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Abstrakt 

Tato práce zkoumá a analyzuje vývoj stárnutí populace v České republice, jeho 

pravděpodobný budoucí vývoj a dopady na náklady dlouhodobé péče. Tato je podrobně 

definována a členěna. Shrnuty jsou pohledy Evropské Unie a České republiky 

na budoucí vývoj dlouhodobé péče. Popsány a analyzovány jsou vybrané kategorie 

výdajů, mimo jiné odlišnost výdajů na lůžkovou péči a péči domácí. V závěru práce je 

zpracován model, který testuje, zda a jakým způsobem stárnutí populace a další faktory 

(např. HDP, počet lůžek, …) ovlivňovaly výdaje na dlouhodobou péči. 

Abstract 

This paper examines and analyzes development of population ageing 

in the Czech Republic and its likely future development and impact on long-term care 

costs. Long-term care is defined in detail and subdivided. Views of the European Union 

and the Czech Republic on the future development of long-term care are also 

summarized. Selected categories of expenditures are described and analyzed, including 

differences in spending on inpatient care and home care. The model, which tests 

whether and how population aging and other factors (e.g. GDP, number of beds, etc.) 

affect the long-term care expenses is processed at the end of the thesis. 
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Úvod 

Demografické stárnutí populace se stává den ode dne aktuálnějším tématem. 

Proto se tato práce zabývá vlivem demografického stárnutí na dlouhodobou péči 

a především na výdaje s ní spojené z ekonomického pohledu. Demografické stárnutí, 

způsobené především klesající porodností a rostoucí nadějí dožití, která je důsledkem 

například lepší zdravotní péče, ovlivňuje řadu odvětví sociální sféry, jako je vzdělávání, 

penzijní systémy, zaměstnanost, zdravotnictví a další. Právě na jedno odvětví 

zdravotnictví je tato práce zaměřena a to na výše zmíněnou dlouhodobou péči a hlavně 

na její výdaje a financování. Zmapovány budou poslední roky, zejména ty, kde 

ve výdajích došlo ke změnám. Dále práce informuje, jak se k dlouhodobé péči staví 

evropská a česká legislativa. 

První část je věnována charakteristice a popisu stárnutí populace a dlouhodobé 

péče. V podkapitole stárnutí populace bude nastíněn budoucí vývoj. V rámci části 

o dlouhodobé péči jsou vysvětlena jednotlivá dělení, typy zařízení sociálních 

a zdravotních služeb nebo způsoby výběru pacientů/klientů. 

Oddíl výdajů dlouhodobé péče popisuje způsoby jejího financování a vývoj 

nákladů jak celkových tak zdravotních pojišťoven. Pozornost je věnována srovnání 

výdajů České republiky a dalších zemí. 

V samostatné podkapitole jsou shrnuta vybraná relevantní usnesení a stanoviska 

Evropské Komise, Vlády České republiky a dalších. 

Poslední kapitola testuje vlastní vliv stárnutí populace na výdaje na dlouhodobou 

péči, s rozšířením o několik dalších proměnných, jako je HDP, počty lůžek v zařízeních 

odborných léčebných ústavů a další. 

Metodologii použitou v této práci je možno rozdělit na dvě části. První je 

pozorování demografického stárnutí na základě dat uveřejněných Českým statistickým 

úřadem a Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky 

a studium dlouhodobé péče na základě dat Světové Zdravotnické organizace 

(World Health Organization – WHO), statistického úřadu Evropské Unie (Eurostat) 

a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-

operation and Development – OECD). 
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Druhou kategorií je aplikace poznatků z ekonometrie pro testování vlivu stárnutí populace 

na výdaje na dlouhodobou péči. Jedná se o výše zmíněnou poslední kapitolu, kde je 

testován model pomocí standardní metody nejmenších čtverců a vektorové autoregrese. 
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1 Vymezení pojmů Stárnutí populace 

a Dlouhodobé péče 

Pro pochopení celého tématu je v první řadě třeba definovat resp. precizovat 

základní pojmy, která práce používá. Jedná se především o termín stárnutí populace. 

Stejně tak je třeba vymezit význam pojmu dlouhodobá péče a související termíny. 

Protože pohled na uvedené pojmy se může výrazně lišit, je pro tuto práci 

významné pochopení závislosti nákladů a výdajů státu, zdravotních pojišťoven 

a v neposlední řadě i jednotlivých občanů a jejich rodin. 

1.1 Stárnutí populace a jeho vývoj na území České 

republiky 

Demografické stárnutí populace je charakterizováno především růstem 

relativního počtu obyvatelstva ve věku nad 60 či 65 let a poklesem ve skupině obyvatel 

mladších 15 let. Objevuje se jako důsledek prodlužování délky života a poklesu 

porodnosti, a také výrazně mění a posouvá věkovou strukturu obyvatelstva. Populace 

České republiky je stále starší a význam lidí nad 65 let stále poroste. Stejně tak se budou 

zvyšovat jejich nároky jako spotřebitelů a očekávání jako občanů.
1
 

1.1.1 Vývoj stárnutí populace 

Počátky stárnutí populace je možné hledat v devatenáctém století, kdy se, vlivem 

průmyslové revoluce a rychlého vývoje v medicíně, spustil proces tzv. epidemiologické 

transformace. Tento proces spočívá ve značném ústupu onemocnění, která způsobovala 

rozsáhlé epidemie a snížení kojenecké a dětské úmrtnosti. To vedlo k omlazení 

populace a vyšší naději dožití.  

                                                 

1
 FERRY, Martin a Richard BAKER. Regionální strategie a demografické stárnutí (Age 

Proofing Toolkit – Příručka pro demografické stárnutí). 
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Vlastní stárnutí české populace lze datovat do období kolem roku 1950. V tomto 

období skupina osob starších 65 let poprvé zvýšila svůj podíl nad hranici 8 % z celkové 

populace. Tato hranice je považována za hranici populačního stáří. V následujících 

letech bylo stárnutí populace prohlubováno dalším snižováním porodnosti a zastavením 

vývoje v oblasti úmrtnosti.  

Během sedmdesátých let 20. století se pokrok ve stárnutí populace načas zastavil 

díky populační politice tehdejší doby a dalšímu snížení novorozenecké a kojenecké 

úmrtnosti.
2
  

V roce 1993 představovala skupina obyvatel nad 65 let již 13% z celkové 

populace.
3
 A v následujícím roce byl v České republice, dle dat Českého Statistického 

Úřadu poprvé zaznamenán nižší počet narozených než zemřelých. 

Do roku 2005 bylo stárnutí populace poměrně pomalé. Jednalo se o stárnutí 

zespoda věkové pyramidy, kdy se snižuje podíl obyvatel ve věku do 15let a osob 

vyššího věku přibývalo jen velmi pomalu.  

Avšak v dalších letech začal počet osob ve skupině nad 65 let výrazně růst. 

Podle Projekce obyvatelstva České republiky vydané Českým statistickým úřadem 

v roce 2003 bude do roku 2050 přesahovat počet obyvatel starších 65 let 30 % 

z celkového počtu obyvatel v České republice. 

V Tabulka 1 vidíme, že Index stáří se neustále zvyšuje. Naopak Index 

ekonomické závislosti klesal až do roku 2006, od roku 2007 však opět stoupá. 

Průměrný věk obyvatel se do roku 2050 zvýší ze současných 40,8 let až na téměř 

49 let, jak můžeme vidět v grafu v následující kapitole. 

Důležitou složkou stárnutí populace je stárnutí staré populace, kdy počet velmi 

starých osob (osob nad 85 let) přibývá výrazně rychleji. To je opět způsobeno 

prodlužováním naděje dožití ve vyšším věku. Z dat Českého statistického úřadu 

vyplývá, že podíl obyvatel ve skupině nad 85 let byl na konci roku 2010 1,47 %. 

V roce 2050 tento podíl bude již 5,3%
4
. Více údajů v kapitole o prognózách. 

                                                 

2
 RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. 

3
 ČSÚ. Populační prognóza ČR do r. 2050.  

4
 tamtéž 
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Graf 1: Vývoj Naděje dožití při narození (1990 - 2010)  

 

 

Tabulka 1: Index stáří a Index ekonomické závislosti (1990 – 2010)5 

 

 

 

1.1.2 Prognózy stran demografického stárnutí populace 

Jak uvádí RNDr. Boris Burcin, Ph.D. a RNDr. Tomáš Kučera, CSc. v publikaci 

Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2008 – 2070
6
, česká populace 

bude „ … zcela jistě dále progresivně stárnout, v první polovině období prognózy dynamičtěji 

než ve druhé. Rozhodujícími faktorem tohoto vývoje bude výchozí věková struktura. 

Významnými faktory však budou i očekávaný pokles porodnosti a prodlužování lidského života. 

Je zřejmé, že obyvatelstvo České republiky bude stárnout především shora věkové struktury, 

tzn., že bude přibývat zejména osob ve vyšším věku. V určitých obdobích se k tomu patrně 

přidá i stárnutí zdola, neboť dojde ke střídání vyšší a nižší úrovně porodnosti. Nicméně však 

není příliš reálné očekávat výkyvy rozsahem analogické výkyvům pozorovaným v posledních 

dvou dekádách. Zdánlivě paradoxně ke stárnutí obyvatelstva nezanedbatelně přispěje také 

migrace, neboť po počátečním efektu jistého zmlazení populačních struktur budou stárnoucí 

imigranti přispívat k růstu průměrného věku obyvatelstva a později i hodnot dalších 

                                                 

5
 ČSÚ. Vybrané demografické údaje v České republice 

6
 Dostupná na www: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Prognoza_2010.pdf> 
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charakteristik procesu stárnutí. K eliminaci příspěvku subpopulace imigrantů ke stárnutí je totiž 

zapotřebí její rozšířené reprodukce, kterou za očekávaných podmínek přirozené měny může 

zajistit pouze trvale progresivní růst migračního salda. Ten však, jak ukazují studie náhradové 

migrace, v potřebném měřítku není realistické zajistit.“
7
 

Graf 2: Očekávaný podíl osob v důchodovém věku, střední varianta (2010 – 2120)8 

 

 

Graf 2 prezentuje, jak počty osob starších 65 let, tak i počty osob starších 85 let 

budou v budoucnosti růst. Dokonce počty osob nad 85 let budou růst rychleji. 

Graf 3: Předpokládaný průměrný věk obyvatel (2010 – 2120)9 

 

                                                 

7
 BURCIN Boris a KUČERA Tomáš. Prognóza populačního vývoje České republiky na období 

2008 – 2070. textová část str. 28.  
8
 Do roku 2070 se jedná o prognózu, od roku 2070 do roku 2120 jde pouze o projekci 

9
 Do roku 2070 se jedná o prognózu, od roku 2070 do roku 2120 jde pouze o projekci 
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Grafy 4: Věková struktura obyvatel České republiky10 

 

1.2 Charakteristika dlouhodobé péče 

Co znamená dlouhodobá péče (long-term care)? Jedná se o komplex služeb, 

které potřebují lidé s dlouhodobě omezenou soběstačností.  

Mezinárodní dokument OECD
11

 charakterizuje dlouhodobou péči (LTC) takto: 

Jedná se o péči poskytovanou lidem, jejichž soběstačnost je dlouhodobě omezena, jsou 

tedy závislí („when dependent for an extended period of time“) a jejich schopnost 

                                                 

10
 Do roku 2070 se jedná o prognózu, od roku 2070 do roku 2120 jde pouze o projekci 

11
 LUNDSGAARD, Jens et al. Consumer Direction and Choice in Long Term Care for Older 

Persons, Including Payments for Informal Care: How Can it Help Improve Care Outcomes, Employment 

and Fiscal Sustainability?. 
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vykonávat každodenní sebeobslužné aktivity je snížena. Sebeobslužné aktivity se dělí 

na základní (bazální), kam řadíme oblékání, schopnost se najíst, kontinenci, schopnost 

provést základní hygienu, základní mobilitu, například přesun z lůžka na židli 

a na instrumentální sebeobslužné aktivity, které člověku umožňují žít nezávisle ve své 

komunitě, jako například o nakupování, běžné domácí práce, přípravu jídla, obstarání 

financí. 

Dlouhodobou péčí rozumíme jak péči v domácím prostředí tak péči v institucích. 

Také EU
12

 definuje dlouhodobou péči jako péči poskytovanou lidem, jejichž 

zdravotní stav je stabilizovaný, avšak tito pacienti/klienti nejsou sami soběstační 

a potřebují jak zdravotní tak sociální služby.  

Nesoběstačnost vzniká v důsledku invalidity, chronického onemocnění, traumatu 

anebo onemocnění, jež způsobují zhoršenou schopnost zvládat sebeobslužné aktivity. 

Do situace potřeby dlouhodobé péče se mohou dostat lidé všech věkových skupin. 

Nejčastěji jsou to však lidé seniorského věku. Potřeba dlouhodobé péče výrazně narůstá 

ve věku nad 75 let.  

Rozdíl mezi zdravotní péčí a péčí dlouhodobou se dá popsat následovně: 

zdravotní péče má jasně definovaný léčebný či rehabilitační charakter (léčení, doléčení 

či rehabilitace) a tedy dynamickou trajektorii. Dlouhodobou péči definujeme jako 

služby sociální. Zatímco cílem zdravotní péče je změna, zlepšení zdravotního stavu, 

cílem dlouhodobé péče je kompenzace trvající nesoběstačnosti. Oba typy péče je tedy 

možné definovat, ale v praxi není možné je zcela oddělit, neboť stav pacienta často 

vyžaduje jak poskytování zdravotní, tak dlouhodobé péče, a to již z toho důvodu, že 

dlouhodobá nesoběstačnost není fyziologickou záležitostí, ale výsledkem zhoršeného 

zdravotního stavu.  

Jak je z výše uvedeného patrné, můžeme skupinu pacientů/klientů dlouhodobé 

péče definovat jak oproti skupině pacientů se zdravotní problematikou (akutní či 

postakutní), jak je uvedeno výše, tak i proti skupině seniorů, jejichž zdravotní stav 

nezpůsobuje omezení soběstačnosti. Tito senioři mohou být klienty sociálních služeb 

v případě, že se rozhodnou bydlet v rezidenčním zařízení nebo pokud potřebují pomoci 

v domácnosti.  

                                                 

12
 EUROPEAN COMMISSION. Review of Preliminary National Policy Statements on Health 

and Long Term Car: Memorandum of the Social Protection Committee. 
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V širším slova smyslu tedy komplex služeb dlouhodobé péče představují některé 

služby zdravotnické (léčba a rehabilitace, diagnostika komplikací, preskripce léků 

a pomůcek …) a služby pomocné (péče o domácnost, stravování, transport, sociální 

aktivity a podobně).  

Pokud člověk nepotřebuje jiné než pouze výše uvedené pomocné služby, 

nejedná se zpravidla o klienta dlouhodobé péče, jak stanovuje opět OECD ve svém 

materiálu
13

.  

Další zajímavou definici poskytuje Národní program přípravy na stárnutí 

v článku 6.13.
14

: „Dlouhodobá péče je péče zdravotní i sociální. Zdravotní a sociální potřeby 

jsou u části starších osob neoddělitelné. Tyto osoby potřebují jak zdravotní, tak sociální péči. 

Systém dlouhodobé péče musí vycházet z integrace zdravotních a sociálních služeb ústavních, 

ambulantních a poskytovaných v domácnosti. Rozvoj systému dlouhodobé péče vyžaduje 

transformaci léčeben pro dlouhodobě nemocné a domovů pro seniory. Negativně lze hodnotit 

snižující se rozsah pečovatelské služby poskytované v domácnostech jednotlivých občanů 

ve většině krajů.“  

Podobně definuje dlouhodobou péči dokument z Conference on Healthy and 

Dignified Ageing
15

:  

“Long-term care brings together a range of health and social services, that are tailored 

to the needs of people who rely for an extend period of time on the help of others for basic 

activities of daily living due to chronic disease of other causes of disability (including dementia 

and other mental health reasons). This includes assistance from both informal and formal 

carers. “ 

„Dlouhodobá péče spojuje řadu zdravotních a sociálních služeb, které jsou přizpůsobené 

potřebám lidí, kteří jsou dlouhodobě závislí na pomoci jiných, na základních činnostech 

každodenního života v důsledku chronického onemocnění jiných příčin postižení (včetně 

demence a dalších psychických poruch). Toto zahrnuje asistenci jak neformální tak i formálních 

pečovatelů.“ 

Tato zpráva nezahrnuje zdravotní péči na akutních lůžkách nemocnic, péči 

lékařských specialistů a podobně. Nicméně nezahrnuje ani některé pomocné služby 

                                                 

13
 COLOMBO Francesca, et al. Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. 

14
 MPSV. Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008-2012 (Kvalita života 

ve stáří). 
15

 MARIN, B., K. LEICHSERING, R. RODRIGUES, M. HUBER. Who Cares? Care 

coordination and cooperation to enhance quality in elderly care in the European union. p. 12 
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(„low - level“) ve smyslu současné praxe výkaznictví Eurostatu a OECD. Jedná se 

o služby, které jsou považovány spíše za služby občanské než služby zdravotnické či 

sociální. Jedná se například o stravování a podobně. V České republice patří rozvoz 

obědů nebo nákup mezi velmi časté výkony dlouhodobé péče. Avšak tyto či podobné 

výkony pravděpodobně nejsou v jiných zemích do statistik dlouhodobé péče vůbec 

zahrnuty.  

Dále zpráva upozorňuje na značnou různorodost kritérií a ukazatelů dlouhodobé 

péče v jednotlivých zemích Evropské unie, což značně komplikuje mezinárodní 

srovnání. Tyto nesourodosti a všeobecně nedostatek dat a podkladů představuje 

evropský problém. Tato situace je překvapující, vzhledem k faktu, že Evropská unie 

i její členské státy prohlašují, že právě dlouhodobá péče představuje jeden z hlavních 

problémů v souvislosti se současnými a budoucími demografickými změnami. 

Jak již bylo zmíněno výše, dlouhodobou péči můžeme dělit na péči formální, 

která se dále ještě dělí na domácí a institucionální, a neformální. Další dělení je 

založeno na podobném principu, ale jde především o péči sociální. Tu tedy můžeme 

rozdělit na ústavní, ambulantní nebo péči poskytovanou v domácnostech. 

V následujících podkapitolách budou tato dělení přiblížena a vysvětlena. 

1.2.1 Formální a neformální péče 

Tento druh dělení se zakládá na osobě, která službu dlouhodobé péče poskytuje.  

Formální péčí je myšlena dlouhodobá odborná ošetřovatelská péče, poskytovaná 

ve specializovaných ústavech či v přímo v domácnostech uživatelů. Formální péče je 

založena na kupování služeb. 

Typy jednotlivých zařízení jsou popsány dále v podkapitole 2.3. 

Neformální péče není zajišťována žádným zvláštním zařízením, ale je 

poskytována hlavně příbuznými či osobami blízkými. Tato kategorie je neplacená, 

avšak osoba, která neformální péči poskytuje, může dostávat peníze formou státních 

nebo jiných podpor pro poskytovatele neformální péče, či přímo od osoby, které je péče 

poskytnuta. 
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1.2.2 Péče ústavní, ambulantní a v domácnosti 

Podle údajů z roku 2005 byla většina péče o občany s omezenou soběstačností 

vykonávána především rodinnými příslušníky (tzv. péče v domácnosti). Průměrná délka 

této pomoci byla kolem čtyř až pěti let a ve dvou třetinách ji poskytovaly ženy (ženy -

 64 %, muži - 36 %). Nejčastěji šlo o dospělé děti daného občana a to 53 % případů, 

dále partnera (21 %) nebo jiné příbuzné či přátele
16

. Těmto osobám je poskytován 

příspěvek na péči, v roce 2005 jej dostávalo 33 146 osob. Tento příspěvek je 

poskytován občanovi, který: „pečuje osobně, celodenně a řádně o blízkou osobu nebo 

jinou než blízkou osobu, která je převážně nebo úplně bezmocná nebo starší 80 let a je 

částečně bezmocná. Výše příspěvku k 1. 1. 2005 činila 1,6 násobek částky životního 

minima na výživu a ostatní základní osobní potřeby při péči o jednu osobu tj. 3 776 Kč, 

a 2,75 násobek této částky při péči o dvě nebo více osob, tj. 6 490 Kč.“
17

. 

V České republice jsou zařízení poskytující ústavní péči zřizována především 

kraji a obcemi. Sociální péče poskytovaná seniorům je v zásadě zajišťována dvěma 

institucemi. Těmi jsou domovy důchodců a domovy – penziony pro důchodce. 

Od roku 1994 se počet těchto dvou zařízení neustále zvyšuje, avšak často zde 

poskytovaná péče není odpovídající potřebám klientů. Ve stejném období výrazně roste 

i počet žadatelů, který převyšuje počet nově vznikajících míst v těchto zařízeních. 

Čekací lhůty na umístění v domovech bývají řadu měsíců až několik let. Další skupinou, 

která je závislá na dlouhodobé péči, jsou občané s tělesným či mentálním postižením. 

Ústavy sociální péče pro dospělé se dělí podle druhu postižení (dle MPSV na ústavy 

pro tělesně postižené, tělesně postižené s přidruženými vadami, smyslově postižené, 

mentálně postižené, pro chronické alkoholiky a toxikomany a pro psychotiky 

a psychopaty
18

) a ústavy sociální péče pro děti a mládež (dle MPSV na ústavy pro 

tělesně postiženou mládež, tělesně postiženou mládež s přidruženými vadami 

a mentálně postiženou mládež
19

). Část nákladů ve zmíněných ústavech a zařízeních je 

hrazena z vlastních prostředků klientů. 

                                                 

16
 Údaje převzaty z HOLMEROVÁ, I. Eurofarmcare. 

17 
MPSV. Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice. str. 4 

18 
tamtéž, str. 5 

19 
tamtéž, str. 5 
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1.2.3 Typy sociálních a zdravotních služeb v rámci 

dlouhodobé péče 

Mezi typy sociálních služeb spadajících pod kategorii dlouhodobé péče řadíme 

následující služby: Pečovatelská služba, Osobní asistence, Respitní péče, Centra 

denních služeb, Domovy sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, Chráněné bydlení a Podporované bydlení
20

. 

 Službou, která má v České republice největší zastoupení, je služba pečovatelská. Je 

zajišťována přímo v domácnosti klientů nebo v ústavech pečovatelské služby. Poskytuje 

klasické denní úkony, jako jsou nákupy, příprava či jiné zajištění jídla, osobní hygiena, 

důležité vyřizování, domácí úkony včetně úklidu, žehlení či mytí nádobí. Pečovatelská 

služba je především pro osoby se sníženou schopností péče o domácnost a osobní péče. 

 Hlavním cílem osobní asistence je pomoc osobám s každodenními úkony, ve kterých 

klientům brání stáří nebo zdravotní postižení. Takovými úkony je opět péče o domácnost, 

dále například kontakty s okolím, a to jak s prostředím, tak s lidmi. Osobní asistence dále 

zajišťuje obhajobu práv a zájmů klienta během styku se státními a jinými institucemi. Tato 

služba je především poskytována ve vlastním prostředí uživatele na základě předem daného 

rozsahu. Nejčastěji je služba vykonávána neziskovými organizacemi a má za cíl zajistit 

klientovi zachování vlastního životního stylu v jeho vlastním prostředí. 

 Odlehčovací neboli respitní péče je založena na pomoci rodinám, které se starají o osobu se 

zdravotním postižením či o seniora. Je poskytována v domácnostech uživatelů nebo 

ve specializovaných pobytových institucích do délky 3 měsíců. Služba poskytuje opět pomoc 

při základních úkonech jako stravování a hygiena, hájení zájmů a práv klienta, dále například 

různá sezení jako psychoterapie a socioterapie, zajištění chodu domácnosti a další. 

 V centrech denních služeb jsou poskytovány především služby zaměřené na zajištění 

stabilizace schopností a dovedností klientů, jejich soběstačnosti a samostatnosti v rámci 

denního režimu zařízení či v domácnostech. Tato centra se řadí mezi specializovaná 

pobytová zařízení. Uživateli center denních služeb jsou osoby se sníženou schopností 

v rámci osobní péče, prosazování zájmů a práv, trávení volného času, kontaktu se společností 

a dalších. 

 Domovy sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou určeny 

osobám se sníženou schopností v oblastech osobní péče, chodu domácnosti apod., které 

                                                 

20 
MPSV. Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice. str. 14-15 
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nežijí ve vlastních domácnostech. Hlavním úkolem domovů je zajištění bydlení či případný 

návrat do vlastní domácnosti, zachování soběstačnosti nebo obnovení či zachování 

původního životního stylu. Tato služba není časově omezena. Služba je poskytována 

ve specializovaných zařízeních s režimem, jako jsou domovy důchodců, domovy – penziony 

pro důchodce, ústavy sociální péče pro dospělé a ústavy pro děti a mládež. 

 V rámci chráněného bydlení je uživatelům poskytováno především vlastní bydlení. Stejně, 

jako v předchozí popisované službě, je cílem chráněného bydlení pomoc při zachování 

samostatnosti, zachování či obnovení původního životního stylu nebo dokonce návrat 

do vlastního domácího prostředí. Tato služba je poskytována ve specializovaných zařízeních 

charakteru klasické domácnosti. 

 Podporované bydlení je určeno osobám se sníženou schopností péče o domácnost a osobní 

péče, které by rády žily samostatně ve svém běžném prostředí. Služba by měla pomáhat se 

zajištěním chodu domácnosti a základními prvky péče o byt. Cílem podporovaného bydlení 

je zajistit uživateli možnost zůstat ve vlastním bytě. Je zajišťována v domácím prostředí 

klienta a je neomezená časově. 

 

Mezi zdravotnická zařízení poskytující dlouhodobou péči řadíme především 

zařízení s následnou péčí. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

(dále jen ÚZIS ČR) rozlišuje dle metodiky Národního zdravotnického informačního 

systému (dále jen NZIS) následující druhy zdravotnických zařízení a oddělení/pracovišť 

určených k poskytování ošetřovatelské následné péče: 

 „Nemocnice následné péče – poskytují ošetřovatelskou následnou péči v návaznosti na péči 

v nemocnicích akutní péče. 

 Léčebny dlouhodobě nemocných – specializované odborné léčebné ústavy, kde je seniorům 

s dlouhodobým chronickým onemocněním poskytována ošetřovatelská následná, či 

rehabilitační péče. 

 Hospice – specializované odborné léčebné ústavy, kde je poskytována paliativní péče 

osobám v pre-terminálním a terminálním stádiu nemoci. 

 Ostatní odborné léčebné ústavy (OLÚ) – odborné léčebné ústavy nezařazené jinam, 

poskytující ošetřovatelskou následnou a rehabilitační péči. 

 Oddělení a pracoviště ošetřovatelské následné péče, dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské 

(DIOP) a dlouhodobé intenzívní péče (DIP) v nemocnicích akutní péče a fakultních 

nemocnicích – vyčleněná lůžka pro pacienty s dlouhodobými chronickými nemocemi 

v rámci nemocnic, které poskytují převážně akutní či vysoce specializovanou péči. 
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 Oddělení gerontopsychiatrická – zpravidla v psychiatrických léčebnách – péče poskytována 

osobám s duševními poruchami, u nichž je nezbytná specializovaná ústavní péče. 

 Agentury domácí zdravotní péče – zdravotnická zařízení, která zajišťují občanům odbornou 

ošetřovatelskou péči v jejich domácím prostředí. Tato zařízení poskytují péči komplexní – 

zdravotní, sociální i další. 

 Psychiatrické léčebny – odborné a léčebné ústavy patřící do zdravotnických zařízení ústavní 

péče, které jsou určeny k poskytování ústavní péče osobám s duševními poruchami, u nichž 

je nezbytná specializovaná ústavní péče. Psychiatrické léčebny mohou zajišťovat i uložené 

povinné léčení (či ochranné léčení). 

 Rehabilitační ústavy – odborné léčebné ústavy patřící do zdravotnických zařízení ústavní 

péče, které jsou určeny k poskytování komplexní dlouhodobé rehabilitační ústavní péče. 

 Dětské léčebny
21

 – zahrnují dětské psychiatrické léčebny a tzv. ostatní dětské léčebné ústavy, 

tedy zařízení, která poskytují ústavní péči buď dětem s duševními poruchami, u nichž je 

nezbytná specializovaná péče, nebo poskytují jinou specializovanou ústavní péči v některém 

z lékařských oborů (např. dětská oční léčebna, speleoterapie, pohybového ústrojí, 

netuberkulózní léčebna). 

 Ostatní OLÚ: zahrnují léčebny tuberkulózy, respiračních nemocí (TRN) a ostatní odborné 

léčebné ústavy (pro dospělé).“
 22

 

1.2.4 Charakteristika a výběr osob, které potřebují 

dlouhodobou péči 

V současnosti se v České republice využívají různé metody charakteristiky osob, 

které potřebují dlouhodobou péči. Například výběrová šetření využívají dělení dle 

takzvaného Katzova indexu
23

, který spočívá v rozdělení aktivit nezbytných pro 

normální samoobsluhu (viz. Příloha 1). Tabulka je rozdělena na Aktivity, Nezávislost 

(není potřeba dohled, vedení či osobní asistence) a Závislost (s potřebou dohledu, 

vedení, osobní asistence nebo celkové péče), kde v Aktivitách se k jednotlivým úkonům 

přiřazují body (1 nebo 0) z daných pozorování podle schopnosti či neschopnosti klienta 

je vykonávat. Rozdělení je následující: 

                                                 

21
 Toto zařízení jsme z modelu v kapitole 3 vyloučili, jelikož nebylo možné dohledat data 

za sledované roky 
22

 HRKAL, Jakub, Pavel BAREŠ, Šárka DAŇKOVÁ, Romana MALEČKOVÁ, Tomáš 

ROUBAL, Eva PROŠKOVÁ. Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče. str. 10 - 11 
23

 KATZ, S., T.D. DOWN, H.R. CASH, R.C. GROTZ. Progress in the development of the index 

of ADL. str. 20-30 
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 Koupání  

 Nezávislost: Klient se je schopen se kompletně vykoupat/umýt sám nebo potřebuje pomoc pouze 

při mytí určité části těla jako záda, oblast genitálu či nemohoucí končetiny. 

 Závislost: Klient potřebuje pomoc s koupáním více než jedné části těla, dostáním se do nebo 

z vany či sprchy. Vyžaduje celkové koupání. 

 Oblékání 

 Nezávislost: Klient je schopen si vzít oblečení ze šatníku, či skříně a je dále schopen si oděv 

i svrchní oblečení obléci kompletně včetně zapínání. Může potřebovat pomoci se zavazováním 

bot. 

  Závislost: Klient vyžaduje pomoc s oblékáním či potřebuje být celkově oblečen.  

 Hygiena 

 Nezávislost: Klient je schopen dojít si na toaletu i z ní, je schopen se očistit bez pomoci. 

 Závislost: Klient potřebuje pomoci dostat se na toaletu a z ní, s umytím či využívá nočník nebo 

lůžkovou mísu. 

 Pohyb 

 Nezávislost: Klient je schopen se sám bez pomoci přesunovat z postele nebo na ni či ze židle nebo 

na ni. Pomoc při mechanickém pohybu je akceptovatelná.  

 Závislost: Klient vyžaduje pomoc při přesunování z postele na židli nebo potřebuje celkovou 

pomoc při pohybu.  

 Kontinence 

 Nezávislost: Klient má celkovou kontrolu nad pomočováním a defekací.  

 Závislost: Je částečně či úplně neschopen ovládání svého močového měchýře či střev. 

  Stravování 

 Nezávislost: Klient je schopen se samostatně najíst. Příprava jídla zajištěna jinou osobou je 

akceptovatelná. 

 Závislost: Klient potřebuje částečnou či úplnou pomoc při stravování nebo vyžaduje parenterální 

výživu (např. intravenózně).  

 

Po vyplnění takovéhoto dotazníku se sečtením získaných bodů určí, zda klient 

potřebuje využití dlouhodobé péče. Čím více bodů získá, tím menší je pravděpodobnost 

k nutnosti využití dlouhodobé péče.  

 

Používá se také starší dělení z roku 1969, podle autorů Lawtona a Brodyho, 

které je širší než předchozí dělení (viz, Příloha 2). Spočívá na principu osmi skupin 

aktivit s různými bodovými hodnoceními: 
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Tabulka 2: Instrumental activities of daily living 24 

A. Schopnost používat telefon B. Nakupování 

1. Klient pracuje s telefonem z vlastního podnětu, 

je schopen vyhledávat a vytáčet telefonní čísla. 
1 

1. Klient se dokáže samostatně postarat o jakýkoliv 

nákup. 
1 

2. Klient je schopen vytočit pouze pár dobře 

známých čísel.  
1 2. Klient je schopen zařídit drobné nákupy. 0 

3. Klient dokáže odpovědět na telefon, sám však 

čísla nevytáčí. 
1 3. Klient potřebuje nakupovat s doprovodem. 0 

4. Klient vůbec neužívá telefon. 0 4. Klient není schopen nakupovat 0 

C. Příprava pokrmů D. Vedení domácnosti 

1. Klient plánuje, připravuje a servíruje správná 

jídla nezávisle. 
1 

1. Klient zvládá chod domácnosti samostatně nebo 

s občasnou pomocí (např. při zvedání těžkých 

věcí). 

1 

2. Klient je schopen si připravit vhodné pokrmy, 

pokud má zásobu ingrediencí. 
0 

2. Klient zajišťuje lehké denní úkony jako mytí 

nádobí, stlaní postele. 
1 

3. Klient si dokáže jídlo ohřát, naservírovat či 

připravit nebo je schopen jídlo připravit, ale 

nedodrží správnou dietu. 

0 
3. Klient zajišťuje lehké denní úkony, avšak není 

schopen zajistit přijatelnou úroveň čistoty. 
1 

4. Klientovi je nutno jídlo připravit a naservírovat. 0 
4. Klient potřebuje pomoci se všemi úkony 

v domácnosti. 
1 

  
5. Klient se neúčastní žádných úkonů při vedení 

domácnosti. 
0 

E. Praní prádla F. Schopnost dopravy 

1. Klient si zajišťuje praní kompletně sám. 1 
1. Klient je schopen cestovat sám veřejnou 

dopravou nebo je schopen řídit auto. 
1 

2. Klient si pere sám drobné prádlo jako ponožky 

apod. 
1 

2. Klient je schopen si sjednat taxi, ale jinak 

veřejnou dopravu nevyužívá. 
1 

3. Praní musí být zajištěno pomocí. 0 
3. Klient může jet veřejnou dopravou v doprovodu 

další osoby. 
1 

  
4. Transport klienta se omezuje pouze na taxi nebo 

na auto s pomocí další osoby. 
0 

  5. Klient vůbec necestuje. 0 

G. Zodpovědnost za vlastní léky H. Schopnost zacházet s financemi 

1. Klient je schopen si brát své léky v daném 

množství a v daný čas. 
1 

1. Klient si spravuje samostatně své finanční 

záležitosti (rozpočty, platba nájmu, pochůzky 

v bankách), shromažďuje a zaznamenává si 

informace o příjmech. 

1 

2. Klient si dokáže vzít léky, pokud jsou mu 

připraveny předem v oddělených dávkách. 
0 

2. Klient je schopen si spravovat nákupy ze dne 

na den, ale potřebuje pomoc s bankovnictvím, 

velkými nákupy etc. 

1 

3. Klient není schopen si připravit a nadávkovat 

léky. 
0 3. Klient není schopen zacházet s penězi. 0 

Stejně jako při Katzově indexu se sečtením bodů zjistí, zda daný klient/pacient 

potřebuje asistenci či být zařazen do institutu poskytujícího dlouhodobou péči apod. 

                                                 

24 
LAWTON, M. P. and E. M. BRODY. Assessment of older people: Self-maintaining and 

instrumental activities of daily living. str. 179-186 
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1.3 Usnesení a stanoviska týkající se dlouhodobé péče 

Problémovost dlouhodobé péče, její zařazení a podobně se často řeší nejen 

v České republice ale i v rámci Evropské unie. Jedná se zejména o usnesení, stanoviska 

apod., ve kterých byla dlouhodobá péče řešena či zmíněna od přistoupení České 

republiky do Evropské Unie v roce 2004. 

1.3.1 Evropská Unie 

Komise Evropských společenství zmiňuje dlouhodobou péči a její 

problematičnost v Návrhu Společné zprávy o sociální ochraně a sociálním začlenění 

2007, kde je rozebráno poskytování péče, rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a přístupy, 

potřeba rozvoje systémů dlouhodobé péče apod. Dále se Návrh zabývá zlepšováním 

kvality péče, hledáním optimální strategie atd. Dokument s podstatnou pasáží je 

přiložen (Příloha 3).
25

 

Dále se Komise Evropských společenství věnuje problematice dlouhodobé péče 

v Návrhu Společné zprávy o sociální ochraně a sociálním začlenění 2008. Zde řeší 

důvody růstu poptávky po dlouhodobé péči, nové sociální riziko, které dlouhodobá péče 

představuje, opatření, kterými by se změnilo financování dlouhodobé péče, větší 

koordinaci zdravotních a sociálních služeb, pracovníky apod. Dokument s podstatnou 

pasáží je přiložen (Příloha 4).
26

 

V roce 2010 je dlouhodobá péče zmíněna v Zelené knize (na cestě k přiměřeným, 

udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě) vydané Evropskou Komisí. 

Jejím obsahem je zejména pohled na stárnutí evropské populace. Zde je také zmíněno 

financování dlouhodobé péče. Část dokumentu obsahující uvedenou pasáž je přiložena 

(Příloha 5).
27

 

                                                 

25
 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh Společné zprávy o sociální ochraně 

a sociálním začlenění 2007. 
26

 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh Společné zprávy o sociální ochraně 

a sociálním začlenění 2008 
27

 KOMISE EVROSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Zelená kniha (na cestě k přiměřeným, 

udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě). 
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V usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. 9. 2010 o dlouhodobé péči o starší 

osoby, vyzývá Evropský parlament k řadě opatření týkajících se dlouhodobé péče. 

Dokument s podstatnou pasáží je přiložen (Příloha 7).
28

 

1.3.2 Česká republika 

V Usnesení vlády České republiky ze dne 4. 8. 2010 o poskytovatelích zdravotní 

péče, vzdělávání a odměňování pracovníků se uvádí, že „ … Společně s odborníky 

vláda vymezí dlouhodobou zdravotně – sociální péči a navrhne zavedení uceleného 

systému zdravotnických a asociálních služeb, včetně způsobu financování. Bude 

podporovat dlouhodobou péči v domácnostech pacientů, terénní a ambulantní služby 

přizpůsobené potřebám pacienta jako alternativu ústavní dlouhodobé péče. Podpoří 

rozvoj paliativní a hospicové péče.“ Dokument s podstatnou pasáží je přiložen (Příloha 

6).
29

 

Koncem roku 2011 byl projednán na 91. zasedání Legislativní rady vlády Návrh 

věcného záměru zákona upravujícího řešení dlouhodobé zdravotně sociální péče, 

předložený ministrem práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromírem Drábkem a ministrem 

zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc. (Příloha 8).
30

 Projednávání návrhu 

věcného záměru zákona Legislativní rada vlády přerušila. 

 

                                                 

28
 EVROPSKÝ PARLAMENT. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. září 2010 

o dlouhodobé péči o starší osoby. 
29 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Usnesení č. 553/2010 Vlády České republiky o Programovém 

prohlášení vlády České republiky. 
30 

LEGISLATIVNÍ RADA VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Výsledky 91. zasedání LRV 

dne 15. 12. 2011 
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2 Výdaje na dlouhodobou péči a ekonometrický 

model 

Tato bakalářská práce je zaměřena především na výdaje dlouhodobé péče. Proto 

je první část této kapitoly věnovaná oblasti výdajů. Druhá uvádí vybraná usnesení 

a stanoviska Evropské komise, Vlády České republiky apod. vztahující se k dlouhodobé 

péči. 

2.1 Financování dlouhodobé péče a její náklady  

V této kapitole jsou analyzovány formy financování dlouhodobé péče. Jak se 

vyvíjely náklady, jaké podíly tvořily dané typy dlouhodobé péče. Data jsou různě 

dostupná za různé roky, mimo jiné i kvůli změnám ve zjišťování údajů.  

2.1.1 Způsoby financování dlouhodobé péče 

Zdravotní složka dlouhodobé péče je v České republice téměř celá hrazena 

z veřejných zdrojů. Pouhých několik málo procent tvoří péče, kterou si musí klienti 

hradit sami. 

K 1. lednu roku 2003 byly převedeny zřizovatelské kompetence okresních úřadů 

na samosprávu. Na financování dlouhodobé péče se tak čím dál více podílejí přímo 

kraje, které rozhodují o rozdělování všech prostředků k tomu poskytnutých.  

Domovy důchodců a ústavy sociální péče mají vyhrazenu účelovou dotaci 

ze státního rozpočtu. Tato se každoročně vypočítává v zákonu o státním rozpočtu. 

V roce 2005 činila dotace 81 356 Kč na jedno lůžko ročně pro ústavy sociální péče 

a 66 785 Kč na lůžko za rok pro domovy důchodců.
31

 Další dotace, které však již nejsou 

tak obsáhlé, mohou zařízení získat z regionálních a místních rozpočtů.  

Průměrná výše úhrady občana na neinvestičních výdajích v domovech důchodců 

se během let 1995 – 2002 zvyšovala. Z 2 062 Kč za měsíc v roce 1995 až na 5 342 Kč  

                                                 

31 
MPSV. Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice. str. 9.  
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za měsíc v roce 2002
32

. Díky tomu, že v roce 2001 byl stanoven rozsah zvýšení úhrad 

za pobyt a stravování v ústavních zařízeních na stejné úrovni jako průměrné zvýšení 

starobního důchodu, začaly tyto podíly opět klesat. 

Výdaje jednotlivých zařízení sociálních služeb v posledních deseti letech 

narůstaly. V roce 2003 činily průměrně 13 421 Kč na lůžko za měsíc (16 169 Kč 

ve státních a krajských zařízeních, 11 937 Kč v zařízeních obecních a 12 159 Kč 

v ostatních nestátních zařízeních). V roce 2010 přesáhly již hranici dvaceti tisíc korun 

(25 719 Kč ve státních a krajských zařízeních, 21 179 Kč v zařízeních obecních 

a 22 361 Kč v ostatních nestátních zařízeních).
33

 

Další financování zajišťují dotace nestátním neziskovým organizacím. 

Neziskové organizace jsou především orientovány na okamžitou ambulantní pomoc, 

jako je příprava a zajištění jídla, péče o domácnost a další úkony popsané výše 

v podkapitole o typech dlouhodobé péče. Jejich financování spočívá, v dotacích, které si 

musí tyto organizace samy vyjednat. Tyto dotace jsou zčásti ve správě Ministerstva 

práce a sociálních věcí (MPSV) a zčásti, stejně jako v předchozím případě, ve správě 

krajů.  

2.1.2 Vývoj nákladů na dlouhodobou péči 

Graf 5: Celkové výdaje na dlouhodobou péči a její podkategorie (2000 - 2010) 
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Celkové náklady na dlouhodobou péči vzrostly v letech 2000 - 2010 více 

než dvakrát, přesně o 207 %. V roce 2000 činily 5 041 milionů Kč. Následující léta 

následoval růst až do roku 2004 o 54 % (7 750 mil.  Kč). V dalším roce mírně náklady 

poklesly, avšak nadále už jen s mírným poklesem v roce 2008 stoupaly až na hodnotu 

10 414 mil. Kč v roce 2010. 

2.1.2.1 Mezinárodní srovnání výdajů na dlouhodobou péči 

Graf 6: Celkové výdaje na služby dlouhodobé péče v % výdajů na zdravotnictví (2000 – 2009) 

 

Při srovnání celkových výdajů na služby dlouhodobé péče v podílu celkových 

výdajů na zdravotnictví v mezinárodním měřítku je vidět, že Česká republika se řadí 

mezi země, které přispívají nejméně. Ve sledovaném období let 2000 – 2009 připadalo 

na dlouhodobou péči pouze cca 3,5 % z celkových výdajů na zdravotnictví. Jak 

uvádí Graf 6, například v Norsku byla věnována na dlouhodobou péči v roce 2000 

pětina všech výdajů na zdravotnictví. V roce 2009 to již byla čtvrtina. Menší podíl 

než Česká republika zaznamenalo ze sledovaných zemí pouze Portugalsko a Slovensko. 
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Graf 7: Celkové výdaje na služby dlouhodobé péče v % HDP (2000 – 2009) 

 

Na podílu hrubého domácího produktu se výdaje na dlouhodobou péči v České 

republice podílely pouze cca 0,23% v roce 2000 a 0,28% v roce 2009. Tomuto srovnání 

vévodí Dánsko s téměř 2% v roce 2000 a 2,72% v roce 2009. Na dolní příčce je opět 

Slovensko s pouhými 0,05%. 

Graf 8: Výdaje na služby dlouhodobé péče per capita v milionech dolarů PPP (2000 - 2009) 

 

Při srovnání výdajů na služby dlouhodobé péče na osobu (per capita) 

v milionech dolarů v paritě kupní síly (Purchasing Power Parity – PPP) se Česká 

republika posouvá trochu výše. Od roku 2000 stouply tyto výdaje z 34,5 milionů dolarů 

na 55,3 miliony dolarů v roce 2009. Nejvíce připadá opět na občany Norska, a to 

699,2 miliony dolarů v roce 2000 a 1 115,3 miliony dolarů v roce 2010. 

Podíl nákladů dlouhodobé ústavní péče na celkových nákladech na zdravotnictví 

je v České republice cca 2,7 %. Největší procento na tuto část péče vydává Island 

(cca 17 %). 
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Na dlouhodobou domácí péči vydává Česká republika přibližně 2,7 % nákladů 

na celkové zdravotnictví. Nejvyšší procento výdajů na domácí péči připadá Estonsku 

(přes 13 %). 

Částečně je tato čísla možno vysvětlit odlišným přístupem v jednotlivých zemích 

k péči o starší populaci, resp. kulturními a historickými tradicemi. Například v Dánsku 

je nejvyšší podíl důchodců v sociálních zařízeních financovaných státem, a proto jsou 

zde tyto výdaje podstatně vyšší.
 34

 Naopak Česká republika má jeden z nejnižších počtů 

institucionalizovaných důchodců v rámci EU.
35

 

2.1.2.2 Výdaje a náklady zdravotních pojišťoven 

Pokud bychom se podívali na náklady zdravotních pojišťoven na dlouhodobou 

péči podle věkových kategorií, můžeme nejdříve i bez podrobné analýzy předpokládat, 

že s vyšším věkem budou tyto náklady narůstat – viz Graf 9. Ve sledovaném období let 

2000 – 2005 je vidět, že největší výdaje na dlouhodobou péči byly vynakládány 

na věkové skupiny starší 70 let. Dále téměř ve všech věkových kategoriích náklady 

rostly. Nejvyšší náklady spadají do roku 2005 a týkají se věkové skupiny 80 – 84 let, 

kdy tyto výdaje dosáhly 1 254 mil. korun. Výdaje na dlouhodobou péči za všechny 

věkové kategorie vzrostly od roku 2000 do roku 2005 o 82 % (z 2 626 mil. Kč 

na 4 457 mil. Kč) a do roku 2010 vzrostly téměř 4x (na 10 414 mil. Kč). Ve věkové 

skupině 80 – 84 let byl nárůst mezi lety 2000 a 2005 dokonce 316 % (z 397 mil. Kč 

na 1 146 mil. Kč).
36
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Graf 9: Výdaje zdrav. pojišťoven na dlouhodobou péči dle věkových skupin (2000 – 2005) 

 

Výdaje zdravotních pojišťoven podle typu poskytovatele se v posledních letech 

také zajímavě změnily. Péče poskytovaná v Nemocnicích přesahovala polovinu výdajů 

– a to 55,5 % roku 2003, dále ještě rostla následující dva roky na 62,6 % (2004) 

a 63,9 % (2005). Oproti tomu Zařízení ošetřovatelské a ústavní péče se na výdajích 

podíleli cca 17% v letech 2003 – 2005. Dalšími v řadě dle podílu výdajů jsou 

Samostatná zařízení ambulantní péče a Neznámý poskytovatel.
37

 

Graf 10: Výdaje zdravotních pojišťoven podle typu poskytovatele v roce 2005 

  

Nejvyšší výdaje vzhledem k diagnózám připadají dle očekávání skupině Nemocí 

oběhové soustavy, které byly v letech 2003 – 2005 až čtyřnásobně větší (v průměru 

přes 2 000 mil. Kč) než v pořadí druhá skupina Poranění, otravy aj. (v průměru 
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kolem 550 mil. Kč). Dále následují Nemoci svalové, kosterní a pojivové tkáně, Nemoci 

endokrinní a metabolické, Novotvary, Nemoci nervové soustavy a další.
38

 

2.1.2.3 Výdaje na dávky v podpoře při ošetřování člena rodiny 

V období s dostupnými daty (období let 2003 – 2010) zaznamenaly výdaje 

na podporu při ošetřování člena rodiny (dále jen DPOČR) zajímavé výkyvy. Celkové 

výdaje na dávky nemocenského pojištění postupně klesaly (s odchýlením 

v letech 2005 – 2007, kdy rostly). Stejně tak DPOČR. Ve všech krajích se podíl 

DPOČR na celkových dávkách nemocenského pojištění pohyboval mezi 1,6 – 3,8%. 

Nejvyšší průměrný podíl těchto výdajů zaznamenal Karlovarský kraj, nejmenší pak kraj 

Moravskoslezský. 

Tabulka 3: Výdaje na dávky v podpoře při ošetřování člena rodiny na jednoho obyvatele  

(v tisících Kč) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Česká republika 0,098 0,072 0,080 0,080 0,087 0,078 0,069 0,041 

Hl. m. Praha 0,143 0,104 0,116 0,119 0,130 0,114 0,104 0,080 

Středočeský 0,075 0,056 0,062 0,064 0,068 0,061 0,057 0,032 

Jihočeský 0,113 0,078 0,084 0,081 0,089 0,076 0,071 0,041 

Plzeňský 0,111 0,084 0,098 0,097 0,100 0,090 0,080 0,043 

Karlovarský 0,100 0,072 0,080 0,078 0,080 0,074 0,056 0,031 

Ústecký 0,083 0,063 0,064 0,067 0,071 0,065 0,056 0,034 

Liberecký 0,094 0,070 0,080 0,081 0,088 0,074 0,058 0,036 

Královéhradecký 0,112 0,080 0,091 0,091 0,091 0,081 0,075 0,042 

Pardubický 0,101 0,072 0,077 0,077 0,082 0,078 0,069 0,036 

Vysočina 0,089 0,062 0,069 0,070 0,077 0,067 0,057 0,032 

Jihomoravský 0,090 0,066 0,076 0,074 0,083 0,072 0,071 0,037 

Olomoucký 0,092 0,069 0,077 0,073 0,079 0,077 0,061 0,031 

Zlínský 0,103 0,074 0,085 0,084 0,089 0,082 0,074 0,038 

Moravskoslezský 0,082 0,058 0,068 0,069 0,077 0,071 0,063 0,035 

 

Abychom mohli porovnat jednotlivé kraje, bylo třeba vytvořit data přepočtená 

na jednoho obyvatele. Ve sledovaném období se výdaje na DPOČR na jednoho 

obyvatele snížily nejvíce v Karlovarském kraji a to až o 69 %, nejméně se snížily 

v Praze o 44 %. V celé České republice připadlo na jednoho obyvatele v roce 2003 

celkem 98 Kč, v roce 2010 to bylo pouze 41 Kč DPOČR.  
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2.1.3 Podíly výdajů v jednotlivých typech dlouhodobé 

péče 

Podíly domácí dlouhodobé péče a dlouhodobé péče lůžkové nezaznamenaly 

v letech 2006 – 2010 podstatné výkyvy, viz Graf 11. Jejich poměr se pohyboval 

kolem 1:4 (2006), a víceméně plynule vzrostl na zhruba 1:5 (2010).
39

 

 

2.1.3.1 Domácí péče 

Podíl výdajů na domácí péči od roku 2000 kolísá kolem 20%. V roce 2000 činil 

24,1 % (1 215 mil. Kč), maxima dosáhl v roce 2006 a to 25,9 % (2 064 mil. Kč) 

a v loňském roce se propadl na své desetileté minimum 16,7% (1 743 mil. Kč). 

V minulém roce byly výdaje na domácí péči absolutně větší než v roce 2000, přestože 

procentuální podíl z celkových výdajů na dlouhodobou péči je opačný. To je způsobeno 

celkovým růstem výdajů. 

Dle poskytovatele Nemocnice představovaly v letech 2006 – 2010 pouhá 2 – 3 % 

výdajů. Největší podíl tvořila dle předpokladů Samostatná zařízení ambulantní péče. 

Jejich podíl činil 54,8 % v roce 2006 (1 132 mil. Kč) a dále, s výkyvem na 38,3 % 

v roce 2008, stoupala na 65,6 % v roce 2010 (1 144 mil. Kč).
 40

 

Graf 11: Podíl celkových výdajů na dlouhodobou péči (2000 – 2010) 
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2.1.3.2 Lůžková péče 

Lůžková péče čerpá podstatnou většinu prostředků dlouhodobé péče a to 

cca 80 %. Nejnižší částka vynakládaná na tuto péči byla v roce 2000, kdy činila 

3 826 mil. Kč. Jelikož výdaje dále absolutně stoupaly, v roce 2010 činily výdaje 

na lůžkovou péči již 8 671 mil. Kč, což je nárůst na více než dvojnásobek. 

Procentuálně se podíl lůžkové péče příliš neměnil, avšak je velký rozdíl 

mezi rozdělením péče domácí a lůžkové co se týče poskytovatelů péče. Nemocnice se 

v letech 2006 – 2010 pohybovaly kolem 50% (3 198 mil. Kč v roce 2006 

až 4 376 mil. Kč v roce 2010). Druhým nejpodstatnějším poskytovatelem dlouhodobé 

péče byla Zařízení ošetřovatelské a ústavní péče, která představovala 41,6 % výdajů 

v roce 2006 s růstem na 46,2 % v roce 2010.
 41
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2.2 Model 

Vliv stárnutí populace a dalších vybraných faktorů na výdaje na dlouhodobou 

péči je dále analyzován prostřednictvím ekonometrických modelů s cílem určit míru 

závislosti výdajů dlouhodobé péče na těchto faktorech. 

Systém zdravotních účtů, který jako jediný eviduje data podle metodiky 

konzistentní v čase, obsahuje data za roky 2000 – 2010, tedy data za 11 let. 

Od roku 2000 vydává ČSÚ Zdravotnické účty, ve kterých lze najít data vztažená 

k výdajům dlouhodobé péče. V letech předcházejících byla data sledována pouze 

za celé odvětví zdravotnictví nebo pouze výdaje některých vybraných zdravotních 

pojišťoven na zařízení Odborných léčebných ústavů apod. Mezi lety 1989 a 1994 nebyla 

data za Zdravotnická zařízení sledována vůbec. Analýzy časových řad zpravidla 

vyžadují nejméně 50 pozorování, např. Boxova – Jenkinsova. Dle docentky Hančlové je 

vhodné mít pro analýzu časových řad alespoň 30 pozorování
42

. Použitý model uvažuje 

sedm vysvětlujících proměnných. Proto je třeba vzít v úvahu omezení při interpretaci 

výsledků modelu a při tvorbě intervalů spolehlivosti (kvůli počtu stupňů volnosti).  

V sociologických modelech je nízký počet pozorování obvyklý. Data se sbírají 

zpravidla v ročních intervalech, případně delších intervalech. Optimální, pro v této práci 

uvedenou analýzu, by bylo více pozorování, nejlépe jejich dekompozice po měsících. 

Data v této periodicitě ale nejsou sledována.  

Podobným modelováním, jaké je použito v této práci, se zabývá Ch. F. Tang 
43

 

v práci The determinants of health expenditure in Malaysia: A time series analysis. 

Zjišťuje zde závislosti celkových zdravotních výdajů na příjmech, na hodnotě zdravotní 

péče a na populaci starší 65 let v Malajsii. Z jeho testování vychází, že dané proměnné 

jsou skutečně propojeny a navíc, že příjmy a populace starší 65 let významně ovlivňují 

výdaje na zdravotnictví. Důležitým testem v jeho práci je Johansen-Juseliusův 

kointegrační test, založený na Vektorovém autoregresním systému. 
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Druhým klíčovým článkem je The role of technology in health care expenditure 

in the EU
44

 od K. Dybczaka a B. Przywary. Tento článek ve svém testování sleduje 

závislost skutečných výdajů na zdravotní péči na jednoho obyvatele v národních 

měnách na hrubém domácím produktu, na populaci starší 80 let a populaci mladší 

20 let. Je zde aplikována metoda nejmenších čtverců (ordinary least squares - OLS) 

s poznámkou, že odhad pomocí Dynamic error correction modelu, který bere v potaz 

mechanizmus přizpůsobení (nastavení, úpravy) v čase, není proveditelný kvůli 

nedostatku dat. 

Dále byly modely, v této práci použité, inspirovány následujícími pracemi: Time 

To DropTime-To-Death? – Unravelling The Determinants of LTC Spending 

In The Netherlands
45

, kde autoři popisují využití logaritmické OLS či jeho alternativu - 

zobecněný lineární model (generalized linear model – GLM), Vliv vybraných faktorů na 

vývoj poptávky po penězích v letech 1994 - 2000
46

, ve které je použit a vysvětlen VAR 

nebo Projecting OECD Health and Long-Term Care Expenditures: What Are the Main 

Drivers?
47

, která se také zabývá logaritmickým OLS. 

Jak uvádí Tang
48

 ve svém článku, bývá běžnou praxí pro data, která model 

používá, aplikovat již zmiňovaný Vektorový autoregresní model se zpožděnými 

proměnnými. V tomto ohledu Hall
49

 zdůraznil, že je důležitá volba zpoždění, protože 

příliš málo zpoždění může vést k srovnávacímu problému, zatímco příliš mnoho 

zpoždění spotřebuje více stupňů volnosti a může zapříčinit problém malého vzorku. 

Vzhledem k množství dat, však v našem případě není VAR příliš vyhovující. Použit byl 

proto OLS, kde se ovšem ovšem může vyskytnout nestacionarita modelu, kvůli 

závislosti dat a trendovosti. Pro představu je model VAR také uveden. K vytvoření 

modelů byl použit program Gretl.
50
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Do modelu byla vybrána data za celou Českou republiku, dále za kraj Hlavní 

město Praha, protože je centrem České republiky a bude zajímavé sledovat, jak 

obyvatelé a další ukazatele Prahy ovlivňují celkové výdaje na dlouhodobou péči. Dále 

byly zvoleny kraje Středočeský, ve kterém v posledních letech přibývalo nejméně 

obyvatel starších 65 let, a kraj Zlínský, kde se nejméně měnila celková populace.  

2.2.1 OLS 

2.2.1.1 Česká republika 

Tato část kapitoly analyzuje dostupná data České republiky, co se týče výdajů 

na dlouhodobou péči. 

2.2.1.1.1 Data 

Budeme pracovat s následujícími daty:  

 ExpLTC – Celkové výdaje na dlouhodobou péči (LTC – longterm care) lůžkovou
51

, 

převzaté ze Zdravotnických účtů vydávaných Českým statistickým úřadem, data jsou 

uvedena v milionech českých korun. 

 Age15 – Obyvatelé ve věku od 0 do 15 let, převzaté z Vybraných demografických údajů 

v České republice a Demografické ročenky krajů (daného roku) vydávaných Českým 

statistickým úřadem, data jsou uvedena v tisících obyvatel. 

 AgeBTWN – Obyvatelé ve věku od 15 do 65 let, převzaté z Vybraných demografických 

údajů v České republice Demografické ročenky krajů (daného roku) vydávaných Českým 

statistickým úřadem, data jsou uvedena v tisících obyvatel. 

 Age65 – Obyvatelé nad 65 let, převzaté z Vybraných demografických údajů v České 

republice Demografické ročenky krajů (daného roku) vydávaných Českým statistickým 

úřadem, data jsou uvedena v tisících obyvatel. 

 Doctors – počet lékařů v odborných léčebných ústavech, převzaté ze Sítě zdravotnických 

zařízení (za daný rok) vydávané Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. 

 Beds – počet lůžek v odborných léčebných ústavech převzaté ze Sítě zdravotnických 

zařízení (za daný rok) vydávané Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. 
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 Vybrali jsme pouze lůžkovou dlouhodobou péči, protože předpokládáme, že na domácí 

dlouhodobou péči nemají lůžka, lékaři, či počet zařízení vliv. 
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 Facilities – počet zařízení odborných léčebných ústavů (dále jen OLÚ) převzaté ze Sítě 

zdravotnických zařízení (za daný rok) vydávané Ústav zdravotnických informací 

a statistiky ČR. 

 HDP – hrubý domácí produkt celkem převzatý z Databáze regionálních účtů 

poskytovaných Českým statistickým úřadem. 

 

Očekávaná znaménka jednotlivých proměnných:  

Proměnná Znaménko Vysvětlení 

Age15 - Děti do 15 let jsou většinou zdravé, 

nepotřebují  dlouhodobou péči, i když výjimky 

se samozřejmě najdou. 

AgeBTWN + 

- 

Skupina ekonomicky aktivních obyvatel, 

za kterou považujeme skupinu AgeBTWN, 

by měla mít pozitivní vliv proto, že je do ní 

zahrnuta značná část populace (avšak 

ze stejného důvodu by mohla mít i vliv 

negativní) tzn. i lidé těsně před 65. rokem 

života. Některé studie
52

 pracují s výdaji 

na LTC už pro skupinu 55+, zde však budeme 

pracovat se skupinou 65+, jelikož je nejběžněji 

využívanou skupinou v České republice co se 

týče starší populace. 

Age65 + Lidé nad 65 let. Očekáváme pozitivně 

signifikantní vliv na LTC, z důvodů 

popsaných v textu výše. 

Doctors + Počet lékařů by měl mít pozitivní efekt 

na výdaje, lékařský personál by měl být 

za svoji práci odměněn. 

Beds + Vyšší počet lůžek by měl znamenat rostoucí 

výdaje. 

Facilities + Počet zařízení znamená rostoucí výdaje. 

HDP + S rostoucím hrubým domácím produktem by 

se mohly zvyšovat i výdaje na dlouhodobou 

péči 
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 MEIJER, Claudine de et al. Time To Drop Time-To-Death? – Unravelling The Determinants 

of LTC Spending In The Netherlands. 
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Grafy 12: Vývoj jednotlivých proměnných v čase, za Českou republiku 

53
 

Z grafu vidíme, že počet osob ve skupině Age15 se celkově snížil o zhruba 

8,5 % (z 1 664 434 osob v roce 2000 až na  1 518 142 osob v roce 2010, nejnižší počet 

byl zaznamenán v roce 2007 a to 1 476 923). Dále počet osob v kategorii 65+ neustále 

narůstá, ve sledovaném období vzrostl o zhruba 15 % (z 1 423 003 v roce 2000 

na 1 635 826 v roce 2010). Počet lékařů v OLÚ se neustále zvyšuje, oproti tomu počet 

lůžek se v souhrnu snížil (přesně o 903 lůžek). Nejpodstatnější údaj – výdaje 

na dlouhodobou péči, neustále roste. Mezi lety 2000 – 2010 vzrostl o 226,6 % 

(z 3 826 mil. Kč až na 8 671 mil. Kč). Hrubý domácí produkt se v České republice také 

zvyšuje krom mírného poklesu v roce 2009 z důvodů celosvětové ekonomické krize. 

V roce 2000 činil 2 269 695 mil. Kč a v roce 2010 3 775 237 mil. Kč. 
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 V grafu jsou jednotky uvedeny následovně: ExpLTC - v milionech Kč; Age15, AgeBTWN 

a Age65 - v tisících obyvatel; HDP - v miliardách Kč 
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Než začneme testovat model pomocí metody OLS, podíváme se na vzájemnou 

korelaci jednotlivých proměnných:  

Tabulka 4: Korelační koeficienty v České republice 

5% kritická hodnota (oboustranná) = 0,6021 pro n = 11 

ExpLTC Age15 AgeBTWN Age65 Doctors Beds Facilities HDP  
1.0000 -0.7444 0.8879 0.9260 0.9227 -0.8098 -0.6672 0,9225 ExpLTC 

 1.0000 -0.8660 -0.6056 -0.8626 0.5126 0.4918 -0,8828 Age15 

  1.0000 0.8746 0.9722 -0.8585 -0.8205 0,9882 AgeBTWN 

   1.0000 0.9185 -0.9418 -0.7787 0,8917 Age65 

    1.0000 -0.8457 -0.7435 0,9911 Doctors 

     1.0000 0.9279 -0,8321 Beds 

      1.0000 -0,7658 Facilities 

       1,0000 HDP 

 

Tabulka ukazuje vzájemné korelace. Vidíme, že AgeBTWN, Age65, Doctors 

a HDP jsou silně kladně korelovány s vysvětlovanou proměnnou ExpLTC. To je 

v souladu s očekáváními a podporuje naši hypotézu, že se stárnutím populace se výdaje 

zvyšují. 

Dále vidíme, že Beds a Facilities jsou také vzájemně korelované, proto 

do regrese zahrneme pouze množství postelí, tj. proměnnou Beds. Toto rozhodnutí 

vyplývá z předpokladu, že není důležité množství zařízení, ale jejich velikost, tj. počet 

míst, která mohou být nabídnuta pacientům. Díky tomu se sníží počet vysvětlujících 

proměnných. 

Korelace AgeBTWN a Age65 mezi sebou se dala celkem očekávat, protože 

rozpětí skupiny AgeBTWN je velké a tyto skupiny přechází jedna v druhou v průběhu 

času. Stejně tak může být i předpokládaná korelace mezi HDP a počtem doktorů. 

2.2.1.1.2 Model 

V této části přistoupíme k samotnému modelu. Budeme testovat model: 

                                                        

        
54

 

kde jsou jednotlivé proměnné i jejich očekávaná znaménka popsány výše. 

                                                 

54
 Modely použité v této kapitole blízce sledují OECD (2006), OECD. Projecting OECD Health 

and Long-Term Care Expenditures: What Are the Main Drivers?. 
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Níže je zmíněn model: 

Tabulka 5: Model 1, OLS za Českou republiku 

  Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 97977,5 164778 0,5946 0,58411  

Age15 -22,9686 13,652 -1,6824 0,16778  

AgeBTWN -13,6979 16,7999 -0,8154 0,46063  

Age65 37,4085 11,2354 3,3295 0,02912 ** 

Doctors -32,1053 12,5232 -2,5637 0,06240 * 

Beds 0,34117 1,38001 0,2472 0,81691  

HDP 0,00557639 0,00332899 1,6751 0,16923  

 

Koeficient determinace  0,975145  Adjustovaný koeficient determinace  0,937862 

F (6, 4)  26,15555  P – hodnota (F)  0,003585 

 

Postupně ověříme předpoklady modelu. 

1) Homoskedasticitu testujeme pomocí Breusch – Paganova testu. Jeho nulová 

hodnota je homoskedasticita reziduí. Homoskedasticita reziduí je žádoucí, 

protože potom je odhad pomocí OLS nevychýlený a eficientní (vydatný). 

Vydatnost odhadu je však ztracena, pokud jsou rezidua heteroskedastická.        

P – hodnota je 0,611694. Kvůli vysoké p – hodnotě zamítáme nulovou hypotézu 

o homoskedasticitě. 

2) Normalita reziduí byla testována graficky a pomocí Shapirova-Wilkova testu. 

Grafický test, stejně jako matematické testy nezamítly na hladině 

10 % normalitu reziduí. Model bude BUE (best unbiased estimate). 

K samotnému modelu: 

Na 5% hladině významnosti nemůžeme zamítnout signifikantnost proměnné 

Age65. Znaménka proměnných jsou taková, jaká jsme očekávali, až na proměnnou 

Doctors To může být způsobeno odvozením platů lékařů od tabulek, případně tím, že 

lékaři nejsou přímo placeni v závislosti na tom, o kolik klientů se starají. Velikost 

koeficientu a jeho signifikantnost ukazuje, že stárnutí populace má vliv na výdaje. 

Koeficient determinace i adjustovaný jsou vysoké (cca 98 % a 94 %). To může 

být zapříčiněno malým počtem pozorování a heteroskedasticitou dat. Díky testování 

sociologického modelu, jsme očekávali pohyb koeficientu determinace kolem hodnot 

nižších než 30 %. 
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Z předchozího testování víme, že není splněna homoskedasticita. Proto 

použijeme robustní odhad, abychom se zbavili heteroskedasticity. Model bude 

následující: 

Tabulka 6: Model 2, OLS za Českou republiku, robustní odhad 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 97977,5 156852 0,6246 0,56606  

Age15 -22,9686 9,75279 -2,3551 0,07808 * 

AgeBTWN -13,6979 14,9352 -0,9172 0,41096  

Age65 37,4085 4,23553 8,8321 0,00091 *** 

Doctors -32,1053 7,40994 -4,3327 0,01232 ** 

Beds 0,34117 1,34735 0,2532 0,81258  

HDP 0,00557639 0,00257141 2,1686 0,09596 * 

 

Koeficient determinace  0,975145  Adjustovaný koeficient determinace  0,937862 

F (6, 4)  346,1499  P – hodnota (F)  23,25e-06 

 

Upravený model je lepší v tom smyslu, že jsme odstranili heteroskedasticitu. 

Díky tomu se zmenšila směrodatná chyba. Některé proměnné se staly více signifikantní. 

Například na hladině 10 % nemůžeme zamítnout Age15 a HDP, na 1 % ani Age65 

a na 5 % Doctors. Znaménka ani velikosti odhadů se nezměnily. 

Z tohoto modelu je patrné, že na výdaje má vliv stárnutí populace, a velmi 

pravděpodobně i počet lékařů v zařízeních. Nelze však testovat, zda tomu tak 

u proměnné Doctors skutečně je. Interval spolehlivosti by byl značně nepřesný kvůli 

nízkému počtu pozorování. 

2.2.1.2 Praha 

Podobnou regresi provedeme jenom pro Hlavní město Praha, kde budeme 

testovat, jak se vývoj celkových výdajů mění v závislosti na tom, zda pozorované 

veličiny bereme pouze z kraje Hlavní město Praha. 

2.2.1.2.1 Data 

Data ExpLTC zde budou stejná jako v modelu pro Českou republiku, avšak 

všechna ostatní data budou vybrána pouze za kraj Hlavní město Praha (dále jen Praha). 
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Grafy 13: Vývoj jednotlivých proměnných v čase, za Prahu 

55
 

Pokud srovnáme tento graf za Prahu s Grafem 12 s daty za Českou republiku, 

zjistíme následující: 

Počet obyvatel mladších 15 let začal v Praze narůstat o rok dříve než v celé 

České republice (navíc se dostal nad původní úroveň, přesně o 1 569 osob více), vývoj 

populace v produktivním věku byl přibližně stejný (pozvolný nárůst), stejně jako 

populace nad 65 let (růst podobný exponenciále). Počet lékařů s menším výkyvem 

v roce 2007 v Praze neustále stoupá. Zajímavou křivku tvoří počet lůžek, kdy v Praze se 

počet lůžek, s lehkým poklesem v roce 2008, stále zvyšuje (cca o 20 %) a naopak v celé 

České republice (s lehkým růstem do roku 2002) dlouhodobé klesá. HDP v Praze roste 

stejně jako v celé České republice (také zde byl pokles v roce 2009, růst 

z 511 792 mil. Kč v roce 2000 na 972 551 mil. Kč v roce 2010). 

 

Model: 

Opět testujeme stejně složený model s jednotlivými proměnnými, jak jsou 

popsány výše: 
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 V grafu jsou jednotky uvedeny následovně: ExpLTC - v milionech Kč; Age15, AgeBTWN 

a Age65 - v tisících obyvatel; HDP - v miliardách Kč 
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hodnoty proměnných jsou nyní vztaženy k Praze (index  ). Protože sledujeme 

celkové výdaje, naše vysvětlovaná proměnná je stejná jako v modelech 1 a 2, jak je 

uvedeno výše. 

Tabulka 7: Korelační koeficienty v Praze 

5% kritická hodnota (oboustranná) = 0,6021 pro n = 11 

ExpLTC Age15 AgeBTWN Age65 Doctors Beds Facilities HDP  
1,0000 0,1544 0,9208 0,7001 0,8703 0,8876 0,1711 0,9340 ExpLTC 

 1,0000 0,1547 0,7795 -0,0631 -0,1783 -0,4235 -0,0005 Age15 

  1,0000 0,7330 0,8590 0,8699 0,0511 0,9766 AgeBTWN 

   1,0000 0,5157 0,4283 -0,2199 0,6212 Age65 

    1,0000 0,9100 0,5320 0,9017 Doctors 

     1,0000 0,4069 0,9256 Beds 

      1,0000 0,1708 Facilities 

       1,0000 HDP 

 

Tabulka nám ukazuje opět vzájemné korelace. Vidíme, že proměnné 

AgeBTWN, Age65, Doctors, Beds i HDP jsou silně korelovány s vysvětlovanou 

proměnnou ExpLTC. To odpovídá našim očekáváním. 

Beds a Facilities nejsou vzájemně korelované, jako v předchozím případě, 

pokusíme se je do regrese zahrnout obě, případně jednu z nich vyloučíme. 

Korelace AgeBTWN a Age65 mezi sebou se dala celkem očekávat, protože 

rozpětí skupiny AgeBTWN je veliké a tyto skupiny přechází jedna v druhou v průběhu 

času stejně jako v pozorováních za Českou republiku. 

2.2.1.2.2 Model 

Testování: 

Tabulka 8: Model 3, OLS za Prahu 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 59618,5 31471,2 1,8944 0,15448  

Age15 -626,098 328,273 -1,9073 0,15254  

AgeBTWN -149,528 55,5811 -2,6903 0,07440 * 

Age65 753,513 349,54 2,1557 0,12006  

Doctors 90,8533 42,5143 2,1370 0,12220  

Beds 12,6092 4,31123 2,9247 0,06126 * 

Facilities -1257,04 517,731 -2,4280 0,09350 * 

HDP -0,00926178 0,00965069 -0,9597 0,40800  

 

Koeficient determinace  0,977789  Adjustovaný koeficient determinace  0,925963 

F (7, 3)  18,86674  P – hodnota (F)   0,017391 
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V Modelu 3 jsou koeficienty determinace, opět nezvykle vysoké, což je 

zapříčiněno heteroskedasticitou. Proměnná našeho zájmu je signifikantní na 15 %, 

Doctors. AgeBTWN, Beds a Facilities jsou signifikantní dokonce na 10 %. Koeficienty 

mají očekávaná znaménka. V porovnání s předchozími modely, je koeficient u Age65 

značně vyšší a koeficient u Doctors je kladný. Co se týče Age65, potvrzuje se hypotéza, 

že se stárnoucí populací se zvyšují výdaje. Jelikož se nyní zabýváme jenom Prahou, 

stárnoucí populace zde má silný efekt na celkové výdaje. 

Při porovnání tohoto faktu s ostatními kraji v ČR, je možno konstatovat, že 

pražští důchodci jsou na tom lépe, vyjádřeno v nákladech na jejich dlouhodobou péči.  

Můžeme zamítnout na hladině 11 % normalitu reziduí. Je však nutné mít 

na paměti, že model potom není BUE, ale jenom BLUE (best linear unbiased estimate), 

tj. není nejlepší odhad mezi všemi, ale jenom mezi lineárními modely. 

 

Opět nastávají komplikace s heteroskedasticitou. Proto opět otestujeme model 

úpravou na model s robustním odhadem: 

Tabulka 9: Model 4, OLS za Prahu, robustní odhad 

  Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 59618,5 12362,9 4,8224 0,01699 ** 

Age15 -626,098 221,14 -2,8312 0,06612 * 

AgeBTWN -149,528 24,7812 -6,0339 0,00913 *** 

Age65 753,513 229,57 3,2823 0,04635 ** 

Doctors 90,8533 13,7893 6,5887 0,00712 *** 

Beds 12,6092 2,26154 5,5755 0,01139 ** 

Facilities -1257,04 221,573 -5,6733 0,01085 ** 

HDP -0,00926178 0,00609645 -1,5192 0,22602  

 

Koeficient determinace   0,977789  Adjustovaný koeficient determinace   0,925963 

F (7, 3)  799,8672  P – hodnota (F)  0,000067 

 

Po uvedené úpravě model vykazuje nadměrně věrohodné hodnoty. Všechny 

proměnné krom HDP nelze zamítnout na 5% hladině. Objevují se koeficienty 

determinace. Je možné, že výsledky byly ovlivněny jinými faktory než pouze porušením 

homoskedasticity. Tento model je uveden jen pro úplnost. 
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2.2.1.3 Středočeský kraj 

Nyní provedeme regresi pro Středočeský kraj, kde budeme testovat stejně jako 

v předchozí podkapitole, jak se vývoj celkových výdajů v České republice mění 

v závislosti na veličinách z tohoto kraje. 

2.2.1.3.1 Data 

Pracujeme s daty na stejném principu jako v modelu za Prahu. Tedy Výdaje 

zůstávají za celou Českou republiku. Všechna ostatní data platí pro Středočeský kraj. 

Graf 14: Vývoj jednotlivých proměnných v čase, za Středočeský kraj 

 
56

 

Ve srovnání s Českou republikou zde zjistíme, že skupina obyvatel do 15 let 

pouze s mírným poklesem v letech 2000 – 2005 výrazněji narůstala (v konečném počtu 

to bylo o 18 370 osob). Počet obyvatel starších 65 let se ve všech sledovaných krajích 

(včetně následujícího Zlínského kraje) neustále zvyšuje. Zde to bylo 

ze 193 685 obyvatel v roce 2000 na 205 890 obyvatel v roce 2010. Počet lůžek 

ve Středočeském kraji klesal stejně jako v celé České republice (o cca 17 %). HDP také 

rostlo, i když pomaleji oproti Praze. Rozdíl v růstu byl cca 90 % v Praze a 72 % 

ve Středočeském kraji, to je ale stále více než v celé České republice (cca 66 %). 
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 V grafu jsou jednotky uvedeny následovně: ExpLTC - v milionech Kč; Age15, AgeBTWN 

a Age65 - v tisících obyvatel; HDP - v miliardách Kč 
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Model: 

                                                    

                   

kde jednotlivé proměnné jsou popsány výše, jejich hodnoty jsou nyní vztaženy 

ke Středočeskému kraji (index  ). Protože se díváme na celkové výdaje, naše 

vysvětlovaná proměnná je stejná jako v předchozích modelech. 

Tabulka vzájemných korelací 

Tabulka 10: Korelační koeficienty za Středočeský kraj 

5% kritická hodnota (oboustranná) = 0,6021 pro n = 11 

ExpLTC Age15 AgeBTWN Age65 Doctors Beds Facilities HDP  
1,0000 0,7520 0,9518 0,9176 0,3965 -0,8755 -0,8144 0,9231 ExpLTC 

 1,0000 0,7350 0,9258 -0,1280 -0,8034 -0,8447 0,6257 Age15 

  1,0000 0,9329 0,4308 -0,9262 -0,8668 0,9834 AgeBTWN 

   1,0000 0,1751 -0,9308 -0,9175 0,8639 Age65 

    1,0000 -0,1429 -0,0039 0,5061 Doctors 

     1,0000 0,9844 -0,8963 Beds 

      1,0000 -0,8274 Facilities 

       1,0000 HDP 

 

Vidíme, že proměnné Age15, AgeBTWN, Age65 a HDP jsou silně korelovány 

s vysvětlovanou proměnnou ExpLTC. To je v souladu s  očekáváními a podporuje naši 

hypotézu, že se stárnutím populace se výdaje zvyšují. 

Stejně jako v předchozích případech nás korelace AgeBTWN a Age65 

mezi sebou, ze stejných důvodů jako dříve, nezaskočila. To samé platí i o Age15 

a Age65. V tomto modelu ale Age15 a AgeBTWN také vyloučíme stejně jako Facilities, 

které jsou korelované s Beds. 
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2.2.1.3.2 Model 

Testování: 

Tabulka 11: Model 6, OLS za Středočeský kraj 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -19464,3 14327 -1,3586 0,22314  

Age65 105,549 54,2192 1,9467 0,09951 * 

Doctors 9,59961 38,2955 0,2507 0,81043  

Beds 1,01411 3,01794 0,3360 0,74829  

HDP 0,0113304 0,0121828 0,9300 0,38824  

 

Koeficient determinace  0,916639  Adjustovaný koeficient determinace  0,861065 

F (4, 6)  16,49396  P – hodnota (F)  0,002172 

 

Koeficienty determinace jsou opět vysoké, opět způsobeno heteroskedasticitou. 

Proměnná našeho zájmu je signifikantní ma 10% hladině. Koeficienty mají očekávaná 

znaménka. V porovnání s předchozími modely, je koeficient u Age65 nižší než u Prahy, 

ale stále vysoký, a koeficient u Doctors je kladný. Co se týče Age65, potvrzuje se naše 

hypotéza, že čím je populace starší tím jsou vyšší i výdaje na LTC. 

Normalitu reziduí nemůžeme zamítnout na hladině 10 %. 

Oprava pro homoskedasticitu: 

Tabulka 12: Model 7, OLS za Středočeský kraj, robustní odhad 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -19464,3 10013,8 -1,9437 0,09992 * 

Age65 105,549 31,1757 3,3856 0,01476 ** 

Doctors 9,59961 11,0263 0,8706 0,41744  

Beds 1,01411 1,62285 0,6249 0,55504  

HDP 0,0113304 0,005491 2,0635 0,08465 * 

 

Koeficient determinace  0,916639  Adjustovaný koeficient determinace  0,861065 

F (4, 6)  77,70806  P – hodnota (F)  0,000027 

 

Zlepšila se signifikantnost Age65 a to na 5 %. Dále také HDP na 10 %. 

Koeficient determinace je stále vysoký.  
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2.2.1.4 Zlínský kraj 

Zde budeme testovat data ze Zlínského kraje a to, jak ovlivňují proměnné 

z tohoto kraje celkové výdaje. 

2.2.1.4.1 Data 

Používáme stejný princip dat jako v předchozích dvou testovaných krajích. 

Graf 15: Vývoj jednotlivých proměnných v čase, za Zlínský kraj 
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Ve Zlínském kraji sledujeme, že počet osob mladších 15 let se neustále snižoval. 

Až v posledním roce sledovaného období zaznamenal mírný nárůst, který je však 

v grafu téměř zanedbatelný (rozdíl mezi lety 2009 a 2010 byl pouze 376 osob). 

Na rozdíl od ostatních pozorovaných krajů zde můžeme pozorovat pokles osob 

v produktivním věku, kdy v posledních čtyřech letech tento počet klesl z 417 721 

v roce 2006 až na 411 904 osob v roce 2010. Počet lůžek v OLÚ s mírnými výkyvy také 

klesá jako v celé České republice a Středočeském kraji. HDP se ve Zlínském kraji 

zvyšovalo nejméně. Ve sledovaném období o 60 %. 

Model:  

                                                    

                   

                                                 

57
 V grafu jsou jednotky uvedeny následovně: ExpLTC - v milionech Kč; Age15, AgeBTWN 

a Age65 - v tisících obyvatel; HDP - v miliardách Kč 
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popis jednotlivých proměnných je stejný jako u předchozích modelů, hodnoty 

jsou nyní vztaženy k Zlínskému kraji (index  ). ExpLTC je stále za celou Českou 

republiku. 

Tabulka vzájemných korelací: 

Tabulka 13: Korelační koeficienty za Zlínský kraj 

5% kritická hodnota (oboustranná) = 0,6021 pro n = 11 

ExpLTC Age15 AgeBTWN Age65 Doctors Beds Facilities HDP  
1,0000 -0,8872 -0,5361 0,9532 0,9288 -0,8735 -0,3982 0,9192 ExpLTC 

 1,0000 0,2036 -0,8800 -0,9466 0,9178 0,5100 -0,9493 Age15 

  1,0000 -0,5758 -0,4433 0,3748 0,2181 -0,3251 AgeBTWN 

   1,0000 0,9522 -0,9336 -0,5798 0,9516 Age65 

    1,0000 -0,9242 -0,5077 0,9576 Doctors 

     1,0000 0,5891 -0,9209 Beds 

      1,0000 -0,6059 Facilities 

       1,0000 HDP 

 

Z tabulky vzájemných korelací vidíme, že pouze proměnné Age65, Doctors 

a HDP jsou silně korelovány s vysvětlovanou proměnnou ExpLTC. To však stále 

odpovídá našim předpokladům. 

Beds a Facilities nejsou vzájemně korelované.  

V tomto modelu je překvapivé, že Age65 není korelovaná ani s Age15 a ani 

s AgeBTWN. 

2.2.1.4.2 Model 

Testovat budeme model stejně jako ve Středočeském kraji, ale navíc vyloučíme 

Doctors, kteří jsou silně korelováni s HDP (silněji než v případě celé České republiky). 

Tabulka 14: Model 9, OLS za Zlínský kraj 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -28212,8 20469,4 -1,3783 0,21055  

Age65 296,245 129,998 2,2788 0,05673 * 

Beds 4,35007 8,04155 0,5409 0,60532  

HDP 0,0106077 0,021246 0,4993 0,63289  

 

Koeficient determinace  0,913749  Adjustovaný koeficient determinace  0,876784 

F (3, 7)  24,71950  P – hodnota (F)  0,000424 

 

Koeficienty determinace jsou vysoké, ne však jako v předchozích případech. To 

může být způsobeno menším počtem proměnných. Proměnná našeho zájmu je 
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signifikantní na 10 %. Koeficient Age65 má očekávané znaménko a opět je poměrně 

vysoký. 

Stejně jako ve Středočeském kraji není možné zamítnout na 10% hladině 

normalitu reziduí. 

Oprava pro homoskedasticitu: 

 

Tabulka 15: Model 10, OLS za Zlínský kraj, robustní odhad 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -28212,8 10111,8 -2,7901 0,02691 ** 

Age65 296,245 49,101 6,0334 0,00052 *** 

Beds 4,35007 4,79012 0,9081 0,39400  

HDP 0,0106077 0,015644 0,6781 0,51951  

 

Koeficient determinace   0,913749  Adjustovaný koeficient determinace   0,876784 

F (3, 7)  159,1790  P – hodnota (F) 8,39e-07 

 

Upravený model je lepší díky odstranění heteroskedasticity. Díky tomu jsme 

také snížili směrodatnou chybu. Některé proměnné se staly více signifikantní. 

Na hladině 1 % nemůžeme zamítnout Age65. Znaménka ani velikosti odhadů se 

nezměnily. Z tohoto modelu stejně jako z modelu za celou Českou republiku vyplývá, 

že stárnutí populace ovlivňuje kladně výdaje. 
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2.2.2 VAR 

Data a předpoklady pro tento model jsou stejné jako pro model OLS. Ze všech 

následujících modelů jsme museli vyloučit Facilities nebo jiné proměnné z důvodu 

malého objemu dat. Vypovídací schopnost modelu je proto snížena a z tohoto pohledu 

netřeba k výsledkům přistupovat. Na základě významnosti výběru počtu zpožděných, 

jak bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, byly zvoleny proměnné s nejmenším možným 

zpožděním (tedy jedna). 

2.2.2.1 Česká republika 

VAR systém, řád zpoždění 1 

OLS odhady, pozorování 2001-2010 (T = 10) 

Logaritmus věrohodnosti = -169,89737 

Determinant kovarianční matice = 1,9595193e+012 

AIC = 37,1795 

BIC = 37,6636 

HQC = 36,6484 

Portmanteův test: LB (2) = 19,6734, df = 4 [0,0006] 

 
Tabulka 16: VAR za Českou republiku, Rovnice 1: ExpLTC 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -184232 195893 -0,9405 0,44625  

Age15 -0,219359 0,442743 -0,4955 0,66936  

AgeBTWN -0,00367779 0,00475399 -0,7736 0,52008  

Age65 -22,9928 21,7676 -1,0563 0,40159  

Doctors 19,5334 19,5568 0,9988 0,42311  

Beds 58,0914 27,8712 2,0843 0,17250  

HDP -20,8161 15,9149 -1,3080 0,32101  

 
Koeficient determinace 0,963169 Adjustovaný koeficient determinace  0,834259 

F (6, 4) 7,471656 P – hodnota (F)  0,123084 

 

Model Výdajů má vysoký koeficient determinace. Žádná z proměnných není 

signifikantní na 10% hladině. Můžeme uvést Beds na 20% hladině. To bude 

pravděpodobně způsobeno malým množstvím dat, heteroskedasticitou apod.  
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Tabulka 17: VAR za Českou republiku, Rovnice 2: HDP 

  Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -5,27711e+07 4,81468e+06 -10,9605 0,00822 *** 

ExpLTC_1 -44,484 10,8818 -4,0879 0,05495 * 

HDP_1 -0,723958 0,116844 -6,1959 0,02507 ** 

Age15 -135,043 535,008 -0,2524 0,82429  

AgeBTWN 6172,97 480,67 12,8424 0,00601 *** 

Age65 4139,15 685,023 6,0423 0,02631 ** 

Doctors 2000,88 391,159 5,1153 0,03616 ** 

Beds 221,292 51,9905 4,2564 0,05101 * 
 

Koeficient determinace 0,999851 Adjustovaný koeficient determinace 0,999329 

F (6, 4) 1915,237 P – hodnota (F) 0,000522 

 

V modelu HDP máme mnoho signifikantních proměnných, ale příliš vysoký 

koeficient determinace. Koeficienty u AgeBTWN a Age65 mají předpokládané 

znaménko a jsou velmi vysoké (obě tyto skupiny se kladně podílejí na tvorbě HDP). 

Máme ověřeno (Příloha 13), že kořeny charakteristického polynomu leží uvnitř 

jednotkového kruhu. Tedy můžeme VAR použít. 

2.2.2.2 Praha 

Zde jsme vyloučili Age15 a AgeBTWN, jelikož s nimi měl model ještě vyšší 

koeficient determinace a žádná z proměnných nebyla signifikantní. 

VAR systém, řád zpoždění 1 
OLS odhady, pozorování 2001-2010 (T = 10)  

Logaritmus věrohodnosti = -179,02526 

Determinant kovarianční matice = 1,2161507e+013 

AIC = 38,6051 

BIC = 39,0287 

HQC = 38,1403Portmanteův test: LB (2) = 21,5711, df = 4 [0,0002] 

 
Tabulka 18: VAR za Prahu, Rovnice 1: ExpLTC 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -27710 11626,9 -2,3833 0,09733 * 

ExpLTC_1 -0,5479 0,549083 -0,9978 0,39189  

HDP_1 -0,00370399 0,00737336 -0,5023 0,64998  

Age65 108,768 46,4198 2,3431 0,10093  

Beds 6,07989 2,80669 2,1662 0,11888  

Doctors 57,6597 72,4263 0,7961 0,48414  

Facilities -569,24 548,56 -1,0377 0,37571  
 

Koeficient determinace  0,962191 Adjustovaný koeficient determinace  0,886574 

F (6, 4)  12,72453 P – hodnota (F)  0,030724 
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V modelu Prahy nemůžeme zamítnout Age65 a ani Beds na 15% hladině. Tedy 

by bylo možné říci, že starší populace ovlivňuje pozitivně výdaje na dlouhodobou péči.  

Tabulka 19: VAR za Prahu, Rovnice 2: HDP 

  Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 14042,9 788174 0,0178 0,98690  

ExpLTC_1 9,22236 37,2217 0,2478 0,82030  

HDP_1 0,721916 0,499831 1,4443 0,24438  

Age65 -1888,78 3146,74 -0,6002 0,59067  

Beds 320,752 190,262 1,6858 0,19041  

Doctors -233,456 4909,7 -0,0475 0,96506  

Facilities -15397,7 37186,2 -0,4141 0,70665  
 

Koeficient determinace  0,986611 Adjustovaný koeficient determinace  0,959833 

F (6, 4)  36,84449 P – hodnota (F)  0,006669 

 

Zde vidíme, že znaménko u koeficientu Age65 je opačné, a koeficient je velmi 

nízký. Stejně tak Doctors. 

Vidíme (Příloha 14), že kořeny charakteristického polynomu leží uvnitř 

jednotkového kruhu. Tedy můžeme VAR použít. 

2.2.2.3 Středočeský kraj 

VAR systém, řád zpoždění 1 
OLS odhady, pozorování 2001-2010 (T = 10) 

Logaritmus věrohodnosti = -179,00007 

Determinant kovarianční matice = 1,210041e+013 

AIC = 38,2000 

BIC = 38,5631 

HQC = 37,8017 

Portmanteův test: LB (2) = 7,96406, df = 4 [0,0929] 

 
Tabulka 20: VAR za Středočeský kraj, Rovnice 1: ExpLTC 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -1368,95 19323 -0,0708 0,94692  

ExpLTC_1 -0,293401 0,451467 -0,6499 0,55120  

HDP_1 -0,0103825 0,0174815 -0,5939 0,58453  

Age65 116,573 77,1749 1,5105 0,20544  

Doctors 36,5435 38,5557 0,9478 0,39690  

Beds -4,71886 3,74865 -1,2588 0,27655  

 
Koeficient determinace  0,938174 Adjustovaný koeficient determinace  0,860892 

F (6, 4)  12,13958 P – hodnota (F)  0,015701 

 

Ve středočeském kraji není žádná proměnná signifikantní. Jediné, co by mohlo 

být bráno v potaz, je proměnná Age65 na 25% hladině. 
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Tabulka 21: VAR za Středočeský kraj, Rovnice 2: HDP 

  Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 14042,9 788174 0,0178 0,98690  

ExpLTC_1 9,22236 37,2217 0,2478 0,82030  

HDP_1 0,721916 0,499831 1,4443 0,24438  

Age65 -1888,78 3146,74 -0,6002 0,59067  

Doctors 320,752 190,262 1,6858 0,19041  

Beds -233,456 4909,7 -0,0475 0,96506  
 

Koeficient determinace  0,966666 Adjustovaný koeficient determinace  0,924999 

F (6, 4)  23,19964 P – hodnota (F)  0,004700 

 

Zde není žádná proměnná signifikantní na nižší než 20% hladině. Do tohoto 

rozpětí se vejde pouze skupina Doctors. Opět máme vysoký koeficient determinace. 

Stejně jako v předchozích případech máme ověřeno, že kořeny 

charakteristického polynomu leží uvnitř jednotkového kruhu. Tedy VAR lze použít. 

2.2.2.4 Zlínský kraj 

VAR systém, řád zpoždění 1 
OLS odhady, pozorování 2001-2010 (T = 10) 

Logaritmus věrohodnosti = -165,80716 

Determinant kovarianční matice = 8,6472553e+011 

AIC = 35,9614 

BIC = 36,3851 

HQC = 35,4967 

Portmanteův test: LB (2) = 11,3151, df = 4 [0,0232] 

 
Tabulka 22: VAR za Zlínský kraj, Rovnice 1: ExpLTC 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -25222,3 15503,6 -1,6269 0,20224  

ExpLTC_1 -0,252989 0,265787 -0,9518 0,41140  

HDP_1 0,0229761 0,0305561 0,7519 0,50671  

Age65 392,607 183,394 2,1408 0,12176  

Doctors -114,711 89,8949 -1,2761 0,29176  

Beds -0,142313 5,89306 -0,0241 0,98225  

Facilities 386,571 155,77 2,4817 0,08914 * 

 
Koeficient determinace  0,978685 Adjustovaný koeficient determinace  0,936054 

F (6, 4)  22,95734 P – hodnota (F)  0,013269 

 

Na 10% hladině je signifikantní proměnná Facilities. Ještě bychom mohli vzít 

v potaz Age65 na 15% hladině. Koeficient determinace je příliš vysoký. Doctors zde 

mají opačné znaménko. To opět může být způsobeno odvozením platů lékařů 

od tabulek, případně tím, že lékaři nejsou přímo placeni v závislosti na tom, o kolik 
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klientů se starají. 

Vysoký koeficient u Age65 s vysokou pravděpodobností potvrzuje naše tvrzení, 

že starší populace má vliv na výdaje na dlouhodobou péči. 

 
Tabulka 23: VAR za Zlínský kraj, Rovnice 2: HDP 

  Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 133280 405924 0,3283 0,76424  

ExpLTC_1 1,15922 6,959 0,1666 0,87830  

HDP_1 1,08078 0,800037 1,3509 0,26958  

Age65 -3075,99 4801,73 -0,6406 0,56736  

Doctors 1624,7 2353,68 0,6903 0,53963  

Beds 25,7826 154,296 0,1671 0,87792  

Facilities -2811,84 4078,46 -0,6894 0,54009  
 

Koeficient determinace  0,956112 Adjustovaný koeficient determinace  0,868337 

F (6, 4)  10,89276 P – hodnota (F)  0,038139 

 

Nemáme zde žádnou signifikantní proměnnou až do hladiny 30 %. Proto je není 

vhodné brát v potaz.  

V tomto modelu neleží kořeny charakteristického polynomu uvnitř jednotkového 

kruhu. Proto není vhodné model VAR použít.  
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Závěr 

Stárnutí populace je stále aktuálnějším tématem. Z výzkumů uvedených v první 

části této bakalářské práce jednoznačně vyplývá, že podíl obyvatel ve věku nad 65 let 

poroste. Tempo tohoto růstu se bude postupně zrychlovat, především díky očekávanému 

pokroku v medicíně a posunu porodnosti do vyššího věku žen. 

Dlouhodobá péče je širokým a komplexním systémem. V České republice ani 

v Evropské Unii jako takové nemá jednotnou a ucelenou formu. Zejména rozdělení 

na péči zdravotní a sociální významně komplikuje organizaci dlouhodobé péče a její 

financování. Proto je snahou Evropské unie i jednotlivých států tyto složky propojit 

v jednotný celek, zatím však nepříliš úspěšně. 

Všechny informace v této práci uvedené směřují k závěru, že stejně jako stárne 

populace i výdaje na dlouhodobou péči výrazně rostou. V České republice největší část 

výdajů na dlouhodobou péči čerpá složka péče lůžkové. Ta pobírá více než čtyřnásobek 

péče domácí. 

Ze srovnání vybraných států vyplývá, že podíl výdajů na dlouhodobou péči 

z výdajů na celé odvětví zdravotnictví je v České republice velmi nízký a řadí Českou 

republiku na jednu z nejnižších příček z porovnávaných zemí. Toto je pravděpodobně 

způsobeno historickým vývojem a kulturními tradicemi. 

Výsledky testů, uvedené v poslední kapitole, naznačují, že stárnutí populace 

významně ovlivňuje výdaje na dlouhodobou péči a to tak, že tyto s rychlejším 

populačním stárnutím neméně rychle stoupají. Testy také ukazují, že na výdaje 

na dlouhodobou péči mají mimo populační stárnutí také vliv změny hrubého domácího 

produktu, změny počtu lůžek ve sledovaných zařízeních či celkový počet lékařů 

pracujících v těchto zařízeních. 

Celkově je na základě poznatků této bakalářské práce možno konstatovat, že 

bude třeba úprava zákonů týkajících se dlouhodobé péče a jejího financování, protože 

související výdaje se budou v blízké budoucnosti výrazně zvyšovat. 
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Přílohy 

Příloha 1: Katz Index of Independence in Activities of Daily Living58 

 Activities  
Points (1 or 0)  

Independence  
(1 Point)  

NO supervision, direction or 

personal assistance  

Dependence  
(0 Points)  

WITH supervision, direction, 

personal assistance or total care  

BATHING  

Points: __________  

(1 POINT) Bathes self 

completely or needs help 

in bathing only a single part 

of the body such as the back, 

genital area or disabled extremity  

(0 POINTS) Need help with 

bathing more than one part of 

the body, getting in or out of 

the tub or shower. Requires total 

bathing  

DRESSING  

Points: __________  

(1 POINT) Get clothes 

from closets and drawers and 

puts on clothes and outer 

garments complete with 

fasteners. May have help tying 

shoes.  

(0 POINTS) Needs help 

with dressing self or needs to be 

completely dressed.  

TOILETING  

Points: __________  

(1 POINT) Goes to toilet, gets 

on and off, arranges clothes, 

cleans genital area without help.  

(0 POINTS) Needs help 

transferring to the toilet, cleaning 

self or uses bedpan or commode.  

TRANSFERRING  

Points: __________  

(1 POINT) Moves in and out 

of bed or chair unassisted. 

Mechanical transfer aids are 

acceptable  

(0 POINTS)Needs help 

in moving from bed to chair or 

requires a complete transfer.  

CONTINENCE  

Points: __________  

(1 POINT) Exercises complete 

self control over urination and 

defecation.  

(0 POINTS) Is partially or totally 

incontinent of bowel or bladder  

FEEDING  

Points: __________  

(1 POINT) Gets food from plate 

into mouth without help. 

Preparation of food may be done 

by another person.  

(0 POINTS) Needs partial or 

total help with feeding or 

requires parenteral feeding.  

Total Points: ________  

Score of 6 = High, Patient is independent.  

Score of 0 = Low, patient is very dependent. 
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Příloha 2: Instrumental activities of daily living 59 

A. Ability to use telephone B. Shopping 

1. Operates telephone on own initiative; looks up 

and dials numbers, etc. 
1 1. Takes care of all shopping needs 

independently 
1 

2. Dials a few well-known numbers 1 2. Shops independently for small purchases 0 

3. Answers telephone but does not dial 1 3. Needs to be accompanied on any shopping trip. 0 

4. Does not use telephone at all. 0 4. Completely unable to shop 0 

C. Food Preparation D. Housekeeping 

1. Plans, prepares and serves adequate meals 

independently 
1 1. Maintains house alone or with occasional 

assistance (e.g. “heavy work domestic help”) 
1 

2. Prepares adequate meals if supplied 

with ingredients 
0 2. Performs light daily tasks such as dishwashing, 

bed making 
1 

3. Heats, serves and prepares meals or prepares 

meals but does not maintain adequate diet. 
0 3. Performs light daily tasks but cannot maintain 

acceptable level of cleanliness 
1 

4. Needs to have meals prepared and served 0 4. Needs help with all home maintenance tasks. 1 

  5. Does not participate in any housekeeping tasks 0 

E. Laundry F. Mode of Transportation 

1. Does personal laundry completely 1 1. Travels independently on public 

transportation or drives own car. 
1 

2. Launders small items; rimes stockings, etc. 1 2. Arranges own travel via taxi, but does not 

otherwise use public transportation. 
1 

3. All laundry must be done by others 0 3. Travels on public transportation when 

accompanied by another. 
1 

  
4. Travel limited to taxi or automobile 

with assistance of another. 
0 

  5. Does not travel at all. 0 

G. Responsibility for own medications H. Ability to Handle Finances 

1. Is responsible for taking medication in correct 

dosages at correct time. 
1 

1. Manages financial matters independently 

(budgets, writes checks, pays rent, bills goes 

to bank), collects and keeps track of income. 

1 

2. Takes responsibility if medication is prepared 

in advance in separate dosage. 
0 2. Manages day-to-day purchases, but needs help 

with banking, major purchases, etc. 
1 

3. Is not capable of dispensing own Medication. 0 3. Incapable if handling money. 0 
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Příloha 3: Sdělení komise (ES) Radě ze dne 19. 1. 200760 

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 19. 1. 2007 

KOM(2007) 13 v konečném znění 

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU 

HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ 

Návrh Společné zprávy o sociální ochraně a sociálním začlenění 2007 

HLAVNÍ SDĚLENÍ 

„ … 3. HLAVNÍ ÚKOLY V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH OMK 

… 

 3.2 Zdravotní a dlouhodobá péče 

V tomto prvním roce koordinované činnosti dokladují předložené zprávy překvapující rozdíly 

ve výsledcích zdravotní péče, a to jak mezi jednotlivými členskými státy, tak i uvnitř nich. Průměrná 

délka života se v jednotlivých zemích pohybuje od 65,7 do 77,9 let u mužů a od 75,9 do 82,5 let u žen. 

V řadě zemí existují i významné rozdíly v sociálně-ekonomickém postavení. Tyto výsledky je možno 

připsat celé řadě faktorů, k nimž patří i životní a pracovní podmínky. Členské státy se snaží tyto rozdíly 

zmenšovat zlepšováním prevence a zdravotnické osvěty jakož i přístupu ke zdravotní péči. 

 (Nerovný) přístup ke zdravotní péči a dlouhodobé péči 

Všechny členské státy se snaží zajistit přístup k přiměřené zdravotní péči a dlouhodobé péči. 

Ne vždy se však daří dosáhnout všeobecné přístupnosti a přetrvávají výrazné rozdíly. Finanční spoluúčast 

pacientů stále roste, neboť určité zákroky jsou vyřazovány ze souboru bezplatné lékařské péče a rostou 

i příplatky zaváděné s cílem zvýšit příjmy a snižovat nadměrnou spotřebu. Aby se vyhnuly překážkám 

bránícím přístupu nejzranitelnějších skupin obyvatel, zavádějí členské státy výjimky, předběžné platby 

a výdajové stropy. 

Péče je v některých případech poskytována nerovnoměrně. Za regionálními rozdíly v poskytované 

péči stojí nejen geografické příčiny ale i institucionální rozdíly. Decentralizace sice umožňuje 

přizpůsobovat služby místním podmínkám, ale na druhé straně způsobuje rozdíly v rozsahu poskytované 

léčby a v léčebných postupech. Mezi regiony se liší také výše financování. Strukturální fondy EU 

podporují zlepšování zdravotnické infrastruktury s cílem omezovat uvedené rozdíly. 

Vzhledem k rostoucí poptávce je patrná potřeba rozvíjet systémy dlouhodobé péče. Současná úroveň 

je často nedostatečná a výsledkem jsou vysoké osobní náklady a dlouhé čekací doby. Měnící se struktura 

rodiny, rostoucí geografická mobilita a zvýšený podíl žen na trhu práce vyžadují posílení formální stránky 

péče o staré a zdravotně postižené osoby. Existuje shoda názorů v tom, že přednost je třeba dávat službám 

poskytovaným doma a zavádění nových technologií (např. systémů usnadňujících nezávislý život) tak, 

aby lidé mohli žít co nejdéle ve vlastním domově. Členské státy také zdůrazňují význam rehabilitace, jež 

pomáhá osobám závislým na pomoci druhých vrátit se do aktivního života. Stále více se respektuje 

potřeba vytváření solidního základu financování dlouhodobé péče a některé členské státy už se tímto 

směrem vydaly. 

 Zlepšování kvality prostřednictvím norem, medicíny založené na průkazném vyhodnocení 

a integrované péče 

Aby dosáhly vysoké kvality péče v rámci celého systému, využívají členské státy řady nástrojů. 

Patří k nim: normy jakosti, např. minimální strukturální a procedurální požadavky kladené 

na poskytovatele, akreditace nebo certifikace poskytovatelů péče, systémy pro sledování kvality 

na základě zpráv a inspekce. Lékaři jsou vyzýváni, aby využívali centrálně hodnocených a přístupných 

klinických pokynů založených na nejlepších dostupných dokladech. Byly zřízeny národní agentury 

pro hodnocení zdravotnické techniky, které spolupracují na úrovni Evropské unie (Eunet-HTA). Jejich 

                                                 

60
 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh Společné zprávy o sociální ochraně a 

sociálním začlenění 2007. 



 

58 

cílem je zajistit, aby nově zaváděné zákroky byly účinné, bezpečné a efektivní i z hlediska vynaložených 

nákladů. 

Vyvíjí se nové schéma zdravotní péče více zaměřené na pacienta s cílem zlepšit reakceschopnost 

systému a zvýšit spokojenost pacientů. Toto schéma zahrnuje individualizované služby (zejména v oblasti 

dlouhodobé péče) a zaručená práva pacienta, možnost volby, účast na rozhodovacím procesu a zpětnou 

vazbu prostřednictvím průzkumu mezi pacienty. 

Členské státy směřují k lepší koordinaci mezi primární, ambulanční a nemocniční (sekundární 

a terciární) péčí a také mezi lékařskou, ošetřovatelskou, sociální a paliativní péčí. Zde mohou být 

prospěšné systémy elektronického zdravotnictví (eHealth). Výsledkem má být lepší, efektivnější cesta 

pacientů systémem, redukce počtu nevhodných zákroků, upřednostnění nezávislého života a vyšší 

spokojenost a bezpečnost pacienta. 

Zavádějí se podpůrné a preventivní programy zaměřené na oblast nepřenosných nemocí 

a zdravotních nerovností (např. u rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění, programů očkování). 

 Pokrok směrem k finanční a dlouhodobé udržitelnosti 

Udržitelnost zdravotní a dlouhodobé péče má hledisko finanční a hledisko lidských zdrojů. Zdroje 

jsou významným činitelem, i když ve výši výdajů (mezi 5 a 11% HDP v roce 2003) i počtu zaměstnanců 

(mezi 3 a 10% populace v pracovním věku) existují překvapivé rozdíly. 

Ze zpráv jasně vyplývá nutnost řízení nákladů, které rostou mnohem rychleji než HDP. Hlavními 

důvody jsou nové technologie, cenové trendy, rostoucí očekávání pacientů a v budoucnu pak i stárnutí 

obyvatelstva. Hlavním úkolem je dát všem možnost rychle a spravedlivě využívat lékařského pokroku. 

Většina členských států se zaměřuje na racionálnější využívání zdrojů, například prostřednictvím 

celkových výdajových stropů, finanční spoluúčasti pacientů, využívání generických léčiv, směrnic 

pro zaměstnance a hodnocení zdravotnické techniky. S cílem zvýšit efektivnost oddělují některé členské 

státy poskytování a financování péče a podporují konkurenci mezi poskytovateli zdravotní péče. 

Vzhledem k zavádění úsporných opatření a zvyšující se poptávce vyplývající z rostoucího příjmu 

na hlavu činí v současnosti soukromé výdaje v průměru 26 % celkových výdajů na zdravotní péči. 

Členské státy urychlují restrukturalizaci zdravotní péče - často navzdory existujícím zájmům - pomocí 

systémů převádění pacientů mezi pracovišti, posilováním primární péče a jejího územního propojení, 

snižováním počtu nemocničních lůžek, zvyšováním podílu ambulantní péče a racionalizací speciální péče 

prostřednictvím jejího soustřeďování do několika málo středisek vynikající úrovně. 

Očekávaný nárůst poptávky po zdravotní péči představuje významnou příležitost pro růst počtu 

pracovních míst. Existuje nicméně všeobecný nadbytek specializovaných lékařů a nedostatek 

všeobecných lékařů a zdravotních sester. Vysoká poptávka po zdravotnickém personálu v některých 

zemích odčerpává zdroje z jiných zemí, což jen podtrhuje nutnost vypracování společného přístupu. 

Potřebná jsou opatření zaměřená na udržení a doplňování počtu zdravotnického personálu v dlouhodobém 

časovém výhledu. Nedostatek pracovníků přetrvává také v oblasti dlouhodobé péče. Neformální 

pečovatelé potřebují školení, vzájemnou pomoc a dohled, poradenství a respitní péči, ale také možnost jak 

sjednotit rodinnou péči a placené zaměstnání. 

Vzhledem k těmto rozdílům se také značně liší specifické problémy, se kterými se jednotlivé členské 

státy potýkají. Některé potřebují věnovat více zdrojů na zdravotní péči a dlouhodobou péči tak, aby 

zajistily její přiměřený rozsah a zároveň zlepšily její efektivnost; v jiných pak bude samotná efektivnost 

klíčem k dosažení udržitelného systému. 

 Hledání optimální strategie 

Členské státy si uvědomují vzájemnou propojenost přístupu, kvality a finanční udržitelnosti: politiky 

zaměřené na rozšíření přístupnosti je třeba sladit se zlepšenou finanční udržitelností a dlouhodobá 

udržitelnost nesmí být v rozporu s požadavkem vysoké kvality péče pro všechny. Mezi různými 

politikami existuje jak nutnost kompromisů, tak i synergický vztah. Jestliže budou kompromisy 

transparentní a podpoří se synergické vztahy, napomůže to zajistit přiměřenou úroveň sociální ochrany 

před riziky spojenými se zdravotní péčí a dlouhodobou péčí. Za optimální strategií lze považovat podporu 

zdravého a aktivního životního stylu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zvýšené prevence spolu se 

zohledněním zdravotních hledisek ve všech politikách. Zlepšená koordinace jak mezi různými typy péče, 

tak mezi jednotlivými úrovněmi odpovědnosti (vnitrostátní, regionální a místní) spolu s rozsáhlejším 

využíváním medicíny založené na důkazech a s hodnocením nových technologií mohou rovněž 

pozvednout kvalitu poskytované péče a bezpečnost pacienta a napomoci při řízení výdajů.“  
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Příloha 4: Sdělení komise (ES) Radě dne 30. 1. 200861 

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 30. 1. 2008 

KOM(2008) 42 v konečném znění 

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU 

HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ 

Návrh Společné zprávy o sociální ochraně a sociálním začlenění 2008 {SEK(2008)91} 

HLAVNÍ SDĚLENÍ  

„ … 2. VZÁJEMNÁ INTERAKCE MEZI OTEVŘENOU METODOU KOORDINACE A 

LISABONSKOU STRATEGIÍ PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST 

Zasedání Evropské rady v březnu 2007 zdůraznilo, že lisabonská agenda by měla lépe odrážet 

společné cíle EU v sociální oblasti. Neformální zasedání Rady vyjádřilo nutnost zlepšit integraci 

a viditelnost sociálních priorit v rámci širšího evropského strategického rámce reforem. Ministři 

zdůraznili, že jedním z nejdůležitějších nástrojů pro pokrok EU v otázkách zaměstnanosti a sociálních 

otázkách je koordinace politik, která je zásadní jak pro zlepšení kvality politik, tak pro naplňování 

společných cílů. Výbor pro sociální ochranu reagoval jmenováním pracovní skupiny, která by měla 

identifikovat příklady pozitivní vzájemné interakce mezi společnými cíli v sociální oblasti a cíli 

hospodářského růstu i většího počtu a lepších pracovních příležitostí. 

… 

 2.5. Dlouhodobá péče 

Stárnutí obyvatelstva a sociálně ekonomické změny bývají zpravidla považovány za hlavní důvody 

vyšší budoucí poptávky po službách dlouhodobé péče. Ve skutečnosti jsou hlavním důvodem růstu 

poptávky vyšší délka života a výskyt invalidity a závislosti. Členské státy si uvědomily nutnost pohlížet 

na dlouhodobou péči jako na nové sociální riziko, které by mělo spadat pod sociální ochranu, a jsou 

odhodlány k ní zajistit téměř univerzální přístup. Ačkoliv jsou některé rozdíly v poskytování péče 

nevyhnutelné, nesmí ani možnosti jednotlivců péči financovat, ani podíl soukromých finančních zdrojů 

bránit dostupnosti vysoce kvalitních služeb. Přestože je tato potřeba zřejmá, stávající nabídka nutně 

neobnáší ucelený a univerzální rámec dlouhodobé péče. Členské státy se snaží zajistit udržitelnou 

kombinaci veřejných a soukromých zdrojů financování. Opatření obsahují změny v mechanismech 

financování, nicméně zabezpečeného financování dlouhodobé péče nebylo v mnoha zemích ještě 

dosaženo. 

Ze zpráv jednotlivých států vyplývá, že poskytování péče přizpůsobené závislé osobě v rezidenčním 

nebo komunitním prostředí je preferováno před ústavní péčí. Podpora neformálních pečovatelů a využití 

nových technologií mohou lidem pomoci zůstat ve vlastním domově co nejdéle. Strukturální fondy budou 

využity na podporu deinstitucionalizace a na posílení komunitních služeb. Větší koordinace 

mezi zdravotní péčí a sociálními službami je považována za zásadní pro dosažení adekvátní kontinuity 

péče, která umožní vysokou úroveň kvality a účinné využití prostředků při poskytování služeb 

dlouhodobé péče v ústavní péči nebo komunitním prostředí. Pro zajištění vysoké úrovně kvality zahrnují 

opatření jednotné standardy a mechanismy pro ověřování kvality propojené s uzákoněnými metodami 

hodnocení. 

Stejně důležité je téma pracovní síly v oblasti dlouhodobé péče, v níž jsou zastoupeny hlavně ženy. 

Zejména v zemích čelících nedostatku prostředků představuje vhodný výběr pracovníků, odborná 

příprava a rekvalifikace stále problém, jehož řešení může Evropský sociální fond potenciálně pomoci, 

stejně tak zůstává problémem i koordinace formální a neformální péče. Zlepšení pracovních podmínek 

a formální uznávání neformálních pečovatelů v systémech sociálního zabezpečení jsou způsoby, jak 

zajistit vysokou úroveň kvality neformální péče. …“  
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Příloha 5: Zelená kniha, Evropská komise, dne 7. 7. 201062 

EVROPSKÁ KOMISE 

V Bruselu dne 7.7.2010 

KOM(2010)365 v konečném znění 

ZELENÁ KNIHA 

na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě 

SEK(2010)830  

ZELENÁ KNIHA 

na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě 

„  …2. KLÍČOVÉ ÚKOLY 

2.1. Stárnutí obyvatelstva 

Je dobře známo, že Evropa má před sebou zásadní demografickou výzvu[5]. Stojíme na počátku 

kritické fáze, kdy do důchodového věku dospívají příslušníci silných populačních ročníků, a počet 

Evropanů v produktivním věku začne od roku 2012 klesat. 

Skutečnost, že žijeme déle než kdykoli dříve, představuje nepochybně velký úspěch. Za posledních 

50 let vzrostla naděje dožití v EU o pět let. Poslední demografické předpovědi[6] ukazují, že v roce 2060 

by se nárůst mohl zvýšit o dalších sedm let. V kombinaci s nízkou mírou plodnosti to povede 

k dramatické změně věkového složení obyvatelstva (viz obr. 1). V důsledku toho se míra závislosti 

ve stáří zdvojnásobí. V současnosti připadají čtyři lidé v produktivním věku na jednoho člověka nad 

65 let, v roce 2060 bude tento poměr pouze dva ku jednomu (viz obr. 2). 

Na trhu práce se rovněž projevuje několik dlouhodobých trendů. Kvůli potřebě vyššího vzdělávání 

se začíná na plný úvazek pracovat později a z důvodu věkových aspektů a převládajících opatření na trhu 

práce se do důchodu odchází dříve. I když se trend předčasného odcházení do důchodu pomalu obrací, 

odchází většina lidí, zejména žen, z trhu práce mnohem dříve než je obvyklý důchodový věk 65 let 

(viz obr. 6 a 7), což dokládá význam genderového aspektu. 

Při současných trendech je situace neudržitelná. Jelikož lidé žijí déle, musí déle i pracovat, jinak 

utrpí přiměřenost důchodů nebo dojde k neudržitelnému nárůstu výdajů na ně. Dopad demografického 

vývoje se kvůli krizi nadále zhoršil, a proto se bude snižovat hospodářský růst a naopak poroste tlak 

na veřejné finance. Ze zprávy o stárnutí populace[7] z roku 2009 vyplývá, že kvůli klesajícímu počtu 

pracovních sil bude jediným zdrojem růstu do roku 2020 produktivita práce. Zatímco reformy již výrazně 

snížily dopad stárnutí na budoucí náklady na důchody, do roku 2060 vzrostou veřejné výdaje související 

s věkem o téměř 5 procentních bodů HDP, přičemž polovina tohoto nárůstu bude způsobena výdaji 

na důchody (viz obr. 3 prognózy veřejných výdajů na důchody v členských státech). 

Další dlouhodobý trend společenských změn představují například domácnosti jednotlivců, bezdětné 

páry a různé generace jedné rodiny žijící daleko od sebe, což vyvolává nutnost formálněji zajistit 

pečovatelské služby, které by jinak poskytovala rodina. To přináší další úkoly pro financování zdravotní 

a dlouhodobé péče. 

Stárnutím obyvatelstva by mohly být rovněž zasaženy fondové důchodové systémy. Ve stárnoucí 

společnosti je potenciální růst hospodářství pomalejší, z čehož plyne nižší reálná míra návratnosti, která 

by rovněž mohla ovlivnit ceny finančních aktiv. Tato potenciální nižší návratnost investic penzijních 

fondů může vést k vyšším příspěvkům, nižším důchodovým dávkám, většímu odlivu kapitálu na nové 

trhy nebo většímu riskování. 
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V souvislosti se stárnutím obyvatelstva byla na zasedání Evropské rady ve Stockholmu v roce 2001 

dohodnuta trojrozměrná strategie pro řešení dopadu na veřejné rozpočty, která sestává z: 

 - urychleného snížení dluhu, 

 - zvyšování míry zaměstnanosti a produktivity a 

 - reforem důchodového systému, zdravotnictví a systémů dlouhodobé péče. 

Kromě toho byl v roce 2001 na zasedání Evropské rady v Laekenu dohodnut soubor společných cílů 

v oblasti důchodů, které zdůrazňují nutnost zajistit přiměřené, udržitelné a adaptabilní důchody[8]. 

2.2. Změna důchodových systémů 

Přestože se systémy členských států výrazně liší, byla většina z nich v posledních desetiletích 

upravena tak, aby se posílila jejich udržitelnost. Zároveň se členské státy snaží zachovat přiměřenost 

důchodů a lépe reagovat na změny na trhu práce a v genderových rolích. Hlavními trendy jsou[9]: 

1) Cílenou podporou zvyšovat počet více a déle pracujícícch občanů, kteří tak budou moci získat 

podobné důchodové nároky jako dříve. Patří sem zvyšování důchodového věku, odměňování pozdějšího 

a penalizace předčasného odchodu do důchodu (viz obr. 8), posun od dávek založených na příjmech 

v nejúspěšnějších letech k dávkám založeným na průměrném příjmu za celou profesní dráhu, znemožnění 

nebo omezení předčasného odchodu z trhu práce, opatření trhu práce, která mají podporovat starší 

pracovníky, aby na trhu práce zůstali, a dále podpora větší rovnosti žen a mužů na trhu práce. 

2) Přechod od převážně jednoúrovňových k víceúrovňovým systémům. Toto je výsledek trendu 

ve většině, nikoli však ve všech členských státech, který spočívá ve snižování podílu veřejných průběžně 

financovaných systémů na celkovém zajištění důchodů a větší podpoře doplňkových dopředu 

financovaných soukromých systémů, které mají často charakter definovaného příspěvku (viz obr. 10). 

3) Opatření na řešení otázek přiměřenosti důchodů, např. prostřednictvím rozšíření způsobilosti, 

podpory získávání práv, snazšího přístupu k důchodům pro ohrožené skupiny a zvýšení finanční podpory 

chudších důchodců. 

4) Genderová dimenze: u žen jsou častější atypické pracovní smlouvy, vydělávají méně než muži 

a častěji přerušují profesní dráhu z důvodu péče o další osoby. V důsledku toho jsou jejich důchody nižší 

a riziko chudoby je tedy u starších žen větší, a to i z toho důvodu, že se dožívají vyššího věku. 

V některých průběžně financovaných systémech jsou období péče o další osoby uznávána, u fondových 

důchodových systémů se však situace komplikuje a vyvstává otázka, jak tuto solidaritu financovat. 

Reformy nedávno navýšily a budou dále zvyšovat skutečný věk odchodu do důchodu a otevřely 

nové možnosti, jak zajistit přiměřené důchody udržitelným způsobem. Díky reformám současně vzrostla 

a nadále poroste osobní odpovědnost za konečný výsledek. Lidé mají nyní větší výběr, ale jsou také 

vystaveni většímu riziku. Aby byly reformy úspěšné, musí všechny důchodové systémy zajišťovat svoji 

část a rizika musí být jasně pochopena a řízena. Budoucí přiměřenost důchodů bude záviset na kombinaci 

návratnosti finančních trhů a schopnosti trhů práce vytvářet příležitosti pro delší a souvislejší profesní 

dráhu přispěvatelů. Aby se posílila sociální soudržnost, měla by se řada členských států zabývat 

nevyřešenými otázkami, jako jsou minimální důchody, zahrnutí pracovníků v atypických pracovních 

poměrech do systému a započítání některých nedobrovolných přerušení zaměstnání, například z důvodu 

péče o potřebné závislé osoby. 

Pokud jde o přiměřenost důchodu, představují pro řadu pracovníků reformované důchodové systémy 

větší riziko. Čisté náhradové poměry v mnoha členských státech klesnou, ačkoli výchozí pozice a míra 

poklesu se výrazně liší, přičemž zejména ty země, které mají velmi nízkou výchozí úroveň, tyto poměry 

navýšily (viz obr. 5). Pozdější odchod z trhu práce může uvedený pokles snížit. 

V mnoha členských státech bude potřeba provést dodatečné reformy, a to s ohledem na nadcházející 

demografické změny a s cílem zajistit dlouhodobý úspěch reforem již zavedených. Členské státy, v nichž 

reformní proces dostatečně nepokročil, musí urychleně přezkoumat důchodové přísliby s ohledem na to, 

co lze očekávat od ekonomiky a veřejných rozpočtů.“  
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Příloha 6: Usnesení Vlády České republiky ze dne 4. 8. 201063 

Usnesení č. 553/2010 (UV) 

Vlády České republiky o Programovém prohlášení vlády České republiky 

Schváleno: 04.08.2010 

Poskytovatelé zdravotní péče, vzdělávání a odměňování pracovníků 

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. 

Vláda bude rozšiřovat elektronizaci zdravotnictví, ve které spatřuje nástroj ke zvýšení 

transparentnosti a efektivity zdravotního systému k omezování korupčního prostředí a ke zlepšení zdraví 

a informovanosti občanů o čerpání a kvalitě péče. Zavede transparentní čekací seznamy pro jednotlivé 

druhy zdravotní péče. Bude zavedena centrálně koordinovaná Zdravotnická záchranná služba definovaná 

samostatným zákonem. 

Vláda dokončí reformu ve vzdělávání zdravotnických pracovníků. Prostředky k financování 

pregraduálního vzdělávání zajistí resort školství, a nebude čerpat náklady z veřejného zdravotního 

pojištění. Postgraduální výuka bude svěřena vysokým školám se zdravotnickým zaměřením. Celoživotní 

vzdělávání budou organizovat komory, odborné společnosti a vysoké školy. K postgraduálnímu 

a celoživotnímu vzdělávání budou udělovány akreditace Ministerstva zdravotnictví. 

Vláda prosadí takové změny v systému odměňování ve zdravotnictví, aby bylo mj. možno lépe 

motivovat pracovníky po dokončení postgraduálního vzdělávání. Dojde k úpravě nebo zrušení platových 

tarifů. Vláda posílí kompetence nelékařských pracovníků. 

Vláda nastaví jasné, transparentní a efektivní podmínky, za kterých budou uzavírány smlouvy 

zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče. Budou posíleny kompetence a odpovědnosti 

primární péče a kompetence nelékařských zdravotnických profesí. Taktéž bude posílena kontrola kvality 

a bezpečí zdravotní péče a zdravotnických zařízení. Vláda dokončí transformaci orgánů ochrany 

veřejného zdraví. 

Plátci zdravotní péče, zdravotní pojišťovny Vláda bude prosazovat větší roli a odpovědnost 

zdravotních pojišťoven při rozhodování o úhradách léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. 

Bude iniciovat fúzování rezortních pojišťoven Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany a také zavede 

transparentní pravidla pro fúzování ostatních zdravotních pojišťoven. Posílí dozor a kontrolu zdravotních 

pojišťoven, jejich hospodaření a zajišťování nároku pro pojištěnce. 

Vláda zajistí spravedlivější, vícekriteriální přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

a dodržování principů transparentní veřejné obchodní soutěže při nákupu péče (služeb) ze strany 

zdravotních pojišťoven. Vláda změní podmínky současného systému tak, aby bylo možné co nejrychleji 

zavést institut reálné ceny, který nahradí současný netransparentní bodový systém. Vláda prosadí 

kategorizaci zdravotnických prostředků tak, že budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění 

na principu referencí a na principu „za stejný efekt stejná úhrada“. 

Vláda zavede generickou preskripci a substituci u léků hrazených plně nebo částečně z veřejného 

zdravotního pojištění. V každé skupině se bude nacházet jeden lék bez doplatku. 

Systém nemocenského pojištění bude převeden na zdravotní pojišťovny. 

Společně s odborníky vláda vymezí dlouhodobou zdravotně - sociální péči a navrhne zavedení 

uceleného systému zdravotnických a sociálních služeb, včetně způsobu financování. Bude podporovat 

dlouhodobou péči v domácnostech pacientů, terénní a ambulantní služby přizpůsobené potřebám pacienta 

jako alternativu ústavní dlouhodobé péče. Podpoří rozvoj paliativní a hospicové péče.  
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Příloha 7: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. 9. 201064 

Dlouhodobá péče o starší osoby 

P7_TA(2010)0313  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. září 2010 o dlouhodobé péči o starší osoby 

2011/C 308 E/13 

Evropský parlament, 

s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, 

s ohledem na navrhovanou směrnici o rovném zacházení s osobami bez ohledu na náboženské 

vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (KOM(2008)0426), 

s ohledem na otázku Komisi ze dne 30. června 2010 o dlouhodobé péči o starší osoby (O-0102/2010 

- B7-0457/2010), 

s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, 

1. vyzývá členské státy, aby zvážily demografický vývoj v posledních letech, zejména stárnutí 

obyvatelstva, vedoucí ke zvýšeným tlakům na rozpočet a vysoké poptávce po lepší infrastruktuře 

zdravotní a sociální péče; vybízí členské státy, aby bojovaly proti sociálnímu vyloučení seniorů 

a jakékoli diskriminaci založené na věku; 

2. připomíná členským státům, že zajištění přístupu k odpovídajícím službám zdravotní a sociální 

péče je základní zásadou evropského modelu solidarity; 

3. uznávaje důležitost kvality i soustavnosti péče vyzývá členské státy, aby zlepšovaly, usnadňovaly 

a podporovaly odbornou přípravu, vzdělávání a opatření na znovuzačlenění všech osob, včetně 

neformálních pečovatelů a osob, u nichž je potřeba odborné kvalifikace, které nesou odpovědnost 

za poskytování dlouhodobé péče seniorům, protože takováto odborná příprava může rovněž zlepšit 

status jejich důležité práce; naléhavě vyzývá členské státy, aby se zabývaly problematikou špatného 

odměňování ošetřovatelské péče, nedostatku personálu, nedostatečné nebo neodpovídající odborné 

přípravy, které znesnadňují poskytování péče; konstatuje důležitý příspěvek občanské společnosti, 

církví a charitativních organizací při poskytování péče; 

4. připomíná důležitost dalšího rozvoje "elektronické zdravotní péče" pro zlepšování produktivity 

a účinnosti poskytování péče a rovněž pro podporu neformálních pečovatelů i samotných seniorů; 

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby zohlednily potřebu neformálních pečovatelů, kteří zajišťují 

značný podíl péče o seniory, a přijaly konkrétní opatření na podporu a ochranu tohoto zdroje 

prostřednictvím odborné přípravy, odpočinku a sladění pracovního a rodinného života; 

6. zastává názor, že by ve všech členských státech měly být přijaty záruky na ochranu základních práv 

osob přijímajících dlouhodobou péči a že by za tímto účelem měly členské státy věnovat větší 

pozornost vyžadování kvality a plnění jejích kritérii při poskytování služeb; 

7. vyzývá členské státy, aby všemožně podpořily seniory, aby mohli zvládat život ve vlastní 

domácnosti a poskytly jim prostředky, jež jim pomohou v tomto prostředí lépe fungovat, vzhledem 

k tomu, že jde o nejlepší alternativu k institucionální péči; 

8. vyzývá členské státy, aby podle svých vnitrostátních právních předpisů regulovaly kvalifikační 

požadavky na pracovníky v sociální a zdravotní oblasti pečující o seniory a aby navrhly a zavedly 

odpovídající systémy odborné přípravy, jež by pomohly zvýšit úroveň vzdělání pracovníků 

v systémech péče o seniory, a tak zlepšit kvalitu poskytovaných služeb; 

9. vyjadřuje politování nad tím, že se v mnoha členských státech financování a zajišťování speciálního 

geriatrického lékařství v průběhu let snížilo a že ostatní specialisté nejsou dostatečně školeni 

v geriatrické problematice; konstatuje, že v mnoha případech to vedlo ke snížení kvality péče 
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poskytované seniorům a že jsou tak senioři někdy nespravedlivě diskriminováni; vyzývá členské státy, 

aby tuto situaci přezkoumaly a v případě nutnosti navýšily prostředky na tuto oblast; 

10. vyzývá členské státy, aby přednostně podporovaly zřizování jednotek domácí paliativní péče; 

11. vyzývá Komisi, aby shromažďovala potřebné údaje a vypracovala přehled infrastruktur 

institucionální, komunitní a domácí péče o seniory v každém z členských států; 

12. vyzývá k tomu, aby všechny smlouvy v oblasti péče splňovaly určité minimální standardy, včetně 

minimálních mezd; 

13. vyžaduje, aby Komise podnikla další výzkumy s cílem zjistit počet úmrtí seniorů v dlouhodobé 

péči v důsledku podvýživy nebo dehydratace; 

14. vyzývá členské státy, aby dále vedly informační politiku a politiku prevence zaměřenou na seniory 

a soustředily se přitom zejména na stravovací režim a prevenci rizik dehydratace; 

15. konstatuje, že politika EU pro seniory je založena na zásadě "společnosti pro všechny", která 

vyžaduje, aby členské státy zajišťovaly osobám různých věkových kategorií plnou možnost aktivně se 

podílet na životě své komunity, a to bez ohledu na věk; 

16. podporuje zavádění programů na zajišťování domácí asistence a zdravotní péče pro seniory, 

případně v zemích, kde tyto služby již existují, jejich další fungování, přičemž jejich správu by měly 

v rámci své působnosti zajišťovat komunální a místní orgány; 

17. žádá, aby Komise vypracovala zelenou knihu o zneužívání a týrání seniorů (jev elder abuse) 

a o ochraně seniorů v jejich komunitě a ve všech zařízeních péče, a soustředila se přitom na mobilitu 

pacientů a podrobnosti o osvědčených postupech již existujících ve 27 členských státech; 

18. vyzývá Komisi, aby připravila studii, jež by poskytla jasnější představu o rostoucích požadavcích 

na péči o seniory a odhadla budoucí potřeby speciální péče do roku 2020; 

19. vyzývá k tomu, aby byla prostřednictvím otevřené metody koordinace uskutečňována výměna 

informací, politických představ a osvědčených postupů o poskytování dlouhodobé péče o seniory, 

a zejména o přijímaných opatřeních a minimálních profesních standardech s cílem: 

a) zajistit snížení nerovností ve zdravotnictví a ochranu seniorů v komunitě a v zařízeních péče; 

b) bojovat proti zneužívání a týrání seniorů, 

c) přijímat strategie v oblasti personalistiky zaměřené na boj s nedostatkem personálu, 

d) napomáhat šíření informačních a komunikačních technologií pro podporu nezávislosti seniorů 

(v rámci rodinné péče); 

20. naléhavě vyzývá Komisi, aby všemožně usilovala o zajištění přijatelných standardů zdravotní péče 

pro všechny evropské občany bez ohledu na materiální podmínky; 

21. vyzývá členské státy a Komisi, aby s ohledem na stárnutí obyvatelstva EU bez rozdílu hranic 

pokračovaly všemožně ve spolupráci s cílem navrhnout udržitelný systém financování 

pro poskytování dlouhodobé péče tak, aby se zajistilo, že v budoucnu bude fungovat udržitelný 

systému financování péče o seniory a budou dostupné nezbytné služby péče; 

22. vyzývá k výměně osvědčených postupů při hledání nejúčinnějších způsobů rozvíjení 

mezigeneračních vztahů, aby vzrostlo zapojení rodinných příslušníku do dlouhodobé péče, což by 

přineslo mnohé výhody a umožnilo by úspěšněji uspokojovat individuální potřeby příjemců péče; 

23. vyzývá k rozvíjení integrované strategie aktivního stárnutí a snahy o zapojení seniorů 

do sociálních a kulturních aktivit; 

24. vyzývá k přijetí opatření reagujících na podstatné zvýšení počtu seniorů a na zajištění jejich 

rovného přístupu k službám sociální a zdravotní péče; 

25. vyzývá členské státy, aby snížily zatížení osob pečujících o seniory nebo osoby s postižením a -

 s cílem umožnit poskytovatelům péče vstup do zaměstnání - zřídily integrované systémy péče; 

26. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 

 --------------------------------------------------  
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Příloha 8: Výsledky 91. zasedání legislativní rady vlády ze dne 15. 12. 2011 

Výsledky 91. zasedání LRV dne 15. 12. 2011 

Legislativní rada vlády projednala na svém 91. zasedání ve čtvrtek 15. prosince 2011 

následující návrhy zákonů: „ … 3. Návrh věcného záměru zákona upravujícího řešení dlouhodobé 

zdravotně sociální péče (předkládá ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek 

a ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.) – č.j. 1120/11. 

Hlavním cílem předloženého návrhu věcného záměru zákona je zejména 

 zajistit kvalitní a dostupné služby pro osoby, jimž byl přiznán status klienta dlouhodobé péče (dále 

jen „klient“), 

 upravit možnost participace klientů a jejich rodinných příslušníků na vytváření vhodné sítě 

poskytovatelů dlouhodobé péče, 

 zajistit podporu rozvoje dlouhodobé péče především na domácí a komunitní úrovni, 

 podpořit otevřené a transparentní konkurenční prostředí při poskytování dlouhodobé péče, 

 zvýšit sociální spravedlnost, tedy zajistit srovnání podmínek dostupnosti a kvality potřebných služeb, 

stejně jako finanční participace, pro klienty se stejnými potřebami dlouhodobé péče, 

 zvýšit efektivitu systému poskytování dlouhodobé péče, včetně vynakládání prostředků na příspěvek 

na péči, 

 vytvořit podmínky pro realizaci účinné sociální a zdravotní politiky na všech úrovních veřejné 

správy, 

 omezit potřebu dlouhodobé péče z preventivních důvodů a 

 zajistit dlouhodobě udržitelné financování poskytování dlouhodobé péče. 

Návrh věcného záměru zákona dále vymezuje některé pojmy související s poskytováním 

dlouhodobé péče a stanovuje obsah těch zákonných institutů, které s poskytováním dlouhodobé péče 

souvisejí. 

Legislativní rada vlády projednávání návrhu věcného záměru zákona přerušila.“
65
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Příloha 9:  Tabulky a graf k modelu OLS za Českou republiku 

Popisná statistika, za použití pozorování 2000 – 2010 

 

Proměnná Střední 

hodnota 

Medián Minimum Maximum Směr. 

odch 

variační 

koeficient 

Šikmost Stand. 

špičatost 
ExpLTC 6128,36 5916,00 3826,00 8671,00 1521,83 0,248325 0,248717 -1,00776 

Age15 1537,07 1518,14 1476,92 1664,43 63,4342 0,0412695 0,863647 -0,538049 

AgeBTWN 7297,38 7293,36 7170,02 7431,38 96,8548 0,0132725 0,0318834 -1,48485 

Age65 1486,90 1456,39 1414,56 1635,83 78,7388 0,0529551 0,786440 -0,813280 

Doctors 1163,60 1182,61 971,500 1341,57 134,438 0,115535 -0,062494 -1,51653 

Beds 22604,5 22714,0 21704,0 23352,0 593,627 0,0262615 -0,363724 -1,33932 

Facilities 160,545 162,000 153,000 169,000 5,37333 0,0334692 -0,113740 -1,23307 

HDP 3,12701e+006 3,11606e+006 2,26970e+006 3,84841e+006 5,8252e+005 0,186288 -0,088875 -1,50836 

 

Model 1: OLS, za použití pozorování 2000 - 2010 (T = 11) 

Závisle proměnná: ExpLTC 

 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 97977,5 164778 0,5946 0,58411  

Age15 -22,9686 13,652 -1,6824 0,16778  

AgeBTWN -13,6979 16,7999 -0,8154 0,46063  

Age65 37,4085 11,2354 3,3295 0,02912 ** 

Doctors -32,1053 12,5232 -2,5637 0,06240 * 

Beds 0,34117 1,38001 0,2472 0,81691  

HDP 0,00557639 0,00332899 1,6751 0,16923  

 

Střední hodnota závisle proměnné  6128,364  Sm. odchylka závisle proměnné  1521,826 

Součet čtverců reziduí  575631,2  Sm. chyba regrese  379,3518 

Koeficient determinace  0,975145  Adjustovaný koeficient determinace  0,937862 

F (6, 4)  26,15555  P – hodnota (F)  0,003585 

Logaritmus věrohodnosti -75,36762  Akaikovo kritérium  164,7352 

Schwarzovo kritérium  167,5205  Hannan-Quinnovo kritétium  162,9795 

rho (koeficient autokorelace) -0,759532  Durbin-Watsonova statistika  3,512464 

 

Model 2: OLS, za použití pozorování 2000-2010 (T = 11) 

Závisle proměnná: ExpLTC 

HAC standardní chyby, šířka okénka 1 (Bartlettovo jádro) 

 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 97977,5 156852 0,6246 0,56606  

Age15 -22,9686 9,75279 -2,3551 0,07808 * 

AgeBTWN -13,6979 14,9352 -0,9172 0,41096  

Age65 37,4085 4,23553 8,8321 0,00091 *** 

Doctors -32,1053 7,40994 -4,3327 0,01232 ** 

Beds 0,34117 1,34735 0,2532 0,81258  

HDP 0,00557639 0,00332899 1,6751 0,16923  
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Střední hodnota závisle proměnné  6128,364  Sm. odchylka závisle proměnné  1521,826 

Součet čtverců reziduí  575631,2  Sm. chyba regrese  379,3518 

Koeficient determinace  0,975145  Adjustovaný koeficient determinace  0,937862 

F (6, 4)  904,4765  P – hodnota (F)  3,25e-06 

Logaritmus věrohodnosti -75,36762  Akaikovo kritérium  164,7352 

Schwarzovo kritérium  167,5205  Hannan-Quinnovo kritétium  162,9795 

rho (koeficient autokorelace) -0,759532  Durbin-Watsonova statistika  3,512464 

 

Breusch-Paganův test heteroskedasticity 

OLS, za použití pozorování 2000-2010 (T = 11) 

Závisle proměnná: škálované uhat^2 

 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 139,827 457,986           0,3053     0,7754  

Age15 0,0472625        0,0379445       1,246      0,2809  

AgeBTWN -0,0228216 0,0466937      -0,4888     0,6506    

Age65 -0,0618748        0,0312277 -1,981 0,1186  

Doctors 0,0183060        0,0348071         0,5259     0,6267  

Beds -0,000477096      0,00383561     -0,1244     0,9070    

HDP 1,16887e-05      9,25262e-06     1,263      0,2751    

 

Vysvětlený součet čtverců = 8,96471 

Testovací statistika: LM = 4,482353, 

s p – hodnotou = P (Chí - kvadrát(6) > 4,482353) = 0,611694 
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Příloha 10: Tabulky a graf k modelu OLS za kraj Hlavní město Praha 

Popisná statistika, za použití pozorování 2000 – 2010 

 

Proměnná Střední 

hodnota 

Medián Minimum Maximum Směr. 

odch 

variační 

koeficient 

Šikmost Stand. 

špičatost 
ExpLTC 6128,36 5916,00 3826,00 8671,00 1521,83 0,248325 0,248717 -1,00776 

Age15 150,930 150,109 144,560 161,294 5,78271 0,0383137 0,661213 -0,881421 

AgeBTWN 854,903 851,820 819,582 892,744 27,6995 0,0324008 0,212606 -1,51113 

Age65 190,582 187,344 183,761 205,890 7,37136 0,0386782 1,00596 -0,270788 

Doctors 209,737 210,310 165,840 244,530 24,4898 0,116764 -0,313181 -0,951696 

Beds 2563,64 2629,00 2299,00 2774,00 159,734 0,0623077 -0,404459 -1,18219 

Facilities 15,1818 15,0000 13,0000 17,0000 1,25045 0,0823653 -0,0319183 -0,781098 

HDP 7,6263e+005         7,5209e+005     5,1179e+005 9,7714e+005 1,7149e+005 0,224863 -0,0224948 -1,47211 

 

Model 3: OLS, za použití pozorování 2000-2010 (T = 11) 

Závisle proměnná: ExpLTC 

 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 59618,5 31471,2 1,8944 0,15448  

Age15 -626,098 328,273 -1,9073 0,15254  

AgeBTWN -149,528 55,5811 -2,6903 0,07440 * 

Age65 753,513 349,54 2,1557 0,12006  

Doctors 90,8533 42,5143 2,1370 0,12220  

Beds 12,6092 4,31123 2,9247 0,06126 * 

Facilities -1257,04 517,731 -2,4280 0,09350 * 

HDP -0,00926178 0,00965069 -0,9597 0,40800  

 

Střední hodnota závisle proměnné  6128,364 Sm. odchylka závisle proměnné  1521,826 

Součet čtverců reziduí  514400,7 Sm. chyba regrese  414,0856 

Koeficient determinace  0,977789 Adjustovaný koeficient determinace  0,925963 

F (7, 3)  18,86674 P – hodnota (F)  0,017391 

Logaritmus věrohodnosti -74,74907 Akaikovo kritérium  165,4981 

Schwarzovo kritérium  168,6813 Hannan-Quinnovo kritétium  163,4916 

rho (koeficient autokorelace) -0,737924 Durbin-Watsonova statistika  3,424533 
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Model 4: OLS, za použití pozorování 2000-2010 (T = 11) 

Závisle proměnná: ExpLTC 

HAC standardní chyby, šířka okénka 1 (Bartlettovo jádro) 

 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 59618,5 12362,9 4,8224 0,01699 ** 

Age15 -626,098 221,14 -2,8312 0,06612 * 

AgeBTWN -149,528 24,7812 -6,0339 0,00913 *** 

Age65 753,513 229,57 3,2823 0,04635 ** 

Doctors 90,8533 13,7893 6,5887 0,00712 *** 

Beds 12,6092 2,26154 5,5755 0,01139 ** 

Facilities -1257,04 221,573 -5,6733 0,01085 ** 

HDP -0,00926178 0,00609645 -1,5192 0,22602  

 

 

Střední hodnota závisle proměnné  6128,364 Sm. odchylka závisle proměnné  1521,826 

Součet čtverců reziduí  514400,7 Sm. chyba regrese  414,0856 

Koeficient determinace  0,977789 Adjustovaný koeficient determinace  0,925963 

F (7, 3)  799,8672 P – hodnota (F)  0,000067 

Logaritmus věrohodnosti -74,74907 Akaikovo kritérium  165,4981 

Schwarzovo kritérium  168,6813 Hannan-Quinnovo kritétium  163,4916 

rho (koeficient autokorelace) -0,737924 Durbin-Watsonova statistika  3,424533 

 

Model 5: OLS, za použití pozorování 2000-2010 (T = 11) 

Závisle proměnná: ExpLTC 

 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 5954,9 33409,2 0,1782 0,86720  

Age15 -198,127 412,974 -0,4798 0,65645  

AgeBTWN -50,757 56,4775 -0,8987 0,41962  

Age65 302,965 441,726 0,6859 0,53048  

Doctors -5,11633 23,3471 -0,2191 0,83727  

Beds 5,27028 4,58424 1,1497 0,31435  

HDP 0,00431611 0,0117289 0,3680 0,73153  

 

Střední hodnota závisle proměnné  6128,364 Sm. odchylka závisle proměnné  1521,826 

Součet čtverců reziduí   1525211 Sm. chyba regrese  617,4973 

Koeficient determinace  0,934143 Adjustovaný koeficient determinace  0,835358 

F (6, 4)  9,456325 P – hodnota (F)  0,023794 

Logaritmus věrohodnosti -80,72694 Akaikovo kritérium  175,4539 

Schwarzovo kritérium  178,2391 Hannan-Quinnovo kritétium  173,6982 

rho (koeficient autokorelace) -0,223115 Durbin-Watsonova statistika  2,387957 
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Breusch-Paganův test heteroskedasticity 

OLS, za použití pozorování 2000-2010 (T = 11) 

Závisle proměnná: škálované uhat^2 

 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota 

 

const 240,733          137,002           1,757      0,1771    

Age15 -2,38299               1,42905        -1,668 0,1940          

AgeBTWN -0,430022         -0,430022         -1,777      0,1736    

Age65 2,47927          1,52163         1,629      0,2017    

Doctors 0,289324         0,185075        1,563      0,2159    

Beds 0,0207687             0,0187678       1,107      0,3492    

Facilities -3,90845          2,25381        -1,734      0,1813    

HDP -5,18350e-05      4,20118e-05    -1,234      0,3051    

 

Vysvětlený součet čtverců = 17,5941 

Testovací statistika: LM = 8,797071, 

s p – hodnotou = P (Chí - kvadrát(7) > 8,797071) = 0,267556 
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Příloha 11: Tabulky a graf k modelu OLS za Středočeský kraj 

Popisná statistika, za použití pozorování 2000 – 2010 

 

Proměnná Střední 

hodnota 

Medián Minimum Maximum Směr. 

odch 

variační 

koeficient 

Šikmost Stand. 

špičatost 
ExpLTC 6128,36 5916,00 3826,00 8671,00 1521,83 0,248325 0,248717 -1,00776 

Age15 179,236 176,859 172,642 196,707 7,73584 0,0431602 1,26633 0,404393 

AgeBTWN 828,049 821,502 776,177 881,823 38,2094 0,0461439 0,183900 -1,42988 

Age65 167,797 163,574 160,006 186,448 9,23943 0,0550632 0,964795 -0,481447 

Doctors 151,815 153,710 132,620 164,110 9,35346 0,0616107 -0,941047 -0,028360 

Beds 2651,73 2705,00 2271,00 2971,00 257,936 0,0972711 -0,289787 -1,37343 

Facilities 20,9091 21,0000 16,0000 24,0000 3,01511 0,144201 -0,345131 -1,31536 

HDP 3,2967e+005 3,1869e+005 2,3550e+005 4,1525e+005 66304,4 0,201125 -0,013037 -1,54017 

 

Model 6: OLS, za použití pozorování 2000 - 2010 (T = 11) 

Závisle proměnná: ExpLTC 

 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -19464,3 14327 -1,3586 0,22314  

Age65 105,549 54,2192 1,9467 0,09951 * 

Doctors 9,59961 38,2955 0,2507 0,81043  

Beds 1,01411 3,01794 0,3360 0,74829  

HDP 0,0113304 0,0121828 0,9300 0,38824  

 

Střední hodnota závisle proměnné  6128,364  Sm. odchylka závisle proměnné  1521,826 

Součet čtverců reziduí   1930610  Sm. chyba regrese  567,2463 

Koeficient determinace  0,916639  Adjustovaný koeficient determinace  0,861065 

F (6, 4)  16,49396  P – hodnota (F)  0,002172 

Logaritmus věrohodnosti -82,02331  Akaikovo kritérium  174,0466 

Schwarzovo kritérium  176,0361  Hannan-Quinnovo kritétium  172,7925 

rho (koeficient autokorelace) -0,489363  Durbin-Watsonova statistika  2,890210 

 

Model 7: OLS, za použití pozorování 2000-2010 (T = 11) 

Závisle proměnná: ExpLTC 

HAC standardní chyby, šířka okénka 1 (Bartlettovo jádro) 

 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -19464,3 10013,8 -1,9437 0,09992 * 

Age65 105,549 31,1757 3,3856 0,01476 ** 

Doctors 9,59961 11,0263 0,8706 0,41744  

Beds 1,01411 1,62285 0,6249 0,55504  

HDP 0,0113304 0,005491 2,0635 0,08465 * 

 

Střední hodnota závisle proměnné  6128,364  Sm. odchylka závisle proměnné  1521,826 

Součet čtverců reziduí   1930610  Sm. chyba regrese  567,2463 

Koeficient determinace  0,916639  Adjustovaný koeficient determinace  0,861065 

F (6, 4)  77,70806  P – hodnota (F)  0,000027 

Logaritmus věrohodnosti -82,02331  Akaikovo kritérium  174,0466 

Schwarzovo kritérium  176,0361  Hannan-Quinnovo kritétium  172,7925 

rho (koeficient autokorelace) -0,489363  Durbin-Watsonova statistika  2,890210 
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Model 8: OLS, za použití pozorování 2000-2010 (T = 11) 

Závisle proměnná: ExpLTC 

 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -24622,7 44484,9 -0,5535 0,60940  

Age15 -35,4058 263,299 -0,1345 0,89953  

AgeBTWN 11,7542 100,465 0,1170 0,91250  

Age65 131,007 436,905 0,2999 0,77923  

Doctors 3,25561 54,3711 0,0599 0,95513  

Beds 1,18978 3,97666 0,2992 0,77969  

HDP 0,00525454 0,0355666 0,1477 0,88970  

 

Střední hodnota závisle proměnné  6128,364  Sm. odchylka závisle proměnné  1521,826 

Součet čtverců reziduí   1895769  Sm. chyba regrese  688,4346 

Koeficient determinace  0,918143  Adjustovaný koeficient determinace  0,795358 

F (6, 4)  7,477629  P – hodnota (F)  0,035950 

Logaritmus věrohodnosti -81,92314  Akaikovo kritérium  177,8463 

Schwarzovo kritérium  180,6316  Hannan-Quinnovo kritétium  176,0906 

rho (koeficient autokorelace) -0,511216  Durbin-Watsonova statistika  2,943666 

 

Breusch-Paganův test heteroskedasticity 

OLS, za použití pozorování 2000-2010 (T = 11) 

Závisle proměnná: škálované uhat^2 

 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 9,39600        32,2434          0,2914      0,7806    

Age65 -0,111351        0,122022 -0,9125      0,3967    

Doctors -0,00572784      0,0861855      -0,06646     0,9492    

Beds 0,00128219      0,00679199 0,1888      0,8565    

HDP 2,35327e-05     2,74178e-05     0,8583      0,4237  

 

Vysvětlený součet čtverců = 4,79643 

Testovací statistika: LM = 2,398213, 

s p – hodnotou = P (Chí - kvadrát(4) > 2,398213) = 0,662950 
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Příloha 12: Tabulky a graf k modelu OLS za Zlínský kraj 

Popisná statistika, za použití pozorování 2000 – 2010 

 

Proměnná Střední 

hodnota 

Medián Minimum Maximum Směr. 

odch 

variační 

koeficient 

Šikmost Stand. 

špičatost 
ExpLTC 6128,36 5916,00 3826,00 8671,00 1521,83 0,248325 0,248717 -1,00776 

Age15 88,1954 86,5950 82,3750 98,8080 5,89377 0,0668263 0,602277 -1,05011 

AgeBTWN 416,566 417,291 411,904 418,108 1,77158 0,00425283 -1,83376 2,44396 

Age65 87,1681 86,0720 81,9500 95,7060 4,81466 0,0552342 0,519342 -1,06525 

Doctors 63,6418 64,1200 53,7300 71,9800 6,17595 0,0970424 -0,061445 -1,20824 

Beds 1596,27 1594,00 1504,00 1683,00 61,3500 0,0384333 0,0703820 -1,19341 

Facilities 7,63636 7,00000 7,00000 10,0000 0,924416 0,121055 1,57347 1,86034 

HDP 1,4840e+005 1,4483e+005     1,1065e+005 185264, 1,8526e+005 0,182525 0,0843874 -1,50512 

 

Model 9: OLS, za použití pozorování 2000 - 2010 (T = 11) 

Závisle proměnná: ExpLTC 

 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -28212,8 20469,4 -1,3783 0,21055  

Age65 296,245 129,998 2,2788 0,05673 * 

Beds 4,35007 8,04155 0,5409 0,60532  

HDP 0,0106077 0,021246 0,4993 0,63289  

 

Střední hodnota závisle proměnné  6128,364  Sm. odchylka závisle proměnné  1521,826 

Součet čtverců reziduí   1997534  Sm. chyba regrese  534,1929 

Koeficient determinace  0,913749  Adjustovaný koeficient determinace  0,876784 

F (6, 4)  24,71950  P – hodnota (F)  0,000424 

Logaritmus věrohodnosti -82,21073  Akaikovo kritérium  172,4215 

Schwarzovo kritérium  174,0130  Hannan-Quinnovo kritétium  171,4182 

rho (koeficient autokorelace) -0,248193  Durbin-Watsonova statistika  2,292093 

 

Model 10: OLS, za použití pozorování 2000-2010 (T = 11) 

Závisle proměnná: ExpLTC 

HAC standardní chyby, šířka okénka 1 (Bartlettovo jádro) 

 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -28212,8 10111,8 -2,7901 0,02691 ** 

Age65 296,245 49,101 6,0334 0,00052 *** 

Beds 4,35007 4,79012 0,9081 0,39400  

HDP 0,0106077 0,015644 0,6781 0,51951  

 

Střední hodnota závisle proměnné  6128,364  Sm. odchylka závisle proměnné  1521,826 

Součet čtverců reziduí   1997534  Sm. chyba regrese  534,1929 

Koeficient determinace  0,913749  Adjustovaný koeficient determinace  0,876784 

F (6, 4)  159,1790  P – hodnota (F)  8,39e-07 

Logaritmus věrohodnosti -82,21073  Akaikovo kritérium  172,4215 

Schwarzovo kritérium  174,0130  Hannan-Quinnovo kritétium  171,4182 

rho (koeficient autokorelace) -0,248193  Durbin-Watsonova statistika  2,292093 
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Model 11: OLS, za použití pozorování 2000-2010 (T = 11) 

Závisle proměnná: ExpLTC 

 

 Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 127755 183356 0,6968 0,53609  

Age15 -194,544 122,007 -1,5945 0,20908  

AgeBTWN -287,975 337,692 -0,8528 0,45646  

Age65 142,295 387,202 0,3675 0,73764  

Doctors -163,692 138,583 -1,1812 0,32264  

Beds 3,39375 11,0431 0,3073 0,77870  

Facilities 421,668 222,468 1,8954 0,15433  

HDP 0,0328066 0,0579733 0,5659 0,61103  

 

Střední hodnota závisle proměnné  6128,364  Sm. odchylka závisle proměnné  1521,826 

Součet čtverců reziduí  566855,7  Sm. chyba regrese  434,6860 

Koeficient determinace  0,975524  Adjustovaný koeficient determinace  0,918413 

F (6, 4)  17,08122  P – hodnota (F)  0,020049 

Logaritmus věrohodnosti -75,28313  Akaikovo kritérium  166,5663 

Schwarzovo kritérium  169,7494  Hannan-Quinnovo kritétium  164,5597 

rho (koeficient autokorelace) -0,715823  Durbin-Watsonova statistika  3,299672 

 

Breusch-Paganův test heteroskedasticity 

OLS, za použití pozorování 2000-2010 (T = 11) 

Závisle proměnná: škálované uhat^2 

 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 0,108716       53,1941   0,002044     0,9984    

Age65 -0,156265        0,337829       -0,4626       0,6577    

Beds 0,00609341      0,0208977 0,2916       0,7791    

HDP 3,22495e-05     5,52125e-05     0,5841       0,5775    

 

Vysvětlený součet čtverců = 1,41687 

Testovací statistika: LM = 0,708434, 

s p – hodnotou = P (Chí - kvadrát(3) > 0,708434) = 0,871218 
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Příloha 13: Tabulky a graf k modelu VAR za Českou republiku 

VAR systém, řád zpoždění 1 

OLS odhady, pozorování 2001-2010 (T = 10) 

Logaritmus věrohodnosti = -169,89737 

Determinant kovarianční matice = 1,9595193e+012 

AIC = 37,1795 

BIC = 37,6636 

HQC = 36,6484 

Portmanteův test: LB (2) = 19,6734, df = 4 [0,0006] 

 

Rovnice 1: ExpLTC 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -184232 195893 -0,9405 0,44625  

Age15 -0,219359 0,442743 -0,4955 0,66936  

AgeBTWN -0,00367779 0,00475399 -0,7736 0,52008  

Age65 -22,9928 21,7676 -1,0563 0,40159  

Doctors 19,5334 19,5568 0,9988 0,42311  

Beds 58,0914 27,8712 2,0843 0,17250  

HDP -20,8161 15,9149 -1,3080 0,32101  

 

Střední hodnota závisle proměnné 6358,600 Sm. odchylka závisle proměnné  1387,587 

Součet čtverců reziduí  38235,0 Sm. chyba regrese  564,9049 

Koeficient determinace 0,963169 Adjustovaný koeficient determinace  0,834259 

F (6, 4) 7,471656 P – hodnota (F)  0,123084 

rho (koeficient autokorelace) -0,78870 Durbin-Watsonova statistika  3,510389 

 

F-test pro nulová omezení: 

Všechny zpožděné proměnné ExpLTC F (1, 2) = 0,24548 [0,6694] 

Všechny zpožděné proměnné HDP F (1, 2) = 0,59849 [0,5201] 

 

Rovnice 2: HDP 

  
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -5,27711e+07 4,81468e+06 -10,9605 0,00822 *** 

ExpLTC_1 -44,484 10,8818 -4,0879 0,05495 * 

HDP_1 -0,723958 0,116844 -6,1959 0,02507 ** 

Age15 -135,043 535,008 -0,2524 0,82429  

AgeBTWN 6172,97 480,67 12,8424 0,00601 *** 

Age65 4139,15 685,023 6,0423 0,02631 ** 

Doctors 2000,88 391,159 5,1153 0,03616 ** 

Beds 221,292 51,9905 4,2564 0,05101 * 

 

Střední hodnota závisle proměnné 3212747 Sm. odchylka závisle proměnné 535915,3 

Součet čtverců reziduí 3,86e+08 Sm. chyba regrese 13884,32 

Koeficient determinace 0,999851 Adjustovaný koeficient determinace 0,999329 

F (6, 4) 1915,237 P – hodnota (F) 0,000522 

rho (koeficient autokorelace) -0,27956 Durbin-Watsonova statistika 2,499315 

 

F-test pro nulová omezení: 

Všechny zpožděné proměnné ExpLTC F (1, 2) = 16,711 [0,0550] 

Všechny zpožděné proměnné HDP F (1, 2) = 38,389 [0,0251] 
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Autokorelace 

Rovnice 1: 

Ljung-Box Q' = 8,24061 s p - hodnotou = P (Chí - kvadrát(1) > 8,24061) = 0,0041 

 

Rovnice 2: 

Ljung-Box Q' = 1,03462 s p – hodnotou = P (Chí - kvadrát(1) > 1,03462) = 0,309 

 

ARCH 

Rovnice 1: 

 

Test pro ARCH řádu 1 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

alpha(0) 33224,7         33582,5         0,9893      0,3555    

alpha(1) 

 

 

0,474320        0,352400    1,346       0,2203    

 

Nulová hypotéza: není zde žádný efekt ARCH 

Testovací statistika: LM = 1,85036 

s p – hodnotou = P (Chi-Square(1) > 1,85036) = 0,173742 

 

Rovnice 2: 

 

Test pro ARCH řádu 1 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

alpha(0) 2,64943e+07 2,10679e+07    1,258      0,2489    

alpha(1) 

 

 

0,328488       0,376693       0,8720      0,4121 

 

 

 

 

Nulová hypotéza: není zde žádný efekt ARCH 

Testovací statistika: LM = 0,881904 

s p – hodnotou = P (Chi-Square(1) > 0,881904) = 0,347681 

 

 

Inverzní koøeny VAR ve vztahu k jednotkové kru�nici
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Příloha 14: Tabulky a graf k modelu VAR za kraj Hlavní město Praha 

VAR systém, řád zpoždění 1 

OLS odhady, pozorování 2001-2010 (T = 10)  

Logaritmus věrohodnosti = -179,02526 

Determinant kovarianční matice = 1,2161507e+013 

AIC = 38,6051 

BIC = 39,0287 

HQC = 38,1403Portmanteův test: LB (2) = 21,5711, df = 4 [0,0002] 

 

Rovnice 1: ExpLTC 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -27710 11626,9 -2,3833 0,09733 * 

ExpLTC_1 -0,5479 0,549083 -0,9978 0,39189  

HDP_1 -0,00370399 0,00737336 -0,5023 0,64998  

Age65 108,768 46,4198 2,3431 0,10093  

Beds 6,07989 2,80669 2,1662 0,11888  

Doctors 57,6597 72,4263 0,7961 0,48414  

Facilities -569,24 548,56 -1,0377 0,37571  

 

Střední hodnota závisle proměnné  6358,600 Sm. odchylka závisle proměnné  1387,587 

Součet čtverců reziduí  655168,4 Sm. chyba regrese  467,3216 

Koeficient determinace  0,962191 Adjustovaný koeficient determinace  0,886574 

F (6, 4)  12,72453 P – hodnota (F)  0,030724 

rho (koeficient autokorelace) -0,223163 Durbin-Watsonova statistika  2,107529 

 

F-test pro nulová omezení: 

Všechny zpožděné proměnné ExpLTC F (1, 3) = 0,99569 [0,3919] 

Všechny zpožděné proměnné HDP F (1, 3) = 0,25235 [0,6500] 

 

Rovnice 2: HDP 

  
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 14042,9 788174 0,0178 0,98690  

ExpLTC_1 9,22236 37,2217 0,2478 0,82030  

HDP_1 0,721916 0,499831 1,4443 0,24438  

Age65 -1888,78 3146,74 -0,6002 0,59067  

Beds 320,752 190,262 1,6858 0,19041  

Doctors -233,456 4909,7 -0,0475 0,96506  

Facilities -15397,7 37186,2 -0,4141 0,70665  

 

Střední hodnota závisle proměnné  787714,3 Sm. odchylka závisle proměnné  158067,2 

Součet čtverců reziduí  3,01e+09 Sm. chyba regrese  31679,19 

Koeficient determinace  0,986611 Adjustovaný koeficient determinace  0,959833 

F (6, 4)  36,84449 P – hodnota (F)  0,006669 

rho (koeficient autokorelace) -0,287841 Durbin-Watsonova statistika  2,472828 

 

F-test pro nulová omezení: 

Všechny zpožděné proměnné ExpLTC F (1, 3) = 0,061389 [0,8203] 

Všechny zpožděné proměnné HDP F (1, 3) = 2,0861 [0,2444] 
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Autokorelace 

Rovnice 1: 

Ljung-Box Q' = 0,651472 s p – hodnotou = P (Chí - kvadrát(1) > 0,651472) = 0,42 

 

Rovnice 2: 

Ljung-Box Q' = 1,096 s p – hodnotou = P (Chí - kvadrát(1) > 1,096) = 0,295 

 

ARCH 

Rovnice 1: 

 

Test pro ARCH řádu 1 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

alpha(0) 24478,2         24202,4          1,011      0,3455  

alpha(1) 

 

 

0,341928 0,242401 1,411       0,2012    

 

Nulová hypotéza: není zde žádný efekt ARCH 

Testovací statistika: LM = 1,99202 

s p – hodnotou = P (Chi - Square(1) > 1,99202) = 0,158129 

 

Rovnice 2: 

 

Test pro ARCH řádu 1 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

alpha(0) 3,50934e+08      1,78650e+08   1,964      0,0902   * 

alpha(1) 

 

 

-0,146269 0,394230 -0,3710 0,7216   

 

 

 

Nulová hypotéza: není zde žádný efekt ARCH 

Testovací statistika: LM = 0,173577 

s p – hodnotou = P (Chi-Square(1) > 0,173577) = 0,676952 
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Příloha 15: Tabulky a graf k modelu VAR za Středočeský kraj 

VAR systém, řád zpoždění 1 

OLS odhady, pozorování 2001-2010 (T = 10) 

Logaritmus věrohodnosti = -179,00007 

Determinant kovarianční matice = 1,210041e+013 

AIC = 38,2000 

BIC = 38,5631 

HQC = 37,8017 

Portmanteův test: LB (2) = 7,96406, df = 4 [0,0929] 

 

Rovnice 1: ExpLTC 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -1368,95 19323 -0,0708 0,94692  

ExpLTC_1 -0,293401 0,451467 -0,6499 0,55120  

HDP_1 -0,0103825 0,0174815 -0,5939 0,58453  

Age65 116,573 77,1749 1,5105 0,20544  

Doctors 36,5435 38,5557 0,9478 0,39690  

Beds -4,71886 3,74865 -1,2588 0,27655  

 

Střední hodnota závisle proměnné  6358,600 Sm. odchylka závisle proměnné  1387,587 

Součet čtverců reziduí   1071354 Sm. chyba regrese  517,5311 

Koeficient determinace  0,938174 Adjustovaný koeficient determinace  0,860892 

F (6, 4)  12,13958 P – hodnota (F)  0,015701 

rho (koeficient autokorelace) -0,208287 Durbin-Watsonova statistika  2,385085 

 

F-test pro nulová omezení: 

Všechny zpožděné proměnné ExpLTC F (1, 4) = 0,42235 [0,5512] 

Všechny zpožděné proměnné HDP F (1, 4) = 0,35273 [0,5845] 

 

Rovnice 2: HDP 

  
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 14042,9 788174 0,0178 0,98690  

ExpLTC_1 9,22236 37,2217 0,2478 0,82030  

HDP_1 0,721916 0,499831 1,4443 0,24438  

Age65 -1888,78 3146,74 -0,6002 0,59067  

Doctors 320,752 190,262 1,6858 0,19041  

Beds -233,456 4909,7 -0,0475 0,96506  

 

Střední hodnota závisle proměnné  339085,4 Sm. odchylka závisle proměnné  61651,63 

Součet čtverců reziduí  1,14e+09 Sm. chyba regrese  16884,12 

Koeficient determinace  0,966666 Adjustovaný koeficient determinace  0,924999 

F (6, 4)  23,19964 P – hodnota (F)  0,004700 

rho (koeficient autokorelace) -0,375210 Durbin-Watsonova statistika  2,611765 

 

F-test pro nulová omezení: 

Všechny zpožděné proměnné ExpLTC F (1, 4) = 0,14887 [0,7193] 

Všechny zpožděné proměnné HDP F (1, 4) = 0,29451 [0,6162] 
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Autokorelace 

Rovnice 1: 

Ljung-Box Q' = 0,576867 s p – hodnotou = P (Chí - kvadrát(1) > 0,576867) = 0,448 

 

Rovnice 2: 

Ljung-Box Q' = 1,83483 s p – hodnotou = P (Chí - kvadrát(1) > 1,83483) = 0,176 

 

ARCH 

Rovnice 1: 

 

Test pro ARCH řádu 1 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

alpha(0) 142715           90969,2          1,569      0,1607  

alpha(1) 

 

 

-0,228759 0,370778 -0,6170 0,5568    

 

Nulová hypotéza: není zde žádný efekt ARCH 

Testovací statistika: LM = 0,464168 

s p – hodnotou = P (Chi-Square(1) > 0,464168) = 0,495682 

 

Rovnice 2: 

 

Test pro ARCH řádu 1 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

alpha(0) 9,45967e+07    6,55567e+07    1,443       0,1922    

alpha(1) 

 

 

0,136085 0,392924   0,3463 0,7393    

 

Nulová hypotéza: není zde žádný efekt ARCH 

Testovací statistika: LM = 0,151624 

s p – hodnotou = P (Chi-Square(1) > 0,151624) = 0,696988 
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Příloha 16: Tabulky a graf k modelu VAR za Zlínský kraj 

VAR systém, řád zpoždění 1 

OLS odhady, pozorování 2001-2010 (T = 10) 

Logaritmus věrohodnosti = -165,80716 

Determinant kovarianční matice = 8,6472553e+011 

AIC = 35,9614 

BIC = 36,3851 

HQC = 35,4967 

Portmanteův test: LB (2) = 11,3151, df = 4 [0,0232] 

 

Rovnice 1: ExpLTC 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const -25222,3 15503,6 -1,6269 0,20224  

ExpLTC_1 -0,252989 0,265787 -0,9518 0,41140  

HDP_1 0,0229761 0,0305561 0,7519 0,50671  

Age65 392,607 183,394 2,1408 0,12176  

Doctors -114,711 89,8949 -1,2761 0,29176  

Beds -0,142313 5,89306 -0,0241 0,98225  

Facilities 386,571 155,77 2,4817 0,08914 * 

 

Střední hodnota závisle proměnné  6358,600 Sm. odchylka závisle proměnné  1387,587 

Součet čtverců reziduí  369363,8 Sm. chyba regrese  350,8864 

Koeficient determinace  0,978685 Adjustovaný koeficient determinace  0,936054 

F (6, 4)  22,95734 P – hodnota (F)  0,013269 

rho (koeficient autokorelace) -0,384351 Durbin-Watsonova statistika  2,622920 

 

F-test pro nulová omezení: 

Všechny zpožděné proměnné ExpLTC F (1, 3) = 0,90601 [0,4114] 

Všechny zpožděné proměnné HDP F (1, 3) = 0,5654 [0,5067] 

 

Rovnice 2: HDP 

  
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 133280 405924 0,3283 0,76424  

ExpLTC_1 1,15922 6,959 0,1666 0,87830  

HDP_1 1,08078 0,800037 1,3509 0,26958  

Age65 -3075,99 4801,73 -0,6406 0,56736  

Doctors 1624,7 2353,68 0,6903 0,53963  

Beds 25,7826 154,296 0,1671 0,87792  

Facilities -2811,84 4078,46 -0,6894 0,54009  

 

Střední hodnota závisle proměnné  152176,1 Sm. odchylka závisle proměnné  25319,08 

Součet čtverců reziduí  2,53e+08 Sm. chyba regrese  9187,113 

Koeficient determinace  0,956112 Adjustovaný koeficient determinace  0,868337 

F (6, 4)  10,89276 P – hodnota (F)  0,038139 

rho (koeficient autokorelace)  0,113083 Durbin-Watsonova statistika  1,758335 

 

F-test pro nulová omezení: 

Všechny zpožděné proměnné ExpLTC F (1, 3) = 0,027748 [0,8783] 

Všechny zpožděné proměnné HDP F (1, 3) = 1,825 [0,2696] 
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Autokorelace 

Rovnice 1: 

Ljung-Box Q' = 1,96215 s p – hodnotou = P (Chí - kvadrát(1) > 1,96215) = 0,161 

 

Rovnice 2: 

Ljung-Box Q' = 0,164462 s p – hodnotou = P (Chí - kvadrát(1) > 0,164462) = 0,685 

 

ARCH 

Rovnice 1: 

 

Test pro ARCH řádu 1 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

alpha(0) 48556,3 21224,4 2,288 0,0560 * 

alpha(1) 

 

 

-0,326156 0,373979 -0,8721 0,4121    

 

Nulová hypotéza: není zde žádný efekt ARCH 

Testovací statistika: LM = 0,882074 

s p – hodnotou = P (Chi-Square(1) > 0,882074) = 0,347634 

 

Rovnice 2: 

 

Test pro ARCH řádu 1 

 
Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

alpha(0) 2,16478e+07          1,56779e+07    1,381 0,2098  

alpha(1) 

 

 

0,233051 0,363436 0,6412      0,5418     

 

Nulová hypotéza: není zde žádný efekt ARCH 

Testovací statistika: LM = 0,882074 

s p – hodnotou = P (Chi-Square(1) > 0,882074) = 0,347634 
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