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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním regionálních rozdílů výdajů na zdravotní péči v 

České republice. Ve světě se tímto problémem již několik let zabývá řada studií. Dartmouth 

Atlas ve Spojených státech již v roce 1998 poukázal na výrazné rozdíly ve spotřebě a 

financování zdravotní péče napříč regiony USA. V různých zemích jsou uplatňovány různé 

zdravotní systémy, přesto se podobají právě svými regionálními rozdíly ve spotřebě a 

výdajích na zdravotní péči. U nás se problematikou okrajově zabýval například Kulatý stůl 

v roce 2008, podrobné analýzy však stále neexistují. Tato práce využívá data pojištěnců VZP, 

která se vztahují k roku 2009. Jedná se o údaje o spotřebě jednotlivých segmentů zdravotní 

péče hrazené ze zdravotního pojištění. Za pomocí sekundární analýzy těchto dat budou 

analyzovány konkrétní regionální odlišnosti v nákladech na dané segmenty zdravotní péče, a 

to až na úrovni okresů. 
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zdravotní pojišťovny, VZP, regionální rozdíly. 

 

 

  



Abstract 

This thesis examines the regional variation in health care spending in the Czech Republic. The 

problem of regional variation in health care spending has been a subject of many studies all 

over the word for several years. Dartmouth Atlas in the United States in 1998 pointed out 

significant differences in the consumption and financing of health care. In different countries 

apply different health care systems, yet they have something in common. It is the regional 

variation in health care consumption and spending. In the Czech Republic the problem of area 

variation was marginally analyzed by the Roundtable (Kulatý stůl). Detailed analysis, 

however, does not exist. This paper uses VZP data that are related to 2009 and represent 

individual consumption data of health care segments covered by health insurance. Using 

secondary analysis of these data we find and analyze specific regional variations in health 

care spending across all heath care segments, even on a district level. 
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1. ÚVOD 

V České republice je zaveden systém veřejného zdravotního pojištění, který je založen na 

celospolečenské solidaritě (GLADKIJ 2003, s. 35). Optimálně by v rámci solidarity a 

efektivnosti měly finanční prostředky směřovat do oblastí s vyšší nemocností a vyšší potřebou 

péče. Kulatý stůl (2008, s. 107) ve své studii však uvádí, že výše prostředků čerpaných 

jednotlivými regiony zřejmě vůbec nesouvisí s nemocností obyvatelstva, ale s jinými vlivy. 

 Zdravotní systémy různých zemí se navzájem liší. V tržním systému zdravotnictví, který je 

uplatňován například ve Spojených státech, je úloha státu minimální a zdravotní služby jsou 

chápány jako druh zboží, které podléhá tržním zákonům. V takovém systému je uplatňováno 

soukromé zdravotní pojištění, které však není povinné pro všechny. Nepojištění jedinci pak 

platí za péči přímou úhradou. Další je systém založený na povinném zdravotním pojištění 

obyvatelstva, známý též jako systém Bismarkovského typu, který je uplatňován i u nás od 

roku 1991. Tento typ systému je založen na domněnce, že zdraví je soukromým, ale i 

veřejným zájmem. Povinnost plateb je základním prvkem takového systému. Opakem tržního 

modelu je pak tzv. model Semaškův, který je charakteristický pro bývalé socialistické státy. 

V tomto modelu je financování zdravotnictví pouze v rukou státu, který tak provádí 

prostřednictvím daní odvedených do státního rozpočtu (GLADKIJ 2003, s. 36). Přesto tyto 

různé systémy jedno spojuje, a to velké regionální rozdíly ve výdajích na zdravotní péči a 

v množství poskytované péče. 

Mnohé studie se v minulosti zabývaly zkoumáním regionálních rozdílů výdajů ve 

zdravotnictví. Tyto práce pocházejí především ze Spojených států (Dartmouth Atlas či Health 

Affairs), kde byly zjištěny výrazné regionální rozdíly nejen ve výdajích, ale také ve spotřebě 

zdravotní péče. V České republice podrobné analýzy zatím neexistují. U nás se tématem 

okrajově zabýval například Kulatý stůl ve své publikaci Zpráva o stavu, vývoji a výhledu 

zdravotnictví v ČR: zdravotnictví v číslech a názorech (2008). 

Tato práce bude za pomoci sekundární analýzy dat pojištěnců VZP zkoumat regionální 

rozdíly nejen celkových výdajů na zdravotní péči, ale především rozdíly ve výdajích na 

jednotlivé segmenty péče. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak moc se v ČR liší náklady 
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zdravotních pojišťoven na jednotlivé segmenty péče napříč okresy, a které segmenty jsou 

nejvíce odpovědné za tyto regionální rozdíly. 

Struktura práce je následující. V první kapitole bude popsána již existující literatura na téma 

regionálních rozdílů v nákladech na zdravotnictví. Cílem kapitoly je shrnutí relevantní 

dostupné literatury, a to jak české, tak světové. Tato kapitola slouží jako motivace pro čtenáře. 

V druhé kapitole se čtenář dozví o financování zdravotní péče v České republice tak, aby lépe 

porozuměl smyslu práce a danému tématu. Třetí kapitola je zaměřena na systém zdravotního 

pojištění se stručným výkladem historie zdravotního pojištění v ČR a se zdůrazněním 

dominantního postavení VZP. Další kapitola pak popisuje data, se kterými byla provedena 

analýza a také metody, jež byly k získání poznatků využity. V páté kapitole jsou podrobně 

popsány výsledky této analýzy dat. Následuje diskuze a závěr, ve kterém jsou navrhnuty 

možnosti vhodných témat pro budoucí studie, které by mohly navázat na tuto práci. 
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2. SHRNUTÍ DOSTUPNÉ LITERATURY 

V posledních letech se objevila řada studií (především v USA), které poukazují na výrazné 

rozdíly v nákladech a objemu poskytované lékařské péče napříč regiony. Jde například o 

studie projektů Dartmouth Atlas či Health Affairs. Není však důvod předpokládat, že situace 

v ČR je jiná. Na problém regionální nerovnosti v ČR v oblasti zdravotnictví okrajově 

poukazuje například Kulatý stůl nebo Lékařský odborový klub – svaz českých lékařů (LOK-

SČL). 

2.1. Zahraniční publikace 

Nejprve nahlédneme do publikací, které pocházejí ze Spojených států. V USA je zaveden tzv. 

tržní systém zdravotnictví, který se vyznačuje názorem, že péče o zdraví je záležitostí 

každého jedince. Úloha státu je zde minimální a spočívá především v kontrole léků, regulaci 

různých poplatků či zajištění nejnutnější protiepidemické péče. Většina zdravotních zařízení 

je komerční a systém je založen na soukromém zdravotním pojištění. Nepojištěným jedincům 

je poskytována zdravotní péče za přímou úhradu nebo v neziskových, charitativních či 

výjimečně státních zařízeních.(GLADKIJ 2003, s. 36). Durdisová (2005, s. 106) ve své knize 

uvádí, že princip komerčního pojištění neřeší v dostatečné míře řadu problémů a hlavní 

nedostatek vidí v tom, že takový druh pojištění zakládá různým skupinám populace různé 

nároky na zdravotní péči. 

Medicare je systém sociálního pojištění v USA vedený pobočkou Ministerstva zdravotnictví a 

sociálních služeb (Department of Health and Human services), který byl zaveden v roce 1965. 

Účastníky programu Medicare jsou: senioři věku 65 let a starší, kteří v minulosti pracovali a 

odváděli daně alespoň po dobu 10 let, dospělí trpící některou ze schválených nemocí 

(například amyotrofická laterální skleróza) či dospělí s trvalým postižením. Medicare se dělí 

na čtyři části: Part A (pojištění hospitalizace v nemocnici)
 1

, Part B (ostatní zdravotní náklady, 

například náklady na návštěvu u lékaře specialisty)
2
, Part C (soukromé zdravotní pojištění) a 

Part D (kryje část výdajů za předepsané léky). Part A a Part B jsou povinné, ostatní 

dobrovolné.  

                                                 
1
 Pojištění pokryje maximálně 60 dní v nemocnici, poté spoluúčast. 

2
 Pojištění pokryje asi 80% Part B výdajů, zbytek spoluúčast. 
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Autoři Dartmouth Atlas, konkrétně Wennberg et al. (1998), jako jedni z prvních poukázali na 

velké rozdíly ve spotřebě zdravotní péče mezi jednotlivými kraji USA. Data účastníků 

Medicare, se kterými pracovali, byla upravena tak, aby byly setřeny rozdíly ve věku
3
, pohlaví, 

rase, nemocnosti a cenách zdravotní péče mezi regiony. Wennberg et al. ve své práci tvrdí, že 

místo, kde obyvatel žije je přímo fatální pro jeho budoucí objem spotřebované zdravotní péče. 

Ze studie dále vyplývá, že existují velké rozdíly v intenzitě užívání nemocnic napříč regiony 

či výrazné rozdíly ve způsobu dodávání péče. Autoři poukazují nejen na regionální rozdíly ve 

výdajích na zdravotní péči, ale také na rozdíly v objemu nabídky nemocnic a lékařů (největší 

nabídku nemocnic a lékařů pozorují na jihovýchodě USA). Příčinou regionální nerovnosti je 

podle autorů poptávka tažená nabídkou, tedy fakt, že více péče je spotřebováváno v místech 

s větší koncentrací nemocničních lůžek a lékařů. 

Zajímavé zjištění přinesla studie autorů Fisher et al. (2003a). Zjistili, že regiony s nejvyššími 

výdaji na zdravotní péči také čerpaly o 60% více této péče než regiony s nejnižšími výdaji. 

Kvalita péče se v takových regionech však nijak nelišila a dostupnost péče byla dokonce o 

něco horší. Stejná skupina autorů navíc zjistila (2003b), že v regionech s vyššími výdaji na 

zdravotní péči nejsou nijak lepší výsledky péče ani větší spokojenost klientů se zdravotní 

péčí. 

Při hledání příčin nerovností mezi kraji si Zuckerman et al. (2010) povšimli faktu, že 

demografie (zejména zdravotní stav obyvatelstva jednotlivých oblastí) vysvětluje asi jen 29% 

rozdílů ve spotřebě napříč regiony, zbytek potom zůstává nevysvětleným. 

Autoři projektu Health Affairs, konkrétně Gottlieb et al. (2010), se naopak ve své studii 

zaměřili na zjištění vztahu mezi cenou a spotřebou zdravotní péče napříč regiony. Ze studie 

vyplývá, že existují výrazné rozdíly ve spotřebě zdravotní péče, stejně tak jako rozdíly 

v cenách za jednotlivé výkony. Přesto tyto rozdíly v cenách nejsou hlavní vysvětlující 

proměnnou regionálních rozdílů ve spotřebě péče. To znamená, že ani po úpravě na stejnou 

cenovou hladinu se regionální rozdíly ve spotřebě neeliminovaly a tudíž ceny zdravotní péče 

nejsou zdrojem regionálních rozdílů ve spotřebě. 

Rozdíly ve spotřebě zdravotní péče napříč regiony analyzuje také další americká studie Health 

Affairs autorů Reschovsky et al. (2012). Tato publikace poukazuje na fakt, že většina studií se 

do té doby zaměřovala pouze na analýzu celkové spotřeby a nákladů zdravotní péče napříč 

                                                 
3
 Florida je například známa větší koncentrací obyvatel starších 65 let – lidé tam často odchází prožít důchodový 

věk. 
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regiony, ne však na spotřebu jednotlivých segmentů péče, což by podle autorů mohlo přispět 

k určení strategie při snižování nákladů, aniž by to ohrozilo celkovou kvalitu zdravotní péče. 

Reschovsky et al. porovnávali třináct segmentů zdravotní péče napříč šedesáti regiony USA a 

pracovali s daty Medicare vztahující se k létům 2004 - 2006. Zjistili mimo jiné, že regionální 

rozdíly ve spotřebě některých segmentů jsou mnohem větší, než regionální rozdíly celkové 

spotřeby zdravotní péče. To naznačuje, že dochází k substituci daných segmentů mezi sebou, 

v různých regionech tedy pacienti volí různé kombinace zdravotních služeb. Náklady na 

zdravotní péči činily v daném časovém období 12 847 USD na osobu za rok, z čehož asi 40% 

připadlo na nemocnice. Dále autoři zjistili, že oblasti, které měly největší spotřebu zdravotní 

péče jako celku, nedisponovaly největší spotřebou všech jednotlivých segmentů péče. 

(Obdobně pro oblasti s nejmenší spotřebou). Asi nejpodstatnějším zjištěním Reschnovského 

et al. bylo, že mezi největší zdroje regionální nerovnosti ve spotřebě zdravotní péče patří 

domácí péče (home care) a zdravotnické potřeby a pomůcky (invalidní vozíky, přístroje pro 

pacienty s cukrovkou, atd.). Podle autorů by se budoucí reformy měly zaměřit právě na tyto 

segmenty a snižovat výdaje na ně například formou spoluúčasti pacientů. 

A konečně, autoři Zhang et al. (2012) ve své práci tvrdí, že pro snížení nadměrné spotřeby 

zdravotní péče při zachování dostupnosti kvalitní péče je nejpodstatnější právě efektivní 

cílování. 

Rozdíly v nákladech a spotřebě zdravotní péče mezi regiony nepozorují jen v USA. Další 

studie pochází například ze Švýcarska (Institute of Social and Preventive Medicine). Závěry 

dalších světových studií jsou přitom vždy velice podobné jako ve studiích z USA a tak je již 

dále nebudeme rozebírat. 

2.2. Situace v ČR 

Zdravotní systém v USA je sice zcela odlišný od systému u nás, avšak právě tyto zahraniční 

studie nás inspirují ke srovnání se situací v ČR. V České republice se v minulosti tématikou 

regionálních rozdílů zabýval Kulatý stůl (2008). Při analýze dat ÚZIS autoři narazili právě na 

problém nerovnosti spotřeby zdravotní péče mezi kraji. Konkrétně měli k dispozici data 

následujících odborností, která byla členěna dle jednotlivých krajů: počet všech 

vyšetření/ošetření na obyvatele za rok, vyšetření u praktických lékařů, chirurgické obory, 

rehabilitace a domácí péče. Kulatý stůl dospěl ke zjištění, že Praha je ve vyšetření u 
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praktických lékařů na nejnižším počtu a naopak ve vyšetření chirurgických oborů a 

v celkovém počtu všech vyšetření na počtu nejvyšším. Autoři tento fakt vysvětlují tím, že by 

v Praze mohlo docházet k substituci vyšetření u praktického lékaře za vyšetření u specialisty 

(způsobenou vysokým počtem specialistů v Praze) nebo jako skutečnou nízkou úroveň 

spotřeby péče obyvatelů Prahy navýšenou přílivem specialistů ze Středočeského kraje. U 

rehabilitace podle sledovaného ukazatele dochází k podobnému rozložení jako u lékařských 

vyšetření. Jiná situace však nastává u domácí péče (home care). Velký rozdíl je zde mezi 

Prahou a Středočeským krajem, avšak právě zde nelze situaci vysvětlit přelivem péče (za 

domácí péčí nelze dojíždět). Autoři se domnívají, že jde o trend nárůstu spotřeby domácí 

péče. Dále ze studie vyplývá, že existuje významná substituční role mezi domácí a lůžkovou 

péčí. Autoři si také všimli, že systém distribuce prostředků z veřejného zdravotního pojištění 

není efektivní (neplatí, že více prostředků je směřováno do regionů s horším zdravotním 

stavem obyvatel). Z toho plyne, že výše čerpání prostředků nijak nesouvisí se zdravotním 

stavem obyvatelstva jednotlivých regionů. (Podobné zjištění přinesli Zuckerman et al. 

v USA). Dalším zjištěním bylo, že nízká spotřeba péče nemusí nutně znamenat nedostupnost. 

(Podobně jako Fisher et al. v USA). 

Detailní analýza nákladů na jednotlivé segmenty dle regionů však u nás chybí. Cílem této 

práce je za pomoci dat pojištěnců VZP provést analýzu regionálních rozdílů nákladů na 

zdravotní péči v ČR a pokusit se tak alespoň o částečné vyplnění chybějící literatury. 

Než se však pustíme do samotné analýzy, seznámíme čtenáře se systémem financování 

českého zdravotnictví a se systémem zdravotního pojištění v ČR. 
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3. FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR 

Tato kapitola se zabývá způsobem financování českého zdravotnictví. Mezi aktéry 

zdravotnického systému v ČR patří pacienti, poskytovatelé a plátci. Poskytovatelé se dělí do 

tří vrstev: primární, sekundární a terciární. Financování probíhá jak ze zdrojů veřejných, tak 

soukromých. V posledním oddíle této kapitoly jsou popsány finanční toky ve zdravotnictví, 

které jsou doplněny přehledným grafem. 

3.1. Aktéři zdravotnického systému 

Aktéři zdravotnického systému jsou občané (jakožto pacienti, pojištěnci), poskytovatelé 

zdravotních služeb a plátci. První skupina, tedy občané, v systému vystupují jako ti, kdo 

spotřebovávají zdravotní péči. Spotřebu péče ovlivňují především svým chováním, životním 

stylem, mírou fyzické aktivity, stravovacími návyky či přístupem k prevenci. Druhou 

skupinou jsou pak poskytovatelé zdravotních služeb, jejichž práce ovlivňuje výsledky celého 

systému. Poskytovatele lze rozdělit do tří vrstev – primární, sekundární a terciární. Primární 

zdravotní péče je místo prvního kontaktu pacienta se zdravotním systémem (v ČR jsou to 

praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, gynekologové, stomatologové a 

lékárenská péče). Poskytovatelé sekundární péče jsou specializované ambulance a základní 

lůžková péče. Primární a sekundární poskytovatelé jsou většinou v soukromém vlastnictví. 

Terciární vrstvou rozumíme vysoce specializované a komplexní služby, které jsou 

koncentrovány pouze na několik pracovišť v ČR (fakultní a krajské nemocnice či výzkumné 

ústavy zřizované Ministerstvem zdravotnictví typu IKEM). Tito poskytovatelé jsou ve 

vlastnictví veřejném (vlastníkem je stát či kraje). Nakonec třetí skupinou jsou plátci, kde 

klíčovou roli hrají zdravotní pojišťovny. (KULATÝ STŮL 2008, s. 14-15) 

Nejvíce občanů (asi 4/5) spotřebovává primární péči, naopak relativně nejvíce nákladná je 

péče terciární, spotřebovává ji však asi jen 5% občanů. 15% občanů pak spotřebovává 

sekundární péči, na kterou jsou pak nejvyšší absolutní náklady. 

Náklady ve zdravotnictví podle typu péče jsou shrnuty v následující tabulce. 
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Tabulka 1: Náklady podle typu péče 

Typ péče Podíl pacientů (%) Podíl nákladů (%) 

Index relativních nákladů (podíl 

nákladů/podíl pacientů) 

Primární 80 15 0,1875 

Sekundární 15 45 3 

Terciární 5 40 8 

Zdroj: Durdisová 2005 

3.2. Výdaje na zdravotnictví podle zdrojů financování 

Podíl výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím produktu (HDP) byl v ČR v roce 2011 asi 

7,5%. Význam sektoru zdravotnictví se v národních ekonomikách jednotlivých zemí liší. 

Podle OECD (2012) byla až do roku 2009 rostoucí tendence veřejných výdajů ve 

zdravotnictví na obyvatele, po finanční krizi se však tento růst výrazně zpomalil, v některých 

zemích Evropy se dokonce tyto výdaje snížily. Přesto byl v roce 2010 evropský průměr 

výdajů na zdravotnictví 9,0% (v roce 2009 dokonce 9,2%). Výdaje v ČR jsou dlouhodobě pod 

evropským průměrem. Následující tabulka znázorňuje podíl výdajů na zdravotnictví v ČR 

jako % HDP v minulých letech. 

Tabulka 2: Výdaje na zdravotnictví jako podíl HDP v ČR 

 

2000 2005 2009 2010 2011 

výdaje na zdravotnictví (mld. Kč) 146,8 218,8 292,7 284,1 289,2 

jako % HDP 6,7 7,3 8,1 7,5 7,5 

Zdroj: CZSO 

Největší podíl na celkových výdajích ve zdravotnictví podle zdrojů financování mají 

zdravotní pojišťovny (77,1% výdajů), veřejné rozpočty hradí asi 7,2% výdajů. Celkem tedy 

výdaje na zdravotnictví hrazené z veřejných zdrojů tvoří téměř 85%, což odpovídá předním 

příčkám Evropy. Domácnosti se naopak podílejí jen ze 14,6%, a to formou poplatků za recept, 

regulačních poplatků u lékaře, na pohotovosti či poplatků za hospitalizaci, které byly 

zavedeny od 1. ledna 2008. V budoucnu však lze očekávat nárůst podílu soukromých zdrojů 

díky trendu zvyšující se spoluúčasti pacientů (BRYNDOVÁ et al. 2009, s. 27). 

V následující tabulce je zobrazena struktura výdajů ve zdravotnictví podle zdrojů financování. 
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Tabulka 3: Výdaje na zdravotnictví podle zdrojů financování za rok 20114 

Zdroj financování Z toho Podíl na financování 

Vládní výdaje 

Zdravotní pojišťovny 77,1% 

Veřejné rozpočty 7,2%
5
 

Soukromý sektor 

Domácnosti 14,6% 

Ostatní
6
 1,1% 

Zdroj: CZSO 

3.3. Finanční toky 

Zdravotní pojišťovny dnes slouží jako přední odběratelé zdravotních služeb, jejichž vztah 

s poskytovateli zdravotní péče je dán dlouhodobými smlouvami. (BRYNDOVÁ et al. 2009, s. 

28). Každá oblast zdravotní péče je financována jiným způsobem. 

Forma úhrady nemocniční péče se postupně měnila. Dříve byl uplatňován výkonový systém 

úhrad, poté se přešlo na paušální úhradu. (GLADKIJ 2003, s. 39) Od roku 2007 probíhá 

platba nemocniční péče kombinací DRG (diagnosis related group neboli platba za 

diagnostickou jednotku)
7
, individuálních smluv a rozpočtu. U soukromých praktických lékařů 

je péče hrazena kapitačně výkonovou
8
  platbou. Další součástí financování praktických lékařů 

jsou platby na základě kontraktu s regionální administrativou (posudky a zprávy pro OSSZ) a 

přímá platba pacientů za výkony nad rámec pojištění. U ambulantní specializované péče 

platba probíhá formou maximální výkonové úhrady. (BRYNDOVÁ et al. 2009, s. 28-29) 

Podrobné schéma finančních toků ve zdravotnictví v ČR je znázorněno v následujícím grafu. 

 

 

 

                                                 
4
 Údaje za rok 2011 jsou poslední dostupné v době psaní práce. 

5
 Z toho státní rozpočet 3,8% a místní rozpočty 3,4%. 

6
 Ostatními zdroji jsou soukromé zdravotní pojištění, korporace (podniky) a nezávislé instituce. 

7
 Diferenciace pacientů na základě léčby, primární diagnózy, věku a pohlaví, sekundární diagnózy a 

komorbidity, kompilací a zvláštních výkonů (GLADKIJ 2003, s. 124) 
8
 Kapitace je měsíční úhrada za registrovaného pacienta, přičemž výše této úhrady je určena pomocí koeficientů 

věkových skupin. 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě překladu Bryndová et al. 2009 
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4. VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR 

„Pojištění je systém, který pomáhá snížit nežádoucí dopad různých životních, ale i jiných 

událostí, jako jsou například živelné pohromy, krádeže, podnikatelská rizika, úrazy, dopravní 

nehody, ztráty výdělku ve stáří nebo nemoci a výdaje na zdravotní péči v době nemoci.“  

(GLADKIJ 2003, s. 30) 

V této kapitole budou nejprve vyznačeny historické milníky, které vedly až k dnešní podobě 

veřejného zdravotního pojištění, poté bude popsáno legislativní ošetření problematiky 

zdravotních pojišťoven a zdravotního pojištění v ČR. Následně budou určeny dnes fungující 

ZP a jejich tržní podíly a nakonec se tato kapitola bude zabývat vedoucím postavením VZP na 

českém trhu. Především poslední oddíl je pro tuto práci stěžejní, neboť právě díky 

dominantnímu postavení VZP lze využít data této pojišťovny, která budou analyzována, a 

výsledky budou vztáhnuty na celý český trh. 

4.1. Historické kořeny pojištění ve zdravotnictví na českém území 

Již v 19. století začaly vznikat různé příspěvkové fondy, jejichž hlavním cílem bylo zpočátku 

krytí ztráty příjmu, tedy nemocenské pojištění, a později s rozmachem medicíny se přidalo i 

zdravotní pojištění, tedy pojištění pro krytí výdajů na zdravotní péči. První povinné zdravotní 

pojištění bylo zavedeno v roce 1849 v Prusku. V roce 1883 byl německým parlamentem 

schválen zákon o povinném zdravotním pojištění pro zaměstnané dělníky, který zaručoval 

bezplatné ošetření u lékaře, nárok na léky a od třetího dne nemoci i peněžité dávky. Otto von 

Bismarck se následně zajistil o to, že v Německu mezi léty 1883-1889 byly přijaty zákony o 

pojištění nemocenském, úrazovém a invalidním pojištění. V roce 1888 byl podobný zákon 

přijat i v tehdejším Rakousku-Uhersku, měl dokonce širší působnost než německý zákon.  

Podobná legislativa vznikala na přelomu 19. a 20. století v řadě dalších evropských zemí 

(NĚMEC 2008, s. 14). 

Po vzniku samostatného Československa (1918) bylo v letech 1919 - 1924 pojištění rozšířeno 

také na všechny námezdně pracující a od roku 1925 také na státní a veřejné zaměstnance 

(GLADKIJ 2003, s. 32). Po první světové válce byl stav obyvatelstva Československa 

zhoršen především díky rozšíření mnoha infekčních onemocnění (spalničky, záškrt, spála), 
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epidemii španělské chřipky či tuberkulózy. Následoval rozmach nemocničních fondů. V roce 

1924 byla založena Ústřední sociální pojišťovna (ÚSP), jež koordinovala soustavu sociálního, 

invalidního a starobního pojištění (NIKLÍČEK 1993). Současně byly nemocniční fondy 

překlasifikovány na zdravotní pojišťovny a jejich počet byl limitován asi na 300. V roce 1930 

existovalo na území bývalého Československa několik typů pojišťoven (některé pojišťovaly 

horníky, jiné průmyslové a zemědělské dělníky či soukromé úředníky).  Roku 1938 byla 

pojištěna více jak polovina obyvatel Československé republiky a průměrné pojistné činilo 

5,57% a byla z něj hrazena zdravotní péče, léky a některé zdravotní pomůcky, nemocenská ve 

výší 2/3 výdělku (od 4. dne pracovní neschopnosti), ošetřování členů rodiny, pomoc 

v mateřství a pohřebné.  

Následně byl v roce 1948 zaveden systém povinného pojištění zákonem č. 99/1948 Sb., o 

národním pojištění (dle zákona bylo pojištění v hodnotě 6,8% mzdy placeno celé 

zaměstnavatelem). Důchodové a nemocenské pojištění bylo tímto zákonem sjednoceno do 

jednoho povinného systému. Kdo nebyl pojištěn, byl ošetřen za přímou úhradu. Stejného roku 

byla založena Ústřední národní pojišťovna (ÚNP).  

V roce 1951 byl na našem území zaveden koncept sovětského Semaškova
9
 modelu. Zákonem 

č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči převzal zdravotnictví stát. V tomto 

období výdaje financoval stát z vybraných daní prostřednictvím státního rozpočtu a systém 

povinného zdravotního pojištění byl zrušen. ÚNP byla taktéž zrušena a vznikly Krajské 

ústavy národního zdraví (KÚNZ) a Okresní ústavy národního zdraví (OÚNZ), které 

zabezpečovaly veškerou léčebně preventivní zdravotní péči (GLADKIJ 2003, s. 32 – 35). Do 

OÚNZ byli soustředěni praktičtí lékaři, lékaři specialisté, nemocnice, lékárny, záchranná a 

pohotovostní služba, hygienické stanice, střední zdravotní školy či technicko-hospodářské 

služby. Do KÚNZ byly soustředěny krajské a fakultní nemocnice a některé specializované 

služby (GLADKIJ, STRNAD 2002, s. 58 – 59). 

Po politické přeměně v roce 1989 byla zavedena svobodná volba poskytovatele zdravotních 

služeb pro pacienty a zároveň byly koncem roku 1990 zrušeny KÚNZ a OÚNZ. Bylo 

zavedeno všeobecné zdravotní pojištění Bismarkovského
10

 typu, které je povinné a vychází 

z principu celospolečenské solidarity. Základy tohoto systému byly u nás položeny v letech 

1990 – 1993. Byl schválen zákon č. 550/1991 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním 

                                                 
9
 Nikolaj Alexandrovič Semaško byl sovětský politik, který byl původním povoláním lékař. 

10
 Otto von Bismarck byl v letech 1871 - 1890 německým kancléřen a jeden z nejvýznamnějších německých 

politiků 19. století. 
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pojištění, který byl později nahrazen zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění. Hlavním důvodem zavedení tohoto systému bylo zachování solidarity, motivace 

obyvatel k zájmu o své zdraví a motivace poskytovatelů o co nejkvalitnější a nejefektivnější 

zdravotní péči. Na rozdíl od prvorepublikového systému byl koncept zdravotního pojištění 

plně oddělen od konceptu nemocenského pojištění. Dále byl schválen zákon č. 551/1991 Sb., 

o Všeobecné zdravotní pojišťovně a o rok později, jako snaha o vytvoření konkurenčního 

prostředí, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových a dalších zdravotních pojišťovnách 

a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění. Právě tyto zákony 

nově vytvořily právní rámec pro financování ve zdravotnictví (GLADKIJ 2003, s. 35). 

4.2. Právní rámec 

Úkolem zdravotních pojišťoven je vybírat od pojištěnců zdravotní pojištění v zákonem 

stanovené výši a zajišťovat úhrady zdravotní péče tak, aby vybrané finance byly vynakládány 

efektivně a účelně. Povinnost být zdravotně pojištěn a právo na bezplatnou zdravotní péči 

jsou upraveny zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů. Tuto povinnost mají všechny osoby s trvalým pobytem v ČR 

a osoby, které jsou zaměstnány zaměstnavatelem se sídlem nebo trvalým pobytem v ČR, i 

když sami trvalý pobyt nemají. Tento zákon vymezuje nejen působnost zdravotních 

pojišťoven a stanovuje rozsah a podmínky, za nichž jsou hrazeny zdravotní služby, ale také 

určuje způsob stanovení cen a úhrad léčiv. Pojištěnec má právo na změnu ZP jednou za 

dvanáct měsíců, a to vždy k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Novorozenec je vždy 

pojištěn u ZP, u které je pojištěna jeho matka v době narození dítěte. Kritériem pro výběr 

pojišťovny může být dostupnost zdravotní péče (ne všechna lékařská zařízení mají uzavřené 

smlouvy se všemi pojišťovnami – v takových případech si pacient hradí veškerou léčbu sám) 

či nabízené benefity jednotlivých ZP (např. slevy na relaxační aktivity, cvičení, dětské 

ozdravné pobyty či nákup zdravotních pomůcek). 

Výše pojistného je pak upravena zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném 

zdravotním pojištění. Výše pojistného je tímto zákonem stanovena na 13,5 % z vyměřovacího 

základu
11

 za tzv. rozhodné období.
12

 Pojistné hradí za zaměstnance jeho zaměstnavatel, a to 

                                                 
11

 Vyměřovacím základem u zaměstnance se rozumí úhrn všech příjmů, které podléhají dani z příjmu fyzických 

osob dle zákona č.586/1996 Sb., o daních z příjmu.  
12

 Rozhodným obdobím rozumíme kalendářní měsíc, případě kalendářní rok u OSVČ. 
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ze dvou třetin z vlastních prostředků (9% z vyměřovacího základu) a z jedné třetiny srážkou 

ze mzdy zaměstnance (4,5% z vyměřovacího základu). Plátcem pojistného může být stát 

(např. v případě dětí, studentů do 26 let, důchodců nebo osob na mateřské či rodičovské 

dovolené), zaměstnavatel (fyzická nebo právnická osoba) či pojištěnec (zaměstnanec, OSVČ, 

OBZP). Vybrané pojistné je shromažďováno na zvláštním účtu spravovaném Ministerstvem 

financí a je dále přerozdělováno jednotlivým pojišťovnám dle věkové struktury jejich 

pojištěnců. 

Zřízení nové pojišťovny je upraveno zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní 

pojišťovně České republiky a zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových a dalších 

zdravotních pojišťovnách. Vznik nové pojišťovny je možný pouze na základě povolení 

Ministerstva zdravotnictví při splnění zákonem daných podmínek. 

4.3. Pojišťovny dnes 

Dnes jsou na českém trhu následující zdravotní pojišťovny: Všeobecná zdravotní pojišťovna 

ČR (VZP), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VOZP), Česká průmyslová zdravotní 

pojišťovna (ČPZP), Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví (OZP), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ), Zdravotní pojišťovna 

ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR), Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP). 

V roce 2009 fungovaly na českém trhu navíc Zdravotní pojišťovna MÉDIA (28. března 2011 

sloučena s VZP – nesplnila podmínku minimálního počtu pojištěnců) a Zdravotní pojišťovna 

METAL-ALIANCE (k 1. 10. 2012 sloučena s ČPZP). Celkem tedy v současné době v České 

republice funguje 7 zdravotních pojišťoven. Tržní podíly jednotlivých pojišťoven jsou 

uvedeny v následující tabulce. Nejvyšší podíl na trhu má dlouhodobě VZP (asi 60%), která je 

následována ZP MV ČR (asi 10%). Naopak nejmenší podíl na českém trhu má ZPŠ, u které je 

pojištěno asi jen 1% všech pojištěnců.  

V Tabulce 4 jsou záměrně uvedena data z 1. ledna 2010, jelikož data pro naši analýzu pochází 

z roku 2009, a data z 1. ledna 2012, jakožto poslední dostupná data v době psaní této práce. 

VZP má dlouhodobě nejvyšší podíl pojištěnců na českém trhu. 
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Tabulka 4: Počet pojištěnců jednotlivých ZP a jejich podíl na českém trhu v % 

 

Počet k 1. 1. 2010 Jako podíl Počet k 1. 1. 2012 Jako podíl 

VZP 6259712 60,3 6178670 59,4 

VOZP 593086 5,7 625118 6,0 

ČPZP 714774 6,9 736897 7,1 

OZP 686638 6,6 697889 6,7 

ZPŠ 134157 1,3 137363 1,3 

ZP MV ČR 1125927 10,8 1182442 11,4 

RBP 414111 4,0 415489 4,0 

ZP M-A 401881 3,9 429403 4,1 

ZP MÉDIA 49955 0,5 - - 

CELKEM 10380241 100,0 10403271 100,0 

Zdroj: MZ ČR 

4.4. Dominantní postavení VZP 

Všeobecná zdravotní pojišťovna je jedinou zdravotní pojišťovnou se státní garancí. Stát ručí 

za její solventnost a dodržování závazků. V případě platební neschopnosti je VZP poskytnuta 

návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu, jak uvádí příslušný zákon. Dominantní 

postavení VZP není dáno jen legislativně, ale též dlouhodobým vysokým tržním podílem, 

který pojišťovně zajišťuje postavení podobné monopolu. Díky dlouhodobému vysokému 

tržnímu podílu VZP lze získaná data této zdravotní pojišťovny využít k analýze nákladů a 

výsledky rozboru vztáhnout je na celý český trh. 

Tabulka 5: Podíl pojištěnců VZP v % 

  podíl pojištěnců VZP (%) 

2006 63,9 

2007 63,4 

2008 62,6 

2009 61,0 

2010 60,3 

2011 60,4 

Zdroj: ÚZIS 
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5. DATA A METODOLOGIE 

Bakalářská práce je založena na sekundární analýze dat Všeobecné zdravotní pojišťovny, 

která jsou vázána k roku 2009. V získaném souboru dat jsou obsaženy údaje o spotřebě péče 

hrazené ze zdravotního pojištění. Jedná se o data pojištěnců VZP, u kterých byl zašifrován 

identifikátor pojištěnce, a která byla původně využita k analýze objednané Ministerstvem 

práce a sociálních věcí (MPSV). Tato data byla primárně použita jednak ke zpracování 

analýzy spotřeby zdravotní péče ve vztahu k příjemcům příspěvku na péči, a jednak k analýze 

finančních toků ve veřejných a soukromých rozpočtech v dlouhodobé péči. Tato data byla 

získána bezúplatně od vedoucí bakalářské práce PhDr. Kateřiny Pavlokové. Data nebyla dále 

šířena a sloužila pouze jako podklad pro analýzu této práce. 

Navzdory existence dalších zdravotních pojišťoven považujeme data VZP za data 

reprezentující populaci České republiky, a to především díky postavení samotné VZP (viz 

oddíl 4.4 Dominantní postavení VZP). 

V původním souboru dat se vyskytovalo celkem 57 vysvětlujících proměnných s 6 618 074 

respondenty. Datový soubor bylo nutné vhodně modifikovat, aby mohla být provedena 

analýza regionálních rozdílů v nákladech na zdravotní péči. Pro analýzu této práce byly 

v první řadě vymazány takové proměnné, které s touto analýzou nijak nesouvisí. Šlo 

především o sociální proměnné. Zbylo nám tedy 27 vysvětlujících proměnných, které jsou (až 

na jednu výjimku proměnné okres) měřeny v Kč. Jedná se o náklady VZP na jednotlivé 

segmenty zdravotní péče. V další fázi modifikace datového souboru byl vytvořen náhodný 

výběr jednoho milionu respondentů. Lze předpokládat, že vzorek jednoho milionu klientů 

VZP je vzorkem reprezentativním. Přehled polí modifikované databáze se nachází v Příloze 1. 

Práce k analýze využívá podobných metod jako studie Health Affairs (Reschovsky et al. 

2012). Během analýzy je však nutné být opatrný a pomýšlet na rozdíl mezi pojmy náklady a 

spotřeba zdravotní péče. Na rozdíl od Dartmouth Altas či Health Affairs se tato práce bude 

zabývat regionálními rozdíly v nákladech na zdravotní péči. Rozdíly v nákladech na péči 

napříč regiony odrážejí nejen různý objem spotřebovaných zdravotních služeb, ale také 

regionální rozdíly v úhradách péče poskytovatelům. Naopak rozdíly ve spotřebě zdravotní 

péče odrážejí jen množství a intenzitu péče poskytované pacientům. 

Nejprve byly zkoumány podíly jednotlivých segmentů na celkových nákladech v rámci ČR. 
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V další části bylo za pomocí pěti kvantilů zkoumáno, jsou-li okresy konzistentní ve svých 

nákladech na zdravotní péči. Podobně jako ve studii Reschovského et al. (2012) byly nejprve 

zkoumané okresy rozděleny za pomocí kvantilů do pěti skupin podle hodnoty celkových 

nákladů na péči. Pokud určitý okres náležel do kvantilu 1, znamenalo to, že alespoň 80% 

okresů mělo vyšší celkové výdaje na zdravotní péči na osobu za rok. Patřil-li naopak okres do 

kvantilu 5, znamenalo to, že jde o okres mezi 20% okresy s nejnižšími celkovými náklady na 

péči na osobu za rok. Následně byly tyto okresy rozděleny do kvantilů také podle nákladů na 

jednotlivé segmenty péče (náklady nezařazené do segmentů byly vynechány, neboť jejich 

hodnota byla v 95 % okresech nulová). Aby byla ověřena konzistence jednotlivých okresů 

v nákladech na zdravotní péči, bylo zkoumáno, zda u okresů v nejdražším kvantilu celkových 

nákladů náleží i jednotlivé segmenty do nejdražších kvantilů. Pro tuto analýzu bylo náhodně 

vybráno 6 okresů: Olomouc, Jeseník, Liberec, Bruntál, Příbram a Teplice (přičemž dva 

z okresů byly vybrány záměrně – Olomouc jako okres s nevyššími celkovými náklady a 

Jeseník jako okres s náklady nejnižšími). 

Následně byl analyzován stupeň rozdílnosti v nákladech na jednotlivé segmenty napříč všemi 

77 okresy. Nejprve byly zkoumány absolutní rozdíly v nákladech na jednotlivé segmenty 

napříč okresy. Dalším ukazatelem byly rozdíly v nákladech na jednotlivé segmenty péče 

jakožto podíl na celkových nákladech. Poté byly porovnány rozdíly nákladů na jednotlivé 

segmenty jakožto podíl na celkových nákladech vzhledem k průměru ČR. Stejně jako ve 

studii Reschovského et al. (2012) byl k analýze také využit poměrový koeficient nejdražšího a 

nejlevnějšího kvantilu. Tentokrát byly do pěti kvantilů rozděleny jednotlivé segmenty bez 

ohledu na příslušné okresy. Koeficient byl sestrojen jako podíl průměrných nákladů na osobu 

za rok pátého a prvního kvantilu, a to u všech segmentů péče. Vyšší poměrový koeficient 

značí větší mezi kvantilové rozdíly v nákladech na daný segment. Některé segmenty 

(například náklady na hemodialýzu či zdravotní péči v (lůžkových) zdravotnických zařízeních 

poskytnutou osobám umístěným v nich z jiných než zdravotních důvodů) nejsou v této 

analýze zahrnuty, neboť průměrné náklady kvantilu 1 jsou u těchto segmentů nula a 

koeficient tedy není možné získat. 

Pro určení segmentů, které nejvíce ovlivňují regionální rozdíly ve spotřebě zdravotní péče, 

jsou podle Reschovského et al. (2012) důležité dva aspekty – podíl spotřeby jednotlivých 

segmentů péče na celkové spotřebě a podíl segmentů na mezi kvantilové variaci. 

V následujícím oddíle byla využita totožná metoda při určování segmentů péče, které nejvíce 

ovlivňují celkové náklady v zdravotnictví. Podíl náklady na jednotlivé segmenty vzhledem 
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k celkovým nákladům zdravotní péče je uveden v Příloze. Podíl, jakým jednotlivé segmenty 

přispívají k celkovému rozdílu mezi kvantily 5 a 1, byl určen následujícím způsobem. U 

každého ze segmentů byly určeny průměrné náklady daných dvou kvantilů a také rozdíl 

těchto hodnot. Na základě těchto výpočtů byl vypočítán procentuální podíl, jakým se rozdíly 

mezi kvantily jednotlivých segmentů podílí na mezi kvantilové variaci celkových nákladů. 

Nakonec byla použita metoda ekonometrické regrese, při níž byla využita kromě dat VZP 

také volně dostupná data Českého statistického úřadu. Jelikož jsou data VZP vztažena k roku 

2009, byla i tato použitá data z téhož roku. Snahou regrese bylo určit model závislosti 

celkových průměrných nákladů na péči na obyvatele za rok na vhodných demografických 

proměnných. Jako demografické proměnné byly vybrány dostupné údaje CZSO, konkrétně 

průměrný věk obyvatel v jednotlivých, počet nemocničních lůžek na 1000 obyvatel, počet 

fakultních nemocnic, HDP na obyvatele, výše emisí znečišťujících látek na obyvatele. 

Poslední dvě zmiňované veličiny byly měřeny regionálně, ostatní se vztahují k jednotlivým 

okresům. HDP/obyvatele bylo měřeno v Kč, výše emisí/obyvatele v kg. Závislou proměnou 

tedy byly celkové průměrné náklady na pacienta v ČR a nezávislými proměnami průměrný 

věk obyvatel, počet nemocničních lůžek/1000 obyvatel, HDP/obyvatele, počet fakultních 

nemocnic a výše emisí/obyvatele. Vzhledem k tomu, že většina proměnných vyšla jako 

statisticky nesignifikantní (vysoké p-hodnoty), nejsou v následující části výsledky regrese 

zveřejněny. Přesto tento výsledek regrese lze považovat za potvrzení faktu, který již vyslovilo 

mnoho autorů, že regionální rozdíly ve výdajích na zdravotní péči nejsou způsobeny 

demografickými ukazateli a z největší části zůstávají nevysvětlené (KULATÝ STŮL 2008, s. 

107). 

Při zpracování a analýze dat byly využity softwarové programy IBM SPSS, Stata/SE 12.0 a 

Microsoft Office Excel. 

V následující kapitole budou interpretovány výstupy analýzy, které budou vyhodnoceny 

v diskuzi. Výstupy analýzy jsou většinou stanoveny v Kč na osobu za rok, případně 

v procentech, pokud není uvedeno jinak. Mluvíme-li o nákladech, myslíme vždy průměrné 

náklady daného okresu (případně celé ČR) na osobu za rok. 
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6. VÝSLEDKY 

6.1. Náklady na segmenty péče v rámci ČR 

Zhruba 52% celkových průměrných nákladů na pacienta za rok 2009 bylo vynaloženo na 

ústavní péči, 24% na ambulantní péči a 21% na léky a zdravotnické prostředky. Graf 2 

znázorňuje jednotlivé podíly skupin segmentů na celkových nákladech zdravotní péče. 

Z ústavní péče potom 90% nákladů připadlo na nemocnice, jak je patrné z Grafu 3. Celkem 

tedy na nemocnice připadlo asi 47% všech nákladů. 

Graf 2: Podíly jednotlivých segmentů péče na celkových nákladech ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP 

Graf 3: Podíly nákladů ústavní péče 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP 
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V rámci nákladů na ambulantní zdravotní zařízení měla největší podíl (28%) nelůžková 

ambulantní péče, která byla následována stomatologickou péčí (18%) a kapitačními platbami 

praktických lékařů (17%). 

Graf 4: Podíly nákladů ambulantních zdravotních zařízení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP 

Náklady na dopravnu a ZZP byly rovnoměrně rozděleny mezi tyto dva segmenty (po 50%). 

Mezi ostatní náklady, které tvoří pouhé 1% z celkových nákladů na zdravotní péči, patřily 

náklady na smlouvy o sociálním zabezpečení (náklady na cizince), náklady na péči 

v zahraničí či náklady na doplatky (vratky).  

Celkový přehled hodnot průměrných nákladů na jednotlivé segmenty na osobu za rok v rámci 

ČR jsou k nahlédnutí v Příloze. 
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6.2. Distribuce nákladů v daných okresech 

Kvantily vybraných okresů pro celkové průměrné náklady na pacienta za rok byly následující: 

Olomouc: kvantil 5, Bruntál: kvantil 5, Příbram: kvantil 4, Liberec: kvantil 2, Teplice: kvantil 

1, Jeseník: kvantil 1.  

Podle našich očekávání platí, že okres, který měl vysoké celkové průměrné náklady na 

pacienta, měl také větší počet jednotlivých segmentů ve vyšších kvantilech a okres, který měl 

celkové průměrné náklady nízké, měl též více segmentů v nižších kvantilech. Bylo však 

zjištěno, že okresy, které měly nejvyšší celkové průměrné náklady na osobu na zdravotní péči, 

neměly vždy nejvyšší průměrné náklady na osobu za rok na všechny jednotlivé segmenty 

péče. Například nejvyšší celkové náklady na zdravotní péči na osobu za rok 2009 byly 

v okrese Olomouc (2 6349 Kč), tento okres však nevykazoval nejvyšší náklady na všechny 

segmenty péče (9 segmentů péče se nacházelo v nejvyšším kvantilu, ale také 4 segmenty 

v nejnižším kvantilu - konkrétně náklady praktických lékařů bez kapitace, náklady na 

hemodialýzu, náklady na LSPP a ostatní náklady). Podobně nejmenší celkové náklady na 

zdravotní péči na osobu za rok 2009 byly v okrese Jeseník (1 5110 Kč), ani zde však nebyly 

vykázány nejmenší náklady na každý z 24 segmentů zdravotní péče. Nacházeli se zde 

dokonce dva segmenty v nejvyšším kvantilu (náklady na záchrannou zdravotnickou službu a 

odborné léčebné ústavy). 

Výsledky tohoto oddílu naznačují přítomnost nekonzistence v nákladech na zdravotní péči 

napříč okresy ČR. 

Výsledky jsou zaznamenány v Grafu 5, v němž je u každého ze zkoumaných okresů 

znázorněn počet segmentů, které náleží do jednoho z pěti kvantilů. Kvantily jednotlivých 

segmentů péče těchto pěti okresů jsou v podrobné tabulce uvedeny v Příloze. 
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Graf 5: Počet segmentů ve vybraných okresech podle kvantilů nákladů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP 

6.3. Míra variability nákladů na segmenty napříč všemi okresy 

Při porovnávání nákladů na jednotlivé segmenty zdravotní péče napříč okresy bylo zjištěno 

následující. Největší absolutní rozdíl mezi okresy byl v průměrných nákladech na nemocnice, 

s nejmenšími náklady v okrese Jeseník (5 951 Kč/osoba/rok) a největšími náklady v okrese 

Olomouc (12 485 Kč/osoba/rok). Celkový rozdíl mezi těmito okresy byl 6 534 Kč na osobu 

za rok. Další vybrané segmenty s největší variabilitou nákladů mezi okresy jsou uvedeny 

v Grafu 6, který pak doplňuje Tabulka 6. V grafu je zaznamenán absolutní maximální rozdíl 

v nákladech na dané segmenty, v tabulce jsou potom uvedeny okresy, ve kterých byly zjištěny 

nejvyšší (respektive nejnižší) náklady na tyto segmenty zdravotní péče společně s konkrétními 

hodnotami nákladů. 
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Graf 6: Rozdíly v nákladech na vybrané segmenty mezi okresy v Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP 

Tabulka 6: Rozdíly v nákladech na vybrané segmenty mezi okresy v Kč 

Náklady na: maximum okres minimum okres rozdíl 

nemocnice 12484,76 Olomouc 5950,81 Jeseník 6533,95 

léky a zdravotnické prostředky 5836,18 Karviná 3246,13 Mladá Boleslav 2590,05 

ambulantní péči (nelůžkovou) 2561,42 Chrudim 749,9 Mladá Boleslav 1811,52 

odborné léčebné ústavy 1699,1 Olomouc 177,15 Nymburk 1521,95 

na laboratoře 1164,85 Nový Jičín 165,97 Náchod 998,88 

na ošetřovatelská lůžka, LDN a 
hospice 1048,20 Cheb 228,58 Rokycany 819,62 

na dopravu 687,58 Tachov 35,77 Nymburk 651,81 

péči v zahraničí 564,42 Kutná Hora 1,85 Chrudim 562,58 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP 

Náklady na nemocnice tvořily v okrese Vyškov asi 55% z celkových nákladů na zdravotní 

péči, zatímco v okrese Chrudim to bylo jen necelých 36% z celkových nákladů. Naopak právě 

v Chrudimi byly největší náklad na nelůžkovou ambulantní péči jakožto podíl na celkových 

nákladech (ve stejném okrese byly největší náklady i absolutně v Kč/osoba/rok, jak lze vyčíst 

z předchozí tabulky). Následuje Graf 7 a k němu příslušná Tabulka 7, které zachycují tento 

rozbor. 
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Graf 7: Rozdíly v nákladech na vybrané segmenty v % 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP 

Tabulka 7: Rozdíly v nákladech na segmenty jako podíl celkových nákladů v % 

Náklady na: maximum okres minimum okres rozdíl 

nemocnice 54,87 Vyškov 35,80 Chrudim 19,08 

ambulantní péči (nelůžkovou) 12,68 Chrudim 4,15 Hodonín 8,54 

odborné léčebné ústavy 8,96 Mladá Boleslav 0,98 Nymburk 7,98 

léky a zdravotnické prostředky 24,65 Jeseník 17,21 Tachov 7,44 

laboratoře 5,14 Mělník 0,84 Náchod 4,30 

ošetřovatelská lůžka, LDN a hospice 5,45 Cheb 1,17 Rokycany 4,27 

dopravu 3,22 Tachov 0,20 Nymburk 3,02 

stomatologickou péči 5,99 Jeseník 3,26 Kladno 2,73 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP 

Graf 8 a Graf 9 znázorňují rozdíl v podílech nákladů na vybrané segmenty oproti 

celorepublikovému průměru. Grafy jsou doplněny Tabulkami 8 a 9, ve kterých jsou jednotlivé 

údaje přiřazeny k odpovídajícím okresům. Bylo zjištěno, že v okrese Vyškov byly průměrné 

náklady na nemocnice na osobu za rok 2009 o více jak 8% vyšší než průměrné náklady na 

nemocnice na osobu v ČR. Podíl průměrných nákladů na odborné léčebné ústavy vzhledem 

k celkovým průměrným nákladům v okrese Mladá Boleslav byl vyšší o více jak 6% než 

celorepublikový průměr. V okrese Chrudim činil podíl nákladů na nemocnice téměř o 11% 

méně než průměrný podíl nákladů na tento segment v celé ČR. Podíl průměrných nákladů na 

léky a zdravotnické prostředky byl v okrese Tachov nižší o více než 4% než podíl těchto 

nákladů v celé ČR, naopak v okrese Jeseník byl podíl na tento segment zdravotní péče o více 

jak 3% vyšší než podíl v ČR.  
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Graf 8: Rozdíl v podílu nákladů segmentů oproti ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP 

Graf 9: Rozdíl v podílu nákladů segmentů oproti ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP 

Tabulka 8: Rozdíl nákladů na segmenty oproti ČR (v %) 

  rozdíl proti ČR (v %) okres 

Náklady na nemocnice 8,26 Vyškov 

Náklady na odborné léčebné ústavy 6,39 Mladá Boleslav 

Náklady na ambulantní péči (nelůžkovou) 5,94 Chrudim 

Náklady na léky a zdravotnické prostředky 3,21 Jeseník 

Náklady na ošetřovatelská lůžka, LDN a hospice 2,99 Cheb 

Náklady na péči v zahraničí 2,52 Kroměříž 

Náklady na dopravu 2,38 Tachov 

Náklady na radiodiagnostiku 2,05 Chrudim 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP 
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Tabulka 9: Rozdíl nákladů na segmenty oproti ČR (v %) 

  rozdíl proti ČR (v %) okres 

Náklady na nemocnice -10,82 Chrudim 

Náklady na léky a zdravotnické prostředky -4,23 Tachov 

Náklady na ambulantní péči (nelůžkovou) -2,60 Hodonín 

Náklady na laboratoře -2,48 Náchod 

Náklady na odborné léčebné ústavy -1,60 Nymburk 

Náklady na ošetřovatelská lůžka, LDN a hospice -1,28 Rokycany 

Náklady na stomatologickou péči -1,15 Kladno 

Náklady praktických lékařů (kapitace) -0,87 Olomouc 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP 

Nakonec Graf 10 znázorňuje poměrový koeficient pátého a prvního kvantilu pro každý ze 

segmentů péče. Nejmenší podíl kvantilů se vyskytl u kapitačních nákladů na praktické lékaře 

(1,09). Takové zjištění nás však nepřekvapuje, jelikož víme, že kapitace je hrazena 

pojišťovnami dle tabulkových hodnot a měla by tedy být pro všechny praktické lékaře napříč 

okresy stejná. Také náklady na stomatologickou péči byly v největším kvantilu jen 1,28 krát 

vyšší než náklady na tento segment v nejnižším kvantilu, i přes to, že stomatologové nejsou 

placeni kapitačně, ale za výkon. Poměr průměrných nákladů pátého a prvního kvantilu na léky 

a zdravotnické prostředky byl 1,39. Dále relativně nízký podíl průměrných nákladů na 

pacienta za rok mezi kvantilem 5 a kvantilem 1 byl naměřen u segmentu praktičtí lékaři bez 

kapitace (hodnota 1,39), ale i nemocnice (hodnota 1,46), jejichž rozdíl v nákladech byl 

maximální v absolutních číslech mezi nejdražším a nejlevnějším okresem. Naopak vysoké 

poměrové hodnoty mezi kvantily byly zjištěny u nákladů na home care (hodnota 6,95), 

dopravu (5,97) či ošetřovatelskou a rehabilitační péči (5,94). 

Odpovídající kvantilový poměr celkových průměrných nákladů na pacienta za rok byl přitom 

jen 1,21. Bylo tedy zjištěno, že mezi kvantilový poměr celkových nákladů byl nižší než 

kterýkoliv mezi kvantilový poměr konkrétních segmentů (kromě kapitačních plateb 

praktických lékařů). 
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Graf 10: Koeficienty poměru nákladů mezi horním a spodním kvantilem segmentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP 

6.4. Segmenty péče, které jsou nejvíce odpovědné za regionální 
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Rozdíl průměrné hodnoty celkových nákladů na pacienta mezi okresy pátého a prvního 
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regionální variaci celkových nákladů znatelně více, než například rozdíl v nákladech na 

gynekologii, která přispívala do celkových nákladů asi jen 1,1%. 

Do následujícího grafu jsme zanesli ke každému segmentu podíl na celkových nákladech, 

stejně tak jako podíl na mezi kvantilové variaci (jehož konstrukce je popsána v kapitole 5 a 

hodnoty jsou zaznamenány v Příloze 4). Graf 11 znázorňuje 14 segmentů, u kterých byla 

absolutní hodnota rozdílu mezi výše zmíněnými podíly nejvyšší. Právě délka mezi dvěma 

pruhy v grafu, tedy rozdíl námi zkoumaných podílů, slouží jako ukazatel toho, jak moc 

jednotlivé segmenty přispívají k regionálním nerovnostem v celkových nákladech na 

zdravotní péči. Pokud je v grafu rozdíl horního a dolního pruhu u daného segmentu záporný, 

znamená to, že regionální rozdíl nákladů daného segmentu je menší, než uvádí podíl 

segmentu na celkových nákladech ČR. Konkrétně segment nemocnice přispívá téměř 40 

procenty na celkové náklady na zdravotní péči v ČR, ale jen 25 procenty na rozdíl mezi horní 

a dolní pětinou průměrných nákladů.  

Je-li naopak rozdíl dvou příslušných pruhů v grafu kladný, znamená to, že mezi kvantilový 

rozdíl nákladů daného segmentu přispívá k regionálním rozdílům v celkových nákladech na 

zdravotní péči více, než ukazuje poměr daného segmentu na celkových nákladech. Náklady 

na odborné léčebné ústavy přispívají téměř o 4 procenta více na mezi kvantilový rozdíl než na 

celkové náklady na péči v ČR. Náklady na laboratoře potom o téměř 3 procenta, náklady na 

dopravu o více jak 2 procenta. Právě tyto segmenty tak nejvíce přispívají k regionálním 

nerovnostem v průměrných nákladech na pacienta za rok na zdravotní péči. 
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Graf 11: Určení segmentů, které nejvíce ovlivňují regionální rozdíly v nákladech 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP  
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7. DISKUZE 

Analýza této studie potvrzuje výskyt velkých regionálních rozdílu mezi jednotlivými okresy a 

to nejen v celkových nákladech na zdravotní péči, ale především v nákladech na dílčí 

segmenty péče. Použili jsme sekundární analýzu dat VZP za rok 2009, abychom se zaměřili 

na zkoumání jednotlivých nákladů v 77 okresech ČR. Byly aplikovány metody, které již dříve 

využil projekt Health Affairs ve své studii z roku 2012. 

V první řadě bylo zjištěno, že největší podíl na celkových nákladech mají nemocnice (47% 

celkových nákladu na zdravotní péči), které jsou následovány léky a zdravotnickými 

prostředky (21% celkových nákladů). Také Reschovsky et al. (2012) zjistili asi 40% podíl 

nemocnic na celkových nákladech na zdravotní péči v USA. 

Za pomocí pěti kvantilů byla zkoumána distribuce nákladů jednotlivých segmentů v daných 

okresech. Z analýzy plyne, že okres s nejvyššími celkovými náklady (Olomouc) neměl 

nejvyšší všechny dílčí náklady (dokonce 4 segmenty náležely do nejlevnějšího kvantilu). 

Stejně tak v okrese s nejnižšími celkovými náklady (Jeseník) se objevily dva segmenty patřící 

do nejdražšího kvantilu. Byla tedy zjištěna nekonzistence v nákladech na jednotlivé segmenty 

péče napříč okresy ČR. V případě stejné jednotkové ceny napříč okresy by toto zjištění 

znamenalo, že segmenty navzájem slouží jako své substituty (v různých okresech se používají 

různé kombinace segmentů péče). V takovém případě by různé okresy disponovaly odlišnými 

produkčními funkcemi. Bohužel data o jednotkových cenách všech výkonů ve všech okresech 

nám nejsou dostupná, nelze tedy z této analýzy dělat jasné závěry.  

Koeficienty nákladových poměrů pátého a prvního kvantilu jsou důkazem velkých rozdílů 

mezi nejdražšími a nejlevnějšími okresy. Náklady na home care byly v nejdražších okresech 

téměř 7 krát vyšší než v nejlevnějších okresech.  

Asi nejdůležitějším přínosem této práce bylo identifikování konkrétních segmentů péče, které 

se nejvíce podílejí na regionální nerovnosti ve výdajích pojišťoven. Takovými segmenty jsou 

odborné léčebné ústavy, laboratoře či doprava, které ovlivňují celkové náklady na zdravotní 

péči více, než je patrné z jejich podílu na těchto nákladech. U takových segmentů by mohlo 

docházet k neefektivnímu financování způsobeného plýtváním či korupcí. 
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Údaje odvozené ze souboru pojištěnců VZP byly aplikovány na celou populaci ČR, což může 

vést ke zkreslení. V práci sice předpokládáme možnost agregace těchto dat, avšak ve 

skutečnosti neexistují žádné údaje, na základě kterých by bylo možné porovnat hodnoty 

poměrových ukazatelů odvozených od pojištěnců VZP pro pojištěnce jiných pojišťoven.  
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8. ZÁVĚR 

Tato studie přinesla detailní náhled na regionální rozdíly ve výdajích na zdravotní péči. 

Výsledky této analýzy by mohly v budoucnu sloužit jako podnět při efektivním cílování. Na 

studii by bylo vhodné navázat budoucími rozbory reálné spotřeby zdravotní péče, případně se 

inspirovat zahraničními publikacemi a zaměřit se na zkoumání vztahu cen péče a její spotřeby 

a také se zaměřit na určení příčin těchto nerovností. Tato studie slouží jako jeden z prvních 

vhledů do problému a bude nutné se této tématice věnovat i v budoucnu. 
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Přílohy 

Příloha 1: Přehled polí modifikované databáze 

KÓD POPIS POLE 

OKRES kód okresu 

N_celkove Náklady celkové 

N_prakt_lek_bez_kapitace Náklady praktických lékařů (bez kapitace) 

N_zachr_sl Náklady na záchrannou zdravotnickou službu 

N_doprava Náklady na dopravu 

N_stomatol Náklady na stomatologickou péči 

N_leky_zdrav_prostr Náklady na léky a zdravotnické prostředky 

N_lazne_ozdravovny Náklady na lázně a ozdravovny 

N_ambulantni_pece Náklady na ambulantní péči (nelůžkovou) 

N_nemocnice Náklady na nemocnice 

N_odb_lec_ustavy Náklady na odborné léčebné ústavy 

N_pece_zahr Náklady na péči v zahraničí 

N_hemodialyza Náklady na hemodialýzu 

N_radiodiagnostika Náklady na radiodiagnostiku 

N_laboratore Náklady na laboratoře 

N_fyzioterapie Náklady na fyzioterapii 

N_prvni_pomoc Náklady na lékařskou službu první pomoci 

N_os_luzka_LDN_hospice 

Náklady na ošetřovatelská lůžka, léčebny dlouhodobě nemocných a 

hospice 

N_homecare 

Náklady na home care (domácí péči) vč. porodních asistentek a 

psychiatrických sester 

N_ostatni Náklady ostatní 

N_sml_soc_zab_cizinci Náklady na smlouvy o sociálním zabezpečení (náklady na cizince) 

N_gynekologie Náklady na gynekologii 

N_zdrav_pece 

Náklady na zdravotní péči v (lůžkových) zdravotnických zařízeních 

poskytnutou osobám umístěným v nich z jiných než zdravotních 

důvodů 

N_osetr_reh_pece 

Náklady na ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytnutou v 

zařízeních sociálních služeb 

N_doplatky Náklady na doplatky (vratky) 

N_prakt_lek_kapitace Náklady praktických lékařů (kapitace) 

N_nezarazene Náklady nezařazené do segmentů uvedených výše 

Zdroj: Data VZP 
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Příloha 2: Podíly všech segmentů na celkových nákladech zdravotní péče v ČR 

  Segmenty náklady (Kč) podíl na celku 

1. ambulantní zdravotní zařízení 4778,19 24,17% 
1.1. na ambulantní péči (nelůžkovou) 1333,66 6,75% 
1.2. na stomatologickou péči 871,46 4,41% 
1.3. praktických lékařů (kapitace) 827,98 4,19% 
1.4. na laboratoře 656,67 3,32% 
1.5. praktických lékařů (bez kapitace) 258,75 1,31% 
1.6. na gynekologii 214,86 1,09% 
1.7. na fyzioterapii 185,71 0,94% 

1.8. 
na home care (domácí péči) vč. porodních asistentek a 
psychiatrických sester 149,36 0,76% 

1.9. na radiodiagnostiku 143,48 0,73% 

1.10. 
na ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytnutou v 
zařízeních sociálních služeb 121,00 0,61% 

1.11. na lékařskou službu první pomoci 12,27 0,06% 
1.12. na hemodialýzu 2,16 0,01% 

1.13. 

na zdravotní péči v (lůžkových) zdravotnických zařízeních 
poskytnutou osobám umístěným v nich z jiných než 
zdravotních důvodů 0,83 0,00% 

2. ústavní péče 10209,03 51,64% 
2.1. na nemocnice 9215,59 46,62% 
2.2. na odborné léčebné ústavy 508,60 2,57% 

2.3. 
na ošetřovatelská lůžka, léčebny dlouhodobě nemocných a 
hospice 484,84 2,45% 

3. lázeňská péče a ozdravovny 35,82 0,18% 
3.1. na lázně a ozdravovny 35,82 0,18% 

4. dopravní a záchranná zdravotní péče 332,33 1,68% 
4.1. na záchrannou zdravotnickou službu 166,33 0,84% 
4.2. na dopravu 166,00 0,84% 

5. léky a zdravotnické prostředky 4238,65 21,44% 
5.1. na léky a zdravotnické prostředky 4238,65 21,44% 

6. ostatní 175,27 0,89% 
6.1. ostatní 55,91 0,28% 

6.2. na smlouvy o sociálním zabezpečení (náklady na cizince) 52,13 0,26% 
6.3. na péči v zahraničí 39,34 0,20% 
6.4. na doplatky (vratky) 27,86 0,14% 
6.5. nezařazené do segmentů uvedených výše 0,03 0,00% 

7. CELKEM 19769,30 100,00% 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP 
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Příloha 3: Kvantily segmentů vybraných okresů 

OKRES Bruntál Liberec Olomouc Příbram Teplice 

Náklady praktických lékařů (bez kapitace) 2 4 1 1 5 

Náklady na záchrannou zdravotnickou službu 4 3 4 5 2 

Náklady na dopravu 4 3 3 2 2 

Náklady na stomatologickou péči 3 2 4 2 2 

Náklady na léky a zdravotnické prostředky 5 1 5 1 1 

Náklady na lázně a ozdravovny 1 5 4 3 5 

Náklady na ambulantní péči (nelůžkovou) 4 1 4 2 1 

Náklady na nemocnice 4 5 5 5 2 

Náklady na odborné léčebné ústavy 4 3 5 4 1 

Náklady na péči v zahraničí 3 3 4 3 1 

Náklady na hemodialýzu 5 2 1 3 4 

Náklady na radiodiagnostiku 1 3 5 2 1 

Náklady na laboratoře 1 1 3 3 5 

Náklady na fyzioterapii 5 4 4 2 1 

Náklady na lékařskou službu první pomoci 3 1 1 4 4 

Náklady na ošetřovatelská lůžka, léčebny 
dlouhodobě nemocných a hospice 5 2 5 5 1 

Náklady na home care (domácí péči) vč. 
porodních asistentek a psychiatrických sester 2 1 5 1 3 

Náklady ostatní 3 2 1 5 2 

Náklady na smlouvy o sociálním zabezpečení 
(náklady na cizince) 5 3 4 1 3 

Náklady na gynekologii 4 4 2 4 3 

Náklady na zdravotní péči v (lůžkových) 
zdravotnických zařízeních poskytnutou 
osobám umístěným v nich z jiných než 
zdravotních důvodů 4 1 3 2 1 

Náklady na ošetřovatelskou a rehabilitační 
péči poskytnutou v zařízeních sociálních služeb 1 2 5 2 1 

Náklady na doplatky (vratky) 1 1 5 3 2 

Náklady praktických lékařů (kapitace) 1 2 5 3 2 

CELKEM 5 2 5 4 1 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP 
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Příloha 4: Podíly segmentů na mezi kvantilové variaci 

Segment zdravotní péče Podíl na mezi kvantilových rozdílech (%) 

Náklady na lékařskou službu první pomoci 0,12 

Náklady na doplatky (vratky) 0,22 

Náklady na lázně a ozdravovny 0,36 

Náklady praktických lékařů (kapitace) 0,78 

Náklady praktických lékařů (bez kapitace) 1,01 

Náklady ostatní 1,06 

Náklady na gynekologii 1,07 

Náklady na péči v zahraničí 1,18 

Náklady na záchrannou zdravotnickou službu 1,47 

Náklady na smlouvy o soc. zabezpečení 1,57 

Náklady na ošetřovatelskou a rehabilitační péči 1,96 

Náklady na radiodiagnostiku 2,14 

Náklady na stomatologickou péči 2,23 

Náklady na fyzioterapii 2,39 

Náklady na home care 2,48 

Náklady na dopravu (2,3) 3,18 

Náklady na ošetřovatelká lůžka, LDN a hospice 4,41 

Náklady na laboratoře 6,15 

Náklady na odborné léčebné ústavy  6,51 

Náklady na ambulantní péči (nelůžkovou) 8,60 

Náklady na léky a zdravotnické prostředky 14,77 

Náklady na nemocnice 36,33 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat VZP 


