
výjimkou vyjmenovaných případů nemůže pacient obrátit přímo na specialistu či nemocnici. Je tak 
zaručeno, že do vyšších etáží systému se v hrazené péči dostanou nemocní jen tehdy, není li problém 
levněji a operativněji vyřešen jejich registrujícím lékařem primární péče“ (ředitel VZP Pavel Horák na 
https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/jobzurnal/gatekeeping-a-primarni-pece-304686) 

https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/jobzurnal/gatekeeping-a-primarni-pece-304686
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Reformní snahy se odrazily i v mezinárodních dokumentech, kdy jednou 

z nejdůležitějších reakcí bylo přijetí Lublaňské charty o reformě zdravotní péče 

(Ljubljana Charter on Reforming Health Care 1996). Dokument zdůrazňoval prioritu 

zlepšení zdraví a kvality života všech obyvatel. Definoval základní principy evropských 

zdravotnických systémů i jejich reformy. Stěžejními hodnotami reformy zdravotní 

politiky by měly být zásady lidské důstojnosti, spravedlnosti, solidarity a odborné etiky. 

Reforma musí mít jasně definované cíle se vztahem k přínosu pro zdraví. Musí 

podporovat společné rozhodování pacienta a poskytovatele zdravotní péče, zohledňovat 

potřeby a očekávání občanů, zároveň ale občané musí sdílet odpovědnost za své vlastní 

zdraví. Zvyšování kvality zdravotních služeb musí být doprovázeno hospodárností 

systému a státní regulací financování zdravotnických systémů, které by zajistilo 

solidaritu a pokrytí celé populace zdravotní péčí. V rámci principů řízení změn byl 

zdůrazněn rozvoj zdravotní politiky, zohlednění preferencí pacienta, propojení formální 

a neformální péče, změny v odbornostech pracovníků ve zdravotnictví, posílení řízení a 

větší podpora sdílení zkušeností se zdravotnickými reformami (Ljubljana Charter on 

Reforming Health Care 1996).  

Reformy zdravotní péče se také potýkají s určením priorit, resp. zdali se zaměří na 

kvalitu, efektivnost nebo rovnost. Zlepšení všech těchto cílů nelze dosáhnout zároveň, 

protože se navzájem vylučují. Vztah mezi jednotlivými cíli vystihuje koncept 

“magického trojúhelníku“ (Malý, Kotherová a kol. 2015), kdy každému vrcholu 

trojúhelníku odpovídá jeden z cílů. Pod kategorii „kvalita“ můžeme zařadit medicínskou 

účinnost, její humanitu a v širším pohledu i její dostupnost. Kategorie „efektivnost“ 

odpovídá ekonomickému hledisku a minimalizaci nákladů za podmínky udržení 

poskytované kvality služeb. Poslední kategorií je „rovnost“, což je de facto rovný a 

spravedlivý přístup ke zdravotní péči. Problém spočívá v tom, že jednotlivé cíle se 

navzájem vylučují, protože optimální kvalitu zdravotní péče pro všechny občany 

společnost není schopna z ekonomických důvodů zajistit. Upřednostnění jednoho z cílů 

vytvoří tlak na zbylé dva, proto např. zvýšení efektivnosti může vést ke snížení kvality 

nebo zhoršení dostupnosti zdravotní péče. Trojúhelník tvoří pružný systém, který 

automaticky reaguje na tlaky na některý z jeho vrcholů (viz Schéma 2).  

V rámci zdravotní politiky můžeme najít ekvivalenty v dostupnosti zdravotní péče, 

rozsahu a kvality zdravotní péče a velikosti výdajů zdravotní péče (Musílková 2002). 
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Pokud se politika zaměří pouze na dva z daných cílů (symbolicky lze umístit na 

základnu trojúhelníku), pak třetí cíl (na vrcholu trojúhelníku) se začne potýkat 

s problémy. Tlak na dostupnost a kvalitu automaticky začne vytvářet tlak na velikost 

výdajů. 

Schéma 2 Magický trojúhelník 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Malý, Kotherová a kol. 2015 

 

1.6 Změny role trhu a státu ve zdravotnictví 

Od poloviny dvacátého století evropské státy oscilují mezi státní regulací a trhem a od 

toho se odvíjela opatření, která posilovala roli jednoho či druhého sektoru (Saltman, 

Bankauskaite, Vrangbæk 2007). Mezi čistě veřejným a čistě soukromým poskytováním 

zdravotních služeb existuje celá řada hybridních variant (viz Schéma 3).  

Od 80tých let je v evropských zdravotnických systémech zřejmý trend snižování role 

státu a zavádění tržních opatření, která by zesílila princip konkurence ve zdravotních 

službách. Saltman, Bankauskaite, Vrangbæk (2007) uvádějí několik faktorů, které 

ovlivnily tento trend, a zmiňují globalizaci, nové strategie inovativního řízení (New 

Public management, NPM), manažerské změny mimo jiné pod vlivem IT s tlakem na 

větší transparentnost ve veřejných organizacích, strategický management založený na 

kvalita 

rovnost efektivnost 
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zdrojích a tlak voličů na nižší daně, což nutilo vlády hledat jiné způsoby na pokrytí 

rostoucích výdajů zdravotnického systému.  

Schéma 3 Kontinuum privatizace  

 
Zdroj : Saltman, Bankauskaite, Vrangbæk 2007:247 

V oblasti poskytování zdravotní péče se objevily strategie NPM, které posouvaly provoz 

zdravotnických zařízení z pasivního "administrativního" modelu k manažerskému 

způsobu řízení každodenních provozních rozhodnutí (Pollitt, Bouckaert 2017). 

Nejčastějším modelem byla restrukturalizace veřejných nemocnic do podoby veřejných 

podniků s částečně nezávislým managementem (např. Velká Británie, Portugalsko, 

Itálie), ale veřejné vlastnictví a odpovědnost vůči veřejnosti v oblasti poskytování 

zdravotních služeb zůstalo zachováno (Saltman, Durán a Dubois 2011). I další strategie 

NPM se v oblasti zdravotnictví uplatnily. Typickým příkladem je kontraktování, kdy 

řízení zdravotních středisek je svěřeno soukromým neziskovým a ziskovým firmám 

(např. ve Švédsku). Jiný způsob byl uplatňován v oblasti dlouhodobé péče, kdy 

pacientům byl přiřazen fixní rozpočet, ze kterého mohli čerpat na hrazení vybraných 

služeb, jež si mohli sami vybrat. Aktivní řízení onemocnění (disease management) 

původně zaměřené na nejnákladnější pacienty se postupně se rozšířilo na pacienty 

s mírným rizikem a zdravou populaci (např. v Německu) (Figuears, McKee 2012). 
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2 Teorie tří proudů 

Při výběru teoretického konceptu pro zkoumání změny v legislativně právním rámci 

českých nemocnic jsem zvažovala několik alternativ. Z osmi Sabatierem (2007) 

nabízených teoretických konceptů pro tvorbu veřejné politiky jsou dva z nich učeny pro 

porovnání velkého počtu případů, což není můj výzkumný záměr. V úvahu tedy 

připadlo jen šest z nich – teorie společně užívaných zdrojů, teorie sítí veřejných politik, 

teorie přerušené rovnováhy, MSF, teorie sociální konstrukce cílových skupin a teorie 

advokačních koalic. Protože jsem se ve své práci chtěla zaměřit na změnu na úrovni 

národního státu, zúžila jsem skupinu7 podle analytického rámce Edelly Schlager (2007) 

na poslední tři zmíněné.  

Sociální konstrukce cílových skupin byla formulována autorkami Schneider a Ingram 

(1997). Pro mé téma byl relevantní aspekt rámování a konstrukce řešeného problému při 

nastolování agendy (Schneider, Ingram 2005). Koncept nabízí možnost mapovat kdo a 

jak konstruuje veřejné problémy a snaží se je prosadit do podoby veřejných politik. Na 

tvorbu politiky mají vliv nejen sociální konstrukce, ale i politická moc cílové skupiny, 

která se ji snaží ovlivnit prostřednictvím zdrojů, informací a ovlivňování preferencí 

aktérů.   

Teorie advokačních koalic představuje teoretický koncept zaměřený na aktéry, kteří pro 

prosazení svých zájmů vytvářejí na základě svých hodnot a politických přesvědčení 

koalice (Birkland 2011). Pomocí zdrojů, kterými mohou být nejen finance, ale i 

kontakty na tvůrce politiky, informace, znalosti apod., se snaží v širší politické aréně 

prosadit své cíle (Weible, Nohrstedt 2013).  

S teorií advokačních koalic úzce souvisí i teorie vetujících hráčů, která vysvětluje, jak 

politické instituce mohou ovlivňovat politickou změnu, ať už její podporou nebo 

blokováním (Tsebelis 2002). Počet vetujících hráčů ovlivňuje průběh tvorby politiky a 

omezuje rozsah, v jakém požadavky na změnu současného stavu budou skutečně 

ovlivňovat politická rozhodnutí (Ha 2008). Jejich velký počet (Greer 2010) a zejména 

ideologická vzdálenost (Tsebelis 2002, Ha 2008) bývá většinou překážkou 

legislativních změn, protože k překonání statusu quo je zapotřebí většiny vetujících 

 
7 V první vlně rozhodování jsem vyřadila následující tři teorie -  teorii společně užívaných zdrojů 
zaměřující se především na místní a regionální úroveň, teorii sítí mapující způsoby zprostředkovaní 
zájmů a interakce mezi aktéry, teorii přerušené věnující se delším časovým obdobím stability a změny. 
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hráčů (Braun, Uhlmann 2009). Tsebelis a Ha (2014:331) zdůrazňují kromě 

charakteristiky politických stran důležitost institucionálního nastavení celého 

politického systému, zejména pak pravidla nastolování agendy, která upravují vztah 

mezi vládou a parlamentem. Tím ovlivňují i na samotné utváření koalic politických 

stran, kdy politické strany berou při tvorbě koalic v úvahu i svou potenciální moc při 

prosazování změn.  

Výše uvedené koncepty se zaměřovaly pouze na určitou část reality, která byla 

předmětem mého zájmu. Teorie sociální konstrukce cílových skupin byla relevantní 

rámováním problému, teorie advokačních koalic a vetujících hráčů svým zaměřením na 

samotné aktéry jako tvůrce politiky. Mě v práci zajímal ale širší proces tvorby politiky. 

Proto jsem pro práci jako teoretický koncept zvolila MSF (Kingdon 2011, Herweg 

2017), která pracuje jak s aspekty rámování problému, tak s rolí hráčů i designem 

politiky. Bližší popis teorie viz kapitola 2.1.  

MSF je považována za jeden z výrazných přínosů pro výzkum veřejné politiky (Weible, 

Sabatier 2018, Baumgartner 2016), a to nejen v oblasti nastolování agendy, kde byl 

zpočátku uplatněn. Za autora teorie je považován Kingdon (2011), který ji 

v osmdesátých letech představil ve své publikaci Agendas, alternatives and public 

policies a použil ji pro vysvětlení funkčnosti procesu tvorby veřejné politiky na 

federální úrovni Spojených států amerických. Jeho vysvětlení procesu nastolování 

agendy v oblasti zdravotnictví a dopravy na federální úrovni v USA je založeno na třech 

kategoriích nezávislých proměnných, byť částečně vzájemně provázaných. Jejich 

vzájemná interakce může v optimálním případě vést ke vzniku „okna příležitostí“ pro 

nastolení agendy.  

Přestože počet studií založených na Kingdonově teorii v posledních letech v americké 

odborné literatuře klesá, jejich rostoucí trend můžeme zaznamenat v Evropě a Asii 

(Rawat, Morris 2016). Mezi roky 2000 a 2013 bylo publikováno jen v anglicky psaných 

odborných periodikách přes 300 článků, ve kterých autoři operacionalizovali nebo 

testovali Kingdonovu MSF (Jones et al. 2016). Často ji navíc aplikovali na další úrovně 

veřejné politiky v různých zemích a na celou řadu oblastí od zdravotnictví, vzdělávání, 

legislativy až po např. telekomunikace nebo energetickou politiku (Jones et al. 2016; 

Rawat a Morris 2016; Cairney a Jones 2016; Rozbicka a Spohr 2016, Herweg 2017, 

Zohlnhöfer 2016). Tento způsob práce s MSF s sebou přináší nové úskalí, kdy velká 
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část studií aplikuje teorii pouze povrchně a nepřináší žádné teoretické inovace (Cairney 

a Jones 2016, Herweg et al. 2017:18). Zároveň se autoři shodují, že rozšiřování 

zkoumaných oblastí si vyžaduje přizpůsobení MSF v okamžiku, kdy je MSF použita na 

jinou oblast, než původně Kingdon zamýšlel (Kane 2016, Zohlnhöfer, Wolf, 

Wenzelburger 2013, Mukherjee, Howlett 2015). Metodologie i zdroje dat zůstávají do 

určité míry využívány obdobně napříč zeměmi i oblastmi politiky, a většina studií je 

založena kvalitativně (Rawat, Morris 2016).  

2.1 Kingdonova metafora tří proudů 

Přestože současní autoři aplikují teorii i na fáze implementace (např. Herweg 2017, 

Howlett 2019), v Kingdonově (2011) pojetí se MST zaměřuje na oblast nastolování 

agendy. Kingdon navrhuje dvě oblasti faktorů, které ovlivňují politické aktéry při 

věnování pozornosti určitému problému i při podniknutí následných kroků v dané 

oblasti. Faktory zahrnují v první řadě aktéry, od viditelných vlivných aktérů s možností 

nastolení agendy, po méně viditelné, jejichž role je mnohem patrnější při navrhování 

alternativ než při stanovení samotné agendy. V druhé řadě hrají významnou roli procesy 

důležité pro formulaci politiky a dělí se do tří proudů – proud problémů, proud 

veřejných politik a proud politiky.  

Kingdon se ve své teorii inspiroval čtyřproudým modelem „odpadkového koše“ 

(garbage can) autorů Cohen, March a Olsen (1972), kteří se zaměřili na tzv. 

„organizovanou anarchii“ a na rozhodování v rámci instituce. V jejich případě šlo 

konkrétně o univerzitu. Podle autorů samotnému problému a jeho řešení předchází 

proces, kdy členové dané organizace generují různé nápady a možné varianty řešení, 

které obvykle končí neuplatněny v tzv. „odpadkovém koši“. Až při vynoření problému 

se všichni vrátí k „odpadkovému koši“ a začnou hledat možné řešení mezi předchozími 

nevyužitými nápady. Řešení je výsledkem nebo interpretací několika nezávislých 

proudů v rámci organizace, které autoři identifikovali jako proud problémů, proud 

řešení, proud aktérů a proud volby příležitosti. Posledně zmíněný proud reprezentoval 

příležitost, kdy je očekáváno, že organizace se zachová takovým způsobem, který by 

mohl být nazván rozhodnutím (ibid:3).  

Kingdon oproti předchozímu modelu omezil počet proudů a v rámci každého rozlišuje 

mezi jednotlivými aktéry, kteří mezi sebou bojují o možnost vlivu na jednotlivé proudy. 
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Navíc dochází i k určité specializaci, kdy se např. politici více angažují v proudu politik, 

zatímco akademičtí pracovníci, výzkumníci a konzultanti více v proudu veřejných 

politik (Kingdon 2011, Robinson, Eller 2010). Zásadní roli pro propojení procesů hrají 

v rámci systému promotéři veřejných politik (entrepreneur) s vlastnostmi jako 

přesvědčování, vyjednávání, propojování aktérů, autorita nebo odbornost, a operují na 

formálních i neformálních pozicích politického systému (Kingdon 2011). 

Proud problémů reprezentuje stav, který se podle tvůrců politiky a/nebo veřejnosti liší 

od ideálního stavu. Dané problémy jsou považovány za veřejné a k jejich vyřešení je 

potřeba vládního zásahu veřejné politiky. Tvůrci politiky se teoreticky mohou věnovat 

celé řadě problémů, ale vážnou pozornost věnují jen malému zlomku z nich, zejména 

z důvodu časového omezení (Kingdon 2011). Případné získání pozornosti tvůrců politik 

je samo o sobě velkým úspěchem, na který je potřeba rychle reagovat, než se jejich 

pozornost přesune zase jinam. Aktéři mezi sebou soutěží jak o nastolení agendy, tak i o 

propagaci upřednostňovaného pojetí. Zdůrazňují, k jakým negativním důsledkům může 

problém vést a jak mu v budoucnu předcházet či zmírnit jeho dopady (Stone 2002). 

„Divoký“ problém je možné transformovat do „domestikované“ podoby, která 

umožňuje promotérům veřejných politik propojit ho s odpovědnými aktéry a s možným 

řešením (blíže viz Zittoun 2016:255)8.  

Kingdon rozlišil tři základní možnosti získání i přesunu pozornosti. Těmi jsou změny 

v indikátorech, které naznačují existenci problému, evaluace existujících programů, kdy 

se o tyto skutečnosti začne výrazně zajímat veřejnost s jinou představou o požadovaném 

stavu, nebo kritické události (focusing event) (Kingdon 2011). Birkland (1997:22) 

definoval kritickou událost jako relativně výjimečnou, neočekávanou, potenciálně 

škodlivou a známou ve stejné době jak veřejnosti, tak politickým aktérům. Přestože jde 

o netypickou náhlou událost, stávající systémy mohou uplatnit pro její řešení již 

existující nástroje a tím předejít rozsáhlým změnám. Proto se autoři neshodnou, nakolik 

kritická událost otevírá možnost změny, ale souhlasí s tím, že bez ohledu na konečný 

výsledek většina kritických událostí vytváří na změnu tlak (Birkland, Warnement 2016). 

Kritické události nezahrnují jen situace definované Birklandem (1997), ale Kingdon 

 
8 Zittoun (2016:255-261) identifikoval pět fází, kterými lze zkrotit „divoký“ problém do „domestikované“ 
podoby – 1. označení a definování situace jako problematické, 2. kategorizace společnosti 
prostřednictvím identifikace „veřejných“ obětí (tzn. oběti problému jsou vnímáni jako sociální skupina 
která je kolektivním autonomním aktérem), 3. identifikované případy, 4. identifikovaná odpovědnost 
autorit a viníků, 5. přistoupení k okamžité akci prostřednictvím nastínění apokalyptické budoucnosti. 
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(2011) sem zařadil i silné symboly, které se ve společnosti uchytí, nebo osobní 

zkušenost tvůrců politik. Blíže ke konceptualizaci kritických událostí viz například 

Birkland, Warnement (2016:97). 

Indikátory, neočekávané kritické události nebo evaluace mohou být využity k rámování 

dané situace jako problému, ale samy o sobě bez odpovídajícího rámování nevyvolají 

odpovídající akci (Knaggård, 2016). Získaná pozornost může také opadnout díky 

názoru, že dobře promyšlené řešení již existuje (Cairney, Jones 2016). Navíc v přetížené 

agendě si ani kritické události nemusí dostatečnou pozornost získat, protože jsou už v 

„povědomí“, což jim ubírá na aktuálnosti k řešení. I proto tvůrci politiky reagují více na 

náhlé negativní změny v indikátorech (statistiky, rozpočet apod.), kritické události nebo 

na evaluace, protože dokud, byť i nepříznivá, situace trvá delší dobu a veřejnost na ní 

výrazněji nereaguje, je těžké ji zarámovat jako problematickou (Herweg et al. 2017). 

Politická ochota řešit daný problém také úzce souvisí s jeho volební relevancí, resp. 

nakolik daný problém může ohrozit znovuzvolení tvůrců politiky. Pokud je riziko 

vysoké, pak politici budou definovat problém jako relevantní k řešení (Herweg et al. 

2015). Proto také MSF nevnímá aktuálnost problémů jako objektivní fakta, ale spíše 

jako sociální konstrukt, který závisí na schopnosti promotérů veřejných politik 

zarámovat určitou situaci jako problémovou a nutnou k řešení. 

Existují případy, kdy řešení existuje ještě před problémem (Boscarino 2009). Zájmové 

skupiny mohou mít vytvořený návrh, pro který pak vyhledávají problém, který by 

umožnil přetavit návrh v politickou alternativu řešení.9  

Pozornost věnovaná problémům nemá dlouhodobý charakter, zatímco navržení 

životaschopného řešení vyžaduje čas. Proud veřejných politik zahrnuje výstupy expertů 

a analytiků, kteří zkoumají problémy a navrhují řešení. Zároveň v rámci tohoto proudu 

dochází k identifikaci, evaluaci a výběru z řady možností politické akce nebo 

nečinnosti. Kingdon nazval proces hledání politického řešení „politikou originální 

polévky“ (policy primeval soup, viz kapitola 6 v Kingdon 2011), aby zdůraznil 

různorodost návrhů, které bojují o přijetí v politických sítích a zároveň dynamiku 

postupného vývoje řešení. Obvykle jsou řešení navržená jedním aktérem revidována a 

 
9 Analytik jedné zájmové skupiny přirovnal tento proces k surfování, kdy promotéři veřejných politik 
pádlují na moře potenciálních problémů v naději, že chytí „problémovou vlnu“, která odplaví jejich 
řešení ke břehu (Kingdon 2011:165). 



   

24 

 

modifikována dalšími aktéry, než jsou v rámci politických sítí akceptována. Zatímco 

počet možných řešení může být relativně vysoký, ve výsledku se uvažuje jen o malém 

počtu (Zahariadis, Exadaktylos 2016:72).  

Na proces tvorby i výběru varianty mají vliv dva faktory. Durant a Diehl (1989:195) je 

definují jako režim (mode) a rychlost (tempo). Režim vyjadřuje způsob, jakým se návrh 

vyvíjí. Zde je možnost zvolit cestu kumulativních marginálních změn, které rozšiřují už 

existující návrh, nebo cestu zcela nového návrhu. Rychlost reflektuje dobu, kterou 

alternativa potřebuje ke svému uzrání. Překotný vývoj odpovídá variantám, které se 

díky absenci vleklých úprav v rámci širší expertní komunity rychle vypracovaly z pouhé 

koncepce k agendě na předních pozicích v proudu veřejných politik. Zdlouhavé tempo 

je typické pro varianty značně a neustále upravované celou řadou aktérů. Dané dvě 

dimenze, režim a rychlost, umožnily autorům vytvořit typologii vývoje alternativ - 

kvantový (quantum – rychlý nástup zcela nových politik), vyvíjející se (emergent - 

postupný vývoj nových politik), konvergentní (convergent - rychlý nástup marginálních 

změn existujících politik) a postupný (pomalý vývoj marginálních změn existujících 

politik). Sami autoři upozorňovali, že v realitě lze jen těžko nalézt alternativy, které by 

odpovídaly ideálním typům dané matice. Většina alternativ není v politickém procesu 

zcela nová a ani se zcela nevyhne úpravám ze strany aktérů. Proto autoři zavedli ještě 

dvě subkategorie alternativ obsahující přepracování či přeskupení různých, ale dobře 

známých, prvků – propojená (consociated – alternativa, která se liší spíše mírou změny 

než samotným obsahem) a bisociační (bisociated – alternativa, kdy kombinace známých 

prvků vede ke zcela nové a kvalitativně odlišné alternativě). 

Vítězné varianty musí splnit tři základní kritéria pro své přežití v proudu veřejných 

politik. Těmi jsou přijatelnost reprezentovaných hodnot, technická proveditelnost 

varianty a v neposlední řadě rozpočtové důsledky (Kingdon 2011). V evropském 

prostředí ovlivňují tvorbu politiky i nadnárodní vlivy, kdy řada národních politik je 

harmonizována či koordinována s legislativou EU. Ve členských státech EU ovlivňuje 

pravděpodobnost přežití alternativy i její soulad s legislativou EU (Zohlnhőfer, Huβ 

2016, Becker 2019, Ackrill, Kay, Zahariadis 2013). Tyto nadnárodní vlivy můžeme 

pozorovat i u mimoevropských států (Lovell 2016). Dříve autoři (např. Zahariadis 1995) 

řadily tyto vlivy mezi externí faktory, které vyvíjejí tlak na přijímání určitých politik. 

Lovell (2016:757) zdůrazňuje tento fenomén a mluví přímo o roli mezinárodního 
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proudu veřejných politik. Změna oproti původnímu konceptu vychází i z dobového 

kontextu. Kingdon (2011) svůj výzkum zaměřil na USA koncem sedmdesátých let a 

pojetí proudů jako „domácích“ odpovídalo aktuální situaci. V současné době 

mezinárodní mobilita znalostí a zkušeností hraje výrazně silnější roli. Lovell (2016) 

poukazuje na rizika takového přenosu, kdy novým nápadům není dán čas pro úpravy 

v souladu s domácím prostředím, ale jejich nastavení je legitimizováno úspěchem jejich 

zavedení v jiných zemích.  

Do procesu vytváření alternativ v rámci nastolování agendy jsou zapojeny dva typy 

aktérů (Kingdon 2011), které se odlišují svou viditelností a rolí v rámci procesu (Viz 

Tabulka 3). Viditelní jsou zejména aktéři aktivní v samotném nastolování agendy 

v rámci proudů problému a politiky. V proudu veřejných politik ale často přenechávají 

zpracování alternativ a návrhů konkrétních politik méně viditelným aktérům, kteří jsou 

experty v dané oblasti (například akademici nebo úředníci). 

Tabulka 3 Účastníci procesu specifikace alternativ a nastolování agendy 

Účastníci Zapojení do specifikace alternativ 
a/nebo nastolování agendy 

Viditelnost účastníků 

Uvnitř orgánů veřejné správy 

Administrativa Nastolování agendy Viditelní 

Úředníci veřejné správy Specifikace alternativ Skrytí 

Parlament Specifikace alternativ a nastolování 
agendy 

Viditelní 

Samospráva Nastolování agendy, případě 
specifikace alternativ  

Viditelní 

Mimo orgány veřejné správy 

Zájmové skupiny Specifikace alternativ Viditelní a skrytí (závisí na 
konkrétních aktivitách) 

Akademici, výzkumníci, 
konzultanti 

Specifikace alternativ Skrytí 

Masmédia Nastolování agendy (nepřímé 
zapojení prostřednictvím vlivu na 
veřejné mínění) 

Viditelní 

Odborná média Nastolování agendy 
(prostřednictvím jejich vlivu jako 
komunikačního prostředí pro 
odbornou komunitu) 

Viditelní 

Volební aktéři (volební týmy, 
kandidáti atd.) 

Nastolování agendy  Viditelní 

Veřejné mínění Nastolování agendy  Viditelní 

Zdroj: upraveno autorkou podle Kingdon 2011 a Herweg et al. 2016 
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Na rozdíl od proudu veřejných politik s dominantní rolí argumentace hraje v proudu 

politiky dominantní roli vyjednávání a mocenské hry. Proud politiky odráží politickou 

atmosféru a otevřenost ke změnám. Je ovlivněn faktory typu výkyvy v názorovém 

klimatu ve společnosti, kampaně zájmových skupin nebo personální změny ve výkonné 

a legislativní moci, což jsou tři základní faktory identifikované Kingdonem (2011). 

Názorové klima ve společnosti vychází z předpokladu, že velká část jedinců ve 

společnosti má tendenci sdílet stejný názor, který se čas od času může i výrazně změnit. 

Politici jsou na změnu atmosféry ve společnosti citliví a sledují ji prostřednictvím 

výzkumů veřejného mínění, aby mohli v příhodnou chvíli prosadit nebo utlumit určité 

body politiky (Zahariadis 2015). Zároveň politici zohledňují i podporu či nesouhlas 

zájmových skupin jako indikátor míry konsenzu v rámci širší politické komunity. 

Členové zájmových skupin se mohou podílet na tvorbě veřejných politik v rámci proudu 

veřejných politik, ale tyto jejich činnosti by měly zůstat při analýze oddělené od 

kampaní zájmových skupin, které mohou být v proudu politik vedené i proti změně 

dané politiky. Poměrně dramaticky mohou ovlivnit volbu řešení aktuálního problému 

personální změny ve výkonné a legislativní moci, kdy personální změna, např. ve vládě 

či potažmo ve funkci ministra, může výrazně ovlivnit přijetí či nepřijetí daného řešení. 

Kromě volených zástupců hrají nezastupitelnou roli i úředníci, ať již na vysoké či nižší 

administrativní pozici.  

V případě proudu politik je minimálně v oblasti nastolování agendy těžší určit, na rozdíl 

od předchozích dvou proudů, kdy je pro spojení s nimi připraven (Herweg, Zahariadis, 

Zohlnhöfer 2017:25). Tři zmíněné faktory proudu politik nemusí být ve stejné době 

příznivě nakloněné danému návrhu. Mezi dalšími autory nevládne shoda o nezbytnosti 

jednotlivých faktorů. Zahariadis (2003) tvrdí, že všechny tři faktory proudu politik musí 

souznít do tzv. stranické politiky. Rozbicka a Spohr (2016) uvádí, že na národní úrovni 

úspěch zájmových skupin závisí na stranické politice a shodě zájmů skupin 

s názorovým klimatem ve společnosti. Herweg, Huβ and Zohlnhöfer (2015) považují za 

nejrelevantnější faktory v proudu politik vládní a legislativní moc. Druhé dva faktory, tj. 

názorové klima a kampaně zájmových skupin, je sice ovlivňují, ale zároveň je vláda za 

jistých podmínek může ignorovat. Jak zájmové skupiny, tak „nálada“ ve společnosti, 

mají ve svých důsledcích nižší váhu. 
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Rozdíl mezi krátkou dobou věnovanou uznání problému a dlouhou dobou potřebnou 

k navržení řešení vytváří prostor pro promotéry veřejných politik (policy 

entrepreneurs10), což jsou aktéři, jednotlivci i organizace, kteří vytvářejí řešení 

budoucích problémů a hledají správný čas pro jejich využití nebo podporují pozornost 

věnovanou relevantním problémům (Cairney, Jones 2016). Promotéry veřejných politik 

bývají kromě samotných politiků i představitelé zájmových skupin, kteří disponují 

mocí, znalostmi, houževnatostí a částečně i „štěstím“ využít příležitosti k upoutání 

pozornosti ke „svému“ řešení problému (Kingdon 2011). Řada autorů roli promotérů 

veřejných politik identifikuje i v jiných proudech než jen v proudu problému (např. 

Knaggård 2015, Howlett 2019). Někteří autoři (např. Rozbicka, Spohr 2016) na základě 

cílů a schopnosti vetování změn rozlišují zájmové skupiny, které nejen sledují své 

vlastní cíle, ale také se snaží vyhnout nežádoucím právním předpisům. Liší se jak od 

skupiny promotérů veřejných politik, tak i od zprostředkovatelů (brookers), kteří 

zdůrazňují nutnost změny statusu quo, ale nemusí být zároveň promotéry veřejných 

politik (Knaggård 2015).  

Knaggård (2016) poukazuje na to, že v rámci proudu problémů se nachází řada akcí, 

které nespadají do činností promotérů veřejných politik (problem entrepreuner), ale 

výrazně ovlivňují jejich možnosti propojování jednotlivých proudů. Zároveň 

identifikuje tzv. zprostředkovatele znalostí (knowledge broker). Jde o aktéry, kteří 

rámují dané podmínky jako politický problém bez záměru tento problém propojit se 

specifickou politickou alternativou. Proto může docházet k tomu, že problém a 

alternativy k jeho řešení se vyvíjejí odděleně. Knaggård (2016:113) také kritizuje 

interpretaci MSF, podle které rozdílné role promotérů veřejných politik v rámci proudu 

problémů a proudu veřejných politik splývají. Přestože určitý aktér může být aktivní 

v obou proudech, to, co v daném proudu činí, by mělo být analyticky odděleno. 

Konkrétní role aktéra, tedy to, zda hraje roli zprostředkovatele znalostí nebo promotéra 

veřejných politik, se může lišit mezi politickými arénami i zeměmi. 

Zprostředkovatel znalostí rámuje určitou znalost takovým způsobem, aby byla 

pochopitelná ve světě politiky (Litfin 1994 dle Knaggård 2016). Zprostředkovaná 

znalost může být vědeckého charakteru stejně tak jako byrokratického nebo tzv. 

 
10 Herweg, Huz a Zohlnhöfer 2015 je nazývají „political entrepreneur“, aby zdůraznili, že na rozdíl od 
policy entrepreneurs nemusí být political entrepreneurs členy politické komunity ani se nemusí podílet 
na návrhu politiky od úplného začátku. 
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lokálního založeného na vlastní zkušenosti (Jasanoff, Martello 2004). Přestože je 

expertní či vědecká znalost považována za důležitější, lokální znalosti mohou být pro 

porozumění problému minimálně stejně důležité. Zároveň zprostředkovatel znalostí 

nemusí rámování problému uplatňovat na vyšších politických úrovních, ale může ho 

nabídnout nižším úředníkům, přes které pak problém postupuje na vyšší politickou 

úroveň a zároveň „zakořeňuje“ (Knaggård 2016:114) v samotné organizaci. Kingdon 

(2011:28) tento proces nazývá „pozvedání problému“ (elevating a problem). Úspěšnost 

zprostředkovatelů znalostí zpopularizovat své rámování problému se zvyšuje s jejich 

navázáním na politický systém, proto i výrazný vliv a dopad mají tvůrci politik, kteří 

působí zároveň jako nositelé znalostí. 

Hlavní myšlenkou Kingdonovy (2011) teorie je propojení proudů problémů, proudu 

veřejných politik a proudu politiky. K tomuto propojení nemusí docházet automaticky, 

když jsou všechny proudy pro spojení připravené, tzn. problém je uznán, řešení 

identifikováno, politická atmosféra nahrává vládě ke změně politiky, ale zároveň musí 

nastat správná doba, kdy se otevře „okno příležitostí“ (policy window). Pouze tehdy se 

daná záležitost může stát rozpoznaným problémem oficiální agendy a procesy veřejné 

politiky začnou směřovat k jejímu vyřešení. Okno příležitosti může být využito 

vybranými účastníky politického subsystému s cílem urychlit řešení agendy, na kterém 

jim záleží. Někdy může být okno příležitostí otevřeno na základě zdánlivě 

nesouvisejících vnějších akcí, jako jsou krize, souhra okolností nebo přítomnost či 

nepřítomnost promotérů veřejných politik ať už uvnitř či vně vládních struktur. Jindy 

jsou tato okna otevřena institucionalizovanými událostmi jako pravidelné volby nebo 

rozpočtové termíny (Birkland 1998). Okno příležitostí se otevírá na poměrně krátkou 

dobu (Zahariadis 2003, Herweg 2017). Promotéři veřejných politik hrají v tomto 

okamžiku klíčovou roli, protože se snaží o propojení tří proudů, resp. propojení 

problémů a jejich řešení s politickou příležitostí. Nemusí být vždy úspěšní, ti úspěšnější 

obvykle mají větší přístup k tvůrcům politik (Zahariadis 2003). Zároveň hrozí riziko 

nevyřešení či zhoršení problému, pokud využijí pro své cíle nevhodné okno příležitostí 

(Avery 2004). 

Podle teorie MSF (Kingdon 2011) k propojení proudů dochází v případě splnění tří 

nezbytných předpokladů. Těmi jsou zralost proudu, otevřené okno příležitostí a 

promotéři veřejných politik angažovanými v propojování proudů. Proces propojování 
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proudů neodpovídá ani tolik racionální dedukci od problému k řešení, jako spíše 

snahám několika promotérů veřejných politik o propojení proudů (Zittoun 2016), 

případně až manipulacím s informacemi, které by vedly zarámování problému v žádané 

podobě (Zahariadis 2003). 

2.2 Nové přístupy ke Kingdonově teorii 

Celá řada autorů (viz např. Zahariadis 1999, Ackrill, Kay 2011, Cairney, Jones 2016) 

poukázala na slabinu Kingdonovy MSF při aplikaci na jiné politické systémy než v jeho 

originální práci. Kritika vycházela z absence sady hypotéz, které by umožnily teorii 

ověřit i v jiném prostředí bez výraznějšího přizpůsobení, a vedla k tomu, že MSF byl 

prohlašován pouze za heuristický nástroj (Mucciaroni 2013). Teorii rozšířil například 

Nikolaos Zahariadis, který se zaměřil na utváření veřejných politik v parlamentních 

demokraciích v Evropě (Zahariadis 1999, 2003 a 2007).  

Přestože originální Kingdonova práce neměla ambice poskytnout rámec, který by 

vysvětlil dynamiku navazujících fází procesu tvorby politik (Zachariadis 2007), někteří 

autoři pracovali se zjednodušenou myšlenkou, že tři proudy (problémů, veřejných 

politik a politiky) přecházejí do dalších fází politického cyklu, konkrétně tvorby politik, 

implementace a vyhodnocování, ale model tří proudů nemůže být jednoduše přenesen 

na fáze politického cyklu (Mukherjee, Howlett 2015). Jedním z autorů, který se snažil 

tomuto zjednodušení předejít, byl Teisman (2000) se svým „přítokovým“ modelem „tří 

do jednoho“, kdy po otevření okna příležitostí dojde k promíchání jednotlivých proudů, 

které se vlévají do jednoho většího proudu tvorby politiky a ve kterém už nemusí 

původní problém zůstat zachován ve stejné podobě, jako v proudu problémů. Další 

pohled nabízí Zahariadis (2007) s dvouetapovým modelem tří proudů, kdy i v druhé fázi 

zůstávají tři proudy, ale proud problémů se transformuje do proudu procesu, který 

odpovídá řešení problému prostřednictvím diskuzí a implementace řešení.  

Propojení teorie tří proudů a fázového cyklu tvorby politiky najdeme v pětiproudém 

modelu Howletta, McConnella a Perla (2017). Ke třem základním proudům problému, 

veřejných politik a politiky přibývají dva další proudy a to proud procesu a programu 

(viz schéma). Zároveň tento model umožňuje zachytit i pětifázový politický cyklus. 

Konec první fáze, konkrétně nastolování agendy, odpovídá oknu příležitostí za 

předpokladu, že se proudy problémů, veřejných politik a politiky protnou. Jde o první 
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klíčový okamžik, kdy agenda může vstoupit do fáze formulace politiky. Od tohoto 

okamžiku také začíná čtvrtý proud procesu. V případě řady okamžiků souvisejících 

s politickým procesem se politický proud odděluje od proudu problému a proudu 

veřejných politik jako specifická skupina aktérů zahrnující politické analytiky nebo 

stakeholdery, kteří mohou být organizováni v advokačních koalicích a přispívají 

k řešení jak v debatách, tak při navrhování politických alternativ. Samotná formulace 

politik končí dalším klíčovým okamžikem, kdy ústí do fáze rozhodování, třetím pak 

končí fáze rozhodování a zároveň zde začíná pátý proud programu.  

Schéma 4 Pětiproudý model politického procesu 

 

Zdroj Howlett, McConnel, Perl 2017:73 
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2.3 Modifikovaný MSF 

Jak jsem zmínila, teoretický koncept Kingdona může být rozšířen na celý politický 

proces (Sabatier 1991, Howlett, McConnell, Perl 2017, Zahariadis, Exadaktylos 2016). 

Sabatier (1991:151) v takovém případě považuje za nezbytné věnovat více pozornosti i 

byrokratickému aparátu a soudní moci, které hrají významnou roli při samotné 

implementaci řešení.   

Ve své práci budu vycházet z modifikovaného pojetí, které se soustředí na proces 

utváření politiky a pokrývá tak první dvě fáze politického cyklu (Zahariadis 2015, 

Herweg 2017, Howlett, McConnell, Perl 2017), tj. kromě fáze nastolování agendy i fázi 

rozhodování. To je zcela v souladu s Kingdonovým přístupem, protože MSF založil na 

modelu „odpadkového koše“, který byl původně zamýšlen jako konceptuální nástroj 

k pochopení procesu rozhodování. Přesto je potřeba ujasnit některé změny, jež plynou 

z odlišného charakteru daných fází. V průběhu fáze nastolování agendy bojují aktéři o 

získání pozornosti pro různé varianty. Ve fázi rozhodování se již snaží získat podporu 

pro konkrétní zpracovaný návrh, který je výsledkem předchozího propojení v průběhu 

nastolování agendy. Zároveň narůstá role institucionálního nastavení a celý proces je 

více strukturovaný.  

Ve své práci stejně jako Herweg, Huβ a Zohlnhöfer (2015) rozlišuji dvě různá okna 

příležitosti (viz Schéma 5) a dva způsoby propojování proudů (blíže viz kapitola 5.4). 

Okna se liší podle toho, jak a v jakém proudu se otevírají. Okna příležitostí pro 

nastolení agendy jsou „vzácná a pomíjivá“ (Herweg, Zahariadis, Zohlhofer 2017:26) a 

mohou být důsledkem předvídatelných událostí (např. volby) stejně jako těch 

nečekaných (např. přírodní katastrofa). Mohou se otvírat v rámci dvou proudů. 

V proudu problémů je příležitost vytvářena dramatickou negativní změnou indikátorů 

nebo kritickou událostí. V proudu politiky nejčastěji vyplývá ze změny ve složení stran 

ve vládě nebo ze vstupu nových stran do zákonodárného sboru. Okno příležitostí pro 

rozhodování (decision window) se otevírá v proudu veřejných politik, protože uvedení 

návrhu do legislativní arény automaticky spouští vyjednávání o jeho detailech mezi 

aktéry v proudu politiky. Složitost procesu rozhodování se odvíjí i od počtu a pozice 

vetujících aktérů. Ackrill a Kay (2011:77) představili i možnost otevírání okna 

příležitosti a propojování proudů v rámci proudu veřejných politik. Tvůrci politik zde 
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nečekají na promotéry, ale sami aktivně vyberou řešení, které považují za nejvhodnější 

pro řešení daného problému.  

Schéma 5 Modifikovaný koncept MSF 

 

Zdroj: Herweg, Huβ a Zohlnhöfer 2015:445 

2.4 Strategie promotérů veřejných politik a politických 

promotérů 

Propojování proudů se liší podle fáze politického cyklu i podle toho, ve kterém proudu 

dochází k otevírání okna příležitostí. Od toho se odvíjí i použitá strategie v jednotlivých 

případech. V každé z prvních dvou fází politického cyklu můžeme rozlišit tři přístupy. 

V rámci nastolování agendy lze identifikovat následné propojování (consequential 

coupling), dogmatické propojování (doctrinal coupling) a pověření (commissioning). 

(Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017:27) 

Následné propojování je typické pro propojování v proudu problémů a vychází 

z klasického přístupu, kdy pro identifikovaný problém je následně vyhledáváno řešení 

(Herweg, Zahariadis, Zohlnhöfer 2017)11. Promotéry k vyhledávání řešení motivuje 

relativně krátké otevírání okna příležitostí v proudu problémů. Přitom problém může být 

v té době i vágně definován. Během propojování proudů jen zřídka dochází 

k přerámování problému či řešení (Zahariadis 2003). Většina autorů, která se věnuje 

 
11 Jako příklad uvádí Zahariadis (2003:72) situaci, kdy letecká nehoda přitáhne pozornost k tématu 
zvýšení bezpečnosti letů.  
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nastolování agendy, se zaměřuje zejména na tento způsob propojování, který Boscarino 

(2009:429) nazývá „prosazování zaměřené na problém“ (problem-focused advocacy).    

Způsob propojování v proudu politiky se odlišuje v důsledku jiné povahy proudu a 

typickým je dogmatické propojování (Zahariadis 2003). Na rozdíl od předchozího 

případu se okno příležitostí v tomto proudu otevírá na delší časový úsek. Hlavním 

úkolem promotérů veřejných politik je nalezení problému pro již navržené řešení. 

Strategie odpovídá přístupu, který Boscarino (2009:416) nazývá „surfování na 

problému“ (problem surfing). Tendence ke strategii dogmatického propojování 

vysvětlují čtyři příčiny (Zahariadis 2003). V důsledku volebního vítezství jsou nové 

vlády zavázány k plnění předvolebních slibů, a proto se snaží realizovat slíbené změny 

politiky. V některých případech může dojít i k situaci, kdy jsou problémy cíleně 

vyhledávány pro odůvodnění změn12, protože řadu situací lze přerámovat jako 

problematickou. Druhou příčinou je fakt, že vyhledávání problému na již připravené 

řešení je obvykle finančně úspornější a s menším rizikem neúspěchu než naopak. Třetím 

důvodem je možnost navržení propracovanějších řešení v důsledku rychlé 

technologické změny. Pro nové způsoby řešení pak promotéři vyhledávají problémy, 

které unikaly jejich pozornosti. Posledním důvodem je přelévání (spillover) znalostí 

mezi obory. Pokud řešení problému uspěje v jednom sektoru, existuje tendence tuto 

zkušenost přenést i do dalších oblastí. Přelévání jako příčinu uvádí ve své publikaci i 

Kingdon (2011:190) v případech, kdy dochází k přesunu nápadů či řešení mezi 

institucionálně nesouvisejícími oblastmi politiky. 

Třetím možným způsobem je pověření (Ackrill, Kay 2011) a odráží propojování 

v proudu veřejných politik. Od předchozích dvou strategií se tento způsob propojování 

proudů liší aktivní rolí tvůrců politiky. Oknem příležitostí v proudu veřejných politik 

autoři chápou změny signálů z širšího prostředí, kdy proud veřejných politik reaguje na 

změny v proudu problémů nebo politiky. Tvůrci politiky obejdou promotéry tím, že si 

sami upraví výběrová kritéria a sami vyberou a schválí návrh.  

V politické fázi rozhodování dominuje proud politiky, protože role druhých dvou 

proudů je výrazně potlačena. Nejdůležitější roli hrají promotéři s přístupem k tvůrcům 

politik a tomu odpovídají i jejich používané strategie, které vycházejí často 

 
12 Zde mohou hrát roli například silné privátní zájmy.  
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z manipulačních technik (Zahariadis 2007). S ohledem na politický pluralismus 

využívají političtí promotéři tři základní strategie13 k prosazení svého návrhu 

(Zohlnhöfer, Herweg, Huβ 2016) – balíček dohod (package deals), ústupky 

(concessions) nebo manipulaci.  

V rámci balíčku dohod promotéři získávají podporu připojováním dalších návrhů či 

opatření k preferovanému návrhu, pokud dodatečné návrhy samotný původní návrh 

neohrozí. Balíček dohod musí být přijat nebo odmítnut jako celek. Typickým příkladem 

může být v době ekonomické krize návrh na zvýšení výdajů ze státního rozpočtu, ke 

kterému je přidáno i opatření snižující daně. Zároveň daná kombinace umožní získat 

větší podporu, protože výsledný balíček je pak zajímavý pro všechny, kteří chtějí 

prosadit některé z opatření. Jednotlivá opatření mohou jít i napříč různými oblastmi, 

např. výměna podpory daňových změn za podporu zdravotní reformy (Herweg, Huβ a 

Zohlnhöfer 2015).  

Druhá strategie vychází z logiky ústupků, kdy promotéři pro získání větší podpory učiní 

v návrhu změny, aby přesto mohli dosáhnout původního cíle. Aktéři, vůči kterým jsou 

ústupky činěny, nemusí být nutně institucionálními vetujícími aktéry (Herweg et al. 

2015). Ale zejména vetující hráči, kteří nejsou členy vládní strany či stran, 

z populistických důvodů požadují často neúměrně velké ústupky nebo celý proces 

blokují (Zohlnhöfer 2009).  

Manipulační strategie může mít celou řadu podob a způsob, kterými se promotéři 

veřejných politik snaží manipulovat tvůrce politik. Manipulacemi je „systematické 

zkreslení, klamné vylíčení, nebo selektivní prezentace informace zručnými promotéry 

veřejných politik“ (Novotný 2012:33). Manipulační strategie pracují s racionální i 

emocionální dimenzí a mají symbolickou povahu, kam spadá rámování (framing), 

strategické používání symbolů (strategic use of symbols) nebo hraní na city (affect 

priming), či procedurální, kterou je tzv. „salámová taktika“ (salami tactics) (Zahariadis 

2007: 74).  

 
13 Přestože v souladu se zahraniční literaturou hovořím o strategiích, jde de facto spíše o taktiky. Političtí 
promotéři mohou dané taktiky používat krátkodobě či jednorázově. Strategie bývá dlouhodobějšího 
charakteru, např. pokud by šlo o budování konsenzu.   
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3 Cíle a výzkumné otázky 

Institucionální struktura nemocnic po roce 1989 si v rámci path-dependence dlouhou 

dobu zachovávala právní formu příspěvkové organizace. Tato právní forma postupně 

přestala odpovídat širším společenským změnám a byla rámována i jako důvod 

ekonomických problémů, do kterých se nemocnice od konce devadesátých let 

opakovaně dostávaly. Ve své práci se soustředím na širší kontextuální změny, které 

ohrožovaly fungování „starých“ institucí, tedy nemocnic fungujících jako příspěvkové 

organizace poskytující zdravotní péči financovanou ze systému zdravotního pojištění, a 

zároveň na motivaci rozhodovatelů řešit nepříznivou situaci novým typem instituce.  

Tato práce si proto klade za cíl vysvětlit, co vedlo k odlišným výsledkům snah o změny 

organizačně právního uspořádání nemocnic v letech 2006 a 2017. Na základě teorie tří 

proudů identifikuji hlavní rozdíly v průběhu prvních dvou fází politického cyklu, 

konkrétně nastolování agendy a fáze rozhodování. V obou zkoumaných obdobích se 

podařilo nastolit agendu změny organizačně právního uspořádání nemocnic, ale pouze 

v roce 2006 návrh prošel úspěšně i fází rozhodování. Blíže k výběru daných let viz 

kapitola 4.1 Výběr případů. 

Pro naplnění cíle jsem si zvolila hlavní výzkumnou otázku: 

● Proč došlo v oblasti institucionálního nastavení nemocniční péče jen k 

inkrementálním změnám, a ne ke strukturálním změnám? 

Vedlejší výzkumné otázky jsou následující: 

● Jaké rozdíly lze identifikovat ve způsobech nastolování agendy ve sledovaných 

obdobích? 

● Ve kterých proudech se ve sledovaných obdobích otevírala okna příležitostí a 

proč? 

● V čem se lišily způsoby propojení proudů ve fázi nastolování agendy a fázi 

rozhodování? 

● K jakým změnám došlo ve složení a přístupu aktérů?  
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4 Použité metody a data  

S ohledem na charakter zkoumaného tématu jsem pro svou práci zvolila kvalitativní 

design výzkumu, což je typické pro studie zaměřené na MSF. Většina výzkumů 

pracujících s MSF je založena kvalitativně (Jones et al. 2016, Rawat, Morris 2016). 

Práce využívá výzkumný design případové studie (Gerring 2017, Yin et al. 2018) s 

cílem získat podrobný vhled do politických procesů, které hrály roli při snaze o vznik 

nové organizačně právní formy nemocnic ve dvou obdobích po roce 2000. Jde o 

diachronní případovou studii. V návaznosti na politický cyklus a modifikaci MSF podle 

Herweg (2017) byla pozornost v obou případech zaměřena jak na nastolování agendy, 

tak na fázi rozhodování. 

4.1 Výběr případů 

V průběhu posledních třiceti let nemocniční sektor zaznamenal několik snah o změnu 

organizačně právního uspořádání nemocnic a pro výzkum byly z nich vybrány dvě v 

novém miléniu. První volba byla zřejmá, kdy byl vybrán jediný případ, ve kterém snaha 

o změnu vedla až k úspěšnému schválení nové legislativy, konkrétně v roce 2006. 

Výběr druhého případu zohlednil co nejpodobnější výchozí podmínky, aby bylo možné 

lépe identifikovat, proč jen v jednom případě byla změna politiky úspěšná. Hlavním 

charakterem pro výběr druhého případu byl co nejvíce podobný návrh veřejné politiky, 

tzn. návrh založený na neziskové podobě nemocnic. Bylo tedy možné předpokládat, že 

aktéři budou zastávat podobné role a postoje. To umožnilo lépe identifikovat klíčové 

faktory, které hrály při schvalování návrhů roli. Druhým případem byla zvolena snaha o 

změnu na neziskové zdravotnické organizace a od prvního případu ji dělilo přibližně 

deset let.  

Vybrané případy vykazovaly i další podobné rysy, které ale nebyly primárním důvodem 

jejich výběru. Ani jeden ze sledovaných případů nezačínal na základě neočekávané 

kritické události (blíže viz kapitola 6.1 a 7.1). Složení politické scény odpovídalo 

středolevé koalici, která měla v parlamentu většinové zastoupení (101 hlasů v roce 2002 

a 111 v roce 2013). Základní definice veřejně politického problému se v obou 

sledovaných případech opírala o nevyhovující ekonomickou situaci nemocnic, kdy v 

obou obdobích řada nemocnic bojovala se zadlužením.  
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Snahy o změnu legislativně právní formy tak, jak ji analyzuji, se pohybovaly 

v prostředí, kde hráli roli i další koncepční a institucionální konkurenti. Nejvýznamnější 

alternativou byla zisková podoba nemocnic. Proto v kapitole 5 představuji všechny 

důležité koncepční změny a aktéry v oblasti nemocniční péče od devadesátých let až po 

rok 2017. Tento přehled umožňuje pak přiblížit faktory vlivu na propojování proudů 

v rámci tvorby politiky ve stěžejní šesté a sedmé kapitole analýzy sledovaných období, 

které soustředím na neziskovou podobu nemocnic a alternativami se zde zabývám 

zejména v kontextu, kdy se dotýkaly zkoumaných případů.  

4.2 Časové určení případů 

Protože v práci vycházím z teorie tří proudů, je ukončení sledovaného období dáno 

úspěšným či neúspěšným propojením tří proudů. Sleduji nastolování agendy i fázi 

rozhodování, z čehož pro konec sledovaného období plyne relevantnost propojení 

proudů ve fázi rozhodování, v mém případě konkrétně schválením zákona v prvním a 

pozastavením projednávání vládního zákona ve druhém sledovaném případě.  

První sledovaný časový úsek zahrnuje období od ledna 2002 do května 2006. Za 

počátek byl zvolen leden 2002, kdy došlo v sektoru nemocnic k významným změnám v 

důsledku reformy veřejné správy a tyto vedly k postupné gradaci agendy nevyhovující 

organizačně právní formy. Konec sledovaného období byl stanoven na konec května 

2006, kdy schválený zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových institucionálních 

zdravotnických zařízeních byl odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů a tím tak byla 

ukončena rozhodovací fáze. Konkrétně byl odeslán 25. května 2006, ale sledované 

období jsem ukončila 31. května 2006, abych zachytila i případné první reakce na 

schválení. Sledované období trvalo čtyři a půl roku a pokrývalo dvě volební období.  

Druhé sledované období trvalo tři a půl roku. Po podzimních volbách v roce 2013 

vyhrála středolevá koalice. Premiér byl prezidentem jmenován v lednu 2014 a o měsíc 

později jeho vláda získala důvěru v Poslanecké sněmovně. Protože vláda si ve svém 

programovém prohlášení mimo jiné stanovila za cíl předložit zákon o neziskových 

nemocnicích, byl začátek zkoumaného období stanoven na začátek roku 2014. Konec v 

červnu 2017 vycházel ze skutečnosti, že sněmovní výbor pozastavil projednávání 

vládního zákona a až do říjnových voleb jej znovu neotevřel.   
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4.3 Zdroje dat a metody jejich sběru 

Vzhledem k retrospektivní povaze výzkumu jsem čerpala z primárních dat, kdy zdroji 

dat byly stenografické záznamy z poslanecké sněmovny, legislativní dokumenty, 

tiskové zprávy nebo oficiální prohlášení zúčastněných aktérů (např. České lékařské 

komory nebo Asociace českých a moravských nemocnic), programové dokumenty a 

články v médiích.  

Legislativní dokumenty zahrnovaly jak schválené zákony (zákon č. 245/2006 Sb., o 

veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních), tak návrhy zákonů (např. 

sněmovní tisk 810/2004 návrh zákona o veřejných ústavních zdravotnických zařízeních, 

sněmovní tisk 1054/2017 vládní návrh zákona o univerzitních nemocnicích).  

Dalšími zdroji dat byla  

● usnesení a nálezy Ústavního soudu (2 Usnesení ÚS a 3 Nálezy ÚS) 

● sněmovní tisky (celkem 8 sněmovních tisků)  

● stenografické záznamy Poslanecké sněmovny a Senátu (12 stenoprotokolů) 

● strategické dokumenty (zejména dokumenty Ministerstva zdravotnictví) 

● politické dokumenty (např. programová prohlášení vlády, stranický dokument 

„Modrá šance“ strany ODS, koaliční dohoda).  

Významná část dat byla získána na základě mediální analýzy. Mediální analýza 

zahrnovala 28 mediálních zdrojů, konkrétně 20 celostátních tištěných periodik, 4 

celostátní televize, 1 celostátní rozhlas a tři internetové zpravodajské servery (viz 

Tabulka 4).  
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Tabulka 4 Seznam mediálních zdrojů 

  Název média Kód 

Celostátní tištěná média  

publicistika/zpravodajství 

  

  

  

  
  

Blesk BL 

Hospodářské noviny HN 

Mladá fronta DNES MF 

Lidové noviny LN 

Právo P 

E15 E15 

ekonomie a finance 
  

Forbes FOR 

Ekonom EKO 

Euro EU 

zdravotnictví 

  

  

  

  

  

  

  
  

Hospital in HI 

Lékařské listy LL 

Lékařské listy - ZDN ZDN 

Medical Tribune MT 

Sestra SE 

TEMPUS Medicorum TM 

Zdravotnictví medicína ZM 

Zdravotnické noviny ZN 

Ze Zdravotnictví ZZ 

společenský/kultura Reflex R 

Respekt RES 

Celostátní televize 

  

  
  

ČT1 CT 

ČT24 24 CT 

TV Nova Nov 

Prima Prim 

Celostátní rozhlas ČRo Radiožurnál CR 

Internet 

  
  

novinky.cz NOVI 

seznamzpravy.cz SEZ 

aktualne.cz AKT 
Zdroj: autorka 
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K získání mediálních zpráv byla využita elektronická databáze Newton IT, která 

obsahuje archiv tištěných i elektronických médií od roku 1996. Kromě článků z 

celostátních a regionálních periodik nabízí odborné časopisy, zpravodajství 

internetových serverů a přepisy publicistických, diskusních a zpravodajských pořadů 

českých televizí. Výběr konkrétních médií byl založen na publikovaných výsledcích o 

čtenosti a sledovanosti ve sledovaných obdobích a byla vybrána média s celostátní 

působností. Byly vybrány čtyři nejsledovanější televize, jediné celostátní rádio 

nabízející publicistiku a tři nejčtenější publicistické servery. V případě tištěných 

periodik byla nejvíce konzistentní situace ve čtenosti celostátních deníků na prvních 

třech místech, kde v roce 2003 i 2015 se držely Blesk, MF Dnes a Právo (ČTK 2003, 

Unie vydavatelů 2015). Do analýzy byly zahrnuty i deníky Lidové noviny a 

Hospodářské noviny, které se pohybovaly ve čtenosti v průběhu let na páté až sedmé 

pozici. Deník Sport nebyl vzhledem ke svému zaměření z analýzy vynechán. 

Nejčtenějšími celostátními týdeníky jsou Reflex a Respekt. 

Z ekonomických časopisů je nejčtenějším Forbes, ve kterém se ale ve sledovaném 

období objevilo téma pouze jednou v rámci rozhovoru s ministrem Ludvíkem. V 

případě zdravotnických časopisů se mi nepodařilo získat informace o jejich čtenosti.  

Pro analýzu byly tedy vybrány takové, u kterých existoval předpoklad, že se téma 

organizačně právní formy nemocnic objeví alespoň okrajově. V periodikách Časopis 

lékařů českých, Pacientské listy, Praktický lékař a Zdravotnictví nebyl publikován 

žádný článek k tématu, proto s nimi dále nebylo pracováno. Hlavním zdrojem 

mediálních zpráv byla odborná periodika určená lékařům a zdravotníkům, konkrétně 

Medical Tribune (vychází od roku 2005) a TEMPUS Medicorum (vychází od roku 2006 

a jde o časopis České lékařské komory). Přestože začala vycházet až ke konci prvního 

sledovaného období, čtyři pětiny relevantního obsahu ze zdravotnických periodik byla 

publikována právě v těchto dvou zdrojích.  

Záznamy v databázi Newton IT byly identifikovány na základě dotazu "nezisková 

nemocnice"~10 OR "nemocnice příspěvková"~10 OR "nemocnice veřejná"~10 OR  

"nemocnice univerzitní"~10. Prvotních 7759 článků bylo čištěním zúženo na 2087 

(Tabulka 5). Do textu této práce byla využita data ze 151 zdrojů (seznam viz Příloha1). 
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Tabulka 5 Počty analyzovaných článků 

 Rok Nalezené články, 

reportáže 

Analyzované 

Případ první 2002 477 33 

2003 775 107 

2004 967 315 

2005 1221 548 

2006 1526 773 

Celkem Případ první 4966 1776 

Případ druhý 2014 685 51 

2015 659 63 

2016 633 64 

2017 816 133 

Celkem Případ druhý 2793 311 

Celkem oba případy 7759 2087 

Zdroj: autorka 

Při výběru metody sběru dat připadala v úvahu i metoda rozhovorů, kterou využil 

Kingdon ve svém původním výzkumu a bývá frekventovanou metodou při výzkumech 

založených na MSF, které řeší aktuální situaci ve veřejné politice. Navíc se nabízela i 

možnost vycházet z Kingdonova scénáře rozhovoru. Tato metoda je ale využívána 

v čase reálné změny a respondenti jsou de facto v době konání výzkumu aktivně do 

změny politiky zapojeni, což nebyl můj případ. Proto jsem s ohledem na retrospektivní 

charakter výzkumu po zvážení všech možností, pilotním kontaktování některých aktérů 

i konzultaci metody výzkumu s expertem Christopherem Weiblem, nakonec tuto 

možnost nezvolila. 

4.4 Metody analýzy dat 

Data byla získána prostřednictvím obsahové a tematické analýzy médií. Sledované 

indikátory vycházely z MSF tak, jak je definuje Herweg (2017). V rámci proudu 

problémů jsem pracovala jak se získáním pozornosti, tak s interpretací (aktéry 

zdůrazňované téma způsobem, aby upoutalo pozornost, v mém případě zejména 
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zadlužení nemocnic, riziko privatizace, dvojkolejnost sektoru zdravotnictví a vzdělávání 

v případě fakultních nemocnic, rámování změny organizačně právní formy nemocnic). 

Promotéři veřejných politik byli identifikováni na základě jejich snah o upoutání 

pozornosti na daný problém nebo snah o změnu rámování. V rámci proudu politiky 

jsem se zaměřila na strany a zájmové skupiny, zatímco třetí ukazatel, kterým je 

názorové klima ve společnosti, byl z výzkumu vyloučen z důvodu nedostatku údajů. 

Předvolební výzkumy jsou pro daný případ nespolehlivé a výzkum veřejného mínění v 

daném období se sektorem zdravotnictví zabýval pouze obecně a nemohl poskytnout 

relevantní obrázek vztahu veřejnosti ke změně organizačně právního statusu nemocnic. 

V rámci proudu veřejných politik je důležitá odborná komunita a její interakce, které 

vedou k vytváření různých návrhů a alternativ. V tomto proudu promotéři veřejných 

politik propagují své nápady v rámci politiky a odborné komunity, aby získali podporu 

pro své alternativy.  
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5 Vývoj v ČR 

Vývoj české zdravotní politiky po roce 1989 odpovídal vývoji v regionu střední a 

východní Evropy, kdy v důsledku celospolečenských změn došlo k zásadní transformaci 

zdravotnictví (Saltman, Figueras 1997). Předmětem transformace se staly původní 

Semaškův model (koncepce zdravotnictví dle vzoru SSSR, více viz např. Preker, 

Feachem 1994), který Československo přejalo v roce 1951, a několik zákonů z téhož 

roku (např. 102/1951 Sb. nebo 103/1951 Sb.), které umožnily socialistickému státu 

právně i fakticky ovládnout zdravotnictví (Rys 2003). Jejím cílem bylo ukončit 

centralizovanou organizaci zdravotnických služeb sovětského typu a nasměrovat systém 

opět směrem k Bismarckovskému modelu (Gladkij 2003, Malý, Pavlík, Darmopilová 

2013, Potůček, Radičová 1998). Zároveň bezprostředně po roce 1989 se česká zdravotní 

politika stala arénou třenic mezi zastánci maximálního uplatnění tržních principů ve 

zdravotnickém sektoru a zastánci důsledného pojetí zdravotnických služeb jako služeb 

veřejných (Holub, Skovajsa 2006).  

Obecně transformační změny začátkem 90. let probíhaly velmi rychle (Cichon 1991, 

Rys 2003). Například od února 1990 první pracovní tým, Pracovní skupina pro reformu 

zdravotnictví (tzv. SKUPR), začal pracovat na návrhu nové struktury zdravotnictví a 

v květnu téhož roku předložil k diskuzi dokument „Návrh reformy péče o zdraví“, ve 

kterém byl kromě zavedení zdravotního pojištění a vetší efektivnosti zdravotní péče 

kladen důraz na odstátnění, zejména v oblasti ambulantní péče nebo lékárenství. V říjnu 

byla dokončena druhá verze návrhů obsahující upřesnění obsahu a postupu reformy a 

v prosinci téhož roku byly vládou návrhy přijaty jako „Návrh nového systému zdravotní 

péče“. Šlo na řadu dalších let o jediný reformní dokument závazně schválený českou 

vládou z oblasti zdravotnictví (Potůček 1998). 

Česká pravicová vláda na počátku devadesátých let kladla důraz na transformaci od 

státního k soukromému zdravotnictví, zároveň však byla pro vývoj právního rámce 

zdravotnického práva charakteristická provizorní řešení, která navzdory původním 

plánům dlouhodobě přetrvávala (Angelovská, Hanušová 2005). Trend prosazování role 

trhu na úkor role státu odpovídal vývoji v dalších oblastech veřejné a sociální politiky v 

České republice i v ostatních zemích střední a východní Evropy (Háva, Mašková-

Hanušová 2009). Na tomto vývoji se na počátku 90. let významně podíleli zejména 

takoví aktéři jako Světová banka (Ranade 1998, Saltman 1992), která vytvářela tlak jak 
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na vyspělé, tak na rozvojové země, aby přijaly politiku, která by zvýšila a zlepšila 

funkčnost trhů. Transformační změny probíhaly i pod vlivem Washingtonského 

konsensu, kdy hlavní doporučení pro transformující se země spočívala v liberalizaci, 

privatizaci, deregulaci a globalizaci (Mishra 2000, Montanari 2001). V oblasti zdravotní 

politiky byl doporučován volný trh ve zdravotnictví a byl kladen důraz na cíl zvýšení 

kvality a výkonnosti služeb a možnosti volby pro pacienta (Háva, Mašková-Hanušová 

2009, Figueras, McKee et al. 2004). Prosazování liberalizace a zároveň nedostatečné 

změny v legislativě vedly k řadě ekonomických i sociálních ztrát (Mlčoch 1997, 

Večerník 1997, 2002, Mishra 2000).  

Koncem 90. let Světová banka a Mezinárodní měnový fond v reakci na kritiku změnily 

svůj přístup a začaly rozvíjet koncept „good governance“, kdy stát má hrát aktivní roli 

při zajištění tržního prostředí, ale zároveň nenarušovat jeho efektivní fungování (Wagle, 

Dixit 2006, Háva, Mašková-Hanušová 2009). Rovněž se stále více prosazuje i diskurz 

interpretace lidských práv se vztahem ke zdraví a péči o zdraví, jehož výraznými 

zastánci jsou WHO a Organizace spojených národů. Pro státy střední a východní 

Evropy je důležitým aktérem i Evropská unie (Golinowska et al. 2009), protože 

předmětem integračního úsilí se již stala oblast podpory zdraví, a to i navzdory tomu, že 

na úrovni Evropské unie neexistuje jednotná zdravotní politika. 

5.1 Transformační období 

První období bylo stěžejní pro vývoj českého zdravotnictví v následujících desetiletích, 

včetně postavení českých nemocnic. Už v programovém prohlášení vlády ČR z roku 

1990 jsou zmiňovány reformy zdravotnického systému, především organizační změny 

založené na decentralizaci a na vzniku nových subjektů, zejména profesních komor 

(Programové prohlášení vlády 1990). Navrhovaný plán pro reformu zdravotnictví byl 

inspirován zásadami WHO, tj. udržování a zlepšování zdraví ve společnosti, a zásadou 

státní garance rovného přístupu všech občanů k odpovídající zdravotní péči bez ohledu 

na jejich finanční situaci a sociální status (s výjimkou nadstandardní péče) (Rys 

2003:37), a byl schválen českou vládou na konci roku 1990. Hlavní změny se 

odehrávaly ve třech oblastech – financování a úhrady služeb, postavení subjektů 

poskytujících zdravotní služby a samotný systém veřejné správy (Hanušová 2004). 

Původní financování zdravotnictví ze státního rozpočtu bylo nahrazeno vícezdrojovým 

financováním zdravotní péče, ve kterém hlavní úlohu hrálo povinné veřejné zdravotní 
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pojištění založené na principu solidarity. Kromě samotného rámce pro veřejné pojištění 

vymezil zákon č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění zároveň i prostor 

pro uzavírání smluvních vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi. 

Nově schválené zákony podpořily pluralitu poskytovatelů zdravotní péče, když 

umožnily občanům svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Během let 1990 

až 1991 byly zrušeny krajské i okresní ústavy národního zdraví a v roce 1992 byl zřízen 

Státní zdravotní ústav, který přebral odpovědnost za státní dohled a kontrolu v oblasti 

zdravotní politiky, komunální hygieny a ochrany veřejného zdraví (Potůček 1998, 

Daňková et al. 2010). 

Pro nemocnice byl podstatnou změnou jejich přechod z rozpočtové na příspěvkovou 

organizaci14. Tato změna jim umožnila větší stupeň autonomie. V roce 1991 byly 

položeny základy systému zdravotního pojištění, kdy došlo ke změně financování 

českého zdravotnictví a bylo zavedeno zdravotní pojištění Bismarckovského typu. 

Právní rámec definovaly dva nové zákony, konkrétně zákon č. 550/1991 Sb. o 

všeobecném zdravotním pojištění a zákon č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní 

pojišťovně (dále jen VZP), která se stala jedinou institucí oprávněnou poskytovat 

zdravotní pojištění. Ještě v roce 1991 bylo zdravotnictví rozpočtově financováno, 

protože chybějící reforma daňového systému neumožňovala platby zaměstnavatelských 

a zaměstnaneckých příspěvků (Rys 2003). Nové zákony neřešily základní problémy 

odměňování lékařů, ani metody privatizace ve zdravotnictví. Navíc byly v duchu 

tehdejší doby vytvářeny narychlo, což vedlo k tomu, že byly v následujících letech 

několikrát novelizovány a zákon č. 550/1991 Sb. byl po sedmi letech nahrazen novým 

zákonem (č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) s omezenou účinností, která 

byla nejprve několikrát prodlužována, než byla v roce 2000 zrušena. Tržní 

mechanismus v oblasti zdravotního pojištění umožnil zákon č. 280/1992 Sb., o 

rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, který zrušil 

monopol VZP a vytvořil podmínky konkurenčního prostředí. V krátké době vzniklo 27 

zdravotních pojišťoven, ale nedostatečná legislativní úprava jejich činnosti vedla 

 
14 V rámci samotného zdravotnického práva určoval organizačně právní vymezení nemocnic zákon č. 
20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu. Dalším relevantním právním předpisem byla vyhláška MZ ČR č. 
242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi, a dále vyhláška 
MZ ČR č. 394/191 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, 
vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva 
zdravotnictví České republiky. 
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k tomu, že se pojišťovny začaly chovat jako soukromé podnikatelské subjekty, což 

vedlo k růstu neefektivity zdravotnického systému (Potůček 1998:35). Během krátké 

doby cca pěti let se jejich počet snížil na deset a v dalších letech se ještě snižoval. 

K neefektivitě zdravotnického systému přispěl i způsob financování formou platby za 

výkon založené na bodovém ohodnocení jednotlivých výkonů. V této době se již 

v západních státech poukazovalo na slabiny tohoto způsobu, který vede ke zbytečné 

nadprodukci výkonů (Saltman, Busse, Mossialos 2002). V oblasti nemocniční péče se 

později přešlo zpět k pevně stanovenému rozpočtovému paušálu.  

5.2 Období privatizace 

Právní změny umožňující i privatizaci zdravotnických zařízení probíhaly už od roku 

1991 a vymezovaly prostor pro jejich rychlou a rozsáhlou privatizaci15 (Gladkij 2003). 

Původně, ještě v roce 1992 v době funkčního období ministra Bojara, se v případě změn 

vlastnictví rozlišovalo „odstátnění“ a „privatizace“16 (Potůček 1998). V roce 1992 došlo 

k formulaci záměru zprivatizovat s výjimkou velkých nemocnic všechny ostatní a 

v únoru byl uveden v platnost zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních 

zdravotnických zařízeních.  

S nástupem pravicové vlády Václava Klause začala být výrazně upřednostňována 

privatizace i v souladu s proklamovanou „masivní a rychlou privatizací“ v rámci 

ekonomické reformy (Programové prohlášení vlády 1992) a rostl tlak na rychlou a 

rozsáhlou privatizaci zdravotnických zařízení (Holub, Skovajsa 2006). Až koncem 

prvního čtvrtletí 1993 předložilo ministerstvo zdravotnictví rámcový návrh na 

privatizaci zdravotnického sektoru, který byl schválen na 10. schůzi výboru pro sociální 

politiku a zdravotnictví PSP a kategorizoval privatizovaná zdravotnická zařízení do tří 

skupin – volně privatizovatelná, vázaně privatizovatelná a neprivatizovatelná (např. 

univerzitní nemocnice) (Zápis 10. schůze 23. března 1993).  

 
15 Gladkij (2003) rozlišuje privatizaci činností, tj. zavádění privátních praxí dle zákona č. 160/1992 Sb., o 
zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, a na privatizaci zařízení, tj. vlastníkem 
zdravotnického zařízení (ordinace, polikliniky, nemocnice, lékárny) se stane fyzická nebo právnická 
osoba dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 
16 Odstátnění – převod vlastnických práv ze státu na města a obce, Privatizace – převod vlastnických 
práv na fyzickou či právnickou osobu (Potůček 1998:37) 
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Privatizace měla zohledňovat konkrétní situaci v jednotlivých krajích a ministerstvo 

zdravotnictví odhadovalo privatizaci 50-70 % zdravotnických zařízení. Následný 

průběh privatizace byl neuspořádaného charakteru, kdy v jednotlivých krajích se 

pohybovala účast zařízení v privatizačním procesu od stoprocentní po desetiprocentní, 

majetek a lékařské zařízení se bez schválení příslušného ministerstva převádělo na jiné 

veřejné subjekty apod. Průběh privatizace zdravotnictví a jeho kritika vedl již v červnu 

1993 k personální výměně ministra zdravotnictví17 (Rys 2003:81). V dané době 

umožňoval právní rámec převod nemocnic pouze do právní formy obchodních 

společností, protože chyběla právní úprava, která by otevřela možnost odstátnění do 

neziskové nebo veřejně prospěšné podoby (Hanušová 2004). První alternativa se 

objevila až v roce 1995 spolu se, byť dosti obecným, zákonem č.248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech.  

Původní předpoklad ministerstva zdravotnictví očekával zřizování nemocnic v 

organizačně právní formě obchodních společností, ale ve výsledku vedl k otevření 

několika nemocnic a léčebných středisek spravovaných církvemi nebo charitativními 

spolky a do konce roku 1992 se podařilo zprivatizovat pouze 3 % nemocničních 

zařízení (Daňková et al. 2010). Ještě před nástupem sociálně demokratické vlády byla 

privatizace nemocnic v roce 199618 z důvodu rizika vzniku závažných důsledků 

zastavena a do právní formy společností s ručením omezeným bylo převedeno pouze 

několik desítek malých nemocnic (Angelovská, Hanušová 2005). Obecně se privatizace 

ve zdravotnictví ve výsledku omezila na převod majetku nižší pořizovací hodnoty 

(ambulance, malé polikliniky, malé nemocnice) (Potůček 1998). Problémový proces 

privatizace v oblasti lůžkové péče oproti např. ambulantní sféře dokládá i počet zařízení 

ve vlastnictví státu, kdy ještě v roce 2002 stát vlastnil 80% lůžkové péče, zatímco 

v ambulantní sféře trvalo jen rok od zahájení privatizace, aby přes polovinu ambulantní 

péče bylo převedeno do nestátních zdravotnických zařízení (šlo zejména o praktické 

lékaře, pediatry, stomatology atd.) (Vepřek a kol. 2001). 

Po roce 1996 se pozornost reforem zdravotní politiky obrátila k řešení problematiky 

naddimenzovaného systému akutní lůžkové péče a začal proces státem řízené 

 
17 Ministr Petr Lom byl od 23.6.1993 nahrazen Luďkem Rubášem. 
18 Výrazná kritika stavu zdravotnictví a (ne)probíhajících reforem proběhla například v Poslanecké 
sněmovně např. 15. března 1996. Ještě v programovém prohlášení vlády v roce 1996 je kladen důraz na 
dokončení privatizace zdravotnických zařízení (Programové prohlášení vlády 1996). 
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restrukturalizace. Se snižováním počtu akutních lůžek souviselo i snižování 

zdravotnického personálu a zvyšování počtu lůžek pro dlouhodobou péči (McKee et al. 

2020, Gladkij 2003, Háva 2003). Naddimenzovaný stav byl důsledkem hodnocení 

kvality poskytované lůžkové péče před rokem 1990, který byl založen především na 

kvantitativních ukazatelích, ať už šlo o počet lůžek nebo personálu. Česká republika 

dlouhodobě vykazovala okolo 130 lůžek na 10 000 obyvatel, z toho 85 připadalo na 

nemocnice (ÚZIS 2006). Až po roce 1990 Česká republika zaznamenala trend snižování 

počtu lůžek obdobně jako v zemích západní Evropy, kde ale snižování probíhalo již 

v osmdesátých letech (Saltman, Figueras 1997). V polovině roku 1997 začala 

regulovaná restrukturalizace s cílem 5 lůžek akutní péče na 1000 obyvatel (ÚZIS 2006). 

Výsledky restrukturalizace byly kritizovány, neboť ta se omezila zejména na lůžka, ale 

nezohledňovala jejich strukturu, tj. rozdíl mezi základní a specializovanou akutní 

nemocniční péčí, a geografické zastoupení (Hanušová 2004, Malý, Pavlík, Darmopilová 

2013). Navíc pouhá redukce lůžek nevedla k ekonomické efektivnosti a zahájená 

výběrová řízení na poskytování akutní lůžkové péče byla v polovině roku 1998 

pozastavena (ÚZIS 2006:99).   

Přestože s nástupem sociálně demokratické vlády v roce 1998 došlo k odklonu od 

myšlenky volného trhu ve zdravotnictví, dva ministři19 (Marie Součková a Jozef 

Kubinyi) se po roce 2002 ve svých návrzích reformy zdravotnictví k inspiraci tržních 

mechanismů vrátili. Nicméně žádný z návrhů nebyl nakonec doveden do zdárného 

konce. Návrh reformy Marie Součková sama stáhla, Jozef Kubinyi nestihl reformu začít 

prosazovat před svým odvoláním (Holub, Skovajsa 2006). 

5.3 Dopady reformy veřejné správy  

Výrazným impulsem v oblasti změny organizačně právního postavení nemocnic se staly 

první dvě etapy reformy veřejné správy zahájené v roce 1998 s cílem změny územní 

samosprávy na principu decentralizace a subsidiarity. V první etapě vzniklo 14 krajů 

jakožto vyšších územně správních celků, které svou činnost zahájily od roku 2001. 

Ve druhé etapě proběhla zásadní změna fungování veřejné správy na nejnižší úrovni, 

kdy došlo k rozdělení obcí do tří stupňů a ve výsledku k zániku okresních úřadů ke 

 
19 Celkově se za vlády ČSSD v letech 1998 až 2006 na pozici ministra zdravotnictví vystřídalo 6 ministrů - 
Ivan David, Bohumil Fišer, Marie Součková, Jozef Kubinyi, Milada Emmerová, David Rath. 
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konci roku 2002. Okresní úřady byly v té době vlastníky a zřizovateli okresních 

nemocnic, k 31.12.2002 šlo z celkového počtu 203 nemocnic o 82 nemocnic s cca 

polovinou lůžkového fondu v České republice (Rokosová et al. 2005, ČSÚ 2021). 

V souladu s tím, že veškerý majetek státních příspěvkových organizací zřizovaných 

okresními úřady byl převeden koncem roku na kraje, staly se i všechny nemocnice 

majetkem nově vzniklých krajů.  

Kraje s nemocnicemi přebraly i jejich závazky, což v té době zahrnovalo nemalé 

dluhy20, se kterými se nemocnice v předchozích letech i přes opakované snahy o 

oddlužení potýkaly. Ještě před samotným převodem Poslanecká sněmovna 

projednávala21 Zprávu vlády o stavu zadluženosti státních nemocnic, o řešení těchto 

dluhů a právním zajištění převodu nemocnic na kraje a vyzvala ministryni zdravotnictví 

Marii Součkovou, aby do dvou měsíců předložila návrh řešení. Ministerstvo 

prezentovalo Teze koncepce střednědobé politiky22 (Ministerstvo zdravotnictví 2003), 

kde v oblasti nemocniční péče zařadilo do plánu legislativních prací vlády na červen 

2003 mezi cíle návrh zákona o zdravotnických zařízeních a jejich provozování. Na 

rozdíl od vlády, která koncepci přijala téměř bez připomínek, Poslanecká sněmovna ji 

odmítla a žádala podrobnější koncepci do konce září 2003. Ministryně v mezičase, v 

červenci 2003, publikovala dvojstránkový dokument „Terapie šokem“ (Holub, Skovajsa 

2006) a nastínila předpokládaný směr budoucí reformy, dva ze tří bodů ale nebyly 

v souladu s programovým prohlášením vlády. Vláda ministryni nechala předložený 

návrh reformy dvakrát přepracovat.  

Už od převedení nemocnic kraje bojovaly se zděděnými dluhy a vyžadovaly po státu 

uhrazení dluhů, které vznikly před lednem 2003. Liberecký a Plzeňský kraj dokonce 

v únoru podaly v této záležitosti stížnost k Ústavnímu soudu. Ten obě stížnosti odmítnul 

pro nepřípustnost (Usnesení ÚS 74/03, Usnesení ÚS 120/03). Samotné kraje neměly 

 
20 Názory na výši dluhů se různily. Hejtmani odhadovali dluh nemocnic na šest miliard. Ministryně 
zdravotnictví Součková na základě výsledků hospodaření za rok 2002 hovořila o nemocničních závazcích 
ve výši 4,2 miliardy, z toho po lhůtě splatnosti 2,8 miliardy. Ve stejné době podle ministerstva měly 
nemocnice pohledávky 2,9 miliard, z toho po splatnosti 970 miliónů. (viz Novinky 2003.)  
21 3. a 10. prosince 2002 na 8. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla zpráva projednávána. 
Sněmovna v hlasování č.186 schválila poměrem hlasů 92:82 „ Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby ve 
spolupráci s kraji předložila do 15. února 2003 koncepci zdravotnictví a návrhy restrukturalizace 
lůžkového fondu stávajících státních nemocnic a návrhy na zefektivnění kontroly financování 
zdravotnických lůžkových zařízení.“ (Stenoprotokol PSP 3. prosince 2002) 
22 Teze 2003 měly 43 stran, spíše nabízely popis stavu a problémů zdravotnictví než způsoby řešení. 
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možnost využít ostatní získaná „okresní“ aktiva k oddlužení, protože nepotřebný 

získaný majetek nemohly použít k jiným účelům a musely by ho nejprve nabídnout zpět 

do vlastnictví státu. Začaly proto hledat jiná řešení. Zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů umožňoval krajům zřizovat vlastní 

organizační složky, jejichž právní forma se mohla pohybovat od příspěvkových 

organizací po obecně prospěšné společnosti nebo obchodní společnosti. Právě 

v transformaci nemocnic na obchodní společnosti viděla většina krajů, kde v té době po 

volbách z roku 2000 dominovala pravicová ODS, řešení hospodářských problémů 

nemocnic. Za nejvhodnější právní formu považovali zastánci převodu nemocnic akciové 

společnosti. Tento přístup byl silně kritizován ze strany vládnoucí ČSSD. Hlavním 

argumentem kritiky bylo v důsledku růstu autonomie nemocnic nebezpečí omezení 

vazby na veřejný sektor a snížení jeho role i možnosti ovlivňovat vývoj nemocniční 

péče.  

Ministryně zdravotnictví hledala cesty, jak zabránit krajům ve změně nemocnic na 

obchodní společnosti. Plánovala předložit do vlády návrh novely zákona o krajích, který 

by obsahoval nový bod ve znění "kraj nesmí změnit právní formu zdravotnického 

zařízení, které se stalo příspěvkovou organizací kraje na základě zvláštního zákona 

(rozuměj zákon o převodu majetku státu na kraje)“ (LN4). Ale už aktuální legislativa 

krajům změnu neumožňovala23, protože kraje nesměly majetek v převedených 

zdravotnických zařízeních prodávat nebo měnit jejich zaměření po dobu deseti let. Kraje 

plánovaly tuto pojistku obejít založením akciové společnosti, která by zajišťovala 

zdravotnické služby a na kterou by byl převeden personál nemocnice, zatímco od kraje 

by si pronajímala majetek a potřebné vybavení. Dluhy by zůstaly původnímu subjektu, 

který by dál fungoval jako příspěvková organizace.  

V polovině roku Ústavní soud na návrh 45 poslanců ODS zrušil s platností od roku 

2004 desetileté břemeno s odůvodněním, že došlo k porušení práva na samosprávu 

(Nález ÚS 211/2003 Sb.). Zároveň ale nevyhověl v druhé části stížnosti, která se týkala 

přechodu dluhů na kraje. Ústavní soud sice souhlasil s názorem, „že problém deficitu 

předchozího hospodaření je třeba řešit komplexně“ a “nemá-li však pokračovat 

setrvačnost v zadlužení předmětného majetku, nutno ze strany státu vyvinout snahu k 

 
23 Viz prohlášení Jana Bárty z Ústavu státu a práva k danému paragrafu novely "Změnit právní formu by 
znamenalo zachovat nynější IČO a jen změnit název. To ale u příspěvkové organizace nelze. Možnosti 
transformace příslušný zákon nepřipouští. Proto se novela zákona snaží zakázat něco, co nejde." (LN4)  
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odstranění tohoto nežádoucího stavu. Jeho další trvání by již bylo způsobilé ohrozit jak 

výkon funkcí samosprávy, tak i postavení věřitelů, zabezpečení jejichž práv by v 

právním státě mělo být samozřejmostí.“ (Nález ÚS 211/2003 Sb.) Ale protože šlo o 

transformační zákon aplikovaný pouze jednou, zrušení dotčených částí zákona 290/2002 

Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na obce a kraje, 

by nežádoucí stav neodstranilo, a proto Ústavní soud v této části stížnost odmítl (Nález 

ÚS 211/2003 Sb.).  

Téma zadlužení nemocnic si drželo svou pozici v politickém diskurzu celý rok. 

Ministryni zdravotnictví se podařilo vyjednat ve vládě dotaci nemocnicím ve výši 1,5 

mld. Na tuto finanční pomoc měly dosáhnout pouze nemocnice, které zůstaly v podobě 

příspěvkových organizací. V návrhu byly vyloučeny všechny ostatní nemocnice, ať už 

šlo o akciové společnosti nebo neziskové organizace, což vyvolalo značnou kritiku ze 

strany krajů.  

Protože se ministryni nepodařilo ani po opakovaných výzvách předložit koncepci 

reformy zdravotnictví, která by byla akceptována, došlo na jaře na ministerském postu 

ke změně a ministrem se stal na dobu čtyř měsíců Jozef Kubinyi než byl po demisi 

vlády Vladimíra Špidly v srpnu nahrazen Miladou Emmerovou, jakožto členkou nového 

kabinetu premiéra Stanislava Grosse. 

I z důvodu chybějící koncepce a Ústavním soudem zrušeného blokačního mechanismu 

pokračovaly kraje se zřizováním akciových společností a ve veřejném prostoru se tyto 

snahy snažily pozitivně rámovat. To názorně ilustruje vyjádření Středočeského 

hejtmana Petra Bendla (ODS) "Obchodní společnosti jsme vytvářeli v sebeobraně, jiná 

možnost nebyla" (LN7). ČSSD se snažila převodu nemocnic do podoby obchodních 

společností zabránit legalizací dalšího blokačního mechanismu, ale podzimní diskuse se 

kolem něho vedla v duchu nadcházejících voleb do krajských zastupitelstev. V listopadu 

v roce 2004, kdy byla již pětina krajských nemocnic převedena na obchodní společnosti, 

prosadila dodatek do zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí, který 

se týkal změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

a obsahoval na návrh poslance Jaroslava Krákory doplňující odstavec do paragrafu 17 

zákona č.250/2000 Sb. ve znění „Příspěvkovou organizaci, jejímž předmětem činnosti 

je poskytování zdravotní péče, nelze přeměnit na obchodní společnost“ (Sněmovní tisk 

639/2). Krákorův návrh podpořil Lékařský odborový klub – Svaz Českých lékařů 
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(LOK-SČL), Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče nebo Česká lékařská komora 

(ČLK), ve které existovaly skupiny (např. soukromí lékaři), které s vyjádřenou 

podporou ČLK nesouhlasily a prezidenta ČLK Davida Ratha kritizovali za vměšování 

se do majetkových vztahů ve zdravotnictví24 (LN6). Proti návrhu se také ostře 

vyhrazovali hejtmani a rada Asociace krajů ČR.  

Ve stejné době byl již široce diskutován zákon o veřejných neziskových ústavních 

zdravotnických zařízeních, který iniciovala ČLK a následně rozpracovalo Ministerstvo 

zdravotnictví25. Návrh předložila skupina 108 poslanců koaličních stran ČSSD, US-

DEU a KDU-ČSL, a opozičních poslanců KSČM.  

Blokační mechanismus poslance Krákory měl získat čas, aby před schválením zákona o 

veřejných neziskových ústavních zdravotních zařízeních nedošlo k převodu nemocnic 

na obchodní společnosti26 (EU3). Zákon již koncem října měl podporu přes sto poslanců 

napříč stranami s výjimkou ODS.  

Na fakt, že zákon o hluku včetně blokačního mechanismu prošel sněmovnou27, 

reagovala ODS prohlášením, že jde o protiústavní zásah do kompetencí krajů28 (PRIM1) 

a v případě přijetí zákona podá stížnost k Ústavnímu soudu. Menší vládní strany se od 

blokačního paragrafu distancovaly, např. KDU-ČSL29, s odůvodněním, že přijaté 

ustanovení má pouze deklaratorní význam, které faktickému zřizování akciových 

společností nemůže zabránit nebo s odůvodněním, že zvolený způsob řešení dané 

problematiky formou pozměňovacího návrhu k úplně jinému návrhu zákona je 

nesystémový30. Další aktéři31 považovali zákon za bezpředmětný bez skutečného vlivu 

na převádění nemocnic na akciové společnosti, protože v praxi lze obcházet dané 

ustanovení tím, že na akciovou společnost bude převedena pouze část původní 

 
24 např. Miroslav Havrda za SKALPEL soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví ČR 
25 Ministerstvo přebralo iniciativu, protože dle Ústavy ČR nemůže ČLK předkládat návrhy zákonů ve 
Sněmovně. 
26 viz rozhovor ministryně Emmerové pro EURO (EU3) 
27 5.listopadu 2004 bylo schváleno na 37. schůzi jako hlasování č. 126 (schváleno 121 ku 44 hlasů). 
28 „Myslím si na , že zasahování do kompetencí krajů vůči jejich majetku je podle mě ze strany vlády 
nepřípustné.“ Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS), „Je to neústavní zásah do pravomocí 
samosprávy.“ Martin Říman, poslanec ODS. (PRIM1) 
29 Konkrétně např. Josef Janeček nebo Miroslav Kalousek 
30 Viz zdůvodnění poslance a předsedy poslaneckého klubu US-DEU Vlastimila Ostrého v poslanecké 
sněmovně bezprostředně po hlasování, kdy zdůvodňoval, proč se poslanci US-DEU zdrželi hlasování. 
(Stenoprotokol PSP 5.listopadu 2004) 
31 např. šéf Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jiří Schlanger 
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příspěvkové organizace. S danou praxí se netajili ani hejtmané z ODS32 (P6). Začátkem 

prosince Senát vrátil zákon poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy (Sněmovní 

tisk 810/10) , který ale v lednu sněmovna přehlasovala většinou 103 hlasů. Mimo jiného 

i existencí blokačního paragrafu v daném zákoně zdůvodnil prezident Václav Klaus své 

únorové veto33 ze dne 9. února 2005. Po vetování zákona prezidentem Klausem ale už 

ve sněmovně nebyla nalezena potřebná většina pro přehlasování prezidentského veta, 

přestože poslanci o něm hlasovali několikrát (tři hlasování byla zpochybněna, až čtvrté 

hlasování bylo platné, přesto zákon získal o jeden hlas méně, než bylo zapotřebí) a 

zákon 22. února 2005 neprošel. 

Ve stejné době, kdy se koalice snažila prosadit blokační mechanismus, vláda urychlila 

přípravu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a oproti 

říjnu, kdy Ministerstvo financí, resp. ministr Bohuslav Sobotka, mělo k zákonu zásadní 

výhrady, v polovině listopadu po zapracování připomínek ministerstva již ministr 

financí vyjádřil zákonu svou podporu. Původně ministryně Emmerová pověřila poslance 

Krákoru, aby zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních podal 

formou poslanecké předlohy. Tím by se urychlil proces přípravy a schvalování 

v porovnání s případnou vládní předlohou. Ale po listopadovém setkání zdravotnické 

tripartity ministryně na prosincovém jednání vlády prohlásila poslanecký návrh zákona 

za špatný34. Vládní kabinet zaujal k návrhu neutrální stanovisko a ministryně prohlásila, 

že předloží vládní návrh. 

Přestože se řada aktérů shodla na tom, že existuje potřeba vzniku speciální právní 

úpravy pro veřejné nemocnice, předložený zákon považovali za nedotažený. Například 

Ministerstvo zdravotnictví kritizovalo, že se předložený zákon odchýlil od doporučení 

legislativní rady vlády a vykazuje podstatné právní a legislativní nedostatky. Unie 

zaměstnavatelských svazů nesouhlasila s navrhovaným způsobem řízení, automatickou 

kontraktační povinností pojišťoven a daňovým zvýhodněním.  

 
32 např. Petr Bendl prohlásil, že i v případě přijetí zákona by kraje dále převáděly nemocnice na obchodní 
společnosti (P6) 
33 V odůvodnění uvedl „Vracím zákon především ze dvou důvodů. Prvním je jeho vlastní obsah, druhým 
je skutečnost, že do něj byla účelově a neorganicky připojena část, která s ním nijak nesouvisí.“ 
(Cesko.iHNed.cz 2005)) 
34 Později své výroky z tiskové konference ministryně mírnila a tiskové oddělení MZ zaslalo všem 
redakcím žádost o opravu, ve které uvedlo, že ministryně nepronesla, že je zákon „špatný“, nýbrž že 
„není podle názoru některých odborníků zcela dokonalý“. 
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Návrh zákona nakonec koncem roku prošel prvním čtením. Z důvodu prodlužování jeho 

přípravy35 a zároveň snahy hejtmanů o urychlení převodu nemocnic36 na obchodní 

společnosti, byl proveden další pokus o zastavení převodu nemocnic. Místopředseda 

Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip (KSČM) navrhl zákaz37 převodu nemocnic na 

obchodní společnosti jako součást novely zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví - EU. Zákon byl v roce 2005 schválen v květnu po třetím čtení38, v srpnu pak 

bylo přehlasováno zamítnutí Senátem a v září veto prezidenta39.  

Přestože návrh zákona o veřejných zdravotnických zařízeních prošel do třetího čtení, 

poslanci ho nakonec vrátili do druhého čtení, protože v rámci pozměňovacích návrhů 

došlo k formulaci jednoho odstavce v rozporu s Ústavou České republiky40. Zároveň 

nevyřešená situace vedla k zapojení premiéra Paroubka do jednání mezi krajskými 

hejtmany a ministryní zdravotnictví a prohlášení, že v Praze a Středočeském kraji na 

vznik nemocniční sítě osobně dohlédne (NOVI1). Zároveň ČLK opakovaně vyzývala 

kraje, aby neprivatizovaly nemocnice, ale vyčkaly na schválení zákona, který by 

umožnil neziskovou právní formu.  

 
35 V té době po prosincovém prvním čtení byl odeslán k projednání do výborů, k druhému čtení do 
Sněmovny se vrátil až v červnu 2005. 
36 Kraje od začátku roku 2003, kdy získaly do své kompetence 82 okresních nemocnic podle zákona č. 
290/2002 Sb., do konce roku 2004 převedly 17 nemocnic na akciové společnosti (s jediným akcionářem 
krajem). (Daňková et al. 2010:29) 
37 „Zřizovatel zdravotnického zařízení, pokud jím je územní samosprávný celek a takové zdravotnické 
zařízení je navázáno na rozpočet tohoto územního samosprávného celku, kraje nebo obce, nesmí do 
přijetí zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních převést toto zdravotnické 
zařízení do formy obchodní společnosti a ani nesmí jeho provozování svěřit obchodní společnosti jinak 
vytvořené.“ § 99a zákona č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
38 11. května 2004 na 44. schůzi schváleno 98. hlasováním (112 ku 56)  
39 Prezident Klaus zdůvodnil své veto následovně „V § 99a se územním samosprávám stanoví při 
poskytování nemocniční péče omezující podmínka, v jejímž důsledku by nemohly zacházet s majetkem, 
který na ně přešel od státu, podle svých představ a zejména by nemohly plnit povinnosti, které pro ně 
jako skutečné vlastníky plynou. Primárně jde o možnost racionálního zacházení se zadluženými 
zdravotnickými zařízeními, která jsou jejich majetkem. Obava, že nemocnice – v důsledku případné 
přeměny na formu obchodní společnosti - nebudou zajišťovat dostupnost zdravotní péče obyvatelstvu, 
ale budou se orientovat především na provozování pouze lukrativních činností, je neopodstatněná. 
Dostupnost a rozsah zdravotní péče vyplývá z celkové státní koncepce zdravotnictví a nikoli z formy 
vlastnictví jednotlivých zdravotnických zařízení. Navržené změny představují vážný zásah do pravomocí 
krajů a obcí a brání postavení nemocnic na zdravý ekonomický základ. Nebude-li tato novelizace zákona 
přijata, nebude to mít žádné další nepříznivé následky, protože v oblasti ochrany veřejného zdraví nic 
akutního neřeší.“ (Klaus, Jakl 2017)  
40 Viz zdůvodnění Stanislava Křečka ve sněmovně „Zcela jednoznačně je ustanovení deváté části § 41 
zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny v komplexním pozměňovacím návrhu tisku 810 pod 
písmenem A v rozporu s článkem 39 odstavec 2 Ústavy České republiky. To je zcela jednoznačně, 
protože zákon vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců, kdežto Ústava hovoří o přítomných 
poslancích. Jde o zjevnou chybu tohoto zákona.“ (Stenoprotokol PSP 1. července 2005), 



   

55 

 

Kraje urychlovaly zakládání akciových společností, aby je stihly založit předtím, než 

zákon vstoupí v platnost. Oponenti poukazovali na fakt, že tyto akciové společnosti mají 

v předmětu podnikání uváděné činnosti nesouvisející s poskytováním zdravotních 

služeb. Např. liberecká či českolipská nemocnice založené v srpnu uváděly správu a 

údržbu nemovitostí (P12). Akciové společnosti založené ve Zlínském kraji v září 

v názvu měly „nemocnice“, ale předmět podnikání byl z nesouvisejících oborů viz 

oprava silničních vozidel a hostinská činnost u Vsetínské nemocnice, a.s., čištění textilu 

u Kroměřížské nemocnice, a.s., nebo truhlářství u Uherskohradišťské nemocnice, a.s. 

(P13). Kraje tímto způsobem ale zákon neporušovaly.   

5.4 Neziskové nemocnice podle Ratha  

Po protestech soukromých praktických lékařů proti zpožďování plateb od pojišťoven, 

kdy na den zavřeli ordinace, odvolal prezident Klaus na návrh premiéra ministryni 

zdravotnictví Emmerovou a jmenoval na její místo prozatímního šéfa resortu 

vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha (ČSSD). V té době 

už premiér Paroubek uvažoval o Davida Rathovi jako ministrovi zdravotnictví41 

(NOVI2). Druhým kandidátem na post ministra byl Jiří Koskuba, který do té doby 

zastával pozici náměstka ministryně zdravotnictví.  

Jmenování Davida Ratha ministrem se pozdrželo, protože prezident Václav Klaus 

odmítl Ratha jmenovat s odvoláním na střet zájmů a neslučitelnost funkcí ministra 

zdravotnictví a prezidenta ČLK, kterou chtěl Rath pouze pozastavit. Ke jmenování 

došlo až poté, co se jí Rath vzdal. Do té doby po dobu přibližně tří týdnů byl za 

ministerstvo zodpovědný Zdeněk Škromach a Rath získal pozici jeho náměstka. Po 

jmenování začal Rath prosazovat zákon o veřejných ústavních zdravotnických 

zařízeních a zároveň vytvářet podmínky, které by ztěžovaly krajům převod nemocnic do 

podoby obchodních společností, např. nátlakem na VZP (HN12), aby neuzavírala 

smlouvy s nemocnicemi v podobě akciových společností, než bude zákon schválen. To 

se dotklo např. již převedených nemocnic ve Středočeském kraji (CR4), kterým VZP 

začala proplácet pouze akutní péči. Ministerstvo zdravotnictví také poslalo na krajský 

úřad kontrolu zaměřenou na poskytování zdravotních služeb v souladu s registrací 

nemocnic (MF11). Zdravotničtí experti, jako např. Pavel Vepřek (HN13), vnímali tento 

 
41 "Premiér zjevně vyšlapuje cestu Rathovi na ministerstvo zdravotnictví," řekl Schlanger (NOVI2) 



   

56 

 

přístup jako vyhrocování politického sporu, který odráží rozdílné celkové pojetí 

zdravotnictví. De facto proti sobě stály dva názorové proudy, kdy první preferoval tržní 

principy, zatímco druhý upřednostňoval silnou roli státu a rozhodování To v jednom 

z rozhovorů potvrdil i David Rath, když prohlásil „Spor se skutečně odvíjí od 

základního sporu mezi ČSSD a ODS o osud nemocnic. ODS je chce privatizovat jako 

běžné firmy, které produkují zisk, a ten majitel použije, jak ho napadne. ČSSD chce 

nemocnice jako neziskové organizace, alespoň onu síť základních nemocnic, kde 

pacient nemusí mít strach, že na něm někdo chce vydělat.“ (P18) 

Zároveň zafungoval blokační mechanismus, kdy jihočeský soud odmítl šest jihočeských 

nemocnic (P17) zapsat jako nové akciové společnosti do obchodního rejstříku (24CT1). 

Situace ve Středočeském kraji se uklidnila až po zásahu premiéra Paroubka a příslibu, 

že zdravotní péče bude středočeským nemocnicím proplacena zpětně (NOV2). 

Recipročně premiér očekával větší vstřícnost k projednávanému zákonu o veřejných 

ústavních zdravotnických zařízeních.  

Dalším velkým tématem po Rathově zvolení se stal seznam nemocnic, které by se měly 

stát páteřní sítí. Poté, co poslanec Petr Tluchoř (ODS) veřejně v poslanecké sněmovně 

přečetl přílohu z připravovaného zákona, která obsahovala seznam daných nemocnic 

(Stenoprotokol PSP 29. listopadu 2005), se zvedla vlna nevole a nemocnice, které 

nebyly uvedeny na seznamu, a jejich zřizovatelé začali protestovat. Někteří ze 

zřizovatelů začali urychleně žádat o zařazení jejich nemocnice na seznam42 (MF12). 

Ministr Rath sice deklaroval, že nezařazení nemocnice na seznam neznamená 

automaticky její zrušení, ale hejtmani i ředitelé dotčených nemocnic oponovali, že bez 

smluv s pojišťovnami zařízení mají minimální šanci na přežití. Na podporu nemocnic 

neuvedených na seznamu byly iniciovány petice (PRIM3). 

Nejen návrh zákona či novely zákonů o zdravotním pojištění nebo o zdraví lidu, ale i 

úhradové vyhláška Seznam a ceny výkonů, Úhrady pojišťoven za léky v roce 2006 a 

Úhrady pojišťoven za lékařskou péči v roce 2006 vyvolaly demonstraci lékárníků 

s podporou dalších výrazných aktérů jako je Sdružení ambulantních specialistů, 

Asociace českých a moravských nemocnic nebo Odborový svaz zaměstnanců ve 

 
42 Např. slánský starosta Ivo Rubík Starosta  
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zdravotnictví43 (HN15). Česká lékařská komora i Lékařský odborový klub se odmítly 

protestních demonstrací zúčastnit.   

S blížícími se volbami se téma neziskových nemocnic propsalo i do kampaně. ODS 

využila letákovou kampaň, ve které uváděla, že poskytování zdravotní péče bude díky 

ČSSD a KSČM z důvodu zákona o neziskových nemocnicích vážně ohroženo a uváděla 

i seznam lékáren, kterým údajně hrozil zánik (P23). Proti tomu se ČSSD a starostové 

z jejích řad ohradili44 (P23).  

Zákon byl i přes protesty části zdravotnické obce v únoru schválen a následně pak 

poslanci přehlasovali v dubnu senátorské45 a v květnu i prezidentské veto. ODS 

deklarovala ještě před jeho schválením, že v případě vítězství ve volbách zákon zruší46 

(P25). Obdobně se vyjádřila i koaliční strana KDU-ČSL47 (24CT3). Ústavní soud 

v říjnu téhož roku zrušil na podnět senátorů ODS ustanovení nařizující povinnou 

přeměnu nemocnic na novou právní formu (Nález ÚS 483/2006 Sb.). 

5.5 Boje o univerzitní nemocnice podle Julínka 

Komplexní reformy se české zdravotnictví dočkalo až v období ministrování Tomáše 

Julínka, který nastoupil na Ministerstvo zdravotnictví v roce 2006. Julínek připravoval 

intenzivně reformu již před svým nástupem (Malý, Pavlík, Darmopilová 2013). 

Navzdory politické situaci, kdy vládní koalice měla převahu pouze čtyř hlasů, plánoval 

radikální změny zdravotnického systému a krátce po svém nástupu ještě na podzim roku 

2006 představil plány Ministerstva zdravotnictví pro období 2006-2010. Jeho návrh 

navazoval na dokument Chtít zdraví: Modrá šance pro zdravotnictví (Julínek 2004), 

 
43 Nesouhlas vyjádřilo deset významných zdravotnických sdružení – Odborový svaz zaměstnanců ve 
zdravotnictví, Česká lékárnická komora, Česká stomatologická komora, Sdružení praktických lékařů, 
Sdružení ambulantních specialistů, Sdružení dětských lékařů, Českomoravská konfederace odborových 
svazů, Svaz průmyslu a dopravy, Pacientský svaz Koalice pro zdraví a Svaz zdravotních pojišťoven. 
44 Např. starosta Antonín Crhonek (ČSSD) vyvěsil na hlavičkovém na úřední desky obce dementování 
daných informací o zavírání lékáren. 
45 107 (ČSSD, KSČM, 1 z US-DEU) z 171 přítomných viz 40. schůze, 13. hlasování, 21. ledna 2005 12:54 
Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=38010 
46 Senátor Tomáš Julínek uvedl „Pokud vyhrajeme volby, zákon o neziskových nemocnicích, třeba ve 
zkráceném projednávání, okamžitě zrušíme tak, aby v praxi vůbec nemohl platit. Nemocnice podle 
tohoto zákona mají být převedeny na neziskové do 23. listopadu. Když vyhrajeme volby, nemusí tedy 
žádné přípravy na přechod na neziskové nemocnice dělat.“  
47 Poslanec a předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek uvedl „my prostě v každém případě se budeme 
špatný zákon snažit buď změnit, nebo zrušit. Nezisková zařízení je velmi dobrá věc a my bychom chtěli, 
aby existoval zákon o neziskových organizacích, ale ten zákon sám o sobě není zákonem o neziskových 
organizacích, to je zákon o zásadním omezení dostupnosti kvalitní péče…“  
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který se svým expertním týmem vydal již v roce 2004 v rámci stranického projektu 

Modrá šance, který představoval resortní koncepce. 

Reforma byla rozdělena do tří fází, kdy od roku 2006 probíhala první stabilizační fáze. 

Druhou fází na období 2007-2009 byla plánována reforma institucí a od roku 2010 měla 

následovat třetí fáze reformy zaměřené na reformu financování. Věcné záměry sedmi 

klíčových zákonů představilo ministerstvo koncem roku 2007. Do ledna 2009, kdy byl 

ministr Julínek z funkce odvolán, se ministerstvu podařilo prosadit pouze jeden, a to 

novelu zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Přestože zákon řešil 

celou řadu otázek od definice okruhu pojištěnců přes jejich práva a povinnosti až po 

činnost zdravotních pojišťoven a časovou a finanční dostupnost zdravotních služeb, 

média i velká část kritiků zaměřili svou pozornost na tzv. batoh stabilizačních opatření, 

který tvořil jen okrajovou část plánovaných změn. Stabilizační opatření zahrnovala 

regulační poplatky a ochranný limit.  

Kritika ze strany odborné i laické veřejnosti vedla ministerstvo k rozdělení balíku 

reformních zákonů na několik částí i za cenu zpoždění začátku reformy, původně 

plánovaného na leden 2009. V prvním kole ministerstvo předložilo do legislativního 

procesu tři nejméně sporné zákony, a to o zdravotních službách, o specifických 

zdravotnických službách a o záchranné zdravotnické službě.  

Od začátku byl připravován i zákon o univerzitních nemocnicích a univerzitních 

zdravotnických pracovištích. Proklamované zdůvodnění pro přijetí zákona uvádělo 

ukončení dvojkolejnosti řízení v rámci nemocničního systému, resp. vyjasnění vazeb 

mezi činnostmi spadajícími do oblasti zdravotnictví a do oblasti vzdělávání, vědy a 

výzkumu (Věcný záměr…2007). Základní myšlenkou nového zákona byl převod 

fakultních nemocnic na akciové společnosti, ve kterých by byl majetkový podíl rozdělen 

mezi stát a univerzity (v poměru 66:34). Oficiálně Ministerstvo zdravotnictví 

prostřednictvím mluvčího deklarovalo, že státní nemocnice i po převedení na akciové 

společnosti zůstanou státní48. Sám ministr Julínek v rozhovoru pro slovenské SME 

uvedl, že preferuje soukromý kapitál, protože „soukromý vlastník je lepší“ (Fidlušová, 

Štulajter 2007). Uvítal by vstup soukromého kapitálu i do univerzitních nemocnic a na 

 
48 "V žádném případě nejde o privatizaci, ale o transformaci. Všech dvacet nemocnic zůstane nakonec v 
rukou státu, který bude jediným akcionářem." (Holub 2008a) 
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politickém rozhodnutí by pak nechal určení konkrétní míry podílu soukromého a 

státního kapitálu.  

Začátkem roku 2008 ministr nařídil fakultním nemocnicím přípravu privatizačního 

plánu, který by umožnil jejich přechod na akciové společnosti, a to podle privatizačního 

zákona z roku 1991. Zákon nepočítal s přímým převodem fakultních nemocnic na 

univerzitní nemocnice v podobě akciových společností, ale nově vzniklé akciové 

společnosti by žádaly ministerstvo zdravotnictví o status univerzitní nemocnice. Navíc 

ministerstvo připustilo, že ve výsledku se univerzity nemusí na nové podobě nemocnic 

podílet. Mluvčí Tomáš Cikrt pro Český rozhlas 6 prohlásil, že "mohou vzniknout 

akciové společnosti ze současných fakultních nemocnic, ve kterých univerzity nebudou 

mít podíl" (Holub 2008b). V návrhu zákona byl vyhrazen třetinový podíl akcií pro 

univerzity. V dubnu vláda schválila věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích a 

univerzitních zdravotnických pracovištích. Ve stejném měsíci následoval nový pokyn, 

aby nemocnice postupovaly podle zákona 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím 

vystupování v právních vztazích, což situaci ještě zkomplikovalo, protože pro 

oceňování majetku byla vyžadována účast soudních znalců. Nemocnice navíc nedostaly 

pro přípravu mnoho času, neboť potřebné dokumenty měly předložit do konce července, 

aby v říjnu vláda mohla schválit převod na akciové společnosti. Ředitelé nemocnic 

neměli k dispozici žádný dokument, který by jim ujasnil, jak mají postupovat. 

Transformace byla Ministerstvem zdravotnictví (potažmo ministrem Julínkem a jeho 

náměstkem Šnajdrem) nemocnicím nařizována ústně (Macková, Holub 2008)49. 

Julínkův návrh neměl podporu u opozice, ale ani v rámci koalice a proti se vyjadřovaly 

obě koaliční strany, KDU-ČSL i Strana zelených. S návrhem zákona o univerzitních 

nemocnicích nesouhlasily univerzity, které upřednostňovaly převod do podoby 

právnických osob sui generis, konkrétně veřejnoprávních institucí50. Nesouhlasné 

stanovisko k plánované transformaci vydala i Evropská federace lékařů zaměstnanců, 

 
49 Původní plán převodu na univerzitní nemocnice byl obecně znám. Jeho další změna již výrazněji 
veřejně diskutována nebyla a znovu se o něm začalo výrazněji hovořit v květnu. O plánovaném záměru 
nevěděla ani řada koaličních partnerů, kdy například ministr školství Liška popřel diskusi transformace 
nemocnic na akciové společnosti ve vládě. Pro média uvedl „Já bych to viděl jako zvláštní trik: na jednu 
stranu dlouhé měsíce připravovat transformaci podle zákona o univerzitních nemocnicích a potom to 
udělat podle zákona úplně jiného. To je dost neseriózní. Znamenalo by to rozhodně důvod pro svolání 
koaličního jednání na nejvyšší úrovni“. (Holub 2008c) 
50 společné stanovisko Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého ze dne 
26.3.2008 
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která mimo jiné konstatovala, že „univerzitní nemocnice zajišťující výuku mediků, 

rozvoj lékařské vědy a poskytování té nejnáročnější zdravotní péče, nejsou nikde v 

Evropě akciovými společnostmi zřizovanými za účelem tvorby zisku“ (Usnesení FEMS 

2008). V květnu Ministerstvo zdravotnictví vyčlenilo zákon o univerzitních 

nemocnicích z balíku reformních zákonů a určilo ho k projednávání zvlášť.   

V červnu v poslanecké sněmovně při projednávání návrhu poslance Davida Ratha na 

vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku 

státu na jiné osoby, a který měl znemožnit převod nemocnic na akciové společnosti 

premiér Mirek Topolánek výslovně prohlásil, že nemocnice se nebudou na akciové 

společnosti převádět (Stenoprotokol PSP 6. června 2008)51. Po premiérově prohlášení 

nebyl Rathův návrh přijat, zároveň ale byly premiérovým prohlášením pozastaveny 

plánované změny v oblasti transformace fakultních nemocnic podle Julínkova návrhu.  

V listopadu Univerzita Karlova s podporou Masarykovy univerzity a Univerzity 

Palackého představila návrh zákona, který by umožnil převod fakultních nemocnic do 

podoby veřejnoprávních institucí (Univerzita Karlova 2008). V lednu byl ministr 

zdravotnictví Julínek odvolán a jeho nástupkyně Daniela Filipiová deklarovala 

pokračování v reformních zákonech. V březnu David Rath z pozice hejtmana 

Středočeského kraje zaslal na ministerstvo zdravotnictví návrh na zápis veřejného 

neziskového ústavního zdravotnického zařízení Středočeského kraje do rejstříku 

veřejných zdravotnických zařízení podle zákona č. 245/2006, Sb. Ministerstvo 

zdravotnictví v té době už prohlašovalo, že bude zákon z důvodu řady nejasností 

v dohledné době rušit (Rodrigez 2009).  

V případě zákona o univerzitních nemocnicích byla v květnu ustanovena odborná 

skupina složená ze zástupců fakultních nemocnic a lékařských fakult (Němcová, 

Petrášová 2009) s úkolem do konce června předložit ministerstvu věcné parametry 

případné dohody na podobě zákona o univerzitních nemocnicích. Dva dny poté 

nastoupila Fischerova úřednická vláda, ve které zastupovala post ministryně 

zdravotnictví Dana Jurásková, která souhlasila s potřebou změny fakultních nemocnic. 

Nicméně během mandátu obou ministryň nedošlo k žádné změně, navíc premiér Fischer 

 
51 " Já chci tady jednoznačně veřejně garantovat, že k převodu na akciové společnosti u fakultních 
nemocnic ani rozhodnutím ministerstva, ani rozhodnutím vlády nedojde… V této chvíli jednoznačně 
garantuji to, že fakultní nemocnice ani rozhodnutím ministerstva, ani rozhodnutím vlády převáděny na 
akciové společnosti nebudou." (premiér Mirek Topolánek v PSP 6. června 2008 v cca 11:15) 
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v červnu při projevu před vyslovením důvěry vládě prohlásil, že jeho vláda nemá 

mandát dělat systémové změny (Stenoprotokol PSP 7. června 2009). 

5.6 Univerzitní nemocnice na druhý pokus 

V červenci 2010 nastoupila Nečasova vláda a na post ministra zdravotnictví byl 

jmenován Leoš Heger (TOP 09). Nový ministr navázal na Julínkovy reformy a vycházel 

z programového prohlášení vlády, které deklaruje navýšení prostředků do systému 

zdravotního pojištění přísunem soukromých zdrojů (Programové prohlášení vlády ČR 

2010: 9), když hned v roce 2011 v první fázi reforem prosadil zásadní právní úpravu 

rozdělení péče na základní ekonomickou variantu (standardní péči) a ekonomicky 

náročnější variantu (nadstandardní). Programové prohlášení vlády se dotklo obecně i 

otázky nemocnic, kdy je uvedeno „Vláda vytvoří takové právní prostředí, aby bylo 

možno fakultní nemocnice transformovat na nemocnice univerzitní a aby všechna 

zdravotnická zařízení ve vlastnictví státu byla efektivními a vyrovnaně hospodařícími 

zařízeními.“ (Programové prohlášení vlády ČR 2010: 10). Změny v této oblasti byly 

realizovány až později.  

V roce 2011 začala výrazněji probíhat diskuse o odstátnění fakultních nemocnic 

v souvislosti s novým zákonem o univerzitních nemocnicích. Na rozdíl od Julínkova 

návrhu převodu fakultních nemocnic na akciové společnosti neziskového charakteru se 

v návrhu začala diskutovat nová právní forma založená na neziskovém veřejnoprávním 

základě. Navrhovaná právní forma sui generis byla preferovanou formou ze strany 

univerzit. Kromě odstranění dvojkolejnosti (poskytování zdravotních služeb a 

vzdělávání) zákon řešil i odpolitizování nemocnic, kdy v novém zákoně by již ředitele 

nemocnic nejmenoval ministr zdravotnictví, ale byli by jmenováni a odvoláváni správní 

radou tvořenou ze zástupců státu, vysokých škol a příslušného kraje. Přesto někteří 

aktéři (např. stínová ministryně zdravotnictví KSČM Marková52) kritizovali, že je stále 

nedostatečné, když zástupci státu i kraje v dozorčí radě budou politiky nebo blízcí 

politickým stranám. 

Kritice směřující k riziku zprivatizování nemocnic se ministerstvo snažilo předejít tzv. 

„pojistkou proti privatizaci“, kdy navrhovaná norma obsahovala i jmenný výčet 

nemocnic, které měly být převedeny ze statutu fakultních na univerzitní, a zároveň 

 
52 Soňa Marková to uvedla pro Haló noviny 30.8.2012(str. 02) 
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statut právnické osoby, tj. univerzitní nemocnice, by mohl být změněn zase pouze 

zákonem. S nemocnicemi uvedenými na seznamu by zdravotní pojišťovny měly 

povinnost uzavřít smlouvu. Přesto se opět ozývala kritika od KSČM, že pojistka není 

dostatečná. Zároveň se zákonem nesouhlasili ani představitelé pravice (např. Přemysl 

Sobotka, garant odborné komise ODS pro zdravotnictví). S vyjmutím zaměstnanců 

nemocnic ze státních tarifních tabulek zase nesouhlasila ČLK (Kubek 2012:8).  

Existující právní norma, zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních 

zdravotnických zařízeních, byla v září 2011 zrušena. Vládní koalice poukazovala na 

fakt, že právní norma za pět let platnosti zákona nebyla nikdy využita. Opozice ve 

zrušení zákona viděla další krok k privatizaci lůžkových zařízení. Středočeský kraj pod 

vedením hejtmana Davida Ratha, autora zákona, podal během platnosti zákona 

několikrát žádost o přeměnu svých nemocnic z akciových společností na veřejná 

nezisková ústavní zdravotnická zařízení. Žádost byla vždy neúspěšná. Dvakrát žádal 

Ministerstvo zdravotnictví o zápis Veřejného neziskového ústavního zdravotnického 

zařízení Středočeského kraje do rejstříku veřejných zdravotnických zařízení. Potřetí 

podalo návrh společně pět nemocnicí v právní formě obchodních společností v 

Příbrami, Kladně, Mladé Boleslavi, Kolíně a Benešově. Ministerstvo však i poslední 

transformaci zamítlo a odvolalo se právě na to, že zákon se pravděpodobně bude rušit. 

Ministr zdravotnictví Heger předložil v květnu 2012 legislativní radě vlády věcný záměr 

zákona o univerzitních nemocnicích, který rada doporučila vládě ke schválení. 

Legislativní rada vlády doporučila místo jmenného seznamu nemocnic pouze stanovit 

jasná kritéria, která by musela nemocnice splňovat, aby jí mohl být přidělen statut 

univerzitní nemocnice. V případě problémů by daná nemocnice mohla být zrušena i bez 

změny samotného zákona. Tato idea nebyla v souladu s původní „pojistkou proti 

privatizaci“. V srpnu vláda zákon schválila. Ministerstvo plánovalo předložit 

paragrafové znění do půl roku s tím, že zákon by začal platit od roku 2014. Na jaře 2013 

poslalo Ministerstvo zdravotnictví návrh zákona do připomínkového řízení. Než 

ministerstvo stačilo předložit zákon ke schválení, Nečasova vláda podala demisi a 

ministr Heger byl na další půlrok vystřídán nestraníkem Martinem Holcátem v rámci 

vlády Jiřího Rusnoka. Zákon o univerzitních nemocnicích přestal být prioritou. 

Ještě před pádem Nečasovy vlády předložil David Rath, který byl v té době vazebně 

stíhaný, zákon o neziskových nemocnicích. Podle návrhu zákony by nemocnice mohly 
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zakládat stát, samospráva i právnické či fyzické osoby. Veškerý zisk by musela 

nemocnice využít opět na svou činnost, ale byla by osvobozena od daní a nepodléhala 

by exekuci. Ministerstvo zdravotnictví by na návrh krajů a zdravotních pojišťoven 

určilo spádové oblasti neziskových nemocnic a rozsah poskytované péče, což 

zahrnovalo poskytování pohotovostních služeb včetně stomatologické péče (blíže viz 

Sněmovní tisk 935/0). Vláda svůj nesouhlas s návrhem zdůvodnila tím, že "návrh 

zákona stanovuje podmínky pro poskytování zdravotních služeb neziskovými 

nemocnicemi v rozporu s platnou právní úpravou, a to zejména se zákonem o 

zdravotních službách (Sněmovní tisk 935/1) a argumentovala i nezdařenou 

implementací zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních 

zdravotnických zařízeních. 

5.7 Pokus o neziskové zdravotnické organizace 

Po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 byla v lednu 2014 sestavena vláda 

pod vedením Bohuslava Sobotky. Ve vládě byly zastoupeny kromě vítězné ČSSD (8 

ministrů) ještě dvě další politické strany, relativně mladé politické hnutí ANO (6 

ministrů), které získalo druhý nejvyšší počet voličských hlasů, a KDU-ČSL (3 ministři), 

která se do Poslanecké sněmovny dostala s nejnižším počtem hlasů. Důvěru vládě 

vyslovilo 110 ze 181 přítomných poslanců. Opozici tvořila Komunistická strana Čech a 

Moravy, TOP09, ODS a Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. V květnu proběhly 

volby do Evropského parlamentu, ve kterých vyhrálo ANO před koalicí TOP09 a 

Starostové a třetím ČSSD.  

Ve svém programovém prohlášení (2014:7) se vláda zavázala, že „…v průběhu roku 

2015 vláda předloží zákon o veřejných neziskových nemocnicích, který umožní jejich 

transparentnější a efektivnější řízení. Vytvoří tím podmínky pro tvorbu uznávaných 

postupů v odborné lékařské péči.“ Obdobně v koaliční smlouvě vláda deklarovala 

„přijmeme zákon o veřejných neziskových (veřejnoprávních) ZZ pro páteřní síť 

nemocnic, u fakultních nemocnic se spoluúčastí univerzit na jejich řízení“ (Koaliční 

smlouva… 2013:20). 

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček při svém lednovém jmenování uvedl zákon o 

veřejných neziskových zdravotnických zařízeních jako jednu z hlavních priorit. 

(Tisková zpráva MZ 30.1.2014). Na jaře 2014 ČLK zpracovala a předala ministerstvu 
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návrh, který stavěl na základní ideji garantované sítě nemocnic, přibližně jedné 

v každém okrese. Ministerstvo ale tento návrh ve svých vlastních návrzích nevyužilo. O 

půl roku později na červnovém Žofínském fóru ministr stanovisko o důležitosti zákona 

potvrdil a zmínil, že se bude snažit co nejvíce urychlit přípravu znění a procedurální 

kroky, aby mohl zákon platit již od poloviny následujícího roku nebo případně od ledna 

2016. Dále zdůraznil, že nejde o kopii zákona z roku 2006, protože tento je v současné 

době již zastaralý a jeho hlavním cílem bylo zabránit privatizaci krajských nemocnic.  

O rok později presentoval předložení zákona jako strategické pro rok 2015 (spolu 

s novelou o postgraduálním vzdělávání lékařů). Podle legislativního plánu vlády měl být 

zákon předložen do června. Na jaře na naléhání odborů a Unie zaměstnavatelských 

svazů Ministerstvo zdravotnictví při jednání tripartity přislíbilo poskytnout návrh 

zákona těmto aktérům. Podle původního plánu již mělo být zahájeno standardní 

připomínkové řízení. Místo toho ministerstvo poskytlo odborům a zaměstnavatelům jen 

teze o veřejných zdravotnických organizacích (EU4), které v té době neměly podobu 

paragrafovaného znění zákona nebo věcného záměru (Ministerstvo zdravotnictví 2015). 

Řada bodů a principů z tezí začala v krátkém čase prosakovat do médií. Hlavními 

diskutovanými tématy bylo daňové zvýhodnění nové právní formy nemocnic a 

povinnost zdravotních pojišťoven s nimi uzavírat smlouvu o poskytování a úhradě 

zdravotních služeb. Dalším kritizovaným předpokladem bylo, že zakladatelem veřejné 

zdravotnické organizace může být pouze stát nebo územní samosprávný celek, tj. kraj 

nebo obec. To by vedlo k tomu, že by se nová právní forma s daňovým zvýhodněním 

stala nedostupnou pro jiné provozovatele včetně církve, a zároveň by na výhody dané 

právní formy nedosáhly ani nemocnice provozované v podobě obchodních společností. 

Tato skutečnost byla kritizována jako porušení ústavního pořádku.53 Dokumentu bylo 

vytýkáno i vynechání termínu „neziskový“, s tím, že neziskovost by měla být vyjádřena 

už v názvu zákona a že se nový název liší od názvu formulovaného v programovém 

prohlášení vlády („veřejné neziskové nemocnice“) i legislativním plánu vlády („veřejní 

neziskoví poskytovatelé lůžkové zdravotní péče“). 

Ministerstvo v červenci posunulo plánovaný termín předložení zákona vládě na přelom 

srpna a září. Teprve v říjnu ho ale ministr Němeček předložil do mezirezortního 

připomínkového řízení jako návrh Zákona o neziskových zdravotnických 

 
53 Takto argumentoval např. Stanislav Fiala, právník Asociace českých a moravských nemocnic (EU4) 
nebo Ondřej Dostál právník Platformy zdravotních pojištěnců (AKT5).  
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organizacích54. Předpokládalo se, že podle nového zákona by bylo do neziskové formy 

převedeno povinně 9 fakultních a 30 velkých státních nemocnic a specializovaných 

ústavů. Ostatní nemocnice mohly o převod požádat. Kritizována zůstala povinnost 

zdravotních pojišťoven uzavírat smlouvy s těmito organizacemi a státní ručení za jejich 

závazky55 (LN15). Opakovaly se hlavní výtky jako v případě tezí předložených na 

začátku roku. Velká část odborné veřejnosti se stavěla proti s odkazem na narušení 

hospodářské soutěže. Proti se vyhrazovala Česká lékařská komora, Českomoravská 

konfederace odborových svazů, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, Koalice 

soukromých lékařů, Svaz průmyslu a dopravy, Svaz zdravotních pojišťoven, Sdružení 

soukromých nemocnic, Středočeský kraj, menší nemocnice a další. Unie 

zaměstnavatelských svazů poukazovala na korupční riziko, kdy při přiznávání statusu 

neziskové organizace nemá žadatel právo odvolání. Navíc návrh narazil i uvnitř 

samotné vládní koalice. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) adresoval ministru 

Němečkovi dopis, kde uvedl „nepovažujeme návrh zákona jako celek za koncepční a 

legislativně řádně zpracovaný“ (Cikrt 2015).  Ministerstvo financí v čele s ministrem 

Andrejem Babišem kritizovalo daňové zvýhodnění. V následujícím roce už ministr 

financí často připojoval i argument, který zdůrazňoval riziko korupce. Druhý koaliční 

partner, KDU-ČSL, měl výhrady ke zvýhodňování vybraných nemocnic.56 K častým 

argumentům ze strany opozice, zejména ODS, zaznívala neexistence akutní potřeby 

vytvářet novou formu neziskové organizace, protože všechny státní nemocnice ho již de 

facto mají v podobě příspěvkové organizace, u krajských nemocnic jde o podobu a.s. a 

církevní nemocnice obvykle fungují jako o.p.s. Postupně argument zbytečnosti nové 

legislativní podoby nemocnic začal využívat i ministr financí Babiš.  

Předseda vlády Bohuslav Sobotka poukazoval na další oblast, kterou navrhovaný zákon 

řeší, a to byly platy zdravotníků, které se ve státních a soukromých zařízeních liší a 

které by nová zákonná norma narovnala. Krizový štáb nemocnic a zdravotníků ale 

oponoval rizikem vzniku „dvourychlostního“ zdravotnictví, kdy by neziskové 

nemocnice získaly výhodu proti ostatním.  

 
54 Návrh zákona a důvodová zpráva jsou dostupné zde https://www.komora.cz/legislation/20415-navrh-
zakona-o-neziskovych-zdravotnickych-organizacich-t-23-10-2015/ 
55 Ex-ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP09) tuto skutečnost označil za „morální hazard“. 
56 Vít Kaňkovský (KDU-ŠL), lidovecký poslanec a zdravotnický expert strany KDU-ČSL 
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Přestože sami autoři zákona odmítali spojitost návrhu s Rathovým schváleným zákonem 

z roku 2006, Soňa Marková (KSČM) pro Haló noviny uvedla „nevymysleli skoro nic 

jiného než to, co před deseti lety společně předložily KSČM a ČSSD“ (Dubničková 

2015).  

Celé první pololetí roku 2016 Ministerstvo zdravotnictví zapracovávalo 370 zásadních 

připomínek z meziresortního připomínkového řízení. U přibližně tří čtvrtin ministerstvo 

připomínky vyřešilo jejich zapracováním do konečného návrhu nebo zrušením sporných 

bodů. Přesto se napětí mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí začalo 

zvyšovat. Na jedné straně Ministerstvo financí zdůrazňovalo, že jde o zákon „špatně 

napsaný, nepotřebný“ (MT), na straně druhé představitelé ČSSD v médiích naznačovali, 

že za bojkotem zákona ze strany ANO stojí osobní zájmy předsedy strany, jehož 

investiční fond skupuje zdravotnická zařízení57. Přes zjevné neshody s některými 

koaličními partnery dokončilo Ministerstvo zdravotnictví návrh zákona o neziskových 

zdravotnických organizacích, který byl předán Legislativní radě vlády v září.  

V říjnu proběhly krajské a senátní volby, ve kterých ČSSD propadla58 a začátkem 

listopadu oznámil premiér Sobotka změny ve vládě, které se týkaly i změny na postu 

ministra zdravotnictví. Ještě před nástupem do funkce budoucí ministr zdravotnictví 

Miloslav Ludvík v rozhovoru pro ČT24 (24CT7) uvedl, že by „osobně hrozně rád“ 

dokončil zákon o neziskových zdravotnických organizacích. Koncem listopadu ale 

legislativní rada vlády doporučila vládě zákon v aktuální podobě neschválit. Přestože 

ještě začátkem prosince nový ministr zdravotnictví plánoval zákon o veřejných 

neziskových zdravotnických zařízeních předložit, v polovině měsíce ho z programu 

vlády stáhl i přes riziko jeho nepřijetí z časových důvodů a zákon tak zůstal jako jedna 

z priorit pro rok 2017. Přesto ministr Ludvík připustil zúžení cílové skupiny nemocnic 

pouze na fakultní a v médiích se zavázal do konce února předložit upravený zákon59 

 
57 Bohuslav Sobotka (ČSSD) v rozhovoru pro zdravotnickýdeník.cz (6.10.2016), kdy zdůraznil střet zájmů 
Andreje Babiše. Obdobně argumentoval i ministr zdravotnictví Němeček v Otázkách Václava Moravce 
(9.10.2016) a konkrétně zmiňoval fond Hartenberg. Fond v České republice vlastní několik společností, 
kterým patří kliniky a polikliniky. Babiš v době před krajskými volbami popřel, že by ANO plánovalo 
privatizovat nemocnice a že nákup zdravotnických zařízení přes fond Hartenberg nesplňuje podmínky 
privatizace nebo podnikání ve zdravotnictví, protože nakupuje od fyzických osob. (denik.cz 9.10.2016) 
Spolumajitel fondu Jozef Janov ale dříve v květnovém rozhovoru pro aktualne.cz (15.5.2016) uvedl, že 
v případě možností by fond měl zájem i o české nemocnice. 
58 Obhájila pouze 2 z původních 12 mandátů. 
59 V pořadu Partie vysílaném na televizi Prima. 
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(PRIM5). Tento slib splnil zasláním návrhu zákona do vnějšího připomínkového řízení 

začátkem února. Tak rychlý postup mu umožnil fakt, že šlo o část předchozího návrhu 

zákona zaměřenou na univerzitní nemocnice. Změnou mělo být dotčeno 15 

zdravotnických zařízení zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví.  

Do diskuse se opětovně vrátilo téma dluhů v důsledku zadlužení některých fakultních 

nemocnic (např. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně nebo Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady). Ministerstvo financí potvrdilo, že je připraveno pomoci 

nemocnicím formou půjčky.  

Z důvodu zkráceného připomínkového řízení bylo možné zákon už v polovině února 

předložit Legislativní radě vlády. Zatímco si zákon získal podporu rektorů univerzit i 

samotných fakultních nemocnic či Svazu zdravotních pojišťoven ČR, někteří předchozí 

příznivci zákona o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních se od nového 

návrhu zákona o univerzitních nemocnicích distancovali, včetně dlouholetého příznivce 

neziskové formy KSČM, která viděla v zákoně riziko privatizace nemocnic. Výhrady 

vyjadřovala ČLK i odbory a také některé připomínky Ministerstva financí přetrvávaly. 

Návrhu byla také vyčítána malá pravděpodobnost schválení v aktuálním volebním 

období. 

Vláda návrh schválila hned začátkem března. Snahu o zrychlení dokládalo nejen již 

zmíněné sloučení vnějšího a vnitřního připomínkové řízení zkráceného na 5 pracovních 

dní, ale i absence důvodové zprávy či dopadů RIA. To a předkládání důležitého zákona 

na konci volebního období kritizovala mimo jiných i opoziční ODS či TOP09, které 

jinak zákon samotný oficiálně podporovaly. Zkrácení připomínkového řízení a 

nevypořádání připomínek negativně vnímal i Odborový svaz zdravotnictví a sociální 

péče. Zákon prošel v poslanecké sněmovně prvním čtením v druhé polovině dubna 

(Stenoprotokol PSP 25. dubna 2017). Návrh zákona byl přikázán k projednání 

zdravotnickému a školskému výboru. Už z předchozích jednání bylo zřejmé, že 

schvalování zákona, byť prošel prvním čtením, nebude jednoduché. Ještě v den 

schválení ale Svoboda (ODS) pro média prohlásil, že strana je připravena „předložit 

celou řadu pozměňovacích návrhů“ (24CT8). Sněmovní zdravotnický výbor v červnu 

přerušil projednávání zákona až do konce září. Tím de facto znemožnil schválení právní 

normy v aktuálním volebním období.  
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6 Případ první – neziskové nemocnice 

Téma nutnosti změny v oblasti nemocniční péče rezonovalo v odborném diskurzu od 

devadesátých let a v intervalu několika let se opakovaně vracelo do politické arény 

(podrobněji viz předchozí kapitola). První zkoumaný případ se zaměřil na období od 

ledna 2002 až do poloviny roku 2006 a zkoumal jak nastolování agendy, tak 

rozhodování. 

6.1 Nastolování agendy 

Z hlediska konceptu MSF je pro formování proudu problémů důležité přesvědčení 

aktérů o existenci problému a zároveň stav dané záležitosti musí být interpretován jako 

problematický (Herweg 2017:92). Ve zkoumaném případě ze začátku milénia existovala 

mezi aktéry od vlády, přes opoziční strany, zdravotníky, akademiky až po experty 

dlouhodobě shoda na existenci problému zadlužení nemocničního sektoru, navzdory 

tomu, že se lišily názory o odpovědnosti za tento stav i o možnostech řešení. Přesto se 

stěžejním impulsem k formování proudu problémů stala až reforma státní správy, kdy 

došlo k převedení okresních nemocnic na kraje.  

Ve zkoumaném případě jsem neidentifikovala kritickou událost, protože situace nebyla 

důsledkem náhlé změny. V tomto případě šlo o dlouhodobě připravovanou reformu a 

samospráva se na převzetí nemocnic připravovala. Rámování problému se v průběhu 

prvních let transformovalo od problematiky zadluženosti nemocnic, které bylo typické 

pro období do konce roku 2002, po problematiku organizačně-právní formy. 

Aktéři nejprve problém identifikovali na základě ukazatelů souvisejících s negativními 

ekonomickými výsledky nemocnic. Dluhy nemocnic začaly ovlivňovat jejich 

solventnost a začaly ohrožovat poskytování zdravotní péče. Kolem třiceti nemocnic 

dlužilo za léky přibližně 320 milionů a čelilo vážným finančním problémům, v jejichž 

důsledku jim distributoři odmítli dodávat léky a zdravotnické potřeby60. Přitom 

problematika zadluženosti byla dlouhodobě neřešeným problémem, ale až existenční 

problémy nemocnic zmobilizovaly politiky k akci. Poslanecká sněmovna během měsíce 

 
60 Viz vyjádření ředitele Asociace velkodistributorů léčiv (AVEL), Pavla Suchého, po jednání s ministryní 
zdravotnictví Marií Součkovou, kdy prohlásil, že věřitelé začnou na zadlužené okresní nemocnice 
podávat žaloby. Podobný problém se původně týkal i fakultních nemocnic, kde se ministerstvo za jím 
přímo řízená zařízení zaručilo garantovalo splacení dluhů do půl roku. Blíže viz 
http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=841 
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projednala61 Zprávu vlády o stavu zadluženosti státních nemocnic, o řešení těchto dluhů 

a právním zajištění převodu nemocnic na kraje ještě před převedením nemocnic. 

Pověřila ministryni zdravotnictví Marii Součkovou vypracováním návrhu řešení do 

dvou měsíců (Háva et al. 2003), k čemuž ale nedošlo (viz kapitola 5.3 výše). 

Druhé rámování problému odráželo snahy různých aktérů o převedení nemocnic 

z kritizované příspěvkové organizace na jinou právní formu. Začalo posilovat po 

faktickém převedení okresních nemocnic na kraje, které změnou právní formy chtěly 

řešit zadluženost nemocnic. První náznaky možnosti převádění bývalých okresních 

nemocnic na obchodní společnosti se objevily v médiích už v roce 2002, viz např. 

polemika z jara o nemocnicích jako akciových společnostech v Právu (P1), kdy 

citovaný výrok prezidenta ČLK Davida Ratha vyvolal reakci senátora Tomáše Julínka 

(P2), na kterou reagoval předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR 

Jiří Šlanger (P3). Podle jednotlivých aktérů byla tato možnost prezentována jako 

příležitost pro lepší hospodářské výsledky nemocnic nebo jako riziko tunelování a 

snížení dostupnosti zdravotní péče.  

Intenzitu obou rámců posílila i nařízení vlády o povinném zvýšení platů zaměstnanců 

nemocnic. Na tuto změnu v roce 2002 zareagovalo např. zastupitelstvo v Počátkách 

schválením transformace své nemocnice na obecně prospěšnou společnost, protože nová 

forma městu umožnila vyhnout se vládnímu nařízení a tím i dodatečným nákladům na 

provoz. I v pozdějším období řada zastupitelstev, krajských či obecních, uváděla 

stanovení mezd nezávisle na rozhodnutí vlády jako výhodu jiné právní formy než 

příspěvkové organizace. „Pokud by nemocnice nebyly příspěvkové organizace kraje, ale 

jiné právnické osoby, nepodléhaly by již kuratele státu a vysmekly by se z mechanismu 

státního diktování mezd“ (Josef Janeček (KDU-ČSL), krajský radní odpovědný za 

zdravotnictví a sociální věci; MF2). "Společnosti s ručením omezeným jsme zaváděli 

mimo jiné proto, abychom nemuseli tento šestnáctistupňový mzdový systém zavádět… 

Podle našich prognóz by totiž zavedením tohoto systému chybělo v kraji na výplatu 

mezd jenom v letošním roce mezi padesáti až devadesáti milióny korun, které nemáme 

 
61 3. a 10. prosince 2002 na 8. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla zpráva projednávána. 
Sněmovna v hlasování č.186 schválila poměrem hlasů 92:82 „Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby ve 
spolupráci s kraji předložila do 15. února 2003 koncepci zdravotnictví a návrhy restrukturalizace 
lůžkového fondu stávajících státních nemocnic a návrhy na zefektivnění kontroly financování 
zdravotnických lůžkových zařízení.“ (Stenoprotokol PSP 3.prosince 2002, Stenoprotokol PSP 10. prosince 
2002) 
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kde vzít " (náměstek karlovarského hejtmana Petr Horký (ČSSD); P4). Zároveň 

zřizovatelé nemocnic poukazovali na negativní dopad nařízení na už tak špatnou 

ekonomickou situaci nemocnic.  

Rámec organizačně-právní formy byl okrajově stimulován i kauzou nemocnice 

Homolka. Potenciální spojení s americkým univerzitním zdravotnickým střediskem 

UPMC Health System bylo podmíněno převodem nemocnice Homolka na neziskovou 

formu obecně prospěšné nemocnice. Přestože tyto změny nakonec nebyly realizovány, 

diskuse o této možnosti posílily téma nevhodnosti příspěvkové organizace a dalších 

možnostech řešení. 

Zesílení druhého rámce a jeho diskuse v mediálním a politickém diskurzu nebylo 

důsledkem zařazení návrhu zákona o zdravotnických zařízeních a jejich provozování do 

plánu legislativních prací vlády na červen 2003, ale spíše důsledkem konkrétních plánů 

hejtmanů s převáděním nemocnic na obchodní společnosti. Téma dluhů sice ve 

veřejném prostoru zůstalo, ale jeho role se změnila, kdy získalo roli konkrétnějšího 

zdůvodnění převodu nemocnic na jinou právní formu oproti obecné potřebě zlepšit 

hospodaření nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví odmítalo "tyto transformační kroky, i 

když je zákon o krajích umožňuje" (ministryně zdravotnictví Marie Součková; LN3) a 

definovalo je stejně jako část levicové opozice jako „rizikové“, „kontroverzní“ (LN3), 

„kšeft se zdravím“62 (CT1). 

Napříč politickým spektrem existoval konsensus o nevhodnosti a zastaralosti právní 

formy příspěvkové organizace pro nemocnice. „To, že je (nemocnice) příspěvková, 

způsobuje ohromné komplikace v účetnictví a daňové oblasti“ (František Dohnal 

(nezávislý za KDU-ČSL); LN2). „Chceme změnit právní formu nemocnic, aby se 

mohly chovat při svém hospodaření pružněji.“ (plzeňský hejtman Petr Zimmermann; 

MF1). „…příspěvková organizace, která je zřejmě reliktem minulosti, nemajícím v 

zemích EU obdoby…“ (předseda Odborového svazu zdravotnictví v ČR Jiří Schlanger; 

LN1).  

K dalšímu zintenzivnění rámování došlo v roce 2004 v souvislosti s krajskými a 

senátními volbami, protože začalo být využíváno k předvolebním bojům. Vládní ČSSD 

si vybrala téma zdravotnictví jako hlavní volební téma. "V těchto volbách se bude 

 
62 Miroslav GREBENÍČEK, předseda KSČM 
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rozhodovat zejména o budoucnosti zdravotnictví. Když lidé zvolí ČSSD, mají jistotu 

dostupné zdravotní péče. Pokud zvolí ODS, mají jistotu zprivatizovaného a nefunkčního 

zdravotnictví" (kandidát na hejtmana za ČSSD Karel Machovec; P5). "Nechci, aby 

zvítězil byznys nad zdravým rozumem" (premiér Stanislav Gross; CR1). Představitelé 

opozice, zejména z ODS, rámovali kampaň koalice jako „strašení lidí“ (hejtman 

plzeňského kraje Petr Zimmerman; LN7). Retrospektivně po prohraných volbách 

premiér Gross zhodnotil volební téma zdravotnictví jako špatně vybrané. Přesto téma 

neziskových nemocnic zůstalo na agendě ČSSD. 

V proudu veřejných politik se objevily oba možné způsoby řešení. Využití již 

formulované politiky upřednostňovali krajští hejtmani a prosazovali transformaci 

nemocnic do podoby akciových společností. Vláda se ostře stavěla proti a slibovala 

zákon o zdravotnickém zařízení v neziskové podobě, jež zařadila do legislativního 

plánu. Snahy hejtmanů rámovala jako privatizaci, proti čemuž se hejtmani ohrazovali. 

„Protestuji proti tomu, jak je tato změna právní formy demagogicky prezentována. To 

není žádná privatizace!“ (hejtman jihočeského kraje Jan Zahradník (ODS); LN7) 

Poukazovali na to, že nejde o privatizaci, protože nemocnice zůstávají v majetku kraje. 

Možnost řešení aktuální situace pomocí již existující legislativy, která by umožnila 

systémové vytváření nemocnic jako obchodních společností, neměla u dalších aktérů 

velkou podporu a její šance na prosazení byly minimální. Ještě menší podporu měla 

stávající varianta příspěvkových organizací, kterou kritizovala i vládní koalice, včetně 

ministra financí Bohuslava Sobotky, který zdůrazňoval, že není možné dále podporovat 

formu příspěvkových organizací z důvodu jejich neprůhledného účetnictví, které 

umožňuje vytváření výrazných dluhů (HN1). Třetí variantou byla možnost nové 

neziskové právní formy, protože aktuální legislativa pro neziskové organizace nebyla 

pro nemocnice vhodná. 

Během tří let došlo na pozici ministra zdravotnictví ke dvěma změnám. Všichni ministři 

zastupovali stejnou politickou stranu, čímž byla udržena kontinuita hodnotového 

přístupu ke zdravotnictví a vytvořen teoretický předpoklad pro navazování na práci 

předchůdců. Přesto každý z nových ministrů přišel s vlastní koncepcí. Zákon o 

zdravotnických zařízeních navrhovaný ministryní Součkovou ministr Kubinyi ve 

sněmovně pozdržel a připravil vlastní návrh reformy, který zveřejnil až po svém 

odvolání. Zároveň připravoval zákon, který by sloučil tři velké pražské fakultní 
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nemocnice do jedné se statutem univerzitní nemocnice. Plánoval umožnit konkurenci 

nemocnic podle kvality péče, kdy by zdravotní pojišťovny nemusely se špatně 

hodnocenými nemocnicemi uzavírat smlouvy. Ve hře byla i možnost zavést poplatky 

pacientů. Ministryně Emmerová částečně navázala na ministryni Součkovou, ale poté se 

soustředila na návrh ČLK.  

V kritizované a opakovaně odkládané koncepci reformy zdravotnictví ministryně 

Součkové byla část věnována i nemocnicím. Představen byl i plán na snížení počtu 

velkých fakultních nemocnic a jejich změnu na univerzitní. Přesný počet nebo detailní 

informace koncepce nenabídla. I straničtí kolegové nepovažovali koncepci za dobře 

zpracovaný materiál, viz prohlášení ministra práce Zdeňka Škromacha, že "koncepce 

není zralá na projednání" (EU2). Opoziční politici prohlašovali, že materiál ani žádnou 

podobu koncepce nemá63 (LN5). 

Iniciativy tvorby zákona se ujala ČLK, která zpracovala návrh zákona o neziskové 

podobě nemocnic. Protože ale ČLK dle Ústavy ČR nemůže předkládat návrhy zákonů, 

přebrala tuto zodpovědnost poslanecká iniciativa. Poslanec Krákora předložil ve 

sněmovně zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních. Návrh 

prošel procesem „změkčování“, protože navzdory tomu, že velká část aktérů souhlasila 

s potřebou speciální legislativní úpravy, zároveň považovala předložený zákon za 

nedopracovaný. Samo Ministerstvo zdravotnictví kritizovalo předložený zákon za to, že 

se odchýlilo od doporučení legislativní rady vlády. Unie zaměstnavatelských svazů ČR 

nesouhlasila s navrhovaným způsobem řízení, povinností zdravotních pojišťoven 

uzavírat smlouvy s danými zdravotnickými zařízeními a výhrady měla i k daňovým 

zvýhodněním. Podporu zákon získal od ČLK a Odborového svazu zdravotnictví a 

sociální péče České republiky. 

Jedním ze základních předpokladů připravenosti proudu veřejných politik k propojení je 

přijatelnost prezentovaných hodnot. S tím návrh zákona bojoval v politické aréně. 

Krajští hejtmani vnímali zákon jako popření funkce soukromého sektoru nejen ve 

zdravotnictví. Jejich přístup kritizovala ČSSD, která se stavěla proti ideji vnímat zdraví 

jako předmět soukromého podnikání.  

 
63 Viz prohlášení stínového ministra zdravotnictví a senátora Tomáše Julínka. "Nechci, aby to (rozuměj 
Modrá šance) bylo považováno za alternativu ke koncepci Součkové. Za prvé ona žádnou koncepci 
nemá…“ 
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V reakci na návrh zákona představil Tomáš Julínek (stínový ministr zdravotnictví ODS) 

stranický dokument Modrá šance pro zdraví (Julínek 2004), kde prezentoval liberální 

pojetí zdravotnického systému včetně nemocnic v podobě akciových společností. 

Nemocnice by fungovaly a byly řízeny na základě tržních principů, zatímco stát by si 

ponechal kontrolní a regulační funkci. ČSSD zareagovala ustavením expertní skupiny, 

kam pozvala i experty z WHO vedené Mukesh Chawlou. Výstupy této pracovní skupiny 

ale nebyly publikovány. 

Druhým předpokladem pro připravenost proudu veřejných politik k propojení, je 

technická proveditelnost návrhu politiky. V souvislosti s tím se objevila i legislativní 

snaha, která neměla za cíl prosadit novou právní formu, ale zabránit krajům měnit 

nemocnice na obchodní společnosti. Jejím cílem bylo získat čas pro tvorbu politiky 

vytvoření návrhu zákona. Šlo o plánovanou novelu zákona o převodu majetku státu na 

kraje, kterou plánovala ministryně Součková. Tato snaha však zapadla ze dvou důvodů. 

Prvním byla aktuální legislativa, která transformaci nemocnic již zakazovala (viz 

kapitola 5.3) a druhým bylo pak rozhodnutí Ústavního soudu (Nález ÚS 211/2003 Sb.), 

který zrušil desetileté břemeno nakládání s majetkem a uvolnil tak krajům ruce pro 

změny. 

Zároveň se ministerstvo snažilo znesnadnit převody krajům i jinými cestami, například 

způsobem rozdělování dodatečné finanční podpory krajům, na kterou měly dosáhnout 

pouze nemocnice v podobě příspěvkových organizací.  

Připravenost proudu politiky může ovlivňovat mimo jiné i názorové klima ve 

společnosti (Mukherjee, Howlett 2015), v našem případě ve sledovaném období hrály 

větší roli zájmové skupiny a změny ve výkonné a legislativní moci. V rámci proudu 

politik důležitý vliv na nastolování agendy sehrály volby. Parlamentní volby v roce 

2002 vyhrála ČSSD a s dalšími dvěma stranami získala většinu hlasů v Poslanecké 

sněmovně. To ji dalo velmi dobrý předpoklad pro prosazování změn. Koalice navíc byla 

změně organizačně právní formy nemocnic příznivě nakloněna. Situace se výrazně 

změnila o dva roky později, kdy v důsledku senátních voleb výrazně klesl počet 

koaličních senátorů. Stejně tak koalice prohrála krajské volby a hejtmany se tak stali 

zástupci převážně z řad ODS, kteří s plánovanou legislativní změnou zásadně 

nesouhlasili.  
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Dalším nepříznivým faktorem byly změny na postu ministra zdravotnictví. V průběhu 

nastolování agendy došlo ke dvěma. Už na podzim roku 2003 byla oslabena role 

ministryně zdravotnictví Součkové. Přestože ještě 18. října vyslovilo vedení ČSSD 

ministryni odporu při přípravě reforem zdravotnictví, už 20. října byl úkolem 

stabilizovat zdravotnictví pověřen ministr financí Bohuslav Sobotka (EU1). Na jaře pak 

byla ministryně nahrazena Josefem Kubinyim, který zůstal ve funkci necelé čtyři 

měsíce, než ho vystřídala Milada Emmerová, která dlouhodobě působila jako 

místopředsedkyně a posléze i jako předsedkyně sněmovního výboru pro sociální 

politiku a zdravotnictví.  

Mezi zájmovými a profesionálními skupinami nejsilnější podpora přicházela ze strany 

ČLK. Nejsilnější opozici tvořili krajští hejtmani. Obě skupiny měly silné vazby na 

politiky. ČLK svůj vliv prosazovala přes Ministerstvo zdravotnictví a stranu ČSSD, 

zatímco krajští hejtmani převážně ze strany ODS lobbovali ve sněmovně přes poslance 

své strany.  

Okno příležitostí se otevíralo v proudu problémů v důsledku dlouhodobých problémů 

hospodaření nemocnic a kumulací záporných hospodářských výsledků nemocnic, které 

začaly ohrožovat jejich fungování, a předložením Zprávy vlády o stavu zadluženosti 

státních nemocnic v Poslanecké sněmovně. MSF předpokládá relativně krátkou dobu, 

po kterou zůstává okno příležitostí otevřené. V tomto případě také hrozilo jeho 

uzavření, když ministryně Součková nepředložila v požadovaném termínu návrhy 

řešení. Přesto zůstalo atypicky otevřené téměř dva roky. Důvodem byla aktivita krajů 

v oblasti transformace nemocnic a rámování této činnosti vládní koalicí jako rizikové a 

ohrožující dostupnost zdravotní péče. 

Promotéři aktivně začali vstupovat do procesu propojování proudů. Využili změn 

v proudu politiky, kdy došlo ke změně na pozici ministra zdravotnictví, a předložili 

návrh politiky (konkrétné návrh zákona vypracovaný ČLK), který Ministerstvo 

zdravotnictví zaštítilo. Využili možnosti následného propojení, kdy na vzniklý problém 

vyhledali řešení, v tomto případě vytvoření nové právní formy. Proces propojování byl 

úspěšně ukončen v prosinci 2004, když návrh úspěšně prošel prvním čtením 

v Poslanecké sněmovně ČR.  
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6.2 Rozhodování 

Fázi rozhodování můžeme datovat od počátku roku 2004. Klíčová záležitost se 

v proudu problému nezměnila a zůstala jí neuspokojivá organizačně právní forma 

nemocnic. Stejně tak aktéři prezentovali stejné rámce jako při nastolování agendy. Na 

jedné straně šlo o vládní koalici a některé aktéry zdravotnického sektoru s jejich 

prezentací nové právní formy jako nástroje prevence převádění nemocnic na akciové 

společnosti, což bylo rámováno jako riziko snížení dostupnosti zdravotní péče a 

zpronevěření nemocničního majetku. Na druhé straně pravicové strany a hejtmani 

rámovali legislativní formu příspěvkové organizace jako brzdu v nakládání s majetkem. 

Často zmiňovaným důvodem byla zmiňována mzdová politika64 (LN9). Další rámování, 

které aktéři z řad oponentů zákona zformulovali později, již nebylo reakcí na problém, 

ale na samotný návrh politiky (viz níže proud veřejných politik).  

V proudu veřejných politik poslanecká iniciativa pokračovala jako návrh zákona o 

veřejných ústavních zdravotnických zařízeních (Sněmovní tisk 810), který byl po 

prvním čtení postoupen k projednání výborům v prodloužené lhůtě 120 dní. Zákon 

zaznamenal během druhého čtení řadu pozměňovacích návrhů, které se autoři snažili 

zapracovat. To se mu stalo o týden později ve třetím čtení osudným přidáním 

pozměňovacího návrhu, který dával ministryni zdravotnictví možnost do státní sítě 

zařadit i krajské nemocnice změnou jejich statusu na veřejnoprávní. Formulace 

paragrafu, kdy by o vyškrtnutí již schválené nemocnice ze státní sítě musela rozhodnout 

nadpoloviční většina všech poslanců (tj.101 poslanců), vedla k vrácení zákona do 

druhého čtení i na doporučení Ústavně-právního výboru z obav možného zásahu 

Ústavního soudu65 (TM1). Daný paragraf nebyl v souladu s jednacím řádem sněmovny 

a odporoval Ústavě (Ústava ČR), kdy rozhoduje nadpoloviční většina přítomných 

poslanců (tj. 67 poslanců). S návrhem zákona navíc nebyla spokojena ani zdravotnická 

tripartita66 (P11).  

 
64 Např. místostarosta Kutné Hory Václav Vančura uvedl, že převedením městské nemocnice na 
obchodní společnost město ušetří 8,4 milionu Kč v roce 2006, protože nebude muset navyšovat mzdy na 
základě vládního nařízení. 
65 Blíže např. Martin Kunštek. 
66 Předseda zdravotnických odborů Jiří Schlanger uvedl po zasedání zdravotnické tripartity, že by návrhy 
zákonů o zdravotní péči a zdravotnických zařízeních ministryně zdravotnictví Milady Emmerové vláda 
neměla podpořit bez dodatečných úprav.  
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Opoziční aktéři rámovali zákon jako „znárodnění“67(HN2), „bolševický paskvil“68 

(Stenoprotokol 21. června 2005), snahy ministryně jako „strašení“69 (HN3) a Jiřího 

Paroubka jako premiéra, který „podlehl destruktivnímu Rathovu tlaku na zvýšení mezd“ 

(LN8). Iniciátoři zákona snahy opozice zákon zablokovat a pokračovat ve zřizování 

nemocnic v podobě akciových společností přirovnávali k „tunelování“ (P7) a k 

„experimentu kupónové a divoké privatizace průmyslu 90.let“ (P8), a vyzývali kraje, 

aby „se nepouštěly do neověřených experimentů, které nemají ve světě svým rozsahem 

obdoby“ (LN8). V porovnání s nastolováním agendy diskuse mezi aktéry byly výrazně 

vyhrocenější nejen v médiích ale i na půdě parlamentu. 

Pravicová opozice a krajští hejtmani pokračovali v prosazování právní formy akciové 

společnosti. To jim umožňovala zdržovací taktika ve sněmovně. "Forma akciových 

společností má pro nemocnice přednost v tom, že přenášejí vyšší odpovědnost na 

vedoucí orgány těchto organizací. To je proti současnému stavu zásadní změna. Změna 

právní formy také pomáhá řešit nekonečný problém, kdy na jedné straně do systému 

jdou od pacientů a zaměstnavatelů peníze a na druhé straně stát bez jakékoliv vazby na 

tato zařízení může administrativním způsobem zvyšovat náklady.“ (člen krajské rady 

Vlastimil Doležal (ODS); P9). „V současné době a při současném financování zdravotní 

péče nemáme jinou šanci než nemocnice transformovat, udělat z nich obchodní 

společnosti a dosáhnout toho, abychom jim umožnili zabezpečit zdravotní péči v 

dostatečném rozsahu a zároveň jim umožnili i standardní ekonomické fungování.“ 

(hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil; PRIM2). „My věříme v privát, že bude lépe 

pečovat o svého klienta a bude více šetřit a více dbát na to, aby to zdravotnické zařízení 

prosperovalo.“ (hejtman Středočeského kraje Petr Bendl (ODS); CT2). Absenci zákona 

využívali jako jeden z argumentů. „Zákon, který připravuje skupina poslanců a 

parlamentem byl projednán ve druhém čtení, který by měl umožnit přechod 

příspěvkových organizací Ústeckého kraje do podoby veřejných neziskových ústavních 

zdravotnických zařízení, pro nás není řešení. Stále není hotový, obsahuje mnoho 

legislativních nedostatků a jeho dopracování a schválení jsou v nedohlednu" (náměstek 

ústeckého hejtmana Petr Fiala (ODS); P10). „V zákoně o veřejných neziskových 

 
67 Např. jihočeský hejtman Jan Zahradník  
68 Poslanec Petr Tluchoř (ODS) na 45. schůzi Poslanecké sněmovny při projednávání zákona v obecné 
rozpravě  
69 Viz senátor Tomáš Julínek 
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organizacích je spousta nejasných věcí. Je to podle mě jen polotovar.“ (náměstek 

hejtmana pro oblast zdravotnictví Jiří Veverka (ODS); P10).  

Protože z časových důvodů nestíhali hejtmani návrh vypracovat, doporučili Senátu 

zamítnout ministerský návrh, který považovali za centralistický70(H16), a místo něj 

schválit liberálnější návrh poslance Koudelky (ČSSD), který už měl i podporu Asociace 

českých a moravských nemocnic71(H16). S touto variantou zákona nesouhlasila 

ODS72(H16), která ho bez přepracování neplánovala v Senátu podpořit, ani 

ČSSD73(H16), která ho už ve sněmovně jednou zamítla. 

Dalšími argumenty opozice proti zákonu byla i nerovnost přístupu k poskytovatelům, 

kteří by nebyli zahrnuti do sítě veřejných zdravotnických zařízení. Např. hejtman Bendl 

(ODS) vnímal daňové úlevy pro tato zařízení jako neobhajitelná v rámci legislativy EU 

(EKO). Naopak místopředseda sněmovny Vojtěch Filip (KSČM) se odvolával na 

legislativu EU, podle které stát nemůže soukromým subjektům poskytovat podporu, 

včetně daňových úlev. „Taková veřejná podpora může být pro soukromé subjekty jedině 

po projednání s Úřadem pro hospodářskou soutěž v ČR a s konkrétním kompetentním 

orgánem Evropské unie. K ničemu takovému (rozuměj při zakládání nemocnic 

v podobě obchodních společností) nedošlo (EKO).“ Legislativu EU jako argument 

využili i opoziční krajští zastupitelé, kteří dali podnět ministru vnitra Františkovi 

Bublanovi na pozastavení krajských usnesení, která umožnila převody zdravotnických 

zařízení (EKO).  

Dalším aktérem, který vystupoval proti návrhu zákona byly zdravotní pojišťovny. 

Kritika směřovala na omezení pravomocí ve vztahu k uzavírání smluv s konkrétními 

provozovateli. "Myslíme si, že smluvní politiku musí mít možnost vytvářet zdravotní 

pojišťovna. Samozřejmě po konzultaci s krajskými úřady a Ministerstvem 

zdravotnictví.“ (místopředseda Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček; ZN1) 

"Řadu let usilujeme o to, aby stát definoval parametry minimální dostupnosti služeb, 

 
70 Viz výrok plzeňského hejtmana Petra Zimmermanna „Kdyby zákon začal platit, vznikne jeden velký 
ústav národního zdraví, řízený z Prahy.“ 
71 Předseda Asociace krajů, moravskoslezský hejtman Evžen Tošenovský k tomu uvedl „Nabízíme 
kompromis, který by zamezil tomu nejhoršímu. Kdyby Rathův zákon začal platit, dostaneme se do 
neřešitelných situací“.  
72 Předseda klubu ODS Tomáš Julínek (ODS) „Chápu, že hejtmani chtějí eliminovat nejhorší dopady. Ale 
pokud Koudelkův návrh důkladně nezmění, nebude pro nás přijatelný.“ 
73 Poslanec Jaroslav Krákora (ČSSD) „Kompromis možný není. Koudelkův návrh znemožňuje vznik sítě 
nemocnic a vláda ani nemůže lékařům zaručit slušné platy.“ 
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které by byly pro pojišťovny závazné a pro stát určující, minimálně proto, aby se 

orientoval v tom, kolik finančních prostředků je potřeba do systému vložit… Jistě by 

stát neměl zdravotním pojišťovnám diktovat, s kým musejí smlouvu uzavřít." (mluvčí 

Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiří Suttner; ZN1). S názorem pojišťoven souhlasil i 

odborový svaz a zástupci zaměstnavatelů v tripartitě. Podle návrhu by nárok na smlouvu 

s pojišťovnou měly pouze nemocnice v neziskové podobě od roku 2008. 

Návrh zákona doznal řadu změn s přípravou nástupu nového ministra zdravotnictví 

Ratha. Ještě před svým jmenováním avizoval, že zákon může přikázat krajům převést 

akciové společnosti na novou formu danou zákonem, což hejtmani označili za „právní 

nesmysl“74 (HN5). Podpora návrhu zákona mezi zdravotníky se lišila, kdy ambulantní 

lékaři ho odmítali, zatímco Lékařský odborový klub ho podporoval. Ambulantní lékaři 

měli obavy z formulace v zákoně, která zakazovala zdravotnickým zařízením 

pronajímat jinému subjektu svůj majetek určený k poskytování zdravotní péče, což by 

komplikovalo praxi ambulantním lékařům, kteří ji provozují v pronajatých prostorech 

v nemocnicích75 (ZN3). Lékařský odborový klub naopak v listopadu inicioval petiční 

akci za podporu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotních zařízeních 

(TM2), kdy během prvních několika dní petici podepsaly přes dvě desítky signatářů 

z řad zdravotnického personálu i pacientů76 (MF5). Petiční archy následně předali 

ministrovi zdravotnictví (AKT1). 

Návrh zákona byl předložen k připomínkování hejtmanům v lednu 2006, kdy po 

ústupku v oblasti financování nemocnic v podobě obchodních společností premiér 

Paroubek a ministr Rath očekávali vstřícnější postoj k navrhovanému zákonu. Přesto už 

předem Rath dával najevo, že výrazné připomínky nebudou zapracovány. “Pokud to 

budou poznámky věcně technického charakteru, tak jsme připraveni je akceptovat. 

Samozřejmě, pokud to budou návrhy jdoucí na podstatu toho návrhu, tak ty samozřejmě 

těžko můžeme akceptovat“ (CR5).  

Rétorika všech zúčastněných vedla často k ostrým hádkám v médiích (NOV1), na 

tiskových konferencích (NOVI5) i v Poslanecké sněmovně77(Stenoprotokol PSP 

 
74 Viz plzeňský hejtman Petr Zimmermann (ODS) 
75 Viz Sdružení ambulantních specialistů 
76 Viz Milan Kubek „V celé zemi se doposud nasbíralo asi dvacet tisíc hlasů.“ 
77 Poslanec Petr Tluchoř (ODS) „dnešní situace hysterického konce vlády socialistů a jejich extrémní 
příkon ke komunistům a speciálně tento zákon je takovým vybočením z logiky vývoje společnosti, z 
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21.dubna 2006). Oba názorové tábory pokračovaly v rámování zákona v dimenzích 

„znárodňování“78 (Stenoprotokol PSP 8. února 2006) a „prevence před rozkrádáním“. 

Hejtmani požadovali po ministrovi omluvu za jeho rámování převodů na akciové 

společnosti jako „rozkrádání“, což ministr Rath odmítl79. "Hejtmanům bylo vysvětleno, 

že pokud budou hovořit v souvislosti s připravovaným zákonem o znárodňování, 

budeme my hovořit o rozkrádání nemocnic…když se zdržíte vašich ideologických klišé 

o znárodňování, tak my se také zdržíme dalších komentářů.“(NOVI5) Za hejtmany 

požadující omluvu se postavila ODS, která způsob urážlivé komunikace řešila na 

jednání své výkonné rady (CR6).  

V obecné rovině se objevila další možná alternativa reformy. V říjnu stínový ministr 

zdravotnictví Julínek představil svůj návrh reformy zdravotnictví. Ve svém přístupu se 

hlásil k návrhu reforem Světové banky, jejíž představitelé na International Health 

Summit v Praze80 zmiňovali jako příčinu ekonomických problémů zdravotnických 

systémů rostoucí výdaje na léky a mzdy zdravotníků a příliš hustou síť nemocnic 

(HN7).  

Hejtmani avizovali předložení vlastního návrhu Poslanecké sněmovně ještě před 

konáním červnových voleb (24CT2), protože aktuální návrh zákona považovali za 

 
prostoru i doby, ve které žijeme, že mi připomíná obrazoborectví z doby husitských válek, či abych 
nechodil tak daleko, z dob afghánského Talibanu. Je to přece rovněž projev nenávisti k západním 
hodnotám. Je to snaha zastavit čas, a ještě na chvíli zkusit stalinský model 50. let.“  
78 Miloslav Kalousek zašel v rámování  ještě dále a přirovnal v rámci diskuze na 53. schůzi Poslanecké 
sněmovny zákon k protektorátnímu režimu. „Pan poslanec Krákora se tady bránil termínu znárodnění, 
ale já si spolu s ním myslím, že ten termín není na místě. Termín znárodnění je vyvlastnění. Tady nikdo 
nevyvlastňuje majetek, nikomu jinému ho nepřevádí, pouze ukončuje přístup k veřejným zdrojům, 
jejichž příjmy jsou mandatorně povinné. 
Dovolte mi malou historickou paralelu. Na konci roku 1939 protektorátní vláda schválila nařízení, podle 
kterého nemocenská pokladna nesměla proplácet lékařské výkony v ordinacích židovských pacientů. Ty 
ordinace nevyvlastnila, neznárodnila, ale naprosto dokonale je zlikvidovala tím, že k nim průměrný 
pojištěnec neměl přístup, bez ohledu na to, že ty ordinace poskytovaly kvalitní a dostupnou lékařskou 
péči. Ta paralela je úplně stejná: Bez ohledu na to, že tedy celá řada zařízení nabízí kvalitní a dostupnou 
lékařskou péči, a pokud se nepodřídí diktátu, který nesleduje kvalitu a dostupnost, který sleduje pouze 
právní formu, nebude do tohoto zařízení mít pojištěnec volný přístup. Není to znárodnění, ale je to 
stejně totalitní praktika a vychází to z naprosto stejného myšlení, z jakého vycházejí veškeré totalitní 
ideologie.“  
79 Další ilustrací způsobu komunikace je např. Rathův výrok z jednání „Ať se k nám chovají slušně, my se 
k nim také budeme chovat slušně, nebo dostanou to, co jim náleží: pěstí do nosu". (AKT3) Premiér, který 
byl na jednání přítomen, se ministra zastal a na účet hejtmanů se vyjádřil „Já se s nimi scházím, přestože 
představitelé jejich strany o mně a mé vládě hovoří jako o bandě loupežníků. A scházím se s nimi. Tak by 
neměli být tak cimfrlich. Já také nejsem cimfrlich... To jsou věci, které k politice patří." (P19) 
80 Konferenci pořádalo občanské sdružení Reforma zdravotnictví – forum.cz, kde členem byl senátor 
Julínek.  
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„neopravitelný“ (AKT4) a protiústavní81 (P21). a své představy o nutných změnách 

prezentovali v Radě Asociace krajů (P22) v lednu 2016. Jejich teze omezovaly roli 

Ministerstva zdravotnictví a definovali zdravotnické neziskové organizace bez ohledu 

na vlastnickou formu82 (P22). Možnost, že by krajský návrh zákona stihl být projednán 

a schválen do červnových voleb, byla nepravděpodobná a vzhledem k dalšímu vývoji 

žádný návrh nebyl kraji předložen.  

Návrh zákona, který byl nakonec schválen, doznal v průběhu celého procesu značných 

změn. Přesto bych tento konkrétní proces nenazývala změkčováním s výjimkou 

seznamu konkrétních nemocnic (viz další část), protože znění zákona od doby nástupu 

Davida Ratha na ministerskou pozici nebylo projednáváno s ostatními zainteresovanými 

subjekty a vyvolalo řadu protestů. Ministr, původně prezident ČLK, prosadil do zákona 

povinnost převedení nemocnic na neziskovou podobu a povinnost se měla týkat i 

krajských nemocnic, které již byly převedeny na obchodní společnosti. Tato změna se 

ukázala jako významná slabina v oblasti technické proveditelnosti. Už v průběhu 

schvalování někteří aktéři z řad opozice a hejtmanů avizovali, že podají stížnost 

k Ústavními soudu, což také později učinili a Ústavní soud jim dal za pravdu a dané 

ustanovení zákona zrušil. 

Vzhledem k aktuálnímu složení parlamentu se stal proud politik stěžejním proudem 

v rozhodovací fázi. Zároveň tento poznatek jde v souladu se zjištěními i dalších autorů, 

kteří se zabývají MSF (srovnej Herweg 2017, Zahariadis 2003), kteří dospěli k závěru, 

že ve fázi rozhodovací je už role druhých dvou proudů méně důležitá. Vláda i po 

nástupu Jiřího Paroubka na pozici premiéra v dubnu 2005 ve svém programovém 

prohlášení potvrdila potřebu vytvořit legislativu pro zdravotnická zařízení (Programové 

prohlášení vlády 2005).  

Částečně se opakovala situace z nastolování agendy, kdy absence zákona umožňovala 

krajům pokračovat v zakládání nemocnic ve formě obchodních společností, což 

vyvolalo snahu o schválení dalšího blokačního mechanismu. Ten předložila 

Komunistická strana Čech a Moravy a vložila ho do novely zákona o ochraně veřejného 

 
81 Podle královéhradeckého hejtmana Pavla Bradíka (ODS) zákon „Otevřeně sleduje omezení dispozice 
územních samosprávných celků v nakládání s jejich majetkem, zakládá diskriminaci mezi subjekty práva 
a likvidaci hospodářské soutěže mezi poskytovateli zdravotní péče.“ 
82 hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek (KDU-ČSL) uvedl přílišnou centralizaci moci ve 
zdravotnictví jako motivaci k tvorbě hejtmanského návrhu „Podle současné verze zákona Ministerstvo 
zdravotnictví rozhoduje za všechny zřizovatele nemocnic. A to chceme změnit“.  
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zdraví – EU (Sněmovní tisk 824/0). Složení parlamentu umožnilo blokační 

mechanismus schválit i přes veto Senátu a prezidenta. Blokační mechanismus mohl 

teoreticky zlepšit technickou proveditelnost návrhu zákona o veřejných ústavních 

zdravotnických zařízeních. V praxi jeho reálný efekt nebyl vysoký, protože v době 

schválení byla většina krajských nemocnic převedena na obchodní společnosti, a krajští 

hejtmani okamžitě avizovali podání stížnosti k Ústavnímu soudu, kterou také v říjnu 

podali. Zároveň veřejně přiznávali využití legislativní kličky (viz např. prohlášení 

hejtmana Pardubického kraje Michal Rabas (ODS) "i když zákon začne platit, budeme 

na tom dál pracovat" (P13) nebo náměstek pro zdravotnictví hejtmana kraje Vysočina 

Pavel Hájek „je to taková právní klička“ (MF3)). Princip spočíval v tom, že se neměnila 

právní forma stávající nemocnice v podobě příspěvkové organizace, ale kraj založil 

novou společnost, tzv. prázdnou akciovou společnost, která by později začala 

nemocnice provozovat. Dluhy by zůstaly původní příspěvkové organizaci. Přesto 

schválení blokačního mechanismu demonstrovalo většinovou politickou podporu 

aktuálních snah o uzákonění nové právní formy pro zdravotnická zařízení. 

Během fáze rozhodování se na pozici premiéra vystřídal Stanislav Gross s Jiřím 

Paroubkem, což s sebou přineslo i změnu na pozici ministra zdravotnictví. Miladu 

Emmerovou vystřídali Zdeněk Škromach a David Rath. Role Škromacha byla spíše 

symbolická, kdy byl pověřen na tři týdny vedením resortu zdravotnictví do doby než 

prezident Klaus jmenuje Davida Ratha. Klaus odmítl Ratha jmenovat z důvodu 

konfliktu zájmů, který plynul ze souběhu funkcí prezidenta ČLK a potenciálního 

ministra zdravotnictví83. Premiér s prezidentem se neshodli na výkladu ústavy a toho, 

zda má potenciální ministr své aktivity, které by mohly být v konfliktu zájmů, ukončit 

před nebo po jmenování. Rath avizoval, že se neplánuje vzdát funkce prezidenta ČLK, 

pouze by pozastavil výkon funkce (HN6). Zároveň už v té době bylo zřejmé, že i po 

schválení bude mít nový ministr jen několik měsíců na změny ve zdravotnickém 

sektoru. Stínový ministr zdravotnictví Julínek nazýval Ratha „zimním králem“ (CR2).  

 
83 Viz vyjádření tiskového mluvčího prezidenta Petra Hájka pro Český rozhlas 1 - Radiožurnál "Není 
možné prezidenta České lékařské komory jmenovat ministrem zdravotnictví, protože tato jeho funkce 
svou povahou odporuje výkonu funkce člena vlády, a to zejména toho člena, který je pověřen řízením 
ministerstva zdravotnictví. Prezident lékařské komory reprezentuje zájmy komory a jejích členů vůči 
státu, a jeho protějškem na straně státu je právě ministr zdravotnictví. Současné zastávání obou těchto 
funkcí by proto podle prezidenta bylo v rozporu s článkem 70 Ústavy České republiky." Irozhlas 21:02 20. 
října 2005 https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prezident-odmitl-jmenovat-ratha-ministrem-
zdravotnictvi_200510202102_mmatusu 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prezident-odmitl-jmenovat-ratha-ministrem-zdravotnictvi_200510202102_mmatusu
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prezident-odmitl-jmenovat-ratha-ministrem-zdravotnictvi_200510202102_mmatusu
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V době nejistoty, zda bude Rath jmenován ministrem zdravotnictví, klub ČSSD stáhl 

návrh zákona z projednávání sněmovnou. Mezi poslanci ČSSD nepanovala jednohlasná 

shoda, což připustil i bývalý ministr zdravotnictví Kubinyi „osobně jsem z návrhu 

rozpačitý“ (HN10). Aktuální podobu zákona podporovala KSČM „současný návrh 

vyřešil všechny připomínky a není na něm třeba nic měnit“ (HN10) zatímco další 

spoluautoři, KDU-ČSL, se od zákona distancovali84 (HN4). Z představitelů Unie 

svobody zákon podporoval pouze Svatopluk Karásek „chtějí mě za to snad vyloučit ze 

strany.“ (HN10) 

Po zvolení ministrem Rath vytvářel nátlak na VZP, aby přestala financovat nemocnice, 

které svou právní formu změnily na obchodní společnosti. „Ředitelka Musílková by 

měla přestat porušovat zákon o veřejném zdravotním pojištění. Ten jednoznačně říká, že 

pokud dojde ke změně právní subjektivity, před tímto převodem musí být vypsáno 

výběrové řízení na poskytování zdravotnických služeb.“ (MF4) Prosazení zákona o 

veřejných nemocnicích v Poslanecké sněmovně považoval za prioritu. „Pokud by 

neprošel, považoval bych to za porážku.“ (HN8)  

Výrazná kritika zákona se zvedla poté, co Petr Tluchoř (ODS) přečetl ve sněmovně 

seznam cca 80 nemocnic, včetně několika nemocnic s více jak 500 lůžky, které nebyly 

v seznamu navrhovaného zákona uvedeny (Stenozáznam PSP 29. listopadu 2005) a 

interpretoval tuto skutečnost jako zrušení nezapsaných nemocnic. Senátor Julínek šel ve 

svém rámování zákona ještě dál, využíval emotivních strategií a v médiích hovořil o 80 

lidech, kteří v dalším roce ztratí šanci na transplantaci ledviny (NOVI3). Oponenti 

rámovali tento krok jako návrh na zrušení. Kritika přicházela od poslanců „je to šílené, 

ale je dobře, že jsme se dozvěděli, co se chystá“ (HN9), hejtmanů „řádově by přišly o 

práci stovky, spíše ale tisíce lidí. A také by to znamenalo velké omezení lékařské péče“ 

(MF6) i ředitelů nemocnic „jsem pobouřen a s rozpaky sleduji, co se v současnosti děje 

na Ministerstvu zdravotnictví. Znamená to snad, že šestnáct let po listopadu budeme 

nemocnice znárodňovat?“85 (MF7) „Něco tak zmateného a pomateného jsem ještě 

neviděl. Dílko z dílny pánů poslanců Filipa a Krákory je bastard připomínající snad 

nějaký dekret z roku 1948.“ (MF8)  

 
84 Viz poslanec Josef Janeček (KDU-ČSL) „Neziskové nemocnice jsme prosadili do vládního prohlášení, 
není ale možné psát zákon na koleně.“  
85 ředitel Nemocnice Milosrdných bratří Daniel Rychnovský  
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Předkladatelé zákona se bránili tím, že šlo jen o pracovní verzi „ten seznam se mění, 

Ministerstvo zdravotnictví ho ještě dočišťuje“ (MF9) nebo že nešlo o součást zákona 

„seznam nemocnic součástí zákona vůbec nebude. Síť neziskových nemocnic vznikne 

dohodou obcí a krajů s Ministerstvem zdravotnictví.“ (MF9) Zároveň v této oblasti 

začal být zákon změkčován a seznam rozšiřován. O necelé dva týdny už ministr hovořil 

o stovce nemocnic místo původních devadesáti v základní síti s tím, že nezařazené 

nemocnice by mohly o zařazení zažádat později (LN10). Koncem ledna při 

projednávání ve sněmovním výboru pro zdravotnictví byl seznam rozšířen na cca 130 

nemocnic (AKT3) a v návrhu poslaném sněmovnou do třetího čtení na seznam 136 

přesně vyjmenovaných veřejných nemocnic (Sněmovní tisk 810/8). V dubnové verzi 

schváleného zákona už figurovalo 146 nemocnic. Tyto změny jsou typickým příkladem 

ústupkové politiky, která má umožnit schválení legislativy. 

Diskuse ve sněmovně, která se výrazně propsala i do médií díky vzájemným slovním 

útokům mezi poslanci, probíhala až do večerních hodin při druhém čtení zákona 

koncem roku (Stenoprotokol PSP 13. prosince 2005). Média psala o „divoké hádce“ 

(P14) a debatu přirovnala k tomu, „jak to vypadá v hospodě čtvrté cenové skupiny 

krátce před zavírací dobou“(P15). Během diskuse se řešilo několik procedurálních 

sporů. ČSSD a KSČM odmítly nechat promluvit přítomné hejtmany, kteří se zasedání 

zúčastnili. Krajští hejtmani chtěli ve sněmovně promluvit všichni, což se kritikům zdálo 

jako obstrukční strategie a byli nakloněni nechat vystoupit pouze jednoho (NOVI4). 

ODS, která vystoupení hejtmanů podporovala, se odvolávala na postavení hejtmanů 

jako reprezentantů samospráv (Stenoprotokol PSP 13. prosince 2005). Podle KDU-ČSL 

hejtmany k vystoupení opravňovalo vlastnictví nemocnic (Stenoprotokol PSP 13. 

prosince 2005). Další obstrukční taktikou opozice k prodloužení jednání bylo vybírání si 

dvouhodinových přestávek, kterými by se protahoval jednací čas, nebo dlouhé projevy 

opozičních poslanců. Např. Ivan Langr (ODS) oznámil, že má připravený šestihodinový 

projev na téma neziskových nemocnic (HN11). 

Taktika se nakonec opozici vyplatila, protože předkladatelé zákon stáhli a vrátili zpět 

výborům. Že šlo o ústupek, přiznal i ministr David Rath „Něco za něco… je to jako 

šachová partie. Musíte obětovat prostě věž nebo dámu, abyste vyhrál celou šachovou 

partii" (CR3). Stažením zákona chtěl předejít zablokování přijetí dalších zdravotnických 

zákonů, konkrétně o zdravotních pojišťovnách a zdravotním pojištění. Na stažení 
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zákona se domluvila ČSSD s ODS, zatímco KSČM byla proti. Zároveň Rath dále 

prosazoval zákon ve veřejném prostoru, kdy si v deníku Mladá fronta Dnes zaplatil 

velký inzerát informující o riziku privatizace nemocnic (LN11). Představitelé KDU-

ČSL inzerát nazvali jako „lživý a zavádějící“86(LN11), vyzvali ministra financí 

Sobotku, aby zadání inzerátu prověřil, zda nejde o zneužití rozpočtových prostředků 

(MF10), a předseda KDU-ČSL Kalousek svolal rozpočtový výbor87 s cílem získat 

stanovisko o neoprávněně použitých financích (P16). Jeho návrh poslanci ČSSD a 

KSČM ve výboru odmítli a záležitost uzavřeli88(LN12). 

Ministr zdravotnictví ze své pozice využíval nátlaku na nemocnice, nejviditelnější to 

bylo v případě středočeských nemocnic. VZP s nemocnicemi v podobě akciových 

společností neuzavřela nové smlouvy a nemocnice musely fungovat podle provizorních 

smluv, které ale skončily koncem roku. Premiér Paroubek s ministrem Rathem využili 

pak situaci pro ústupkovou taktiku, kdy se zavázali nemocnicím zpětně péči proplatit 

výměnou za větší vstřícnost k zákonu o veřejných ústavních zdravotnických zařízeních 

(NOV2). Rath povolil VZP uzavřít provizorní smlouvy na tři měsíce, tedy praxi, kterou 

dříve sám kritizoval a za kterou odvolal ředitelku Musílkovou. Nově však o tomto 

přístupu prohlásil „je to na hraně zákona, ale v zájmu zklidnění situace“(HN14). 

Blížící se volby začaly ovlivňovat jednání o zákonu a motivovaly strany předkládající 

zákon k urychlení prací. Zpravodaj návrhu zákona Josef Janeček (KDU-ČSL) kritizoval, 

že se ČSSD a KSČM rozhodly návrh zákona „proválcovat“ a že při jednáních už jde jen 

o „volební šaškárnu" místo o zájmy pacienta (AKT3). Jeho nespokojenost vedla 

k žádosti, aby byl zbaven role zpravodaje. „Já říkám, že principiálně, naprosto 

principiálně připravovat takovýto návrh zákona poslaneckou cestou je prostě 

nezodpovědnost. Upozorňoval jsem na to už v době toho vzniku, proto jsem se odmítal 

na tom podílet, že takovýto zákon musí připravovat vláda.“ (CR7) 

S blížícími se volbami vznikaly neshody i mezi aktéry ze zdravotnických sdružení. 

Lékařský odborový klub se distancoval od jednání Asociace českých a moravských 

nemocnic s odůvodněním, že asociace nevyjadřuje vůli zaměstnanců těchto nemocnic. 

 
86 Viz šéf poslaneckého klubu KDU Jaromír Talíř 
87 Viz pozvánka na schůzi č. 55 dostupná na https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=1146 
88 V lednu nového roku ministerstvo využilo další placenou inzertní kampaň, kdy tvrdilo, že v roce 2006 
je zajištěno více zdravotní péče a léků, a obvinilo některé lékaře z neetického chování, že straší pacienty. 
Lékárnická komora odpověděla protikampaní, která prezentovala Rathovy změny jako škodlivé. Objevily 
se i plakáty od neznámého zadavatele zesměšňující Davida Ratha.  
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Ve své tiskové zprávě uvedl "Skupinka několika ředitelů nemocnic pouze tlumočí 

politická stanoviska svých chlebodárců - hejtmanů, členů ODS. Zaměstnanci nemocnic 

podporují přijetí zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, 

který zabrání rozkrádání nemocnic, rozpadu sítě lůžkové péče a okrádání 

zdravotníků.89“ Kritiku namířil i na Českou lékařskou komoru s požadavkem, aby se 

"distancovala od politicky motivovaných nátlakových akcí organizovaných lékárníky a 

zubaři a podporovaných funkcionáři sdružení praktických lékařů, kteří jsou úzce 

propojeni s ODS, jejíž volební kampaň podporují. 90" Propojení některých představitelů 

České stomatologické komory na politickou stranu ODS naznačovaly výroky prezidenta 

Jiřího Pekárka např. na Kongresu ODS, kde v rámci svého projevu jako zástupce České 

stomatologické komory pronesl „Na prosazení samozřejmých liberálních zásad ve 

zdravotnictví nestačí už jen síly komory a soukromých lékařů. Čekáme, že některá 

politická strana, a mám na mysli právě vás, řekne: Známe vaše problémy, umíme je 

srozumitelně pojmenovat a budeme je řešit. Takovou stranu bude většina z 20 000 

soukromých lékařů volit a vyzveme k tomu i naše pacienty91.“(TM3) 

Unie zaměstnavatelských svazů se obrátila na poslance s žádostí, aby nepřijímali návrhy 

z oblasti zdravotního pojištění a fungování nemocnic do doby, než ministerstvo 

vypracuje ucelenou koncepci zdravotnictví92 (P20).  

Premiér Paroubek ministra Ratha plně podporoval. Např. na setkání s lékaři účelově 

pozval aktéry z řad zdravotnických organizací, které zdravotnické zákony podporovaly, 

jako byla Česká lékařská komora, Lékařský odborový klub nebo Asociace léčeben. 

Lékaři na setkání podpořili jak novou úhradovou vyhlášku, tak zákon o nemocnicích. 

(NOVI6) 

Ve veřejném prostoru vznikla petice za záchranu pražských nemocnic, kterou iniciovala 

Lucie Talmanová (ODS) se starosty tří pražských městských částí (PRIM3), a týkala se 

zejména dvou nemocnic, konkrétně Na Františku a Pod Petřínem, které nebyly zařazeny 

 
89 Tiskové prohlášení LOK-SČL ze dne 3.2.2006 Dostupné z: 
https://archiv.acmn.cz/file.php?nid=1140&oid=241557 
90 Tiskové prohlášení LOK-SČL ze dne 3.2.2006 Dostupné z: 
https://archiv.acmn.cz/file.php?nid=1140&oid=241557 
91 V podobném duchu vystupoval Pekárek i na poradě předsedů OSK "Na červnové volby se musíme 
dobře připravit a určitým způsobem edukovat i naše pacienty." Nebo "ČSK vytvořila ve spojení s 
ostatním organizacemi tzv. ARO - antirathovskou opozici, která připravuje společný postup." Časopis 
Stomatologické komory 2/2006 dle (TM3) 
92 prezident UZS Pavel Ernst  
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na seznam. Petici podepsal i ministr zdravotnictví Rath, který chtěl podpisem 

demonstrovat „naprostý nesmysl petiční akce, kterou zorganizovala poslankyně ODS 

Lucie Talmanová…vymyslela problém, že tyto dvě pražské nemocnice se mají zrušit. 

To je naprostý nesmysl. Nikdy jsem takto neuvažoval (P24).“ 

Při diskuzi předcházející schvalování zákona ve sněmovně proti sobě stáli zejména 

ministr Rath93 (R) a oponenti z ODS. Zastánci zákona ČSSD a KSČM měli ve 

sněmovně většinu a zákon schválili bez problémů (schváleno 98 z 169 přítomných viz 

Stenoprotokol PSP 8. února 2006), protože ve sněmovně měli k dispozici 111 hlasů. 

Pozměňovací návrhy neuspěly. Např. pozměňovací návrh který předložil Vladimír Říha 

(KDU-ČSL) a který byl vypracován Zdeňkem Koudelkou (ČSSD) ještě v době 

působení ministryně Emmerové na Ministerstvu zdravotnictví, podporovali všichni 

přítomní poslanci ODS a KDU-ČSL, ale jen dva poslanci ČSSD a jedna poslankyně 

KSČM94.  

Podle očekávání zákon neprošel Senátem95, kdy pro zamítnutí hlasovalo 57 z 68 

přítomných senátorů. Poslanci veto přehlasovali96 počtem 107 hlasů 171 přítomných 

poslanců. Schvalování zákona se zabrzdilo u prezidenta Klause s odůvodněním veta, že 

české zdravotnictví reformu potřebuje, ale daný zákon potřebné změny nepřináší 

(Sněmovní tisk 810/12). Komentátoři spekulovali, že vetem se snaží prezident Klaus 

donutit ČSSD a KSČM spojit ke společnému hlasování deset dní před volbami (MF13). 

Zákon byl v Poslanecké sněmovně přehlasován97 v květnu 2006.  

V rozhodovací fázi se okno příležitostí jednoznačně otevřelo v proudu politik. 

Vzhledem ke složení vládní koalice a parlamentu v kombinaci s posledním ministrem 

zdravotnictví docházelo k dogmatickému propojování proudů. Tato strategie vzhledem 

k silné pozici zastánců zákona v Poslanecké sněmovně promotérům vycházela i přes 

oslabenou vládní koalici, kdy se KDU-ČSL a US-DEU od zákona distancovaly. ČSSD 

se podařilo nalézt silného spojence v KSČM. Oproti fázi nastolování agendy se ukázala 

 
93 Ministru Rathovi asociovala situace ve zdravotnictví Divoký západ "Už ve chvíli, kdy vcházím do 
saloonu, musím tasit kolty a začít střílet, jedině tak mohu zvýšit šanci na přežití. Ti uvnitř totiž střílejí 
okamžitě." 
94 Viz 651.hlasování, 53. schůze Poslanecké sněmovny, 8.února 2006 v 18:45 Dostupný z: 
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=42708  
95 15. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu. 
96 55. schůze, 147. hlasování, 21. dubna 2006 Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=43549 
97 Odhlasováno na 56. schůzi jako 13. hlasování, 23. května 2006, 17:54 Dostupný z: 
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=43803 
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síla vetujících hráčů, ať už šlo o Senát nebo prezidenta. Přestože veto bylo vždy 

přehlasováno, proces schvalování se prodlužoval. V Poslanecké sněmovně úspěšně 

oponenti zákona využívali i obstrukcí. 

K zajímavé situaci došlo v případě promotérů veřejných politik. Obecně jsou úspěšnější 

ti promotéři, kteří mají vazby na politickou reprezentaci. V tomto konkrétním případě 

došlo k situaci, kdy se promotér, konkrétně David Rath, dostal až na pozici ministra 

zdravotnictví s velkou politickou mocí a schopností ovlivňovat daný návrh. Sám přitom 

jako prezident ČLK stál původně u zrodu tohoto návrhu. Jako promotér se snažil 

prosadit zákon pomocí ústupků, které byly zřejmé víceméně pouze u rozšiřování 

seznamu zařazených nemocnic, a při stažení zákona z jednání, aby umožnil prosazení 

jiných dvou zákonů. V ostatních aspektech využíval manipulace a rámoval řešený 

problém (v té době předefinovaný na nemocnice v podobě akciových společností) jako 

riziko privatizace zdravotnických zařízení a omezení dostupnosti zdravotní péče. 

Manipulaci využívali i oponenti zákona. Využívali zejména symboly a rámovali zákon 

jako riziko znárodňování a vracení systému do předlistopadového období, případně 

využívali strategii hraní na city popisováním dopadů rušení nemocnic, které nebyly 

v návrhu zákona uvedeny na seznamu (např. úmrtí 80 pacientů ročně, kteří nedostanou 

potřebnou transplantaci ledviny z důvodu nedostatku péče).  
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7 Případ druhý – univerzitní nemocnice  

Propojování proudů v druhém případě se od prvního lišilo charakterem otevírání okna 

příležitostí. De facto volby v roce 2013 umožnily vytvořit koalici tří stran, která se už ve 

svém prohlášení zavázala k předložení zákona o veřejných neziskových nemocnicích. V 

koaliční smlouvě upřesnila za cíl zákona vytvoření páteřní sítě nemocnic a zapojení 

univerzit do řízení fakultních nemocnic. Koaliční strany získaly většinu v Poslanecké 

sněmovně (111 poslanců) i v Senátu (49 senátorů), což vytvořilo dobrý předpoklad pro 

zásadní legislativní změny. Okno příležitostí se tak otevíralo v proudu politiky. 

7.1 Nastolování agendy 

Ani v tomto případě nezačalo propojování proudů kritickou událostí. Podobně jako o 

deset let dříve pozornost poutaly změny v indikátorech a opět šlo zejména o 

ekonomickou situaci nemocnic. V proudu problémů rezonovala tři hlavní témata. 

První, téma ekonomické situace nemocnic, se drželo v popředí prvních několik měsíců. 

Přestože některé nemocnice dlouhodobě řešily špatnou ekonomickou bilanci, situace 

nebyla tak alarmující jako začátkem milénia, což dokazovala i spokojenost občanů se 

zdravotním systémem (viz výzkum CVVM v Příloze 2). Situace se zhoršila, když 

v červnu 2013 na návrh 51 poslanců ČSSD Ústavní soud rozhodl98 mimo jiné o zrušení 

zvýšených poplatků za pobyt v nemocnicích, který činil 100 Kč za jeden den pobytu 

v nemocnici. Tento krok vedl ke ztrátě příjmů nemocnic ve výši přibližně 2,1 mld. Kč 

ročně. Soud zdůvodnil své rozhodnutí univerzálností poplatku, který nerozlišuje 

ekonomickou aktivitu pacientů, tj. zda jsou pacienti pracující nebo děti či senioři. 

Poplatky byly zrušeny s několika měsíčním odkladem, aby se zdravotnická zařízení 

mohla na tuto změnu připravit. Samotné poplatky však neprohlásil za protiústavní, čímž 

umožnil jejich případné opětovné zavedení. Předešlá vláda Jiřího Rusnoka proto 

schválila návrh na zavedení poplatku za den v nemocnici 60 korun s osvobozením dětí, 

čímž vycházela z nálezu Ústavního soudu a zároveň se vrátila k výši poplatku, jaký byl 

ustaven až do změny v roce 2011. Nicméně nový kabinet Bohuslava Sobotky návrh 

stáhl, a tak finanční výpadek nemocnic nebyl nahrazen jiným zdrojem.   

 
98 Ústavní soud zrušil kromě stokorunového poplatku za pobyt v nemocnici i nadstandardy ve 
zdravotnictví a pokuty za nevybírání regulačních poplatků (Nález ÚS 238/2013 Sb.).  
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Druhé téma bylo také staronové povahy. Ve stejné době začali politici opětovně 

diskutovat o nevhodnosti příspěvkové organizace jako organizačně právní formy 

nemocnic, protože příspěvková organizace omezuje možnosti manažerských a 

finančních rozhodnutí. Konkrétní argumenty zůstaly stejné jako v předchozích letech. 

Třetí oblast se do proudu problémů propracovala později a souvisela s nízkými platy 

lékařů a sester. Problém byl rámován jako špatně nastavené odměňování 

zdravotnických pracovníků, které vede k jejich odchodu do zahraničí. Zároveň byla 

zdůrazňována nespravedlnost různého odměňování, kdy v příspěvkových organizacích 

zaměstnanci byli odměňováni podle tabulkových platů a jejich příjem byl vyšší než u 

jejich kolegů zaměstnaných v nemocnicích zřízených jako akciové společnosti. 

V proudu veřejných politik se objevilo několik návrhů. Prvním byl již zmíněný vládní 

návrh, který vláda přislíbila v koaliční smlouvě (Koaliční smlouva...2013). Formulací 

bodu „schválení zákona o veřejných neziskových (veřejnoprávních) zdravotnických 

zařízení“ vymezila rámec, ve kterém měl být návrh vytvářen. Na svém mimořádném 

jednání 12. února 2014 se vláda v programovém prohlášení zavázala k jeho schválení do 

konce roku 2015 (Programové prohlášení vlády ČR 2014). Odpovědnost veřejného 

sektoru za nemocniční péči na úrovni krajů a státu zdůraznil premiér Sobotka při 

uvádění ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka do funkce. Hned začátkem roku 

2014 ministr Němeček v několika rozhovorech ilustroval hlavní rysy plánované právní 

formy, která má být „nezisková, daňově zvýhodněná a bude to základ veřejné sítě. 

Soukromý sektor má menší a až na výjimky nepříliš důležité nemocnice, a to nemůže 

být páteř zdravotní sítě.“ (MF14) Vymezil se proti právní formě příspěvkové 

organizace, která se „přežila“ a akciové společnosti, která „se pro neziskově orientované 

nemocnice také nehodí“(TM4). Distancoval se od návrhu zákona o univerzitních 

nemocnicích exministra zdravotnictví Leoše Hegera „s tím konceptem, tak jak byl, jsme 

od začátku nesouhlasili. Nemyslíme si, že je klíčové převádět fakultní nemocnice pod 

univerzity“ (Nohl 2014) i předchozího schváleného zákona Davida Ratha (LN13). 

Ministerstvo mělo před vypracováním vlastního návrhu v plánu nejprve porovnat 

fungování neziskových nemocnic v Evropě a v USA (LN13). Ministr uvedl „upřímně se 

přiznám, že detailní představu této právní formy zatím nemáme“ (TM4), z čehož 

vyplývá, že v prvních měsících nešlo při tvorbě veřejné politiky o koncept odpadkového 

koše, kdy by se tvůrci politik vraceli k původním návrhům.  
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Ve stejném období Česká lékařská komora začala připravovat svůj návrh zákona o 

neziskových nemocnicích. Neziskové nemocnice by měly mít zajištěný příjem ze 

zdravotního pojištění, resp. jisté smlouvy se zdravotními pojišťovnami, byly by daňově 

zvýhodněné, ale zároveň by povinně zveřejňovaly smlouvy a jednotkové ceny 

veškerého nakupovaného zboží i služeb. Zaměstnanci neziskových nemocnic by museli 

být odměňováni podle závazných tarifních tabulek99 (24CT4). Vytvoření zákona o 

neziskových nemocnicích považovala ČLK za klíčový ke stabilizaci zdravotnictví 

(P26). Zpracovaný návrh předal prezident ČLK Milan Kubek na červnovém jednání 

vlády k aktuální situaci ve zdravotnictví, kam předseda vlády Bohuslav Sobotka kromě 

předsedů koaličních stran pozval i zástupce zdravotníků (TM5).  

Situace tak částečně připomínala rok 2004, kdy ČLK předložila Ministerstvu 

zdravotnictví svůj návrh zákona. Ale tentokrát se Ministerstvo návrhu neujalo ani z něj 

při svém zpracování nevycházelo. Zároveň se plánované termíny předložení 

ministerského návrhu posouvaly z původního roku 2015 až na polovinu roku 2016, tedy 

více jak o dva roky později než návrh ČLK, na což ČLK průběžně reagovala kritikou.  

Ve třetím případě nešlo o nový návrh zákona. KSČM podporovala novou organizačně 

legislativní podobu v neziskové formě, ale upřednostňovala oživení podoby zákona 

z roku 2006 zrušeného Nečasovou vládou. Zvolila metodu odpadkového koše, kdy pro 

řešení doporučovala už hotový návrh, který byl dříve odmítnut, resp. v tomto případě 

zrušen. Ostatní středo-pravicové strany podporovaly změnu současného stavu jako 

takovou, ale chtěly ji řešit již existující legislativou k akciovým společnostem. 

Přestože podle původního legislativního plánu měl být v červnu zákon zaslán do 

připomínkového řízení, teprve v dubnu Ministerstvo zdravotnictví předložilo teze 

nového systému. V této fázi už ministerstvo přestalo hovořit o „neziskových 

nemocnicích“ a začalo používat termín „veřejné zdravotnické organizace“. Návrh sklidil 

kritiku od celé řady aktérů. ČLK kritizovala opuštění konceptu neziskových nemocnic i 

absence pojistky na vyvádění financí z nemocnic (LN14). Platforma zdravotních 

pojištěnců kritizovala uzavřenost systému, kdy nemocnice, které nejsou zřízené státem, 

krajem nebo obcí, nemohou využít daňové slevy a automatické uzavírání smlouvy 

s pojišťovnou (LN14). Asociace českých a moravských nemocnic teze označila jako 

„kusé, nepromyšlené, neprovázané“ (AČMN 2015). 

 
99 např. Mialn Kubek v pořadu Hyde Park na ČT 24 
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Text zákona už v paragrafovém znění Ministerstvo zdravotnictví zaslalo do 

připomínkového řízení v říjnu. Jako problematické se ukázaly stejné body jako v jarních 

tezích, zejména si kritiku vysloužila jistota smlouvy se zdravotními pojišťovnami „toto 

ustanovení jsem vždy pokládal a stále pokládám za morální hazard“ (viz exministr 

zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09); LN15) nebo „zákon je úplně špatně. Na trhu je 

zhruba 260 lůžkových zařízení a nelze mezi ně vpustit libovolně další právnickou 

formu, která subjekt z mnoha aspektů zvýhodní“ (prezident Svazu zdravotních 

pojišťoven Ladislav Friedrich; LN15). Nová forma zdravotnické organizace by byla 

přístupná i krajským, okresním nebo soukromým nemocnicím, ale pouze za podmínky 

získání souhlasu Ministerstva zdravotnictví. Na vydání souhlasu neměla podle 

navrhovaného zákona zařízení právní nárok a byl vyloučen soudní přezkum. Nastavení 

kritérií výběru nemocnic pro novou legislativní formu, netransparentnost jejich výběru a 

nepřezkoumatelnost ve správním či soudním řízení byly vnímany jako riziko vzniku 

korupčního prostředí100 (EU5).  

Návrh ve svém důsledku vytvářel dvě kategorie zdravotnických zařízení, kdy pouze typ 

zařízení zřizovaný dle nového zákona mohl využívat daňové výhody a jistotu smluv se 

zdravotními pojišťovnami. To považovala řada právníků za protiústavní a někteří 

předpokládali, že nerovná pozice nemocnic by vedla až u třetiny z nich k ukončení 

činnosti z ekonomických důvodů. Koalice soukromých lékařů zase poukazovala na 

porušení pravidel hospodářdké soutěže a na to, že zákon zasahuje nejen do oblasti 

nemocniční péče, ale i do sektoru ambulantní péče, která u nemocnic tvoří až 30% 

příjmů. Nerovnosti vyplývající ze zvýhodnění nemocničních zařízení (např. vytvářením 

sociálního a rezervního fondu ještě před zdaněním) by mělo dopad i na ambulantní 

lékaře (ZM1). Daňové zvýhodnění, resp. osvobození od daně z příjmu, se ukázalo jako 

hlavní problém pro Ministerstvo financí 101 (CT3), které navíc kritizovalo koncentraci 

pravomocí na Ministerstvu zdravotnictví ve vztahu k nemocničním zařízením. 

Ministr spravedlnosti prohlásil, že nepovažuje „návrh zákona jako celek za koncepční a 

legislativně řádně zpracovaný“ a návrh popisoval jako „nepřehledný“, „nesystémový“, 

„nesystematický“, „nepřesný“, „nevhodný“ apod. (Cikrt 2015)   

 
100 V médiích odpůrci použili výraz „Korupční krmítko“. 
101 Adam Vojtěch, poradce pro zdravotnictví, Ministerstvo financí se vyjádřil „My jsme v rámci 
meziresortního připomínkového řízení navrhli to, aby ten zákon byl stažen a přepracován.“  
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Na druhou stranu si zákon svou částí věnovanou univerzitním nemocnicím získal 

podporu lékařských fakult, resp. univerzit. Například rektor Univerzity Karlovy Tomáš 

Zima ji hodnotil pozitivně „část týkající se univerzitních nemocnic je odpovídající a 

odpovídá i evropským standardům.“(LN15) 

V médiích se k návrhu zákona začaly formovat dva protichůdné názory. První 

srovnávaly návrh se zákonem z roku 2006 a snažily se snahy ministerstva rámovat 

negativně102. ČSSD se od původního zákona distancovala (viz předchozí část práce) a 

zdůrazňovala princip neziskovosti. Ministerstvo zdravotnictví se od této ideje 

distancovalo už v předchozím roce, když ministr prohlásil „s tím bývalým zákonem 

pana bývalého ministra Ratha bude mít společného především ten název. Ten princip 

bude jiný, bude to na základě dobrovolnosti, my nikoho nechceme nutit, aby tu 

nemocnici přeměnil do formy veřejné neziskové nemocnice.“ (CR8)   

Přestože koalice měla schválení zákona ve své koaliční smlouvě, začaly se projevovat 

první rozpory. ČSSD, do které patřil premiér i ministr zdravotnictví, návrh podporovali, 

zatímco ANO vedené ministrem financí Andrejem Babišem začalo návrh zákona 

kritizovat i v médiích.  

V proudu politiky se okno příležitostí začalo uzavírat. Třetí koaliční partner, KDU-

ČSL, zpočátku nezaujal k předloženému návrhu konkrétní postoj. Z opozičních stran 

kromě KSČM, která otevřeně návrh podporovala, ostatní zůstávaly zpočátku spíše 

neutrální. Zato profesionální organizace typu Odborový svaz zdravotnictví a sociální 

péče nebo Českomoravská konfederace odborových svazů požadovaly stažení návrhu 

zákona.  

Neshody mezi ministrem zdravotnictví Němečkem a financí Babišem začaly gradovat 

na podzim, kdy ministr financí začal Němečka otevřeně napadat v médiích a na 

sociálních sítích (např. prohlášení na Twitteru o chystaném podaní trestního oznámení 

na hospodaření ostravské fakultní nemocnice, kterou Němeček řídil před svým vstupem 

do vlády; MF15). Vyhrocenost vztahů ilustruje i Babišovo prohlášení „kdyby byl z 

našeho hnutí, už bychom ho vyměnili“ (MF15). Vyhrocenost vztahů vedla opozici ke 

 
102 „otevřou prostor pro masivní plýtvání Vládní socialisté vzkřísili devět let starý rathovský nápad“ 
„Němeček oživuje Ratha. Proč?“ „Zpátky k Rathovi“ „přichází Rathův hit neziskové nemocnice“ 
„Především vychází ze stejného principu, který před devíti lety vedl ústavní soudce ke zneškodnění 
Rathova návrhu. Stejně jako Rath chce i Němeček zavést zdravotnická zařízení první (nezisková) a druhé 
kategorie.“  
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svolání mimořádné schůze k tomuto tématu. Navíc se situace neuklidnila ani v dalším  

roce 103(TM6). 

Okno příležitostí se v druhém případě otevřelo v proudu politiky díky výsledku voleb. 

Tento způsob otevírání okna příležitostí by nahrával dogmatickému způsobu 

propojování proudů, přesto promotéři zvolili následné propojování, které je spíše 

typické pro okno v proudu problémů. Využití dogmatického propojování znemožňovaly 

i rozbroje uvnitř koalice, které už od poloviny roku 2014 výrazně omezovaly domluvu 

mezi ministry zdravotnictví a financí. Přestože vládní koalice získala většinu v obou 

komorách Parlamentu, vnitřní rozbroje začaly okno příležitostí uzavírat.  

Promotérovi, kterým během nastolování agendy bylo zejména Ministerstvo 

zdravotnictví, se podařilo okno příležitostí nakonec využít na podzim 2015 a návrh 

zákona předložit do meziresortního připomínkového řízení (Ministerstvo zdravotnictví 

2016). Další promotér, kterým byla ČLK, se svým návrhem neuspěl. 

7.2 Rozhodování 

S blížícími se podzimními senátními a krajskými volbami se začalo měnit rámování 

v proudu problému. Problém špatné ekonomické situace nemocnic v politickém 

diskurzu začal zapadat a častěji se objevovalo téma rizika privatizace zdravotnických 

zařízení104 (CT6). Zastánci zákona rámovali návrh zákona jako pojistku proti privatizaci 

zdravotnictví a zároveň zdůrazňovali zlepšení postavení fakultních nemocnic. Riziko 

privatizace nemocnic, které fungují v organizační formě akciových společností uznávala 

i Asociace českých a moravských nemocnic105 (24CT5), která ale výrazně nesouhlasila 

se zpracováním návrhu zákona. Naopak ministr financí Babiš opakovaně problém 

zdravotnického sektoru rámoval jako problém manažerský, kde je do sektoru směřován 

dostatek financí, ale resort je neefektivně řízen (24CT5). 

 
103 Způsob rámování ministra zdravotnictví ministrem financí ilustruje např. jeho výrok v rozhoru pro 
Tempus Medicorum. „Myslím, že kritika vůči panu Němečkovi panuje i v ČSSD, jenom to její členové 
neříkají na rozdíl ode mne nahlas. Pan ministr se bohužel neodstřihl od temné minulosti českého 
zdravotnictví pod nadvládou Marka Šnajdra, kardinála Richelieu českého zdravotnictví, jak ho trefně 
označila studie Evropské komise z roku 2013, která se týkala korupce ve zdravotnictví.“ 
104 „To na co klade důraz Sociální demokracie je, zabránit privatizaci nemocnic.“ Bohuslav Sobotka, 
premiér a předseda strany (ČSSD) v rozhovoru pro ČT1 v Událostech. 
105 Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic  
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Po volbách téma rizika privatizace ustoupilo a spolu s novým zaměřením návrhu, který 

se koncentroval už jen na univerzitní nemocnice, začalo v médiích i odborných kruzích 

více vystupovat téma nedostatku lékařů a sester z důvodů nedostatků vzdělávacího 

systému i z důvodu jejich odchodu do zahraničí. Personální problémy zmiňovalo nejen 

ministerstvo, ale dlouhodobě na něj poukazovala ČLK. Zákon o univerzitních 

nemocnicích byl prezentován jako řešení problému, protože by umožnil mimo jiné 

přijímat více studentů medicíny. Další oblastí, kterou by měl zákon řešit, byla 

nedostatečně silná vazba mezi nemocnicemi a univerzitami, kdy má univerzita velmi 

slabý vliv na řízení nemocnic (AKT8). 

Proud veřejných politik se vyznačoval výraznou snahou o snížení třecích ploch, které 

by znemožnily přijetí zákona, docházelo tedy ke značnému změkčování návrhu zákona. 

Ministerstvu se v rámci mezirezortního připomínkového řízení vrátilo více než 370 

zásadních připomínek. Většinu z nich ministerstvo zapracovalo do konečného návrhu 

nebo od sporných bodů ustoupilo, přesto zůstala necelá stovka připomínek 

neakceptovaných nebo nevysvětlených. Kromě negativního postoje Ministerstva 

financí, kde se nesouhlas očekával, nesouhlas vyjádřili i někteří další aktéři veřejného 

sektoru od krajů106, Úřad pro ochranu osobních údajů, BIS až po některé vládní 

úředníky, jako např. vedoucí úřadu vlády. I druhý koaliční partner, KDU-ČSL, měl 

výhrady k automatickým smlouvám se zdravotními pojišťovnami a daňovým úlevám107 

(CT5). Ani podpora krajů, kterých se jakožto zřizovatelů měl zákon přímo dotkount, 

nebyla jednotná. Podle průzkumu České televize, která oslovila všechny kraje, 

uvažovaly o převodu svých nemocnic na neziskovou podobu čtyři kraje a stejný počet 

převod odmítal. Zbývajících pět krajů nebylo rozhodnuto a vyčkávalo na konečnou 

podobu zákona (ČT4). 

  

 
106 Samotné kraje poslaly 46 připomínek. 
107 Viz Vít Kaňkovský, poslanec a  místopředseda výboru pro zdravotnictví (KDU-ČSL) 
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Obrázek 1 Převod krajských nemocnic na neziskové 

   

Zdroj: ČT1, Události 23.4.2016 

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo návrh zákona a v září 2016 i bez dosažení 

konsenzu s některými koaličními partnery předalo návrh Legislativní radě vlády. 

Přepracovaný návrh byl oproti původnímu rozšířen po dohodě s klíčovými vysokými 

školami o úpravu tzv. univerzitních nemocnic, která byla směřována na fakultní 

nemocnice. Naopak nebylo už zahrnuto Ministerstvem financí kritizované osvobození 

od daně z příjmu nebo ručení státu za závazky veřejných neziskových zdravotnických 

zařízení. V případě udělování souhlasu Ministerstva zdravotnictví se zápisem veřejných 

neziskových zdravotnických zařízení do obchodního rejstříku ministerstvo ustoupilo jen 

částečně, kdy zachovalo vyloučení právního nároku na zápis, ale umožnilo soudní 

přezkoumání rozhodnutí.  

Legislativní rada vlády „doporučila vládě tento zákon neschválit“ (Legislativní rada 

vlády 2016), což ministr zdravotnictví Němeček interpretoval jako „pokud já vím, tak 

legislativní rada vlády návrh zákona neodmítla. Má k němu nějaké drobné legislativní 

výhrady a s těmi problém nemáme“(P28). I nově nastoupivší ministr Ludvík pokračoval 

v prosazování zákona v jeho aktuální podobě a stanovil si ho jako jednu z pěti hlavních 

priorit, přesto ho o dva týdny později stáhl z programu jednání vlády108. Důvodem byl 

přetrvávající nesoulad mezi koaličními partnery ohledně předkládaného návrhu. Ve 

vládě se k němu sešlo sedmdesát připomínek, nejvíce jich bylo od zástupců ANO. 

Návrh ministr financí označil za „komický“ a vyjádřil naději, že už ho ministr 

 
108 Záznam z jednání schůze vlády České republiky konané 14. prosince 2016 dostupné (Čj. 2289/16) (45. 
schůze) 
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zdravotnictví znovu nepředloží. Ten naopak prohlásil „návrh předložím co nejdřív, je to 

vládní priorita“ a avizoval, že pokud koaliční partnery nepřesvědčí, má v záloze ještě 

jinou variantu návrhu. (Neprašová 2016)  

Hned v úvodu posledního volebního roku 2017 došlo k výrazné změně navrhované 

politiky, kdy byl návrh zúžen pouze na univerzitní nemocnice. Na novém návrhu se 

podařilo ministrovi zdravotnictví dosáhnout určitého konsenzu s ministrem financí 

"domluvili jsme se, že urychleně předložíme zákon o univerzitních nemocnicích. Zatím 

se to tedy bude týkat těch, které jsou přímo řízené. Řekněme, že to byl kompromis, kdy 

boj byl tuhý a obě dvě strany z něčeho ustoupily". (AKT7) Ministr Ludvík se i zavázal 

v rekordně krátké době nový zúžený návrh zákona opětovně předložit „já vás můžu 

ujistit, že já do konce února ten zákon o těch univerzitních nemocnicích do 

vlády…určitě předložím, protože jaksi je to jedno významný řešení, který může pomoci 

jak ve výchově mladých lékařů, tak i v té ekonomické situaci těch nemocnic, která v 

mnoha směrech není růžová (PRIM4).“ Do zkráceného připomínkového řízení zaslalo 

Ministerstvo zdravotnictví zákon už začátkem února109. V podstatě šlo o část 

předchozího návrhu zákona o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních, která 

byla věnována univerzitním nemocnicím.  

Podle původního návrhu zákona o veřejných zdravotnických organizacích mělo dojít 

k přeměně 30 zařízení na univerzitní nemocnice. Upravený návrh zákona by nově 

ovlivnil jen 15 zařízení110, zejména fakultních nemocnic a specializovaných zařízení 

(jako např. Institut klinické a experimentální medicíny v Praze či Masarykův 

onkologický ústav). Zároveň už návrh nezahrnul sporné body jako osvobození od daní 

nebo garanci smluv s pojišťovnami. I přes tyto změny v návrhu Ministerstvo financí 

zaslalo cca 50 připomínek. ČLK zase kritizovala, že Ministerstvo zdravotnictví nový 

návrh nekonzultuje. Lékařský odborový klub111 (P29) nebo někteří politici112 (CR11) 

 
109 2.února 2017 
110 Na univerzitní nemocnice se měla změnit tato zařízení - Institut klinické a experimentální medicíny v 
Praze, Masarykův onkologický ústav, pražské Nemocnice Na Bulovce a Nemocnice Na Homolce, 
Thomayerova nemocnice v Praze, Ústav pro péči o matku a dítě v Praze a dále devět fakultních 
nemocnic Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Brno, Hradec Králové, Královské 
Vinohrady Praha, Olomouc, Ostrava, Plzeň, U svaté Anny Brno, Motol v Praze.  
111 Viz předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel. 
112 Např. nezávislá senátorky Alena Dernerová v rozhovoru pro ČRo Radiožurnál v pořadu Dvacítka 
Radiožurnálu. 
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měl výhrady k rychlému způsobu projednávání113 (ZN4) a Asociace českých a 

moravských nemocnic (AČMN 2017) ho ve svém stanovisku označila za nekoncepční.  

Návrh začal být upravován a formován celou řadou ústupků zejména Ministerstvu 

financí, které zaslalo na padesát zásadních připomínek a poukazovalo na dopad na státní 

rozpočet, který by přišel o plánované výnosy z prodeje majetku tří fakultních nemocnic 

ve výši dvou miliard. Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo na dva zásadní body. 

Prvním byla transformace pouze fakultních nemocnic, na což tlačili i děkani lékařských 

fakult, kteří vyžadovali, aby univerzitními nemocnicemi byly jen víceoborové 

nemocnice. Konečná verze návrhu zákona proto měla mít dopad pouze na 10 

zdravotnických zařízení. Ze seznamu tak vypadl například Masarykův onkologický 

ústav. Druhým sporným bodem bylo ručení státu za univerzitní nemocnice, které se 

měly stát nestátními subjekty. I na tomto bodu ministr zdravotnictví netrval, pokud by 

byla problematika případné ekonomické pomoci řešena jiným způsobem (E151) a uvedl 

„ministerstvo financí je ochotno sloužit jako financující instituce, to znamená, že je 

ochotno (nemocnice) oddlužit“ (AKT8). Ministerstvo financí však rámování pomoci 

jakožto oddlužení odmítalo „jednalo se pouze o tom, že by si nemocnice mohly brát 

úvěr ze státní pokladny na provozní financování, který by ale musely vrátit. Dlužily by 

státu“ (AKT8). 

Návrh zákona měl podporu univerzit, protože měl umožnit lékařským fakultám větší 

podíl na rozhodování ve fakultních nemocnicích, s nimiž spolupracují. „Jsme rádi, že 

návrh zákona leží na stole a že jsou tam klíčové věci, které jsme požadovali.“ (rektor 

UK Tomáš Zima; P30) Souhlas s aktuálním zněním vyjádřili i představitelé zdravotních 

pojišťoven. „Zákon v poslední době prodělal velmi rychlý a pozitivní vývoj a v tuto 

chvíli neobsahuje žádné pro nás nepřijatelné body. Věřím, že posílí nezávislost a vlastní 

zodpovědnost managementu těchto velkých ekonomických celků.“ (Prezident Svazu 

zdravotních pojišťoven ČR Ladislav Friedrich; ZN6) „S návrhem zákona jsme se 

podrobně seznámili a nemáme žádné zásadní připomínky.“ (ředitel VZP Zdeněk 

Kabátek; ZN6) 

S návrhem zákona ale nesouhlasily odbory a vyjádřily vůli na legislativní normě 

spolupracovat. „Co se týká univerzitních nemocnic, tam jsme ve shodě se 

 
113 Zdravotnické noviny to nazvaly „legislativním sprintem“. 
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zaměstnavateli – jsme proti této normě. Ta nám v této fázi nevyhovuje – nemyslíme si, 

že je to v pořádku. Samozřejmě je to na rozhodnutí vlády, ale náš nesouhlas je závažný, 

a to nejen z důvodů procesních, ale také z důvodů věcných….Jsme připraveni v případě, 

že vláda pustí tento dokument dále, podílet se na jeho precizaci, protože v tomto případě 

by nemělo dojít k tomu, že se situace oproti současnému stavu jakkoliv zhorší.“ 

(předseda ČMKOS Josef Středula; ZN5) Unie zaměstnavatelských svazů upozorňovala 

na legislativní nesoulad. „Prohlubuje se rozpor v právním řádu ČR, což trvá od zrušení 

zákona č. 20/1966 Sb, o péči o zdraví lidu114. Nemocnice, které nebudou univerzitní, 

budou nadále zahrnovány mezi „poskytovatele“, aniž by se rozlišovalo mezi ambulancí 

jednoho lékaře a krajskou nemocnicí, z nichž řada je větší než některé navrhované 

univerzitní nemocnice.“ (prezident UZS Jiří Horecký; ZM2) Také ČLK se vyjadřovala 

proti zákonu odmítavě a kritizovala, že se zákon omezil jen na univerzitní nemocnice. 

„Proto Česká lékařská komora podporovala závazek vlády přijmout zákon o 

neziskových nemocnicích. Bohužel vláda ten zákon nezvládla připravit. Ten zákon byl 

připravený diletantsky a dnes vlastně už se o něm vůbec nehovoří.“ (prezident České 

lékařské komory Milan Kubek; CT8) Od zákona se odvrátila i KSČM, která kritizovala 

zúžení zákona jen na fakultní nemocnice a poukazovala na riziko rozprodání majetku, 

zejména pozemků, které tyto nemocnice vlastní. „To je právě ten problém, že nakonec 

se ten zákon smrsknul na, omlouvám se za to slovo, 10 fakultních nemocnic, které jaksi, 

které se stanou univerzitními. A problém vlastně je v tom, že v podstatě dojde tímto 

zákonem k odstátnění toho majetku, který ty nemocnice mají. A jedná se skutečně 

zhruba nebo jedná se o velké, o desítky milionů s dalším vlastně obratem milionů.“ 

(poslankyně KSČM Soňa Marková; 24CT9) 

V proudu politiky uzavíralo okno příležitostí napětí mezi koaličními partnery, 

nejviditelnější na vztahu ministra zdravotnictví a ministra financí115 (CT7). O jejich 

vztahu prezident ČLK Milan Kubek prohlásil, že „pan ministr Babiš si z pana ministra 

Němečka udělal takový terč, takového trošku fackovacího panáka. Vždycky, když se to 

hodilo, tak ho z něčeho osočil, nějak na něj zaútočil. A je otázka, jestli prostě vůbec 

osoba pana ministra Němečka byla tou nejšťastnější volbou, volbou na ministra 

 
114Zákon o péči o zdraví lidu byl zrušen v roce 2012). 
115 Vzájemné útoky v médiích začaly být osobnější, zejména ze strany ministra financí. „Koaliční smlouvu 
podepisoval koaliční partner hnutí ANO, které podepsalo spoustu věcí, s kterými pak nebyli úplně 
konformní. Zato opravdu já nemůžu.“ ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD)  
„Už pan ministr by mohl konečně začít řídit ten rezort. Už je tam 2,5 roku, neudělal tam vůbec nic, měl by 
to začít řídit jako řádný hospodář.“ ministr financí Andrej Babiš (ANO)  
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zdravotnictví“ (CR9). Koaliční strany řešily na přelomu května a června několik sporů, 

z nichž dva se týkaly zdravotnictví. Prvním případem byl protikuřácký zákon, který 

hnutí ANO ve sněmovně nepodpořilo, byť byl Ministerstvem zdravotnictví považován 

za zásadní. Při jeho opětovném předkládání ve sněmovně ministr Němeček poukázal na 

nedostatečnou spolupráci koalice, když uvedl „Doufám, že sliby platí, ale to jsme tady 

měli i předtím. V koaliční dohodě je jasně stanoveno, že o zákonu se hlasuje tak, jak 

určí ministr, který ho předkládá. A to se nestalo. Doufám, že tentokrát už do toho 

koaliční partner nehodí vidle a že ten zákon bude moci projít“. (Český rozhlas 2016) Ve 

druhém případě ČSSD i přes odpor Ministra financí odsouhlasila navýšení plateb za 

státní pojištěnce o 3,6 miliardy. Problémy v koalici ale zasahovaly i do jiných oblastí. 

V polovině června ministr financí hrozil odchodem z vlády v reakci na to, že ministr 

vnitra Milan Chovanec (ČSSD) podepsal reformu policie, se kterou hnutí ANO 

nesouhlasilo. 

Nejvíce připomínek k zákonu přišlo ze strany Ministerstva financí (cca 52 viz 

Vypořádání připomínek k materiálu s názvem Návrh zákona o veřejné neziskové 

zdravotnické organizaci) a zjevná obtížnost spolupráce ministrů snižovala šanci na 

schválení zákona v daném volebním období. To ilustruje i rozhovor ministra Němečka 

„Zadrhlo se nám to na ministerstvu financí. Jako mnoho dalších záměrů. Ten zákon je 

hotov. Myslím si, že je tentokrát napsán docela dobře. Když to vezmu z manažerského 

pohledu, tak podle něj nemocnice může dobře a efektivně fungovat. Nicméně je tady 

základní rozpor s ministerstvem financí, které zpochybňuje úplně všechny základní 

principy neziskových nemocnic, kterými se úprava odlišuje od toho, co je teď. Včetně 

toho, že by neziskové nemocnice neplatily daně. Teď jsou sice jiné starosti na politické 

scéně, ale myslím si, že bude třeba rozhodnout, co s tím, protože pustit návrh na tak 

zásadní změnu do Poslanecké sněmovny bez koaliční shody není úplně dobré.“(HN17) 

Situace se nezklidnila ani po volbách začátkem října 2016, ve kterých ČSSD ztratila 

většinu obhajovaných mandátů116. Ministr zdravotnictví doufal v prosazení zákona ve 

vládě díky převaze hlasů ČSSD a KDU-ČSL. „Věřím však, že se jej ve vládě podaří 

prohlasovat i proti vůli hnutí ANO.“(P27) Jistou měl potom podporu ve sněmovně ze 

strany KSČM117(P27). Legislativní rada vlády zákon ke schválení nedoporučila. 

Ministerstvo zdravotnictví průběh projednávání kritizovalo, že diskuse na legislativní 

 
116 Získala pouze 2 z obhajovaných 12 mandátů. 
117 „Komunisté ho [návrh zákona] ve Sněmovně podpoří.“ Soňa Marková (KSČM)  
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radě neřešila konkrétní ustanovení zákona a praktické otázky působení zákona118(ZN2), 

ale spíše akademický spor o potřebě vzniku nového typu organizace a to, zda by měly 

být spíše veřejnoprávní či soukromoprávní. 

Premiér Sobotka se v reakci na výsledek voleb i přetrvávající roztržky ve vládě nakonec 

rozhodl uklidnit situaci personální výměnou a jednou ze zasažených pozic byla i pozice 

ministra zdravotnictví. Novým ministrem se stal Miloslav Ludvík, po osmnácti letech 

první ministr zdravotnictví, který nebyl lékařem Jeho roli vnímal ministr financí spíše 

jako formální „očekávám, že zvolí jen takovou udržovací taktiku“ (AKT6). Ministru 

zdravotnictví zbýval do konce funkčního období méně než rok, což teoreticky nedávalo 

příliš prostoru pro výrazné změny v oblasti legislativy. Někteří experti poukazovali na 

to, že ministr bude mít díky své předchozí funkci ředitele nemocnice osobní zájem 

zákon prosadit119(24CT7). Sám ministr (PRIM4) v lednu v televizní debatě ujišťoval, že 

do konce ledna podá návrh zákona do vlády, protože zákon může zlepšit ekonomickou 

situaci nemocnic i přispět k lepšímu zabezpečení vzdělání lékařů.  

Blížící se konec volebního období vedl na politické scéně k tlaku na schvalování 

zejména těch zákonů, které byly přislíbeny v koaliční smlouvě. Zákon o neziskových, 

potažmo univerzitních, nemocnicích byl jedním z nich, proto byl schvalován ve 

zkráceném připomínkovém řízení. Ministr zdravotnictví zažádal o sloučení 

připomínkového řízení, o zkrácenou lhůta schvalování na 5 dní a o nevypracování RIA, 

což mu bylo schváleno. Tento postup byl řadou aktérů kritizován jako nevhodný pro tak 

stěžejní zákon, který rozhoduje o šedesátimiliardovém majetku120. „Nechápeme, jak se z 

priority vlády přijmout zákon o neziskových nemocnicích stal zákon o univerzitních 

nemocnicích. Navíc ta legislativní smršť, jakou se to děje.“ (předseda Lékařského 

odborového klubu (LOK) Martin Engel; P29) Premiér Sobotka ještě v polovině února 

zvažoval možnost schválení zákona o univerzitních nemocnicích jako reálnou121(CR10), 

 
118 Tiskový mluvčí Ladislav Šticha  
119 Tomáš CIKRT, šéfredaktor Zdravotnického deníku uvedl „pan nový ministr bude mít ty legislativní 
úkoly, o kterých tady hovořil, a tam podle mě, s čím on může pohnout, co dřív nebylo na to dávána 
taková priorita, je ten zákon o neziskových nemocnicích, nebo teď se to jmenuje zákon neziskových 
zdravotnických zařízeních, protože on jako ředitel fakultní nemocnice má zájem, aby ta část, která se 
týká univerzitních nemocnic, aby prošla“.  
120 Např. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v rozhovoru 
pro Sondy revue: pro sebevědomé zaměstnance, firemní kulturu a pracovní právo. Praha: Sondy, roč. 27, 
č. 3, 2017. ISSN 1802-906X. str.10-11 
121 Premiér Sobotka v rozhovoru pro ČRo Radiožurnál uvedl „Univerzitními nemocnicemi se budeme 
zabývat buď teď v únoru nebo na začátku měsíce března, takže bychom to také měli stihnout“.  
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i když sám ministr zdravotnictví připouštěl, že lhůty pro schválení zákona do konce 

volebního období jsou napjaté (P30).   

Překážkou pro schválení zákona se ukázaly dluhy nemocnic a rozdílný výklad domluvy, 

kterou měl ministr zdravotnictví s ministrem financí. Ministr zdravotnictví prohlásil, že 

Ministerstvo financí „je ochotno (nemocnice) oddlužit“(HN18). Ministr financí ale 

dohodu interpretoval jinak. „Jednalo se pouze o tom, že by si nemocnice mohly brát 

úvěr ze státní pokladny na provozní financování, který by ale musely vrátit. Dlužily by 

státu. Ministr Ludvík chtěl, aby si nemocnice půjčovaly od bank a ručil by za to stát, s 

čímž jsme nesouhlasili, tak jsme navrhli tuto možnost.“ (HN18) Zároveň rektoři 

požadovali řešení dluhů ještě před schválením zákona. Z deseti nemocnic, kterých se 

měl převod týkat, hospodařily ve ztrátě dvě a jejich dluhy se pohybovaly v desítkách 

milionů, resp. Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně v roce 2016 skončila se ztrátou 

231,4 miliónu.  

Po představení nové verze zákona došlo k realokaci podpory v Poslanecké sněmovně. 

Zatímco KSČM od počátku vznik neziskových nemocnic podporovala, v případě 

univerzitních nemocnic svou podporu stáhla. Návrh zákona vláda schválila v březnu 

2017. Ministr zdravotnictví svým komentářem na Twitteru rámoval schválení zákona 

jako prevenci privatizace. „Další krok k tomu, aby páteřní síť nemocnic nikdo jen tak 

nezprivatizoval.“(E152) O měsíc později prošel zákon prvním čtením v Poslanecké 

sněmovně122. KSČM se v Poslanecké sněmovně zdržela hlasování. Návrh zákona byl 

přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Ten 

v polovině června projednávání zákona přerušil až do 30. září, čímž fakticky zabránil 

tomu, aby bylo možné zákon do voleb přijmout, protože po tomto termínu už nebyla 

naplánovaná žádná schůze sněmovny.  

Ve fázi rozhodování byla potřeba dvou oken příležitostí v proudu politiky, ale obě se 

v průběhu fáze rozhodování zavřela. V prvním případě bylo možné zaznamenat zavírání 

už v roce 2014, kdy vypluly na povrch neshody mezi ministrem zdravotnictví a 

ministrem financí. Ministerstvo zdravotnictví první okno příležitostí pro zákon o 

neziskových zdravotnických organizacích nemohlo využít zejména z důvodu špatné 

konstelace v rámci proudu politiky. Druhé okno se pootevřelo při změně návrhu zákona 

 
122 Pro zamítnutí zákona hlasovalo jen 9 poslanců (5 z ODS a 2 z KSČM), proti 63 (z toho 31 z ČSSD a 24 
z ANO), 55 se zdrželo (z toho 24 z KSČM) viz 406. hlasování na 56. schůzi 25.4.2017 
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a jeho zúžení na univerzitní nemocnice. Ale ani tady ministerstvo neuspělo, tentokrát 

z časových důvodů. Hlavními promotéry byli Ministerstvo zdravotnictví a univerzity.  
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8 Diskuse 

V předchozí části jsem porovnala dva případy propojování proudů při snaze o změnu 

organizačně právního uspořádání nemocnic. Přestože si konstelace proudů byly 

podobné, vedly jednotlivé způsoby propojování k úspěchu jen v jednom případě.  

V obou případech začalo nastolování agendy bez kritické události, v prvním případě 

jako důsledek déle připravované reformy státní správy, ve druhém jako důsledek 

personální změny ve výkonné a zákonodárné moci v důsledku voleb. Klíčovým 

návrhem, který v nastolování agendy vyhrál pozornost, se stala nezisková právní forma. 

Nemocnice řešily ekonomické problémy, přestože začátkem milénia výrazně více 

ohrožovaly nemocnice existenčně a týkaly se většího počtu nemocnic. Agenda se 

v prvním případě dotýkala dvou stovek nemocnic, v roce 2014 šlo jen o přibližně necelé 

dvě desítky. V obou případech docházelo k přerámování problému a původní rámec 

ekonomických problémů byl upozaděn. 

Výrazným rozdílem mezi případy byl proud, ve kterém se začalo otevírat okno 

příležitostí. První případ odpovídal klasickému MSF, kdy se okno příležitostí otevírá 

v proudu problémů a celé nastolování agendy se odvíjí od daného problému. Špatné 

hospodaření nemocnic vyvolalo reakci ve veřejném, politickém i odborném diskurzu a 

donutilo politickou reprezentaci reagovat (viz Zpráva o zadluženosti nemocnic 2002) a 

pokusit se situaci vyřešit. Dlouhá doba reakce dala možnost promotérům mimo 

politickou arénu, aby se ujali iniciativy a do procesu vstoupili, konkrétně ČLK měla 

možnost předložit svůj návrh. To odpovídá i konceptu promotérů, jak ho popisují 

Cairney a Jones (2016), tzn. promotérů, kteří hledají vhodnou příležitost pro nastolení 

agendy, kterou považují za důležitou. Navíc se ČLK jakožto zástupce lékařů stala tzv. 

zprostředkovatelem znalostí založených na vlastní zkušenosti (Jasanoff, Martelo 2004). 

Výhodou pro ČLK byla absence ministerského či jiného návrhu a zároveň tlak na 

vládnoucí koalici, aby situaci v nemocničním sektoru řešila. To vedlo k tomu, že 

ministerstvo pověřilo poslance, aby návrh předložili jako poslaneckou iniciativu a tím 

celý proces urychlili.  

O dvanáct let později se okno příležitostí otevřelo v proudu politiky v důsledku voleb, 

tedy institucionalizované události (Birkland 1998). Situace byla pro nastolení agendy 

výrazně příznivější. Vládní koalice uvedla vytvoření legislativy už ve svém vládním 
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programu a disponovala v Poslanecké sněmovně výraznou většinou (111 hlasů oproti 

101 hlasům z roku 2002). Tato výchozí situace znemožnila ČLK uspět se stejným 

postupem jako v předchozím případě, a přestože nabídla svůj vlastní návrh, 

Ministerstvo zdravotnictví, které se stalo výrazným promotérem návrhu zákona, k jiným 

alternativám návrhu nepřihlíželo. Zpočátku se dogmatické propojování proudu jevilo 

jako nejlepší a potenciálně nejrychlejší varianta. Okno příležitosti se ale začalo do půl 

roku velmi rychle zavírat z důvodu koaličních rozporů. Ve výsledku Ministerstvo 

zdravotnictví mohlo dosáhnout úspěchu jen taktikou ústupků. Podle teorie MSF měl 

druhý případ výhodu i ve stabilním personálním obsazení, kdy se během nastolování 

agendy neměnil ministr zdravotnictví. 

S výjimkou krajských hejtmanů se promotéři i další aktéři, kteří se snažili návrhy 

ovlivnit, mezi případy příliš nelišili. Jejich pozice se v průběhu nastolování agendy 

neměnila. Ve druhém případě krajští hejtmani nehráli žádnou důležitou roli. V obou 

případech se profesní organizace snažily ovlivnit mediální i politický diskurz bez 

ohledu na to, zda s návrhem souhlasily, nebo byly jeho kritiky. Rámce, které se 

objevily, i jejich nositelé zůstali v obou případech stejní. Šlo zejména o protichůdné 

rámce „privatizace nemocnic“ versus „znárodňování“. Oba rámce zesilovaly v období 

před volbami.  

Zájmy promotérů kopírovaly jejich hodnotové nastavení a vazbu na nemocnice, na které 

cílila změna politiky. V obou případech ČSSD a KSČM prosazovaly státní vlastnictví, 

zatímco středopravá opozice prosazovala odstátnění či ponechání statusu quo. Krajští 

hejtmani (v prvním případě) i univerzity (ve druhém případě) podporovali takovou 

změnu politiky, která by jim umožnila vetší kontrolu nad nemocnicemi. Profesní 

sdružení se snažila prosadit dílčí změny, které by odpovídaly zájmům jeho členů, což 

byly např. v případě ČLK platové podmínky.  

Oba případy ve fázi nastolování agendy uspěly a návrhy zákonů byly poslány do 

připomínkového řízení. Rozdílné podmínky nastolování agendy obou případů jsou 

shrnuty v tabulce 6. 
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Tabulka 6 Fáze nastolování agendy 

  Případ první           2002-2004 Případ druhý           2014-2016 

P
ro

u
d

 p
ro

b
lé

m
ů

 

 Bez kritické události Bez kritické události 

Změna rámování problému ANO  ANO 

Rámce (důvod pro vznik nové 
právní normy) 

• špatná ekonomická situace nemocnic  

• riziko převodu nemocnic na obchodní společnosti 
(pozdější téma) 

• špatná ekonomická situace nemocnic  

• příspěvková organizace jako nevyhovující právní 
forma 

• nízké finanční ohodnocení lékařů a sester 
(pozdější téma) 

Vliv voleb na rámec ANO (senátní a krajské v roce 2004; volby do EU měly 
menší vliv) 

NE 

P
ro

u
d

 

ve
ře

jn
ýc

h
 

p
o

lit
ik

 

Možnosti řešení • příspěvková organizace (status quo) 

• obchodní společnosti (zejména a.s.) (ODS, hejtmani) 

• nová nezisková právní forma (ČLK) 

• veřejné neziskové nemocnice (vládní program) 

• neziskové nemocnice (ČLK) 

• zrušený zákon 245/2006 Sb. (KSČM) 

Hodnoty NE rozpor v politické aréně (ČSSD x ODS) NE rozpor v politické aréně (ČSSD x ODS) 

Technická proveditelnost částečně (hlavní výhrady ze strany hejtmanů) částečně (hlavní výhrady ze strany MF ČR) 

P
ro

u
d

 

p
o

lit
ik

y 

Složení sněmovny (počet 
mandátů) 

ČSSD (70), KDU-ČSL a US (31) – většina 101 hlasů 
ODS (58), KSČM (41) 

ČSSD (50), ANO (47), KDU-ČSL (14) – většina 111 hlasů 
KSČM (33), TOP09 (26), ODS (16), Úsvit (14) 

Personální změny ve výkonné a 
zákonodárné moci 

ANO (post ministra i premiéra) NE 

Kampaně zájmových skupin ANO (ČLK, Hejtmani) NE 

O
kn

o
 

p
ří

le
ži

to
st

í otevírání v proudu problémů v proudu politiky 

Důvody trvání aktivita krajů při převádění nemocnic na obchodní 
společnosti 

tlak ČSSD na udržení agendy 

Riziko zavření při nečinnosti MZ (konkrétně ministryně Součkové) rozkol v koalici mezi ČSSD a ANO 

Propojování proudů následné propojování dogmatické propojování 

Promotéři 
veřejných 

politik 

 ČLK jako iniciátor a podporovatel 
Poslanecká iniciativa 

Ministerstvo zdravotnictví (pozn. ČLK jako promotér 
neupěla) 
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I při rozhodování se zkoumané případy v řadě ukazatelů podobaly. Pokud se 

v některých lišily, pak většinou paradoxně ve prospěch druhého případu, kde se nakonec 

propojení proudů promotérům nezdařilo. V obou případech se stal nejdůležitějším proud 

politik, kde se otevřelo i zavřelo okno příležitostí, což odpovídá předpokladům fáze 

rozhodování v rámci modifikovaného MSF (Herweg 2017, Zahariadis 2016). Tato 

situace vychází z předpokladu, že pokud je koalice dostatečně silná, může 

rozhodovacím procesem protlačit návrh bez větších problémů. Zde se projevila slabina 

nedostatečné soudržnosti koalice. Ani v jednom případě neměl zákon podporu celé 

koalice, což výrazně ohrožovalo pravděpodobnost jeho schválení. V prvním případě se 

ale podařilo ČSSD nalézt podporu u opozice, konkrétně u KSČM, ke které měla 

v oblasti zdravotní politiky hodnotově blízko. Přestože touto spoluprací získala ve 

sněmovně jen jednohlasou většinu, stačilo to na schválení zákona i přehlasování dvou 

vet i přes značné výhrady oponentů zákona. Ve druhém případě se ČSSD nepodařilo 

získat v Poslanecké sněmovně žádného dalšího významného hráče a přišla o možnost 

dogmatického propojení proudů. Indikátorem klesajících šancí zákona na schválení byl i 

posun KSČM, která po zúžení návrhu na univerzitní nemocnice svou podporu zákona 

stáhla. Zcela souhlasím s autory Herweg, Huß a Zohlnhöfer (2015), že nejdůležitějšími 

faktory v proudu politik, a protože hraje hlavní roli při propojování proudů ve fázi 

rozhodování, tak i v rámci celé fáze rozhodování, jsou vládní a legislativní moc. 

Zároveň se ukázalo, že neexistence konsensu ve vládě nemusí být bariérou pro 

prosazení politiky, pokud jsou promotéři schopní získat dostatečnou podporu u opozice. 

Blížící se volby pokaždé urychlily rozhodovací proces a práci na návrhu zákona či 

schvalování zákona. Nejvíce to bylo zřetelné ve druhém případě, kdy Ministerstvo 

zdravotnictví předkládalo návrh po připomínkovém řízení zkráceném na pouhých pět 

pracovních dní a bez RIA. 

V obou případech došlo k personální změně na ministerské pozici a nově jmenovaní 

ministři měli jen málo času na změnu. Byli zvoleni v listopadu (Rath), resp. v prosinci 

(Ludvík) a do nacházejících podzimních voleb jim zbývalo přibližně deset měsíců. 

Přesto ministr Rath svým dogmatickým propojováním proudů uspěl v rozhodovacím 

procesu a návrh zákona byl schválen. Ministr Ludvík ztratil čas stažením zákona a 

předložením nového, který se týkal už jen univerzitních nemocnic. 
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Potvrdil se zde Zittounův (2016) předpoklad, že úspěšnější promotéři mají obvykle lepší 

přístup k tvůrcům politik. Ilustrativním případem je postup Davida Ratha jako 

prezidenta ČLK, tedy autora zákona, na pozici ministra zdravotnictví, kdy se dostal do 

pozice rozhodovatele a využil svou pozici pro dogmatické propojování proudů ve fázi 

rozhodování. Ve druhém případě vazby mezi promotéry z ČLK a politiky byly výrazně 

slabší, což vedlo k jejich velmi omezené možnosti ovlivňování návrhu. S vazbami na 

politiky si polepšily univerzity a univerzitní nemocnice, kdy oba ministři z druhého 

sledovaného období před nástupem do funkce vykonávali funkci ředitele fakultní 

nemocnice. Pozice ministrů ale nebyla dostatečně silná, aby zákon mohli prosadit. 

Návrh prošel jen prvním čtením.  

V obou případech hrála důležitou roli konstelace aktérů, která se rozhodování snažila 

ovlivnit. Aktéři mimo orgány státní správy se v daných případech výrazně nezměnily, 

ale lišila se jejich pozice vůči navrhované politice. Viditelným příkladem je ČLK, která 

v prvním případě byla de facto navrhovatelem politiky, zatímco v druhém případě se jí 

nedařilo proces změny politiky ovlivnit. V prvním případě byla její podpora 

navrhovaného zákona a Ministerstva zdravotnictví velmi viditelná. Ve druhém 

navrhovaný zákon kritizovala i se zdůvodněním, že nebylo přihlédnuto k jejímu návrhu. 

V obou případech se ČLK snažila v návrzích prosadit zájmy lékařů, které zastupuje. 

Dalším aktérem mimo státní správu byly odbory, které první návrh podporovaly 

výrazně více než ve druhém případě.  

Navzdory lepším výchozím podmínkám druhý případ ve fázi rozhodování neuspěl. 

Rozdílné podmínky viz tabulka 7. 
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Tabulka 7 Fáze rozhodování 

  Případ první       2004-2006 Případ druhý       2016-2017 

P
ro

u
d

 

p
ro

b
lé

m
ů

 

Změna rámování problému ANO  ANO 

Rámce v průběhu rozhodování • riziko převodu nemocnic na obchodní společnosti 

• příspěvková organizace jako nevyhovující právní 
forma 

• riziko privatizace nemocnic 

• nedostatek lékařů a sester 

Vliv voleb na rámec NE  ANO (senátní a krajské 2016, poslanecké v roce 2017) 

P
ro

u
d

 v
e

ře
jn

ýc
h

 

p
o

lit
ik

 

Možnosti řešení • nová nezisková právní forma (sněmovní tisk 810) 

• nepředložený návrh krajských hejtmanů 

• nová nezisková právní forma (staženo) 

• univerzitní nemocnice (sněmovní tisk 1054) 

Hodnoty NE rozpor v politické aréně (i v koalici), ale podpora 
od opozice 

NE rozpor v politické aréně (i v koalici) 

Technická proveditelnost částečně (problém povinné změny právní formy) částečně (problém ručení za dluhy nemocnic, daňových úlev, 
cílové skupiny organizací – většina výtek byla zapracována) 

Taktiky prosazování ústupky, manipulace, symboly, hraní na city ústupky (výrazné změkčování návrhu) 

P
ro

u
d

 p
o

lit
ik

y 

Složení sněmovny (počet 
mandátů) 

ČSSD (70), KDU-ČSL a US (31) – většina 101 hlasů 
ODS (58), KSČM (41) 

ČSSD (50), ANO (47), KDU-ČSL (14) – VĚTŠINA 111 hlasů 
KSČM (33), TOP09 (26), ODS (16), Úsvit (14) 

Personální změny ve výkonné a 
zákonodárné moci 

ANO (post ministra i premiéra) ANO (post ministra) 

Kampaně zájmových skupin ANO (hejtmani, profesní asociace, ČLK, nemocnice) 
Petiční akce pro i proti 

NE 

Využití veta ANO (Senát, prezident) NE 

O
kn

o
 

p
ří

le
ži

to
st

í otevírání v proudu politiky v proudu politiky 

Důvody trvání aktivita krajů při převádění nemocnic na obchodní 
společnosti 

tlak ČSSD na udržení agendy 

Riziko zavření NE Rozkol v koalici mezi ČSSD a ANO 

Způsob propojování proudů dogmatické pověření 

Promotéři  Ministerstvo zdravotnictví (výrazná role Davida Ratha) Ministerstvo zdravotnictví 
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Závěr 

Ve své práci jsem se zaměřila na širší kontextuální změny, které vedly k tlakům na 

změnu organizačně právní formy nemocnic a které můžeme mapovat už od změny 

společenského systému v devadesátých letech. Mým cílem bylo vysvětlit, co vedlo k 

odlišným výsledkům snah o změny organizačně právního uspořádání nemocnic v letech 

2006 a 2017. Protože modifikovaný MSF (Herweg 2017, Zahariadis 2015) se ukázal 

jako vhodný teoretický koncept pro studium nastolování agendy a rozhodování i 

v jiných oblastech, než původně zamýšlel její autor (Kingdon 2011), rozhodla jsem se 

ho využít pro případ českých nemocnic. Kvalitativní design výzkumu v podobě 

případové studie má svoje omezení pro možnost generalizace, přesto nabízí lepší 

možnost porozumění reformním procesům v českém nemocničním sektoru v novém 

miléniu.  

V práci se mi podařilo nalézt odpovědi na všechny výzkumné otázky. Jako 

nejvýznamnější rozdíl v nastolování agendy jsem identifikovala způsob otevírání okna 

příležitostí. První případ odpovídal tradičnímu scénáři MSF, kdy se okno příležitostí 

otevírá v proudu problémů, zatímco ve druhém případě došlo k otevírání v proudu 

politiky. Důvodem byly v prvním případě větší ekonomické problémy nemocnic, 

turbulentní změny v oblasti nemocničního sektoru v souvislosti s převodem nemocnic 

na nově zřízené kraje, chybějící návrh veřejné politiky, která by v rychlém čase mohla 

na problémy zareagovat. Proto zde existoval jen minimální potenciál pro otevírání 

v jiném proudu. Ve druhém případě se okno příležitostí otevřelo v proudu politiky, 

protože agenda nemocnic byla uvedena už ve vládním programu a zároveň vládnoucí 

koalice získala v Poslanecké sněmovně výraznou většinu. Proud politiky zde hrál 

výraznější roli než proud problémů. Dominance proudu vytvářela podmínky pro to, kdo 

má potenciál stát se významným promotérem a znemožnilo ČLK zopakovat úspěch při 

prosazení svého návrhu zákona.  

Dalším důležitým rozdílem byly sdílené hodnoty v Poslanecké sněmovně. To se 

projevilo při ztrátě konsensu v rámci koalice pro otázku právní formy nemocnic, kdy 

v prvním případě vládnoucí strana našla spojence u opozice. Ve druhém případě se jí 

nepodařilo stejný postup zopakovat.  
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Na druhou výzkumnou otázku o důvodech otevírání oken příležitostí v jednotlivých 

fázích jsem částečně odpověděla v předchozí části. Výsledky zkoumání nastolování 

agendy přinesly zajímavá zjištění, kdy se okna příležitostí otevřela v daných obdobích 

v rozdílných proudech (viz výše). Ve fázi rozhodování k žádnému překvapení nedošlo a 

potvrdil se předpoklad řady autorů (Zohlnhöfer, Herweg, Rüb 2015, Zahariadis, 

Exadaktylos 2016), že v této fázi je nosným proudem proud politiky. Oba případy 

splňovaly předpoklad pro dané otevírání okna příležitostí díky složení sněmovny, 

přestože ve druhém případě se okno začalo rychleji zavírat.  

Třetí výzkumná otázka směřovala na propojování proudů v daných případech 

v rozdílných fázích politického cyklu. Ve fázi nastolování agendy došlo v prvním 

případě k následnému propojování proudů, což je typický způsob pro propojování 

v proudu problémů a vychází z následného vyhledávání řešení pro identifikovaný 

problém. Ve druhém případě došlo k dogmatickému propojování, které bylo zřetelné 

zejména v prvních měsících nastolování agendy. Tento způsob umožňovala převaha 

koalice v Poslanecké sněmovně i existence agendy v programovém prohlášení, který 

tlačil alespoň formálně koalici k jeho naplnění. Ve fázi rozhodování se situace změnila. 

V prvním případě převládlo dogmatické propojování díky dvěma faktorům. Prvním 

bylo navzdory rozpadu koaliční podpory získání podpory opozice, díky které promotér, 

Ministerstvo zdravotnictví, získal v Poslanecké sněmovně většinu potenciálních 111 

hlasů pro zákon. Druhým byla pozice samotného ministra, kterým se stal ex-prezident 

ČLK, tedy zájmové organizace, která zákon navrhla a celou dobu podporovala. 

Ve druhém případě možnosti v proudu politik slábly a promotér, opět Ministerstvo 

zdravotnictví, musel volit ústupkovou taktiku a jako autor návrhu se uchýlil 

k propojování pověřením. Dokazuje to i změna návrhu zákona, který Ministerstvo 

zdravotnictví zúžilo na univerzitní nemocnice.  

Poslední výzkumná otázka se zaměřila na aktéry. Mezi dvěma případy nedošlo ke 

změně v aktérech samotných, s výjimkou nového politického hnutí ANO, které se hned 

v prvních volbách prosadilo na politické scéně s druhým nejvyšším počtem získaných 

hlasů. Rozdíly můžeme ale vysledovat v podpoře aktérů. Z podporovatelů v prvním 

případě se stávali ve druhém případě kritici a naopak, přestože návrh politiky se 

v základních rysech stále týkal neziskové formy nemocnic. Tyto změny se dotýkaly 

nejen samotné politické scény (např. ODS či KSČM), ale i profesních sdružení (např. 
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ČLK). Změny v pozicích reagovaly na potenciální dopady navrhované veřejné politiky 

na dané aktéry. Za nejdůležitější změnu v pozici aktérů považuji postavení koalice a její 

soudržnost. Souhlasím s autory konceptu MSF, a i v mé analýze se prokázalo, že ve fázi 

rozhodování je nejdůležitější proud politik a pokud má promotér politiky dostatečnou 

podporu zákonodárců a dostatek času, je schopen veřejnou politiku prosadit bez ohledu 

na odpor ostatních aktérů.  

V závěru bych se vrátila ke své hlavní výzkumné otázce a pokusila se shrnout, proč 

nedošlo v oblasti legislativně právního uspořádání nemocnic ke změnám strukturálním, 

ale pouze k inkrementálním. Jako hlavní faktor umožňující změnu vidím nastavení 

proudu politiky. Ve fázi nastolování agendy je významným, i když ne jediným, 

faktorem pro úspěšné ukončení propojování proudů. Ale ve fázi rozhodování je 

stěžejním faktorem pro úspěšné propojení proudů, a tedy pro dotažení procesu změny 

veřejné politiky ke zdárnému konci. Bez jeho příznivého nastavení není možné proudy 

propojit v okně příležitostí. V konkrétním případě českých nemocnic se hlavní bariérou 

úspěšné změny stalo nastavení proudu politiky, zejména velké rozdíly v hodnotovém 

nastavení aktérů, které vedly k jejich nízké kompetenci ve slaďování odlišných náhledů, 

hledání konsensu a uplatňování účinných způsobů komunikace a spolupráce napříč 

politickými stranami, resorty, veřejným a občanským sektorem, odborníky, praktiky, 

politiky a úředníky a snižovalo jejich vnímavost k dlouhodobějším důsledkům 

aktuálních rozhodnutí. Koalice nebyla schopna najít shodu ohledně dané politiky, což 

vedlo k zavírání okna příležitostí i častějším úpravám veřejné politiky formou ústupků 

(ať už šlo o rozšiřování seznamu dotčených nemocnic nebo zúžení cílové skupiny 

návrhu). Absence konsensu vedla zase k prodlužování schvalovacího procesu (formou 

obstrukcí nebo vetování) a v prvním případě k situaci, kdy i schválená politika byla 

v dalším volebním období zrušena bez reálného dopadu na nemocniční sektor. 

Strukturální změny nelze provádět bez shody na politické scéně, která by vedla 

k udržitelnosti schválené politiky. 

Přestože nedošlo ke strukturálním změnám, nemocniční sektor zaznamenal řadu 

inkrementálních změn, které ale byly důsledkem živelných akcí a de facto šlo o změny 

„zdola nahoru“, kdy např. převádění nemocnic na obchodní, zejména akciové 

společnosti, bylo výsledkem činnosti krajů, které se tak snažily řešit ekonomickou 

situaci nemocnic.  
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Nedotažené strukturální změny jsou výsledkem slabé pozice státu a v našem případě 

Ministerstva zdravotnictví, které umožnilo pomalý proces schvalování a vstup silných 

hráčů, a navíc dlouhodobě trpí častými personálními změnami. Zároveň současný 

institucionální rámec je nedokonalý pro provedení silných rozhodnutí a dává prostor pro 

oportunní chování. Od poslední snahy uběhlo celé volební období a aktéři se k otázce 

organizačně právní formy nemocnic už nevrátili, přestože kritizovaná forma 

příspěvkové organizace stále přetrvává.   
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Summary 

The Czech Republic experienced a significant transformation of health care as a 

consequence of society-wide changes which started thirty years ago. My thesis aims to 

the Czech health care system and targets Czech hospitals after 2000. There were several 

attempts to change the organisational-legal form of hospitals. Still, just two of them 

succeeded to enter the decision-making phase in parliament, and only one led to the 

successful approval of the Act. 

The main aim of the thesis is to identify contextual factors of success or failure of 

efforts to change the organisational and legal form of hospitals. I use the Multiple 

Stream Framework to explain how different streams (policy, politics and problem 

stream) couple and open a policy window for policy change. I chose modified MSF 

(Herweg 2017), which broadens the concept by including agenda-setting as well as the 

decision-making process and offers two coupling processes. Comparing two cases of the 

policy process, I identified the factors causing closing the window before the agenda is 

set.   

My methodology reflects the qualitative nature of the research, like the majority of MSF 

studies (cf., Jones et al. 2016, Rawat and Morris 2016) because it seems to be more 

appropriate to capture peculiarities of our cases. I adopted a case study design (Gerring 

2006, Yin et al. 2018) intending to gain in-depth insight into the policy process 

surrounding the new organisational-legal form of hospitals within two periods in the 

new millennium. Thus, I designed the case study as diachronic. I choose and examine 

two cases, one successful and one unsuccessful, in two respective periods during which 

the change aimed at the non-profit form of hospitals. Followed the policy cycle and the 

Herweg´s (2017) MSF modification, I divided both periods into agenda-setting and the 

decision-making phase. The first period is related to a successful attempt.  It covers 

January 2002 – May 2006. The second period is related to a most matured unsuccessful 

case and covers January 2014 – June 2017. I collected data during spring 2019 through 

content analysis of media, legislative documents and other types of documents like a 

press release or official statement of involved actors (e.g. Czech Medica Chamber, 

Association of Czech and Moravian Hospitals). 



   

114 

 

Concerning the results, in either case, the change did not respond to a focusing event. 

However, in both cases, public policy or health policy was undergoing changes that had 

an impact on the financial situation of hospitals. The window of opportunities in the 

agenda-setting phase opened up in different streams. The window in the first case began 

to open up in the problem stream as a result of identifying hospital debts as a public 

policy issue within political and media discourse. Ten years later, the preconditions for 

change appeared in the stream of politics because of the composition of political 

representation in the Parliament and a political will to make the change. 

The actors and entrepreneurs in both cases remained almost the same. The difference 

lied in the formation of new political parties, one coalition and one opposition party, in 

the latter case. The new member of the coalition decreased the cohesion of the 

government in the second case and made the coupling more difficult. Strategies for 

influencing coupling streams remained similar. The most prominent two actors were the 

Ministry of Health and the Czech Medical Chamber as significant entrepreneurs. In both 

cases came up with their proposals. While in the first case, there was an agreement, and 

the Ministry took over the proposal of the Czech Medical Chamber as its own, in the 

second case, no similar cooperation was achieved. The second case differed by the 

significant involvement of universities, as the bill focused more heavily on university 

hospitals. 

In addition to the above, other entrepreneurs, especially professional organisations, have 

come into play by commenting on draft laws or by trying to frame efforts to change 

organisational and legal arrangements in the media or political sphere. 

In the decision-making phase, a politics stream proved to be a principal stream to open 

or close the window of opportunity because a coalition used power to push through their 

proposal. Both cases fulfil the prerequisite to obtain majority support in the Chamber of 

Deputies. In the first case, the composition of the Chamber of Deputies made it possible 

to overvote the Senate and presidential veto, even though the bill had undergone 

significant changes, which were criticised by the expert community. In the second case, 

policy entrepreneurs did not manage to take advantage of the opened window of 

opportunities. It closed in the politics stream due to the disagreements within the 

coalition and the forthcoming elections. 
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The important factor affecting the streams coupling were elections, whether to regional 

councils or Parliament. With the upcoming elections, media and political discussions 

began to intensify, and the framing of the policy escalated. In the first case, the regional 

elections influenced the framing already during agenda-setting. In the second one, 

parliamentary elections only touched the decision-making phase. In addition, the 

upcoming elections have always led to efforts to speed up approval processes. These 

efforts were more evident in the second case when the proposal was submitted to the 

Chamber of Deputies after a comment procedure abridged to five days and without the 

RIA.  

Another key factor was the importance of the position of policy entrepreneurs and their 

links to the political representation. 
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ZOHLNHÖFER, R., HUß, Ch. (2016) How Well Does the Multiple-Streams 

Framework Travel? Evidence from German Case Studies. In ZOHLNHÖFER, R., HUß, 
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HN16 15.02.2006 Krajský kompromis 
Hospodářské 
noviny Press (ph) 4 

HN17 17.06.2016 SPOČÍTÁME LÉKAŘE 
Hospodářské 
noviny Press 

Markéta Šrajbrová, Luboš 
Kreč 14 

HN18 27.02.2017 

Univerzity chtějí vliv 
v nemocnicích, bojí 
se ale dluhů 

Hospodářské 
noviny Press Markéta Šrajbrová 3 

LN1 31.05.2002 
Dejte nemocnicím 
zákony 

Lidové 
noviny Press Jiří Schlanger 1 

LN2 14.06.2002 

Fišerův náměstek 
privatizuje 
nemocnici, která ho 
zaměstnává 

Lidové 
noviny Press Petr Kučera 1 

LN3 11.04.2003 

Součková varuje 
kraje před změnami 
v nemocnicích 

Lidové 
noviny Press trk 5 

LN4 07.07.2003 

Ministryně 
Součková chystá 
novelu zákona, 
která nedává smysl 

Lidové 
noviny Press Petr Kučera 5 

LN5 18.03.2004 

ODS chce zavést 
osobní účty 
pacientů 

Lidové 
noviny Press Petr Kučera 2 

LN6 02.10.2004 

Soukromí lékaři 
vyčítají Rathovi, že 
jedná neeticky 

Lidové 
noviny Press Petr Kučera 4 

LN7 09.10.2004 
Vláda chce krajům 
"sebrat" nemocnice 

Lidové 
noviny Press Václav Drchal, Petr Kučera 1 

LN8 15.07.2005 Rath varuje před Lidové Press čtk 4 
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privatizací noviny 

LN9 26.07.2005 
Nemocnice ušetří 
Kutné Hoře miliony 

Lidové 
noviny Press čtk 4 

LN10 09.12.2005 

V základní síti může 
být jen sto 
nemocnic 

Lidové 
noviny Press čtk 4 

LN11 21.12.2005 
Lidovci: Rathův 
inzerát je lež 

Lidové 
noviny Press JAN KUBITA 4 

LN12 07.01.2006 
Rath bojuje přes 
inzeráty 

Lidové 
noviny Press PETR KUČERA 2 

LN13 15.02.2014 

Ekonomika 
zdravotnictví 
utáhne 

Lidové 
noviny Press 

Svatopluk Němeček, 
Veronika Rodriguez a 
Martin Zvěřina 11 

LN14 15.05.2015 
Zdravotnictví je 
opět v koaliční bitce 

Lidové 
noviny Press 

MARCELA ALFÖLDI 
ŠPERKEROVÁ 2 

LN15 09.10.2015 
Skončí pacientům 
právo volby? 

Lidové 
noviny Press 

MARCELA ALFÖLDI 
ŠPERKEROVÁ 13 

MT 04.10.2016 

Němeček: zajistíme 
levnější léky, 
prosadíme 
neziskové 
nemocnice! Co na 
to koaliční partneři? 

Medical 
Tribune Press Marta Šimůnková 6 

MF1 15.01.2003 
Region čekají 
změny zdravotnictví 

Mladá fronta 
DNES Press (šor, ned) 2 

MF2 09.04.2003 
Kraj chce ušetřit na 
platech zdravotníků 

Mladá fronta 
DNES Press PAVEL DOSOUDIL 2 

MF3 19.10.2005 

Při vytváření 
akciových 
společností kraj 
využije skuliny 

Mladá fronta 
DNES Press (tb) 3 

MF4 15.11.2005 
Rath útočí na 
nemocnice v kraji 

Mladá fronta 
DNES Press FRANTIŠEK J. KUBÍK 1 

MF5 22.11.2005 

Lékaři nechtějí 
přeměnu nemocnic 
na akciovky 

Mladá fronta 
DNES Press VERONIKA KAPITÁNOVÁ 1 

MF6 01.12.2005 
Bendl: Rath je první 
komunista ve vládě 

Mladá fronta 
DNES Press ZUZANA ČECHOVÁ 3 

MF7 01.12.2005 

Co v té Praze 
vymýšlejí? zlobili se 
včera šéfové 
nemocnic 

Mladá fronta 
DNES Press 

IVANA KARÁSKOVÁ s 
přispěním Veroniky 
Skálové 3 

MF8 01.12.2005 
Ubyde po návrzích 
levice nemocnic? 

Mladá fronta 
DNES Press (ula) 3 

MF9 01.12.2005 
Kolem nemocnic 
vypukl chaos 

Mladá fronta 
DNES Press ZUZANA KUBÁTOVÁ 3 

MF10 21.12.2005 

Lidovci žádají 
Sobotku, aby si 
posvítil na Ratha 

Mladá fronta 
DNES Press (kop) 2 
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MF11 06.01.2006 

Ministr Rath poslal 
na krajský úřad 
kontrolu 

Mladá fronta 
DNES Press IVANA FARYOVÁ 1 

MF12 07.01.2006 

Starosta jel 
zachraňovat 
nemocnici do 
sněmovny 

Mladá fronta 
DNES Press MARCELA JURKOVÁ 1 

MF13 10.05.2006 

Dvě věže ční nade 
všemi, jejich boj je 
skoro věčný 

Mladá fronta 
DNES Press MARTIN KOMÁREK 6 

MF14 25.01.2014 

Slibuju, že reforma 
nebude, říká ministr 
zdravotnictví 

Mladá fronta 
DNES Press (lep) 5 

MF15 11.11.2014 

Šest důvodů, proč 
jde Andrej Babiš po 
ministru Němečkovi 

Mladá fronta 
DNES Press Zuzana Kubátová 4 

P1 17.02.2002 
Z nemocnic chtějí 
akciové společnosti Právo Press Václav Pergl 6 

P2 13.05.2002 
Budou z nemocnic 
akciovky? Právo Press Tomáš Julínek 17 

P3 24.05.2002 
Senátor Julínek 
zakládá akciovky? Právo Press Jiří Schlanger 19 

P4 10.03.2004 

V karlovarské 
nemocnici chystají 
stávku Právo Press Rudolf Voleman 12 

P5 05.10.2004 

ČSSD: cílem je 
porazithejtmana 
Bendla Právo Press Jana Dolečková 13 

P6 10.02.2005 

Klaus odmítl zákaz 
privatizace 
nemocnic Právo Press Václav Pergl 2 

P7 07.07.2005 
Co nás čeká a 
patrně nemine Právo Press David Rath 14 

P8 15.07.2005 

Rath důrazně 
varoval kraje, aby 
neprivatizovaly 
nemocnice Právo Press Václav Pergl 4 

P9 19.07.2005 
Z nemocnic budou 
akciové společnosti Právo Press Radim Kijonka 10 

P10 19.07.2005 

Schválili změnu 
právní formy 
nemocnic Právo Press Rudolf Prchal 10 

P11 02.08.2005 

Ministryně 
Emmerová by měla 
své návrhy upravit Právo Press (jn, ČTK) 4 

P12 01.09.2005 
Liberecký kraj stihl 
založit akciovky Právo Press Barbora Silná 10 
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P13 08.10.2005 

Předmětem 
podnikání 
zprivatizovaných 
nemocnic je 
truhlářství i čištění 
textilu Právo Press Jiří Růžička 6 

P14 14.12.2005 

Ve Sněmovně 
divoká hádka kvůli 
nemocnicím Právo Press Václav Pergl 2 

P15 14.12.2005 Čtvrtá cenová Právo Press Pavel Verner 9 

P16 22.12.2005 

Kalousek se 
pohádal s Rathem o 
inzerát Právo Press (ada, nig) 4 

P17 02.01.2006 

Soud neschválil 
transformaci 
nemocnic Právo Press (ČTK) 2 

P18 12.01.2006 

Parazity ve 
zdravotnictví chci 
vymýtit, Právo Press Václav Pergl 15 

P19 14.01.2006 
Premiér a Rath se s 
hejtmany nedohodli Právo Press Václav Pergl 2 

P20 24.01.2006 

Hejtmani dodají 
zákon o 
neziskových 
nemocnicích Právo Press (kk, čtk) 2 

P21 25.01.2006 

Hejtman Bradík: 
návrh zákona je 
protiústavní Právo Press Jiří Bednář 12 

P22 15.02.2006 

Hejtmani chtějí 
změny v 
neziskovkách Právo Press (kk) 4 

P23 15.03.2006 

Leták ODS pobouřil 
starostu, chce 
otevřít obecní 
lékárnu Právo Press Jiří Růžička 4 

P24 07.04.2006 
Rath podepsal 
petici opozice Právo Press   13 

P25 28.04.2006 

ODS: Po volbách 
zrušíme zákon o 
neziskových 
nemocnicích Právo Press Václav Pergl 5 

P26 03.07.2014 

V nemocnicích 
chybějí stovky 
lékařů Právo Press Václav Pergl 8 

P27 10.10.2016 

Zákon má zabránit 
privatizaci státních 
nemocnic Právo Press Jiří Novotný 11 

P28 25.11.2016 

Neziskové 
nemocnice radou 
vlády neprošly Právo Press (per) 4 
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P29 14.02.2017 

Zaměstnavatelé i 
odbory odmítli 
zákon o 
univerzitních 
nemocnicích Právo Press (per, ČTK) 5 

P30 25.02.2017 

Rektoři jsou pro 
přeměnu fakultních 
nemocnic Právo Press (ČTK, sp) 2 

R 09.02.2006 RATHŇV SEZNAM Reflex Press MICHAL KOMÁREK 66 

TM1 07.08.2005 

Zdržení zákona o 
veřejných 
neziskových 
nemocnicích 

TEMPUS 
Medicorum Press Martin Kunštek 3 

TM2 16.11.2005 

Proč LOK-SČL 
vyhlásil petiční akci 
za podporu přijetí 
zákona o veřejných 
neziskových 
ústavních 
zdravotnických 
zařízeních 

TEMPUS 
Medicorum Press MUDr. Milan Kubek 21 

TM3 23.03.2006 

Jakou hru hraje 
prezident zubařů 
Pekárek? 

TEMPUS 
Medicorum Press   11 

TM4 10.03.2014 

Budu bojovat za 
férové financování 
zdravotnictví 

TEMPUS 
Medicorum Press Michal Sojka 4 

TM5 21.07.2014 
Koalice jednala se 
zdravotníky 

TEMPUS 
Medicorum Press Redakce 3 

TM6 14.09.2015 

České zdravotnictví 
není dostatečně 
transparentní 

TEMPUS 
Medicorum Press Redakce 11 

ZN1 30.09.2005 
Levice slavila 
úspěchy 

Zdravotnické 
noviny Press Adéla Daňhová 6 

ZN3 16.12.2005 
Neziskovky by šly 
před soud 

Zdravotnické 
noviny Press (ada) 6 

ZN2 05.12.2016 

Zákon o 
neziskových 
nemocnicích v 
nedohlednu 

Zdravotnické 
noviny. Press fkc 1 

ZN4 20.02.2017 

Zákon o 
univerzitních 
nemocnicích má být 
kompromisem za 
neziskovky 

Zdravotnické 
noviny. Press Filip Kůt Citores 1 

ZN5 27.02.2017 

Vláda jednala s 
odbory a 
zaměstnavateli o 
zdravotnictví 

Zdravotnické 
noviny. Press Filip Kůt Citores 1 
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ZN6 06.03.2017 

Rektoři pro zákon o 
univerzitních 
nemocnicích 

Zdravotnické 
noviny. Press fkc, čtk 2 

ZM1 26.10.2015 

KSL žádá stažení 
návrhu zákona o 
neziskových 
zdravotnických 
zařízeních 

Zdravotnictví 
medicína Press (klu) 10 

ZM2 20.03.2017 

Zákon o 
univerzitních 
nemocnicích 

Zdravotnictví 
medicína Press Petra Klusáková 4 

CR1 08.10.2004 

Vláda se snaží 
zabránit privatizaci 
nemocnic 

ČRo 1 - 
Radiožurnál Radio   7 

CR2 20.10.2005 

Rath navržen na 
nového ministra 
zdravotnictví 

ČRo 1 - 
Radiožurnál Radio   11 

 CR3 15.12.2005 

Sněmovna vrátila 
zákon o 
nemocnicích zpět 
do výborů 

ČRo 1 - 
Radiožurnál Radio   4 

CR4 04.01.2006 

Situace v 
nemocnicích ve 
Středočeském kraji 

ČRo 1 - 
Radiožurnál Radio   1 

CR5 13.01.2006 

Jednání premiéra a 
ministra 
zdravotnictví s 
hejtmany 

ČRo 1 - 
Radiožurnál Radio   1 

CR6 14.01.2006 

ODS ostře 
vystoupila proti 
ministru Rathovi 

ČRo 1 - 
Radiožurnál Radio   2 

CR7 24.01.2006 

Návrh zákon o 
neziskových 
nemocnicích 

ČRo 1 - 
Radiožurnál Radio   7 

CR8 26.06.2014 

Ministr 
zdravotnictví nejen 
o pražské 
záchranné službě 

ČRo 
Radiožurnál Radio   1 

CR9 11.11.2016 

Rozhovor s 
prezidentem ČLK 
Milanem Kubkem 

ČRo 
Radiožurnál Radio   1 

CR10 14.02.2017 

Rozhovor s 
Bohuslavem 
Sobotkou 

ČRo 
Radiožurnál Radio   1 

CR11 15.02.2017 
Rozhovor s Janou 
Dernerovou 

ČRo 
Radiožurnál Radio   1 

CT1 17.10.2004 
Privatizace českých 
nemocnic ČT 1 Television   3 

CT2 23.07.2005 

Spor o prodej 
nemocnic ve 
Středočeském kraji ČT 1 Television   1 
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CT3 12.11.2015 
Konference o 
zdravotnictví ČT 1 Television   8 

CT4 23.04.2016 
Odklad neziskových 
nemocnic ČT 1 Television   1 

CT5 12.08.2016 Ohrožený vládní slib ČT 1 Television   1 

CT6 30.08.2016 
Kampaně se 
rozjíždějí ČT 1 Television   1 

CT7 23.09.2016 
Změny v 
nemocnicích ČT 1 Television   1 

CT8 02.04.2017 
Debata o 
zdravotnictví ČT 1 Television   1 

24CT1 01.01.2006 

Jižní Čechy: 
Nemocnice budou 
fungovat jako 
příspěvkové 
organizace ČT 24 Television   4 

24CT2 23.01.2006 

Kraje předloží 
vlastní verzi zákona 
o neziskových 
nemocnicích ČT 24 Television   5 

24CT3 30.04.2006 
Situace ve 
zdravotnictví ČT 24 Television   2 

24CT4 02.05.2014 
Změny českého 
zdravotnictví ČT 24 Television   1 

24CT5 22.11.2016 
Změny v Sobotkově 
vládě ČT 24 Television   2 

24CT6 22.11.2016 
Výměna ministra 
zdravotnictví ČT 24 Television   1 

24CT7 22.11.2016 
Nový ministr 
zdravotnictví ČT 24 Television   1 

24CT8 25.04.2017 

K čemu jsou dobré 
univerzitní 
nemocnice ČT 24 Television   6 

24CT9 25.04.2017 
Interview se Soňou 
Markovou ČT 24 Television   1 

PRIM4 22.01.2017 

Víc studentů 
medicíny bude stát 
460 milionů Prima Television   4 

PRIM5 22.01.2017 

Zákon o 
neziskových 
zdravotnických 
zařízeních Prima Television   2 

PRIM1 26.09.2004 
Spor o privatizaci 
nemocnic Prima TV Television   9 

PRIM2 22.07.2005 
Transformace 
nemocnic Prima TV Television   1 

PRIM3 10.02.2006 
Petice za záchranu 
pražských nemocnic Prima TV Television   1 

NOV1 08.01.2006 
Jednání o osudu 
českých nemocnic TV Nova Television   2 
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NOV2 09.01.2006 

Klienti VZP ve 
Středočeském kraji 
už nemusí mít 
obavy TV Nova Television   2 

AKT1 23.11.2005 
Seriál Rath: Kraje 
vystrkují růžky aktualne.cz Web Simona Holecová 0 

AKT2 13.01.2006 

Rath se neomluvil, 
hejtmani málem 
odešli aktualne.cz Web Vendula Křížová 0 

AKT3 19.01.2006 

ČSSD a komunisté 
finišují s 
nemocnicemi aktualne.cz Web sim, čtk 0 

AKT4 23.01.2006 

Kraje chtějí svůj 
zákon o 
nemocnicích aktualne.cz Web sim, čtk 0 

AKT5 04.05.2015 

Třetina nemocnic 
zkrachuje, varují 
experti před novou 
normou aktualne.cz Web   0 

AKT6 30.11.2016 

Zeman jmenoval 
nové ministry. 
Zdravotnictví vede 
Ludvík, Chvojka 
převzal lidská práva aktualne.cz Web ČTK, Domácí 0 

AKT7 06.01.2017 

Sestry v 
nemocnicích 
dostanou přidáno. 
Ludvík si pro 
letošek u Babiše 
vyjednal 600 
milionů aktualne.cz Web Markéta Šrajbrová 0 

AKT8 24.02.2017 

Motol nelze řídit 
jako okresní 
knihovnu, říká 
Ludvík. Univerzity 
získají víc vlivu, bojí 
se dluhů aktualne.cz Web Markéta Šrajbrová 0 

NOVI1 15.07.2005 

Premiér dohlédne 
na zdravotnictví 
Prahy a 
Středočeského 
kraje novinky.cz Web Václav Pergl ,Právo 0 

NOVI2 12.10.2005 
Emmerovou 
zastoupí Škromach novinky.cz Web Novinky,ČTK 0 

NOVI3 13.12.2005 
Julínek: Rath okrade 
80 lidí o ledvinu novinky.cz Web Novinky,ČTK 0 

NOVI4 13.12.2005 

Poslanci ignorovali 
hejtmany, pak se 
opět dohádali novinky.cz Web ora,Novinky,ČTK 0 
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NOVI5 13.01.2006 

Rath odmítl omluvu 
za výrok o 
rozkrádání 
nemocnic novinky.cz Web 

Václav 
Pergl,Právo,Novinky 0 

NOVI6 20.03.2006 

Lékaři u Paroubka 
souhlasili s 
úhradovou 
vyhláškou novinky.cz Web Novinky,ČTK 0 
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Příloha č. 2: Spokojenost se zdravotním systémem v ČR (graf) zdroj: CVVM SOÚ 
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