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1 Úvod 

Zdraví je významnou hodnotou nejen pro každého jedince, ale také pro společnost. 

Ten, kdo se považuje za zdravého, vnímá tuto hodnotu jako samozřejmost. Při její ztrátě 

se však jeho přání týkají hlavně jejího navrácení. Zdravý člověk je člověk bez fyzických 

a mentálních omezení, a to ho může dělat nejen šťastným, ale především důležitým 

produktivním článkem naší společnosti. Země, která má zdravější občany, je ekonomicky 

úspěšnější. Důvodů je více – zdraví lidé mohou pracovat produktivněji a zároveň menší 

nemocnost je rovna menším výdajům, které do oblasti léčby či podpory při nemoci 

směřují. 

Otázka zdraví občanů je tedy nejen záležitostí medicíny a jí podobných oborů, 

ale právě i záležitostí ekonomie. Bez občanů, lidí pracujících a tvořících, by nemohla země 

fungovat – vytvářet HDP. Kvalita života je tak důležitým faktorem ovlivňujícím chod 

ekonomik a proto by jí měla být přikládána stejná důležitost. Z těchto důvodu je zřejmé, 

že je v zájmu jednotlivých zemí starat se o zdraví svých občanů. Proto je většina výdajů 

do zdravotnictví veřejné povahy a v součtu s výdaji ze soukromého sektoru se pohybují 

kolem hodnoty 10 % HDP. Jelikož je zdraví tak důležité, jsou medicínské technologie o to 

potřebnější. Dá se tedy předpokládat, že výdaje budou do této oblasti růst, než aby měly 

opačnou tendenci a že důraz na prevenci bude stále stoupat, neboť výdaje na ni jsou 

mnohdy nižší než výdaje na samotnou léčbu. 

Jelikož objem financí plynoucích do zdravotnictví je nemalé hodnoty, vznikla tato 

práce, která má prověřit na vybraných ukazatelích, do jaké míry je vynakládání těchto 

prostředků efektivní.  

Cílem této práce je zjistit, zda se zvyšujícími se výdaji do zdravotnictví zároveň 

dochází ke zlepšování zdravotního stavu obyvatel v zemích Evropské unie. Hypotézou je, 

že se zvyšováním výdajů do zdravotnictví dochází ke zlepšování zdravotního stavu 

obyvatel v zemích Evropské unie. 

 Způsobů, jak zkoumat efektivitu vynaložených výdajů do zdravotnictví, lze najít 

nespočet. Korelační analýza dat, která zkoumá sílu závislosti vybraných veličin, se jeví 

nejvíce vhodnou. Korelaci je možné provést na všech ukazatelích, o kterých bude 

v teoretické části pojednáno. K praktickým účelům této práce postačí použít pouze menší 

počet z nich.  
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Práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichž tři jsou stěžejní. První kapitolou je úvod, 

kde je stanoven cíl práce a hypotéza. Druhá kapitola je teoretického zaměření. Je v ní 

pojednáno o základních pojmech souvisejících s problematikou zdravotnictví a zdraví 

a dále o financování zdravotnictví. Poslední část této teoretické kapitoly se zabývá 

ukazateli zdravotního stavu. 

Třetí kapitola zahrnuje rešerši empirických studií, které byly ohledně vztahu výdajů 

do zdravotnictví a zdravotního stavu napsány. Vyplývá z nich, jaké ukazatele je vhodné 

volit k zastoupení zdravotního stavu v analýzách, ale také jakým způsobem různí autoři 

vyjadřují výdaje do zdravotnictví. Zda používají celkové výdaje nebo jen část z nich. 

Důležité je dále to, jaký pohled na zkoumaný vztah nabízí, jakými argumenty jeho 

existenci podporují nebo naopak vyvracejí. 

Čtvrtá kapitola obsahuje vlastní empirickou část. Než se v ní přejde k samotnému 

měření vzájemné závislosti vybraných ukazatelů za pomocí korelační analýzy, jsou zde 

připomenuty čtenářům základní informace o Evropské unii. Nejedná se však pouze 

o důvod její existence a princip jejího fungování, ale také o to, jak se do zlepšování 

zdravotního stavu svých obyvatel angažuje. Tato problematika bude pojata popisnou 

analýzou. Jelikož jsou pro práci s daty potřebné kompletní údaje, je korelační analýza 

prováděna za rok 2012, který toto kritérium splňuje. Evropská unie v tomto roce čítala 

27 členských států. Analyzovaná data pocházejí z databáze Světové banky a Eurostatu. 

V korelační analýze budou použity ukazatele kojenecké úmrtnosti, naděje dožití, délky 

života prožité ve zdraví a ukazatel DALY.  

V závěru jsou shrnuty všechny zjištěné poznatky, předložena doporučení pro tvůrce 

hospodářské politiky a také navrhnuty další možné způsoby zkoumání problematiky 

výdajů do zdravotnictví a zdravotního stavu. Hlavním přínosem této bakalářské práce 

je především posouzení, zda mezi výdaji do zdravotnictví a zdravotním stavem opravdu 

existuje vztah a následné zhodnocení jeho intenzity.  



6 
 

2 Ekonomika zdraví a zdravotnictví 

 Cílem této kapitoly je nastínění základních pojmů a úskalí, která se týkají vybrané 

tématiky. Dále nebude opomenuto financování související se zdravotnictvím nebo také 

samotný obor ekonomiky zdraví. V závěru kapitoly bude pozornost zaměřena na ukazatele 

zdravotního stavu, ze kterých se bude vycházet ve čtvrté kapitole zaměřené na praktickou 

aplikaci těchto poznatků. 

2. 1 Definice zdraví a zdravotnictví 

V této části budou rozebrány pojmy zdravotnictví, zdraví a jak ho různí autoři 

vnímají, právo na zdraví a problematika spojená s přerozdělováním zdravotnické péče. 

2. 1. 1 Zdraví 

 Zdraví může být jednotlivci vnímáno různě, ale obecně jej WHO1 (1948, s. 1) 

definuje ve svém zakládajícím dokumentu jako „stav úplné fyzické, psychické a sociální 

pohody, a nikoliv pouze jako nepřítomnost nemoci či oslabení.“2 

Barták (2010) tvrdí, že toto vymezení zdraví člověka je hojně kritizováno. 

Naznačuje totiž, že zdraví je určitým ideálem, ke kterému se lze přibližovat a že není jen 

otázkou individuální, ale také celospolečenskou. Barták zdraví nevnímá jako pouhou 

biologickou charakteristiku, ale taktéž jako individuální a společenskou hodnotu. 

Dalšími autory zabývajícími se definicí pojmu zdraví jsou Holčík a Žáček (1995). 

Ti vidí ve vymezení zdraví Světovou zdravotnickou organizací výraznou neurčitost. 

Především slovo „pohoda“ považují za problematické, jelikož definice nevysvětluje, jak ji 

mají čtenáři chápat. Negativní vymezení zdraví (tzn. jako nepřítomnost nemoci) považují 

za snadněji definovatelné. 

Potůček a kol. (2005, s. 324) naopak nevnímají negativní vymezování zdraví 

jako správné řešení, protože „neumožňuje postihnout potenciál zdraví, tj. schopnost 

jedince ubránit se zdravotnímu ohrožení, ani jednotlivé součásti zdraví, které jsou naopak 

                                                 
1 Světová zdravotnická organizace vznikla roku 1948 v rámci soustavy OSN. Její existence je výsledkem 
snahy spojit státy při řešení problematiky zdravotnictví. Jejím cílem je dosáhnout nejlepší možné úrovně 
zdraví pro všechny (Holčík a Žáček, 1995). 
2 vlastní překlad 
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operacionalizovány v konceptu determinant zdraví.“ Jako determinanty uvádějí faktory 

osobní, sociální, ekonomické a environmentální. 

Význam slova zdraví může být vysvětlováno mimo jiné také lingvisticky. 

Anglické slovo health vzniklo ze staroanglického slova hale, které souvisí se slovem whole 

(tj. celý, zdravý). Stejně tak německé heil je překládáno ve významu celek, či zdravit. 

Holčík a Žáček (1995) tvrdí, že toto holistické pojetí se používá dodnes. Například říká-li 

se, že se rána zaceluje, myslí se tím její hojení (tedy její uzdravování). 

Nejen že je význam pojmu zdraví v dnešní době chápán a vysvětlován různě, 

ale také v průběhu času nabýval různých významů. Nejvíce historických obměn lze nalézt 

z pohledu negativního vymezení zdraví. V primitivních společnostech byla nemoc 

označována za přírodní jev, ve starověké semitské společnosti již jako označení hříšného 

člověka. V antickém Řecku byla nemoc spojována s hanbou. Až s příchodem křesťanství 

došlo k výrazné změně. Nemoc byla vnímána jako mravní očista, vykoupení či spása, 

jelikož učení směřovalo k posmrtnému životu. V renesanci se objevují snahy vládní moci 

udržovat dobrý zdravotní stav obyvatel, protože byla vnímána jejich potřebnost (na obranu 

státu a podobně). V kapitalismu pak zdraví nabylo své největší váhy, protože je potřebné 

pro správné fungování tržního hospodářství. V tržním hospodářství je hlavní vyrábět 

a kupovat, a to mohou především zdraví lidé (Holčík a Žáček, 1995). 

2. 1. 2 Zdravotnictví 

 Zdravotnictví neboli zdravotnický systém představuje souhrn služeb, které jsou 

poskytovány na daném území (většinou státu). Jejich spravování, řízení a financování 

je vymezeno právními normami. Poskytované služby mají udržovat nebo zlepšovat 

zdravotní stav pacientů a rozlišují se na služby: 

• primární, 

• sekundární, 

• terciální (Potůček a kol., 2005). 

Martin Potůček a kol. (2005) uvádějí, že mezi primární služby patří například 

praktičtí lékaři, stomatologové a mezi sekundární služby lékaři ambulancí či nemocnice 

poskytující základní akutní péči. Terciální služby pak zahrnují psychiatrické ústavy, 

odborné léčebné ústavy a další podobná zařízení. 
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Zdravotnický systém zastává zhruba osm funkcí. Řadí se mezi ně „naplnění 

lidských práv na ochranu zdraví a dostupnost zdravotní péče, podpora a ochrana zdraví, 

prodlužování života a zlepšení jeho kvality, řízení rizika výskytu nemoci […], diagnostika, 

léčba a rehabilitace nemocných […], rozvoj poznání cestou výzkumu, aplikace výsledků 

v praxi, modernizace zdravotnictví, další vzdělávání pracovníků a významný podíl 

na ekonomice státu“ (Potůček a kol., 2005, s. 317-318). 

Vzniku současných zdravotnických systémů předcházel dlouhodobý vývoj3, 

který měl v různých zemích různé sociální, ekonomické, kulturní či politické podmínky. 

Došlo tak k vytvoření tří různých typů zdravotnického systému. Jedná se o typ 

liberalistický, evropský pluralitní a typ národní zdravotní služby. Liberalistický typ, 

vyskytující se např. v USA, se vyznačuje názorem, že každý jedinec se má starat o své 

zdraví, aniž by stát zasahoval. Zdravotnické služby jsou druhem zboží tržní ekonomiky 

a také se s nimi tak zachází. Evropský pluralitní typ se vyznačuje povinným zdravotním 

pojištěním, zárukami dostupnosti péče zajištěné státem a existencí veřejného i soukromého 

sektoru zdravotní péče. Typ národní zdravotní péče, např. ve Velké Británii, poskytuje 

péči všem občanům bez ohledu na jejich finanční prostředky. Financování zdravotnictví 

je zajišťováno z daní. Všechny tyto typy lze vyjádřit obecným modelem zobrazeném 

v následujícím schématu (Holčík a Žáček, 1995). 

Schéma č. 2. 1: Model zdravotnického systému 

 

Zdroj: převzato z Holčík a Žáček (1995), upraveno 

 Základní složkou modelu zdravotnického systému jsou potřeby a požadavky 

na zdraví, avšak k tomu je nutné mít zdroje. Tyto zdroje se pak s pomocí představ 

přeměňují do konkrétních zdravotnických služeb, od kterých je očekáváno zlepšování 

zdravotního stavu populace. Ve všech fázích mají svůj vliv metody řízení a zdravotnický 
                                                 
3 Zdravotnictví jako instituce organizované činnosti vzniklo na konci 19. století (Maaytová, 2012). 
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informační systém, který je důležitý z důvodu zpětných vazeb a zvyšování efektivnosti 

celého zdravotnického systému (Holčík a Žáček, 1995).  

 Holčík a Žáček (1995) k modelu dodávají, že lékařské intervence existují 

hlavně proto, že jsou v zájmu všech lidí. Běžných občanů kvůli tomu, že se s nemocemi 

setkávají každý den a lékařů z důvodu jejich profesního zájmu. Zdůvodňují tedy tyto 

intervence popsaným zájmem, protože si uvědomují, že faktory sociální a environmentální 

budou na zdraví působit ve větší míře. 

2. 1. 3 Právo na zdraví 

 Existence zdravotnického systému je postavena na právu na zdraví, které znamená 

právo na ochranu zdraví a přístup ke zdravotnickým službám. Právo na ochranu zdraví 

se dělí podle úhlu pohledu na právo subjektivní a objektivní a přístup ke zdravotnickým 

službám na přístup liberální a rovnostářský (Maaytová, 2012).  

 Objektivní právo popisuje Maaytová (2012) jako soubor pravidel chování, který je 

vytvořen státem a je jím také vynutitelný. Subjektivní právo je naproti tomu pouze 

možností chovat se určitým způsobem (oprávnění účastníka právního vztahu). 

Maaytová zdůrazňuje, že pro lepší pochopení práva na zdraví je vhodné znát pojetí 

nespravedlnosti. Pro tu je důležité, že když existuje, je obsažena v pravidlech, kterými se 

lidé či organizace řídí, nikoliv ve výsledné situaci, která vzniká. 

 Přístup k právu na zdraví je pro každou zemi velice důležitý, protože se odráží 

ve způsobu fungování jejího zdravotnického systému. Jaké existují druhy zdravotnických 

systémů, bylo již popsáno v kapitole č. 2. 1. 2. Avšak zde budou rozebrána některá úskalí 

přístupů k právu na zdraví. U liberálního přístupu je důležitá dobrovolnost (ohledně 

pojištění, solidarity) a soukromé vlastnictví. Cena zdravotní péče je určena trhem, funguje-

li konkurence v jejím poskytování, a to zvyšuje následně kvalitu péče. Problém vzniká, 

když jedinec nemá dostatek finančních prostředků, protože se mu dostane jen takové péče, 

na jakou prostředky má. Dochází tak k nerovnosti přístupu ke zdravotní péči a ohrožování 

ekonomické a sociální stability, která je pro zemi velmi důležitou. Rovnostářský přístup 

si zakládá na spravedlnosti a rovném rozdělení péče mezi občany. Právo na zdraví vidí 

stejně jako právo na život. Toto pojetí má v rovnosti nejen výhody, ale i nevýhody. 

Tím, že je péče poskytována ve stejné míře všem, je zároveň zneužívána. Větší množství 

lidí se vystavuje škodlivým vlivům na své zdraví, než je tomu u liberálního přístupu, 
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kde informace o ceně zdravotní péče může podpořit vůli jedinců si zdraví chránit. 

Dále snaha poskytnout stejnou péči všem může vést ke snižování úrovně poskytované péče 

a především k pomalejšímu postupu v čekacích listinách potřebných operací 

(Maaytová, 2012).  

2. 1. 4 Přidělování zdravotní péče 

 Právo na zdraví má každý jedinec. Ale jelikož jsou zdravotnické služby 

ekonomickým statkem, nastává problém spravedlivého rozdělení. Stejně jako všechny 

statky se vyznačují omezeností zdrojů a neomezeností potřeb. Je proto důležitou otázkou, 

v jakém množství zdravotní péči produkovat a pro koho. 

 Zdravotní potřeba může být dána dvěma způsoby. Prvním je objektivní hodnocení 

lékaře založené na základě vyšetření pacienta. Druhým je subjektivní hodnocení 

nemocného, tedy uvědomění si své nemoci a s ní spojeného následného postupu 

(Maaytová, 2012). 

 Se stanovováním priorit v oblasti zdravotnictví je spojen pojem rationing. 

Řehulka (2010) uvádí rationing jako přídělový systém, který má zajistit dostupnost 

nedostatkového zboží prostřednictvím omezování zdravotní péče. Je to nepopulární krok, 

který se objevuje ve volebních programech politických stran. Rationing může být 

implicitní a explicitní. S implicitním rationingem se pacient setká přímo v souvislosti 

s lékařem, který chce například odložit zdravotnickou službu nebo rozmluvit pacientovi 

požadovaný zákrok. V takovém případě ale nese tento lékař negativní důsledky 

této situace. Proto implicitní rationing není lékaři oblíben, ale spíše odmítán jako zásah 

do etické povinnosti léčit pacienty. Naproti tomu explicitní rationing vychází 

z celoplošného rozhodnutí o tom, které služby budou obvykle poskytovány a které nikoliv 

(přesněji jde o rozhodnutí, které služby budou hrazeny pacientem a které nabízeny jen 

v některých zařízeních, nebo zda jejich poskytování bude zastaveno). Explicitní rationing 

se promítá například v poplatcích za ošetření, tedy ve zvyšování spoluúčasti pacientů. 

 Maaytová (2012) připomíná další konkrétní případy omezování zdravotní péče, 

které považuje za nedílnou součást každého zdravotnického systému. Řadí mezi ně 

například odkládání neakutních služeb, omezování kapacit ve zdravotnických zařízeních, 

rychlejší propouštění pacientů z nemocnic, předčasné ukončení zdravotnické péče a další. 
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2. 2 Ekonomika zdraví 

 Ekonomika zdraví je širším pojmem, než je ekonomika zdravotnictví. Rozdíl je 

v tom, že ekonomika zdraví zahrnuje nejen zdravotnické služby jako činitele mající vliv 

na zdraví člověka, ale i ostatní faktory jako je například životní styl (Barták, 2010). 

 Maaytová (2012) vytyčuje čtyři základní determinanty zdraví, o kterých se často 

hovoří. Patří zde faktor vnitřního prostředí (genetické předpoklady) a tři faktory vnějšího 

prostředí (životní prostředí, způsob života a zdravotnický sytém). Těmto faktorům přikládá 

v následujícím grafu různou váhu podle síly vlivu na zdravotní stav. 

Graf č. 2. 1: Faktory působící na zdravotní stav 

 

Zdroj: převzato z Maaytová (2012), upraveno 

 „Ekonomika zdraví […] hledá metody jak dosáhnout kvalitativně vyšší úrovně 

zdraví obyvatelstva, jak minimalizovat budoucí náklady zdravotnického systému.“ 

(Durdisová, 2005, s. 19) 

 Ekonomika zdraví vznikla jako disciplína roku 1963 a jejím konstituujícím dílem 

je článek amerického ekonoma Kennetha Josepha Arrowa s názvem Uncertainty 

and the Welfare Economics of Medical Care. Arrow se soustředil na zdravotnické služby 

a zdůraznil podstatné charakteristiky, které je odlišují od služeb jiných. Mezi tyto 

charakteristiky patří povaha poptávky, očekávané chování lékařů, nejistota týkající se 

produktu, podmínky nabídky či proces tvorby cen (Barták, 2010). 
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 Poptávka po zdravotních službách se vyznačuje svou nepravidelností 

a nepředvídatelností. Její existence znamená nejen riziko zdravotní, ale také ekonomické. 

Další odlišnou charakteristikou zdravotnických služeb je očekávané chování lékařů. 

Pacient nemůže produkt předem vyzkoušet jako je tomu na jiných trzích a spotřeba 

zdravotnických služeb vyžaduje ze strany pacienta určitou důvěru. Nejistota týkající se 

produktu znamená, že si nemůžeme být jisti kvalitou poskytnuté služby. 

Podmínky nabídky jsou taky zcela specifické, jelikož lékařem nemůže být každý a dochází 

tak k omezení nabídky a k růstu cen zdravotnických služeb. Poslední důležitou 

charakteristikou je tvorba cen, která se liší podle typu statku (Barták, 2010). 

2. 2. 1 Zdravotní péče jako statek 

 Jak již bylo zmíněno, zdravotnické služby jsou ekonomickým statkem. Avšak tento 

statek, jak uvádí Holčík a Žáček (1995), může být hned tří odlišných podob. A to jako 

statek kolektivní, privátní nebo smíšený kolektivní. Je to dáno tím, že zdravotní potřeba 

jako statek je obtížně definovatelná. 

 Tito autoři kolektivní (veřejné) statky popisují jako statky se znaky nedělitelnosti 

a nevylučitelnosti ze spotřeby. Může na něj dosáhnout každý bez omezení. 

Garantem, aby tomu tak bylo, je stát, který rovněž takové statky financuje. Lze zde zařadit 

péči o životní prostředí, protiepidemické opatření nebo také hromadné preventivní 

prohlídky. 

 Privátní statky jsou naprostým opakem kolektivních statků. Jsou dělitelné 

a vylučitelnost ze spotřeby je zde typická. V této kategorii by mohly být zařazeny 

diagnostické a léčebné technologie, které sice nejsou dostatečně prověřeny, 

ale mezi pacienty vyvolávají pocit uspokojení a luxusu. 

 Smíšené kolektivní statky jsou takové statky, které sice jsou dělitelné a je možné 

u nich vyloučit ze spotřeby, ale kvantita spotřeby a kvalita služeb dělitelnou není. Lze se 

s nimi setkat u diagnosticko-léčebných služeb, které bývají spojeny s existencí 

uživatelského poplatku. 

2. 2. 2 Trh zdravotnických služeb 

 Ekonomie zdravotnictví je mikroekonomickou disciplínou, proto je možné na ni 

aplikovat obecné mikroekonomické principy (např. analýza poptávkové a nabídkové 
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funkce). Na tuto aplikaci jsou však vznášeny technické a etické námitky. Etické námitky 

vycházejí z mínění, že lékař jedná v nejlepším zájmu pacienta a nikoliv na základě 

ekonomických kritérií. Ekonomové naopak přikládají důležitost optimální alokaci zdrojů. 

Technické námitky spočívají v omezených možnostech definovat výstup zdravotnictví. 

Problém je především v tom, že neexistuje přímý vztah mezi kvantitou zdravotnických 

služeb a kvalitou života (Borovský a Dyntarová, 2010). 

 Již z některých dříve uvedených poznatků vyplývá, že trh zdravotnických služeb 

nesplňuje uspokojivě podmínky dokonale konkurenčního trhu. Základní odlišnosti jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 2. 1: Rozdíl mezi trhem zdravotní péče a standardním konkurenčním 

trhem 

Standardní konkurenční trh Trh zdravotní péče 

velké množství prodávajících omezené množství nemocnic 
maximalizace zisku většina nemocnic je neziskových 
homogenní komodity heterogenní komodity 
dobře informovaní nakupující špatně informovaní nakupující 
spotřebitelé platí přímo pacienti hradí jen část nákladů 
Zdroj: převzato z Stiglitz (1997), upraveno 

 Heterogenní komodity a nedokonalé informace znamenají, že nakupující nemůže 

jednoduše zjistit, zda nízká cena komodity znamená výhodnost koupě nebo nízkou kvalitu. 

Konkurence je do jisté míry omezována i skutečností, že lékaři mezi sebou často 

o jednotlivých případech konzultují a že sdílejí nemocniční zařízení. V případě naléhavé 

potřeby zdravotní péče jsou pacienti ošetřeni v nejbližších nemocnicích, tudíž bez 

vlastního výběru nemocnice, jak by tomu mělo být ve standardním konkurenčním 

prostředí. Důležitým rozdílem je také pohled na zisk. U standardních konkurenčních trhů 

dochází k maximalizaci zisku, zatímco na trhu zdravotní péče je cílem maximalizace 

kvality (Stiglitz, 1997). 

2. 2. 3 Externality a asymetrie informací 

Externality vznikají na všech trzích v situaci, kdy není nabídka a poptávka 

v rovnováze. Existuje tak převis nabídky nebo poptávky. Externality jsou nezamýšleným 

jevem v důsledku činností spotřebitelů a výrobců, proto za ně nemusí nikdo platit 

nebo odškodňovat. Mohou být pozitivní, negativní a reciproční. Pozitivní mohou 

vzniknout spolu s novými technologiemi ve zdravotnictví, kdy je tímto umožněno jiným 
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výrobcům produkovat nové doplňkové výrobky. Negativní při znečistěném životním 

prostředí, které tak zvyšuje náklady na léčbu s ním spojených nemocí. 

Reciproční externalita je založena na vzájemném prospěchu obou stran (Barták, 2010). 

Asymetrii informací Barták (2010) popisuje jako situaci, kdy nemají všechny 

ekonomické subjekty stejné informace. Rozdílnost informací má dopad na chování 

subjektů a vzniká nepříznivý výběr a morální hazard. Nepříznivý výběr vede ke zhoršování 

kvality produkce na trhu. Je to způsobeno vytlačováním kvalitnějších výrobků z trhu 

nebo odchodem kvalifikovanějších zaměstnanců do zahraničí. Morální hazard 

je o možnosti zneužití lepší informovanosti oproti ostatním. Ve zdravotnictví se s ním lze 

setkat například při zneužívání zdravotního pojištění, a to jak legálně, tak nelegálně. 

2. 3 Financování zdravotnictví a jeho efektivita 

Finance do zdravotnictví plynou z více zdrojů. S určitou mírou zjednodušení 

mohou být rozděleny do čtyř kategorií4, jak tvrdí Barták (2010). Patří mezi ně: 

• přímé platby pacientů poskytovatelům, 

• příjem z daní a poplatků, 

• veřejné zdravotní pojištění založené na příspěvcích pojištěnců, 

• soukromé zdravotní pojištění.  

Přímé platby pacientů poskytovatelům jsou nejstarším způsobem financování 

zdravotnictví. Tento druh financování je dosud převažující v rozvojových zemích. 

Příjem z daní je založen na odvádění všeobecných a spotřebních daní občany. V některých 

zemích může být také zavedena zdravotní daň (Barták, 2010). 

Zdravotní pojištění je nástrojem snižování rizika. Předchází se prostřednictvím 

průběžných plateb například situaci, kdy v důsledku výdajů způsobených úrazem nebude 

mít jedinec na placení svých obvyklých výdajů. Výše příjmů ze soukromých pojištění 

je odvozena od velikosti tohoto rizika. Výše příjmů z veřejného zdravotního pojištění 

je stanovována na úrovni státu zákonnými normami (Stiglitz, 1997). 

Stiglitz (1997) tvrdí, že ve zdravotním pojištění se skrývá značná neefektivnost. 

Pokud jedinec ví, že nebude platit náklady na zdravotní péči sám (ale s pomocí 

pojišťovny), využívá ji více. V následujícím grafu je znázorněna poptávková křivka 

                                                 
4 Země se liší v tom, který způsob financování je v nich dominantní. Ostatní způsoby jsou pak doplňkovými. 
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jedince po zdravotní péči v situaci, kdy si hradí soukromě pouze 20 % nákladů na ni. 

Za takových podmínek nakupuje zdravotní péči, u které je mezní výnos menší než její 

mezní náklady. O nákupu zdravotní péče se rozhoduje pouze podle soukromých nákladů. 

Důsledkem je zvýšení poptávky z  na . Plocha I pak udává množství zdravotní péče, 

za kterou by byl jedinec ochotný zaplatit v případě, kdyby platil celou částku sám, 

na rozdíl od plochy II. 

Graf č. 2. 2: Poptávka po zdravotní péči 

 

Zdroj: převzato ze Stiglitz (1997), upraveno 

 Obecně je možné všechny finanční prostředky rozdělit do dvou kategorií, 

podle toho zda se jedná o prostředky soukromé nebo veřejné. V evropských 

zdravotnických systémech jsou veřejné prostředky převažujícími nad soukromými. 

Pro konkrétní příklad je v grafu č. 2. 3 znázorněn podíl výdajů do zdravotnictví 

z veřejného a ze soukromého sektoru v zemích EU v roce 2012. Přesné hodnoty lze nalézt 

v příloze č. 1.  

  



16 
 

Graf č. 2. 3: Podíl soukromých a veřejných výdajů do zdravotnictví v zemích EU 

 

Zdroj dat: The World Bank (2014a, 2014b), vlastní zpracování 

Dalším možným kritériem rozdělování výdajů do zdravotnictví je typ péče. 

Typy péče jsou celkem tři – primární, sekundární a terciální (vysvětlení kategorií viz 

kapitola č. 2. 1. 2). Z pohledu výdajů podílejících se na jednotlivých kategoriích, dochází 

k tomu jevu, že čím jde o péči náročnější, tím je využívána menším množstvím obyvatel, 

ale zároveň je to péče finančně nákladnější (Durdisová, 2005). 

V následující tabulce je potvrzen zde popsaný jev. Nejméně využívána je terciální 

péče, která zahrnuje psychiatrické ústavy, odborné léčebné ústavy a podobně. 

I přes nejmenší využití služeb obyvateli tvoří odhadem 40 procent celkových nákladů. 

Tabulka č. 2. 2: Odhad nákladů podle typu péče 

Typ péče Využití služeb obyvateli (%) Podíl nákladů z celku (%) 

Primární péče 80 15 
Sekundární péče 15 45 
Terciální péče 5 40 
Celkem 100 100 
Zdroj: převzato z Durdisová (2005), upraveno 

Vedle výše výdajů, které do oblasti zdravotnictví plynou, je nutné také hodnotit 

jejich efektivnost. Zlámal a Bellová (2013) uvádějí, že vynaložené prostředky 

do zdravotnictví nejsou v přímé úměře k výsledkům ve zdravotnictví. Výsledky totiž 

mohou být často nejednoznačné, žádné nebo dokonce negativní. I přesto je však třeba 

konat ve snaze o zdraví pacientů a usilovat o zvyšování efektivnosti systému pomocí 
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státních intervencí. Efektivnost finančních prostředků plynoucích do zdravotnictví 

se projevuje v dlouhodobém horizontu. Ekonomické ukazatele, jimž je například ukazatel 

HDP, považují při měření efektivnosti za stěžejní. Používá se proto nejčastěji procentuální 

podíl vynaložených prostředků do zdravotnictví vůči HDP.  

Tento ukazatel je ovlivňován mnoha faktory např. stárnutím populace, růstem cen 

technologií, rostoucím očekáváním veřejnosti. Důsledkem jsou v čase rostoucí výdaje 

do  zdravotnictví. Stejně tak naopak stabilní výdaje nemusí znamenat jejich stabilizaci, 

ale spíše ekonomický růst země (Vyskočilová, 2003). 

2. 4 Ukazatele úrovně zdravotního stavu 

V této podkapitole budou rozebrány ukazatele zdravotního stavu. Především to, 

co  je prostřednictvím nich sdělováno a jaké má sdělení význam.  

Zdraví se většinou měří pomocí měření výskytu onemocnění v populaci. 

Statistickou jednotkou může být osoba, která je nositelem nemoci, nemoc od svého vzniku 

po uzdravení či úmrtí, nebo také návštěva lékaře, pracovní neschopnost a jiné (Holčík 

a Žáček, 1995). 

 Nejčastěji je zdraví hodnoceno na základě údajů o úmrtnosti (zde v podobě 

úmrtnosti kojenecké a úmrtnosti do pátého roku života). Třetím velice důležitým 

ukazatelem je naděje dožití, která se po spojení s kvalitou života mění do čtvrtého 

ukazatele nazvaného délka života prožitá ve zdraví. V mezinárodních srovnáních při 

analýze nákladů a užitečnosti se uplatňují kompozitní ukazatele DALY, QALY a HALY. 

Kojenecká úmrtnost, jak ji definují Holčík a Žáček (1995, s. 21), „(vyjadřována 

kvocientem kojenecké úmrtnosti) představuje počet zemřelých do jednoho roku života 

na 1000 živě narozených dětí.“ Také dodávají, že je uváděna v promilích a zahrnuje 

zpravidla období jednoho kalendářního roku. Pro podrobnější členění kojenecké úmrtnosti 

se používá dalších časových kategorií. První možnou kategorií je úmrtnost do 3 dnů 

od narození, druhá se označuje jako časná – do 7 dnů, následují novorozenecká do 28 dnů 

a ponovorozenecká, která je vymezena úsekem 28 dnů až 1 rok. 

Úmrtnost do pátého roku života (tzv. dětská úmrtnost) je velice obdobným 

ukazatelem. Liší se pouze v počtu let, které zahrnuje. Je měřena jako počet dětí, 

které zemřou do pěti let věku na 1 000 živě narozených dětí (The World Bank, 2015). 
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Naděje dožití nebo také střední délka života vyjadřuje počet roků, které v průměru 

prožije osoba v určitém věku za podmínky, že po dobu jejího života nedojde ke změně 

řádu vymírání. Ten se vyjadřuje úmrtnostní tabulkou pro daný rok či období. Je to tedy 

ukazatel představující věk, kterého se může člověk dožít, když nedojde ke změně úrovně 

a struktury úmrtnosti. Nejčastěji je naděje dožití používána při narození a to odděleně 

pro obě pohlaví (CZSO, 2014). 

Délka života prožitá ve zdraví je evropským ukazatelem vzniklým v rámci 

programu European Health Expectancy Monitoring Unit, jehož cílem bylo rozšířit 

ukazatele charakterizující zdraví populace. Ukazatel délky života prožité ve zdraví se tak 

stal jedním ze strukturálních ukazatelů sloužících k hodnocení naplňování cílů Lisabonské 

strategie. Ukazatel vyjadřuje průměrný počet zbývajících let života, které osoba v určitém 

věku prožije v dobrém zdraví. Nejedná se v tomto ukazateli pouze o hodnocení kvantity 

(počtu let), ale také o kvalitu života pomocí rozdělení na život ve zdraví a život v nemoci. 

Zjišťování hodnot pro ukazatel délky života prožité ve zdraví probíhá prostřednictvím 

položení otázky respondentům ohledně omezení běžných aktivit člověka zdravotními 

problémy v posledních šesti měsících (ÚZIS ČR, 2008). 

V následujícím grafu je pro porovnání zobrazena délka života prožitá ve zdraví při 

narození spolu s nadějí dožití při narození v zemích Evropské unie (zkráceně EU) v roce 

2012. 
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Graf č. 2. 4: Délka života prožitá ve zdraví a naděje dožití pro země EU 

 

Zdroj dat: Eurostat (2014a), The World Bank (2014e), vlastní zpracování 

Ukazatel DALY, celým názvem Disability-Adjusted Life Years, je kompozitním 

ukazatelem pro kvantifikaci globální zátěže nemocemi. Je upraven z hlediska věku, 

pohlaví a délky onemocnění (Barták, 2010). 

DALY se zjišťuje jako součet let života „ztracených“ v důsledku předčasného úmrtí 

a let života prožitých s postižením, vzhledem k převládajícím případům onemocnění 

nebo zdravotnímu stavu v populaci. Jeden DALY představuje jeden ztracený rok plného 

zdraví. Vyjadřuje se jako počet těchto let na 100 000 obyvatel. Čím je nižší hodnota 

ukazatele DALY, tím je to pro danou zemi pozitivnější výsledek (WHO, 2011). 

QALY v celém názvu Quality-Adjusted Life Years byl zaveden Herberkem 

Klamanem, který srovnával náklady a výsledky zdravotní péče při léčení chronického 

selhání ledvin. QALY je založeno na hodnocení kvality života s jistou zdravotní intervencí 

v porovnání s kvalitou života bez této intervence. Umožňuje tak posouzení účinku 

intervenčních opatření. Hodnocení probíhá na základě individuálních pohovorů. Měří se 

na škále od nuly do jedné, kde nula představuje smrt a hodnota jedna naopak odpovídá 

naprostému zdraví jedince. Tento princip je znázorněn v grafu č. 2. 5, ve kterém pacient 

umírá do dvou let v případě, že intervence nejsou přítomny a do čtyř let při vyšší kvalitě 
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v případě intervencí. Světlá část grafu představuje užitek plynoucí z intervence 

(Němec, 2008). 

Graf č. 2. 5: Srovnání délky a kvality života s intervencemi a bez intervencí 

 

Zdroj: převzato z Němec (2008) 

 Maaytová (2012) tvrdí, že při analýze nákladů a užitečnosti je QALY využíván tak, 

že hodnota jednoho roku života ve zdraví se považuje za hodnotu stejnou pro všechny. 

Odhadne se cena jednoho roku a na základě cen jednotlivých zdravotnických služeb 

se stanovuje, která služba je nejlevnější vzhledem k výslednému efektu. Ty zdravotnické 

služby, u kterých je následně zjištěn malý efekt i přes jejich finanční nákladnost, 

jsou omezovány či případně odmítány. 

Zkratka HALY znamená Health-Adjusted Life Years, tedy léta prožitého života 

se zhoršeným zdravím. Usiluje o komplexní kvantifikované posouzení zátěží tím, 

že spojuje dopad úmrtnosti a nemocnosti na zdraví obyvatelstva. Tento ukazatel 

je uplatňován v ekonomických analýzách při měření nehmotných nákladů nemocnosti 

a úmrtnosti a v rozhodovacích procesech při stanovování priorit (Plass, Pinheiro 

a Mangen, 2012).  
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3 Výdaje do zdravotnictví v empirických studiích 

 V této kapitole bude zaměřena pozornost na závěry empirických studií zkoumající 

vztah mezi výdaji do zdravotnictví a zdravotním stavem lidí, popřípadě i dalšími faktory. 

Stěžejními informacemi bude, jaké ukazatele autoři používají k reprezentování zdravotního 

stavu a k jakým závěrům ve svých studiích docházejí. Mezi autory, kteří se této 

problematice věnují, patří například Mircea Asandului a Andreea-Oana Iacobuta, John 

Nixon, Roperto S. Deluna a Tiffany Faye S. Peralta, Jacob Novignon a další. 

3. 1 Rešerše empirické literatury 

 Asandului a Iacobuta (2012) ve své studii zkoumají vztah mezi výdaji 

do zdravotnictví, sociální a hospodářskou situací a výsledky v oblasti zdraví. 

Zdravotní stav vnímají jako součást lidského kapitálu země, který přispívá k její 

konkurenceschopnosti. Přístup ke zdravotnímu stavu považují za otázku individuální a také 

makroekonomickou. Individuální je představena genetikou, společenským postavením, 

životním stylem, chováním a postojem ke zdraví. Makroekonomická souvisí se správou 

věcí veřejných, sociální a zdravotní politikou, společenskými a kulturními normami. 

 Autoři k měření vztahu používají korelační analýzu a analýzu hlavních komponent. 

Zdraví je zde zastoupeno ukazatelem naděje dožití při narození a pro výdaje 

do zdravotnictví je použit ukazatel výdajů do zdravotnictví na obyvatele. Dále byl 

hodnocen vztah naděje dožití s následujícími ukazateli − HDP na obyvatele, celoživotní 

vzdělávání, kontrola korupce a lidé ohroženi chudobou nebo sociálním vyloučením. 

Vztah mezi těmito ukazateli zkoumají na zemích EU v roce 2010, kdy počet členských 

států činil 27 zemí. Po provedení analýzy docházejí k potvrzení existence silného vztahu 

mezi zkoumanými veličinami a zdůrazňují rozdíly mezi zeměmi EU. Na základě výsledků 

autoři konstatují, že délka života při narození je vyšší v zemích s vysokými hodnotami 

HDP na obyvatele, vysokými výdaji do zdravotnictví na obyvatele, vysokou kontrolou 

korupce, celoživotním vzděláváním a nízkou úrovní chudoby. 

Nixon (2000) je dalším, kdo vybral pro svou studii země EU. Jeho sledované 

období zahrnuje roky 1960–1995 a použitou analýzou je β-konvergence a σ-konvergence. 

Na ukazatelích, kterými jsou výdaje do zdravotnictví jako procento HDP, výdaje 

do zdravotnictví na obyvatele, naděje dožití při narození a kojenecká úmrtnost, se snaží 

o potvrzení sbližování zdravotních výsledků v zemích EU. Jeho konvergenční analýza 
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odhaluje dva trendy ve výdajích do zdravotnictví. První se týká jižních zemí EU, 

které vykazují konvergenci směrem vzhůru k průměrným hodnotám EU a druhý severních 

zemí EU, kde se jedná o konvergenci směrem dolů. Nixon vnímá konvergenci zemí EU 

jako běžnou záležitost ve všech jejích možných oblastech. Na úrovni veřejného zdraví 

za účelem sbližování zemí existují různé smlouvy a mechanismy EU, které proces 

konvergence usnadňují. O sjednocení systémů zdravotní péče se však neusiluje, 

jelikož péče o zdraví v rámci EU spadá pouze pod princip subsidiarity. 

Mezi kojeneckou úmrtností a výdaji do zdravotnictví zjišťuje nejužší vztah. 

V případě vztahu mezi nadějí dožití a výdaji do zdravotnictví je pak pozitivnější efekt 

pro ženy než pro muže.  

 Deluna a Peralta (2014) se zaměřují na veřejné výdaje do zdravotnictví, příjmy 

a výsledky v oblasti zdraví na Filipínách od roku 1981 do roku 2010. Jako zástupce 

pro výsledky v oblasti zdraví používají kojeneckou úmrtnost a úmrtnost do pátého 

roku života. Veřejné výdaje do zdravotnictví jsou vztaženy na obyvatele. 

Vztah mezi proměnnými zkoumají za pomocí vektorové autoregresní analýzy 

a Grangerovým testem kauzality. Závěry jejich studie vypovídají o vzestupném trendu 

veřejných výdajů do zdravotnictví na jednoho obyvatele s průměrným tempem růstu 

6,49 % ve sledovaném období a HDP na jednoho obyvatele pak s průměrným tempem 

růstu 11 %. Tyto hodnoty odpovídají snížení kojenecké úmrtnosti v průměru o 1,64 % 

a úmrtnosti do pátého roku života o 1,76 %. Na základě vektorové autoregresní analýzy 

autoři konstatují, že veřejné výdaje do zdravotnictví jsou dostatečné k ovlivňování 

kojenecké úmrtnosti, ale nikoliv k ovlivňování úmrtnosti do pátého roku života. V případě 

HDP na obyvatele však dospívají k opačným výsledkům, tj. hodnoty HDP na obyvatele 

ovlivňují úmrtnost do pátého roku života a na kojenecké úmrtnosti se projevují 

nevýznamně. Jak veřejné výdaje do zdravotnictví tak i HDP na jednoho obyvatele tímto 

potvrzují pozitivní vliv na naději dožití. 
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 Následující studie Freire a Kajiura (2011) se zabývá analyzováním vlivu 

veřejných a soukromých výdajů do zdravotnictví na dosažení tzv. rozvojových cílů 

tisíciletí5 v oblasti zdraví. Tuto studii zakládají na zkoumání 40 asijsko-pacifických zemí 

v období let 1990–2009. Mezi tyto země patří například Arménie, Singapur, Pákistán, 

Čína, Indie, Vietnam, Austrálie a další. Dosahování rozvojových cílů tisíciletí za region 

jako celek hodnotí autoři pozitivně, ale v případě jednotlivých zemí tomu tak již není. 

Požadovaných výsledků ohledně dětské úmrtnosti do pátého roku života dosahuje 

v průměru pouze jedna ze tří zemí, a co se týče kojenecké úmrtnosti tak dokonce jedna 

ze čtyř. Za východisko vidí zvýšení soukromých a veřejných investic do zdravotnictví, 

které by měly vyplnit mezery v dosahování cílů v oblasti zdraví. Na druhou stranu 

si ale uvědomují, že obavy z fiskálních deficitů mohou způsobovat to, že i když jsou 

investice potřebné k dosažení cílů, nemusí být zrealizovány. Z uvedených důvodů ve své 

studii zkoumají, zda zvýšení veřejných výdajů do zdravotnictví vede ke zlepšování zdraví 

(aby byly investice lépe obhajitelné) a zda je v zemích správná výše veřejných výdajů 

do zdravotnictví. Na první otázku si odpovídají tím, že výdaje do zdravotnictví opravdu 

zlepšují zdravotní stav, ale že s nimi spolupůsobí i jiné sociálně-ekonomické vlivy. 

Větší efektivnost výdajů do zdravotnictví zjišťují v zemích s níz kými veřejnými výdaji 

na jednoho obyvatele. Dalším závěrem je, že s rostoucím příjmem na hlavu klesá podíl 

soukromých výdajů na HDP a podíl veřejných výdajů naopak roste. Růst veřejných výdajů 

je rychlejšího tempa než růst HDP. 

 Obrizan a Wehby (2012) nabízejí odlišný přístup k problematice výdajů 

do zdravotnictví a jejím efektům, a to kvantilovou regresní analýzu. Tuto analýzu 

provádějí na vzorku 177 zemí a jimi používaná data jsou ze dvou různých období, a to 

pro výdaje do zdravotnictví z let 1997–1999 a pro naději dožití z let 2006–2008. 

Tento časový odstup mezi ukazateli zvolili autoři záměrně s odůvodněním, že výdaje 

potřebují přiměřenou dobu na to, aby se jejich efekt mohl dostatečně projevit. 

Mezi výsledky jejich zkoumání patří například efekt klesajících mezních výnosů z výdajů. 

Ten způsobuje, že země, které nemají rozvinuté zdravotnictví, mají vyšší výnos z každé 

dodatečné finanční jednotky na rozdíl od zemí, které mají zdravotnictví na vysoké úrovni 

a používají pokročilé zdravotnické techniky. Jinými slovy mají vyšší výdaje 

                                                 
5 Rozvojové cíle tisíciletí označované anglickou zkratkou MDGs vznikly roku 2000, kdy 189 zemí přijalo 
vizi světa bez hladu, nemocí a chudoby. Tyto vize jsou zahrnuty v osmi cílech, které mají být roku 2015 
naplněny. Patří mezi ně například základní vzdělání pro všechny, snížení úmrtnosti do pátého roku života, 
rovnost pohlaví a další (United Nations, 2014). 
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do zdravotnictví větší efekt v zemích s nižší nadějí dožití. Heterogenitu zemí ale také 

komentují vlivy demografickými, sociálními, kulturními a vlivy životního prostředí. 

 Heijink, Koolman a Westert (2013) posuzují hodnotu výdajů do zdravotnictví 

ve 14 zemích světa s vysokými průměrnými příjmy na obyvatele v letech 1996–2006. 

Výdaje do zdravotnictví vyjadřují podílem na HDP a zdravotní stav úmrtností, která je 

upravena tak, aby zahrnovala jenom úmrtnost, které je možné za určitých okolností 

předcházet i v případě již nemocných jedinců (toto kritérium nesplňuje například rakovina 

plic z důvodů nedostatku důkazů, že by léčba nemoci byla po jejím propuknutí účinná). 

Vztah veličin zkoumají za použití popisné analýzy, regresních modelů a nákladové 

analýzy. Kromě očištění úmrtnosti od neovlivnitelných situací zahrnují do svého zkoumání 

stejně jako předchozí autoři i časová zpoždění. Jejich výsledky přináší zjištění, 

že zdravotní výdaje v západních zemích rostou v průměru od 1,9 % do 5,9 % za rok 

a úmrtnosti, které je možné odvrátit, klesají v průměru o 2,6 % až 5,3 % za rok. 

To znamená, že při nadměrných výdajích do zdravotnictví dochází k výraznému poklesu 

zkoumané úmrtnosti. Největší efektivnost se dle autorů projevuje v Austrálii a nejmenší 

naopak ve Spojených státech amerických. 

Novignon et al. (2012) se naopak věnují výdajům do zdravotnictví v rozvojových 

oblastech světa. Předmětem jejich analýzy se tak stalo 44 zemí subsaharské Afriky v letech 

1995–2010. Země tohoto regionu se vyznačují nízkými výdaji do zdravotnictví, 

spoléháním se na dotace a na půjčky k financování zdravotní péče. Tuto situaci vidí 

Novignon a jeho kolektiv jako neudržitelnou a tak zkoumají za pomocí regresní analýzy, 

jaký efekt mají veřejné a soukromé výdaje do zdravotnictví ve zmíněném období. 

Zdravotní stav je zastoupen ukazateli kojenecké úmrtnosti, nadějí dožití při narození 

a úmrtností. Veřejné a soukromé výdaje do zdravotnictví jsou vyjádřeny jako procento 

HDP. Výsledky jejich studie ukazují pozitivní vliv výdajů do zdravotnictví na zdravotní 

stav. Například nárůst celkových výdajů o jedno procento má za důsledek zlepšení naděje 

dožití při narození o zhruba osm měsíců. V případě kojenecké úmrtnosti se výsledky 

výrazně liší podle toho, zda se jedná o zvýšení veřejných nebo soukromých výdajů 

do zdravotnictví. V případě veřejných výdajů se totiž potvrdila jejich větší efektivnost, 

než je tomu u výdajů soukromých. Při zvýšení veřejných výdajů o jedno procento došlo 

ke snížení kojenecké úmrtnosti o čtyři děti (na 1 000 živě narozených), zatímco v případě 

soukromých výdajů bylo zlepšení pouze o dvě děti. Jelikož dochází ke zjištění, že veřejné 

výdaje působí ve větší míře než soukromé výdaje na všechny tři analyzované ukazatele, 
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nabízí k této skutečnosti odůvodnění. Veřejné výdaje jsou efektivnější, protože veřejný 

sektor své výrobky a služby poskytuje spravedlivě a v efektivním množství. Na závěr 

dodává, že právě nerozvinutost zdravotnictví v rozvojových zemích způsobuje daleko větší 

efektivnost výdajů do zdravotnictví, než by tomu bylo v zemích vyspělých. 

Studiem výdajů do zdravotnictví a výsledků v oblasti zdravotní péče v zemích 

Afriky se zabývají také Anyanwu a Erhijakpor (2007). Jejich analyzovaným vzorkem 

je 47 zemí Afriky v letech 1999–2004. Zdravotní stav je zde opět zastoupen kojeneckou 

úmrtností a úmrtností do pátého roku života a výdaje do zdravotnictví výdaji celkovými 

a veřejnými na jednoho obyvatele. Skutečnost, že je zvyšování výdajů do zdravotnictví 

přirozeným jevem vysvětlují důvody, kterými jsou sociální návratnost výdajů, hospodářský 

růst země a snižování chudoby. Spojení s hospodářským růstem je vysvětlováno tím, 

že v lepším zdravotním stavu je vyšší předpoklad efektivnějšího využívání znalostí 

a dovedností získané jedinci na základě vzdělání. Zdravotní stav se pak promítá 

i v bohatství země, jelikož právě zdravotní stav a naděje dožití od sebe země chudé 

a bohaté velice odlišuje. Úzkou spojitost výdajů a zdravotního stavu potvrzuje i jimi 

provedená panelová analýza dat. Vyvozují z ní závěry, že by měla být důležitým signálem 

pro mezinárodní politiku pomoci v afrických zemích, například pro plnění cílů MDGs 

a pro země G-86 a jejich slib o rozšíření pomoci. 

Guisan a Aguayo (2007) řeší dva hlavní problémy zemí Latinské Ameriky, 

které souvisejí s nedostatkem zdrojů. Prvním je chudoba v těchto zemích a druhým je 

nízká úroveň výdajů do zdravotnictví. Zaměřili se především na léta 2000–2005 a jejich 

analyzování za pomocí ukazatelů výdajů do zdravotnictví, chudoby a hospodářského 

rozvoje. Stejně jako autoři Freire a Kajiura (2011) naráží na nízkou efektivitu 

mezinárodních politik v oblasti plnění rozvojových cílů tisíciletí. Předpoklad úspěchu 

spatřují v mezinárodní spolupráci zaměřené v prvé řadě na lidský kapitál a průmyslové 

investice. Tímto by se dosáhlo zvýšení příjmu na obyvatele, který považují 

za nejdůležitější faktor potřebný k financování zdraví. 

Autoři této studie uvádějí, že výdaje do zdravotnictví jsou ve Spojených státech 

amerických mnohem vyšších hodnot než v Latinské Americe. Zatímco Spojené státy 

                                                 
6 G-8 je sdružení osmi ekonomicky nejvyspělejších zemí světa a zahrnuje: Francii, Itálii, Japonsko, Kanadu, 

Německo, Rusko, USA a Velkou Británii. 
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americké mají hodnotu výdajů do zdravotnictví přes 4 000 dolarů na osobu, nejvyšší 

výdaje do zdravotnictví v Latinské Americe (přesněji v Argentině) jsou přes pouhých 

1 100 dolarů. Tato skutečnost odráží naléhavost zvýšení prostředků plynoucích 

do zdravotnictví. Guisan a Aguayo zjišťují na základě aplikování korelační analýzy, 

že mezi výdaji do zdravotnictví vyjádřenými na jednoho obyvatele a HDP na jednoho 

obyvatele existuje pozitivní vztah. Stejně tak existuje vztah mezi úrovní vzdělání 

obyvatelstva a výdaji do zdravotnictví na obyvatele. Ze závěru jejich studie lze vyvodit 

tvrzení, že zvýšení HDP na jednoho obyvatele například prostřednictvím zvýšení 

vzdělanostní úrovně obyvatelstva, zvýší také příjem na obyvatele, což způsobí zvýšení 

výdajů do zdravotnictví a dojde ke zlepšení zdravotního stavu. 

Joumard et al. (2008) osvětlují efektivitu výdajů do zdravotnictví na zemích 

OECD7 v letech 1991–2003 za pomocí dvou empirických metod – regresní panelové 

analýzy a analýzy obalu dat. Zájmem jejich studie jsou tři oblasti. Za prvé to jsou výhody 

a nevýhody ukazatelů zdravotního stavu. Za druhé faktory, které působí na zlepšení 

zdravotního stavu a za třetí odhadování výkonnosti zdravotnictví v zemích OECD. 

Ohledně ukazatelů zdravotního stavu dospívají k závěrům, že ukazatelé úmrtnosti 

a dlouhověkosti jsou nejpoužívanějšími a nejlepšími dostupnými ukazateli i přes to, 

že představují určité nevýhody. Nevýhody spatřují v neočištění těchto ukazatelů od smrtí, 

které jsou nezávislé na zdravotnických intervencích (například dopravní nehody). 

Mezi hlavní faktory ovlivňující zdravotní stav lidí zahrnují změny ve výdajích 

do zdravotnictví, faktory životního stylu, vzdělání, znečištění životního prostředí a příjem. 

Výkonnost zdravotnictví se v zemích OECD dle nich liší, protože stejný objem 

financí nevyvolává v těchto zemích stejný přínos pro zdravotní péči. Na základě 

pozorovaných dat Joumard a jeho kolektiv zjišťují, že výdaje do zdravotnictví na obyvatele 

se ve sledovaném období zvýšily o více než 50 %, což mělo za následek prodloužení 

naděje dožití při narození o rok a tři měsíce. V samotném zvyšování efektivnosti 

zdravotnictví vidí větší potenciál, naděje dožití při narození by se údajně mohla zvýšit 

v průměru až o tři roky v zemích OECD. Není pro ně tedy důležité jen to, jak velký objem 

                                                 
7 OECD (2015) neboli Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj je mezivládní organizace 34 
ekonomicky nejrozvinutějších zemí světa. Vznikla roku 1961 transformací OEEC (Organizace pro evropskou 
hospodářskou spolupráci). OEEC byla založena roku 1948 v souvislosti se spuštěním Marshallova plánu. 
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financí země utratí za zdravotní péči, ale spíše jakým způsobem, což může být odrazem 

rozdílného institucionálního uspořádání zemí. 

Hernándes de Cos a Moral-Benito (2011) také studují vývoj zdravotnických 

výdajů v zemích OECD a to jak v minulosti, tak i ve vzdálené budoucnosti. 

Hospodaření s finančními prostředky je pro ně v rozvinutých zemích záležitostí veřejných 

politických činitelů. V posledních letech zaznamenávají velký nárůst těchto výdajů. V roce 

1970 představovaly zhruba 6 % HDP a v roce 2007 již 12 % HDP. Pro budoucnost jsou 

jejich predikce taktéž rostoucí tendence. Z roku 2007 na rok 2060 očekávají nárůst 

o dalších 0,7 až 2,4 procentních bodů. Tento trend rostoucích výdajů je podle nich 

spojován se spoustou faktorů, ale vyzdvihují hlavně poptávku po zdravotní péči, která se 

zvyšuje s příjmem lidí a dále nabídkové faktory (změny v nákladech a cenách za ošetření), 

které jsou ovlivňovány technologickými změnami. Souvislosti nacházejí i ve stárnutí 

populace způsobené rostoucí nadějí dožití, které je údajně důvodem, proč růst budoucích 

výdajů do zdravotnictví bude významný a především nevyhnutelný a dopad na stranu 

nabídky ještě o to větší. Kromě popisu vývoje výdajů do zdravotnictví hodnotí metodou 

datových obalů a stochastickou obálkovou analýzou dopad regulace zdravotní péče na její 

efektivnost. 

Na rozdíl od všech předcházejících autorů se Filmer a Pritchett (1997) snaží 

o vyvrácení důležitosti výdajů do zdravotnictví. Přesněji se jedná o vyvrácení důležitosti 

veřejných výdajů vyjádřených jako procento HDP v působení na kojeneckou úmrtnost 

a úmrtnost do pátého roku života. Důvody vycházejí z tvrzení, že až 95 % změn 

v úmrtnosti, jak kojenecké tak do pátého roku života, lze vysvětlit kulturními faktory 

(např. příjmy a jejich rozdělením, vzděláním ženy). Dalším podstatným argumentem je 

rozdíl mezi  zdánlivým potenciálem veřejných výdajů vedoucímu ke zlepšení zdravotního 

stavu a reálnou výkonností. Například v případě výsledků nákladové efektivnosti 

preventivních a léčebných zásahů, kdy se zjistí, že ke snížení úmrtnosti do pátého roku 

života může přispět částka od deseti do jednoho tisíce dolarů, se jedná ve skutečnosti 

o částky v rozmezí padesáti až sta tisíc dolarů k dosažení požadovaného zlepšení. 

Autoři mají tři vysvětlení této nízké efektivnosti. Prvním je, že zvýšení výdajů nemusí 

znamenat, že budou investovány do většího množství efektivnějších zdravotních služeb. 

Druhé vysvětlení je spojeno s nabídkou trhu dané země a individuální poptávkou v ní. 

Třetím a posledním vysvětlením je bohužel skutečnost, že veřejné prostředky bývají 

vynakládány na drahé, a přesto neefektivní služby. 
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Mezi další odpůrce existence úzkého vztahu mezi veřejnými výdaji 

do zdravotnictví a zdravotního stavu patří McGuire (2006). Ten zkoumá za pomocí 

metody nejmenších čtverců na dvou skupinách rozvojových zemí spojitost úmrtnosti 

do pátého roku života, veřejných výdajů do zdravotnictví a zdravotní péče zaměřené 

na matky a děti. První skupinu tvoří 94 zemí v roce 1990 a druhou 46 zemí v roce 1995. 

Podle jeho studie není snižování úmrtnosti spojeno přímo s ukazateli veřejných výdajů 

do zdravotnictví, ale právě se zdravotní péčí o matky a děti, především s podílem 

narozených dětí za účasti proškoleného personálu. Důvodem této chybějící spojitosti 

ve většině rozvojových zemí je údajně to, že zdravotní péče o děti a matky, která působí 

na snižování úmrtnosti do pátého roku života nejefektivněji, je zároveň tak levná, že se 

v hodnotách podílu veřejných výdajů do zdravotnictví ani neprojeví. McGuire tak v zájmu 

snížení úmrtnosti navrhuje místo zvyšování výdajů do zdravotnictví zvyšování kvality 

a dostupnosti základních zdravotnických služeb.    

3. 2 Shrnutí závěrů empirické literatury 

 Z rešerše empirické literatury, která se věnovala zkoumání vztahu mezi výdaji 

do zdravotnictví a zdravotním stavem, lze odvodit, že mezi nejvhodnější ukazatele 

zdravotního stavu patří jednoznačně naděje dožití, kojenecká úmrtnost a úmrtnost 

do pátého roku života. Výdaje do zdravotnictví pak byly vyjadřovány ve dvou podobách, 

a to jako výdaje do zdravotnictví na obyvatele a procentuální vyjádření výdajů 

do zdravotnictví na celkovém HDP dané země. Zvolené metody zkoumání byly ještě více 

rozmanité – patřila mezi ně například korelační analýza, regresní modely, metoda 

nejmenších čtverců. 

 Ve většině výše uvedených studií došlo ke zjištění úzkého vztahu 

mezi pozorovanými veličinami. Výjimkou byly jen studie Deona Filmera, Lanta Pritchetta 

a Jamese W. McGuira. Kromě potvrzování zkoumaného vztahu byly odhaleny i jiné 

důležité faktory působící na zdravotní stav. Významný vliv byl nalezen u průměrného 

příjmu lidí v jednotlivých zemích, ve stárnutí populace a dalších demografických 

faktorech. Přehled použitých ukazatelů ke zkoumání různých zemí světa je zahrnut 

v následující tabulce. 
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Tabulka č. 3. 1: Přehled empirické literatury a jejich závěrů 

Autoři studií Ukazatele Analyzované země Závěry 

Mircea 
Asandului a 
Andreea-Oana 
Iacobuta 

naděje dožití, 
HDP/obyvatel,  
výdaje do 
zdravotnictví/obyvatel, 
kontrola korupce, 
celoživotní vzdělávání, 
lidé ohrožení chudobou 

EU 27 Existuje silný vztah 
mezi zkoumanými 
veličinami. 

John Nixon výdaje do zdravotnictví 
(% HDP), výdaje do 
zdravotnictví/obyvatel, 
kojenecká úmrtnost, 
naděje dožití 

EU 15 Zjištění nejsilnějšího 
vztahu mezi výdaji 
do zdravotnictví a 
kojeneckou 
úmrtností. 

Tiffany Faye 
S. Peralta a 
Roperto S. 
Deluna, Jr. 

kojenecká úmrtnost, 
úmrtnost do pátého roku 
života, HDP/obyvatel, 
veřejné výdaje 
do zdravotnictví/obyvatel 

Filipíny Pozitivní vliv 
veřejných výdajů do 
zdravotnictví a 
hodnot HDP na 
obyvatele na naději 
dožití. 

Clovis Freire a 
Nobuko 
Kajiura 

kojenecká úmrtnost, 
úmrtnost do pátého roku 
života, veřejné výdaje do 
zdravotnictví/obyvatel, 
soukromé výdaje do 
zdravotnictví/obyvatel 

Asijsko-
tichomořský region 
(40 zemí) 

Výdaje do 
zdravotnictví 
zlepšují zdravotní 
stav. 
Větší efektivnost 
výdajů do 
zdravotnictví 
v zemích s nízkými 
veřejnými výdaji na 
obyvatele.  

Maksym 
Obrizan a 
George L. 
Wehby 

výdaje do 
zdravotnictví/obyvatel, 
naděje dožití 

177 zemí Naděje dožití je ve 
zkoumaných zemích 
ovlivněna efektem 
klesajících mezních 
výnosů z výdajů do 
zdravotnictví. 
 

Richard 
Heijink, 
Xander 
Koolman a 
Gert P. 
Westert 

výdaje do zdravotnictví (% 
HDP), úmrtnost 

14 zemí (AT, AU, 
DE, DK, ES, FI, 
FR, JP, NL,NO, 
NZ, SE, UK, US) 
 
  

Země s velkými 
výdaji do 
zdravotnictví 
zaznamenávají 
výrazný pokles 
úmrtnosti. 

Jacob 
Novignon et 
al. 

naděje dožití, kojenecká 
úmrtnost, veřejné výdaje 
do zdravotnictví (% HDP), 
soukromé výdaje do 
zdravotnictví (% HDP) 

44 zemí 
subsaharské Afriky 

Pozitivní vliv výdajů 
do zdravotnictví na 
zdravotní stav za 
vyšší efektivnosti 
veřejných výdajů. 
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Autoři studií Ukazatele Analyzované země Závěry 
John C. 
Anyanwu a 
Andrew E. O. 
Erhijakpor 

výdaje do 
zdravotnictví/obyvatel, 
veřejné výdaje do 
zdravotnictví/obyvatel, 
kojenecká úmrtnost, 
úmrtnost do pátého roku 
života 

47 zemí Afriky Zvýšení výdajů do 
zdravotnictví se na 
zdravotním stavu 
odráží pozitivně a 
mělo by tak být i 
impulsem pro pomoc 
africkým zemím. 

Maria-Carmen 
Guisan a Eva 
Aguayo 

výdaje do 
zdravotnictví/obyvatel, 
HDP/obyvatel,  
počet nemocničních lůžek/ 
1 000 obyvatel, vzdělání, 
příjem/obyvatel 

Latinská Amerika Pozitivní vztah mezi 
úrovní výdajů do 
zdravotnictví, 
vzdělanostní úrovní 
a také mezi úrovní 
výdajů do 
zdravotnictví a HDP 
na obyvatele. 

Isabelle 
Joumard et al. 

naděje dožití při narození, 
kojenecká úmrtnost, 
výdaje do zdravotnictví/ 
obyvatel, vzdělání, 
znečištění životního 
prostředí, příjem/obyvatel 
a další 

OECD Zdravotní stav je 
ovlivňován výdaji do 
zdravotnictví, 
faktory životního 
stylu, vzděláním, 
životním prostředím 
a příjmem. 

Pablo 
Hernández de 
Cos a Enrique 
Moral-Benito 

výdaje do zdravotnictví 
(% HDP), příjem/obyvatel 
 
 

OECD Výdaje do 
zdravotnictví v čase 
rostou a jednou 
z hlavních příčin je 
stárnutí populace, 
tedy rostoucí naděje 
dožití. 

Deon Filmer a 
Lant Pritchett 

kojenecká úmrtnost, 
úmrtnost do pátého roku 
života, veřejné výdaje do 
zdravotnictví (% HDP) 

Východní Asie a 
Tichomoří, 
Latinská Amerika a 
Karibik, Blízký 
východ a severní 
Afrika, subsaharská 
Afrika 

Nízká efektivnost 
veřejných výdajů do 
zdravotnictví na 
zlepšení zdravotního 
stavu. 

James W. 
McGuire 

veřejné výdaje do 
zdravotnictví/obyvatel, 
veřejné výdaje do 
zdravotnictví (% HDP), 
úmrtnost do pátého roku 
života, počet 
nemocničních lůžek/1000 
obyvatel a další 

94 rozvojových 
zemí a 46 
rozvojových zemí 

Snižování úmrtnosti 
do pátého roku 
života není přímo 
spojeno se 
zvyšováním 
veřejných výdajů do 
zdravotnictví, ale 
s poskytováním 
základní zdravotní 
péče pro děti a 
matky. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Analýza vzájemné závislosti výše výdajů do zdravotnictví a zdravotního 

stavu obyvatel v EU 

Cílem závěrečné části práce je provést popisnou a korelační analýzu vzájemné 

závislosti výše výdajů do zdravotnictví a zdravotního stavu obyvatel v EU. Závislost 

je sledovaná na zemích Evropské unie, která v roce 2012 zahrnovala 27 zemí. Tento rok 

je předmětem analýzy z důvodu dostupnosti všech potřebných dat. EU byla vybrána nejen 

proto, že náš stát je její součástí, ale také proto, že o důležitosti EU se vedou neustálé 

diskuze. Je tedy vhodné pozorovat, jak se členské země odlišují a v jakém vývoji 

se shodují. Důležité je ale také to, co pro zdravotnictví samotná EU dělá a jakých cílů 

se v něm snaží dosahovat. 

4. 1 Evropská unie 

 Evropská unie je integrační uskupení, které vzniklo za dosahováním určitých cílů. 

O tom, jaké to jsou, bude pojednáno v první podkapitole. Ve druhé podkapitole budou 

krátce nastíněny orgány EU. Oblast zdravotnictví v rámci EU bude popsána ve třetí 

podkapitole nazvané Zdravotnictví v Evropské unii. 

4. 1. 1 Základní cíle Evropské unie 

 Evropská unie má své počátky již ve 40. letech minulého století, kdy bylo hlavní 

myšlenkou skoncovat s nenávistí a válkami v Evropě a přinést zde trvalý mír. V těchto 

počátcích významní politici, například Altiero Spinelli, Winston Churchill, Robert 

Schuman a Jean Monet, se snažili o to, aby jejich národy pomohly vytvořit nový řád 

v západní Evropě. Ten měl fungovat na představě rovnosti všech států a smlouvách 

zajišťujících dodržování práva. Prvním stěžejním krokem bylo vytvoření Evropského 

společenství uhlí a oceli tzv. Pařížskou dohodou, která vstoupila v platnost roku 1952. 

Mezi zakládající země patřilo šest zemí – Francie, Belgie, Lucembursko, Itálie, 

Nizozemsko a Německo. Cílem tohoto společenství bylo přispívat k ekonomickému 

rozvoji skrze společný trh s uhlím a ocelí a také kontrola průmyslových odvětví, která byla 

důležitá pro válečné hospodářství. Roku 1958 vzniklo Evropské hospodářské společenství 

podporující vznik společného trhu (například celní unie) a Evropské společenství atomové 

energie, týkající se jaderné energetiky, její podpory, bezpečnosti a kontroly. 

Vyvrcholením procesu vedoucímu ke vzniku EU se stala Maastrichtská smlouva, 
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zakládající EU k 1. 11. 1993. Novými cíli této doby bylo vytvoření měnové unie, 

evropského občanství a nových společných politik. EU čítala na 12 členů, docházelo však 

i nadále k rozšiřování unie, například Česká republika přistoupila ke dni 1. 5. 2004 

(Kaňa, 2010). 

Cíle, o které EU usilovala již v tomto století, byly představovány Lisabonskou 

strategií, jak tvrdí Kaňa (2010), zaměřenou na vytvoření dynamičtějšího 

a konkurenceschopnějšího hospodářství v Evropě a dohnání náskoku USA. 

Současné cíle nalezneme ve strategii nazvané Evropa 2020. Ta si klade pět hlavních 

cílů, mezi které patří – zaměstnanost, výzkum a vývoj, změna klimatu a udržitelné zdroje 

energie, vzdělávání a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení (Evropská komise, 2014). 

 Dnes se v EU nachází 28 členských států, které zahrnují celkem 507,4 miliónů 

obyvatel (Corselli-Nordblad, 2014). 

4. 1. 2 Orgány Evropské unie 

Existence orgánů EU umožňuje, aby se mohlo o společných otázkách rozhodovat 

konstruktivně a demokraticky. Členské státy na tyto orgány přenášejí některé ze svých 

rozhodovacích pravomocí. Dochází tímto ke spojování nezávislých suverénních národů 

s cílem získat sílu a světový vliv. Vychází se z předpokladu, že bez tohoto spojení by tak 

silný vliv neměly (Kaňa, 2010). 

Mezi nejdůležitější orgány EU řadí Kaňa (2010) Evropskou radu, Evropský 

parlament, Radu Evropské unie, Evropskou komisi, Soudní dvůr a Evropský účetní dvůr. 

Evropská rada je pro EU hlavním politickým orgánem, který tvoří nejvyšší 

představitelé členských zemí. Je to strategický orgán zodpovídající za politická rozhodnutí 

a směr evropské integrace. Mezi její hlavní úkoly patří: 

• vymezování obecných politických směrů EU a jejích priorit, 

• podněcování rozvoje EU. 
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Evropský parlament je zástupcem zájmů občanů EU. Je tvořen europoslanci 

volených v členských zemích. Jeho hlavní úkoly jsou: 

• schvalování evropských právních předpisů, 

• demokratický dohled nad ostatními institucemi EU, 

• rozpočtová pravomoc. 

Rada Evropské unie zastává funkci hlavní rozhodovací instituce. Schůzek se 

účastní ministři členských zemí podle projednávané oblasti. Seznam jejich úkolů se skládá 

z většího počtu položek, patří zde: 

• schvalování evropských právních předpisů, 

• koordinace hlavních směrů hospodářské politiky členských států, 

• uzavírání mezinárodních smluv, 

• schvalování rozpočtu EU, 

• rozvíjení společné zahraniční a bezpečnostní politiky, 

• koordinace spolupráce soudů a policejních složek v oblasti trestního práva. 

Evropská komise je orgán, který nezávisí na národních vládách. Brání zájmy EU 

jako celku a vyznačuje se iniciativní pravomocí. Jejími hlavními úkoly jsou: 

• navrhování právních předpisů Evropskému parlamentu a Radě Evropské 

unie, 

• řízení a provádění politiky EU a rozpočtu, 

• vymáhání evropského práva, 

• zastupovat EU ve světě. 

Soudní dvůr má za úkol zajistit, aby právní předpisy EU byly vykládány 

a uplatňovány ve všech členských zemích EU stejně. Evropský účetní dvůr pak 

kontroluje, jak je nakládáno s finančními prostředky EU. Zda jsou řádně vybírány 

a využívány hospodárně a hlavně v souladu s předpisy. 
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4. 1. 3 Zdravotnictví v Evropské unii 

 EU zabezpečuje především hospodářskou integraci svých členských zemí. 

Jelikož je zdravotnictví také hospodářským odvětvím, zasahuje i do této oblasti. 

Křepela (2004) uvádí, že zásahy začínají již při základních hospodářských svobodách 

společného trhu, kterými jsou volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. 

Převedeno na zdravotnictví – obchod se zdravotnickým zbožím, migrace lékařů 

a poskytování péče přes hranice státu. Dále tvrdí, že EU neměla po dlouhou dobu žádnou 

výslovně danou kompetenci ve zdravotnictví a že stále ve velké míře jsou kompetence 

(avšak nevýslovně) výsledkem existence uvedených čtyř svobod. Smlouva o fungování EU 

obsahuje pasáže pojednávající o veřejném zdraví. Je zde však zdůrazněna odpovědnost 

členských států za organizaci zdravotnictví. Přestože EU má v oblasti zdravotnictví velice 

omezenou roli (zpravidla podpůrnou), zasahuje prostřednictvím standardů týkajících se 

biologického materiálu. 

 Programy na podporu veřejného zdraví jsou víceleté a navazují na sebe. Musí být 

v souladu s obecnou strategií, která zajišťuje jejich pokračování. Současnou komplexní 

strategií je „Evropa 2020“ a programem v oblasti veřejného zdraví je „Zdraví pro růst“. 

Program „Zdraví pro růst“ na období let 2014–2020 je již třetím víceletým programem 

a obsahuje čtyři globální cíle, kterými jsou: 

• podpora zdraví, prevence a zdravý životní styl, 

• ochrana před zdravotními hrozbami ze zahraničí, 

• efektivní a udržitelné zdravotní systémy, 

• dostupnost a bezpečnost zdravotní péče (Evropská komise, 2015). 

Popsaný program je nástrojem implementace evropské strategie do oblasti zdraví. 

Pro každý rok jsou sestavovány roční pracovní plány s kritérii financování. Celkový objem 

finančních prostředků pro tento program „Zdraví pro růst“ činí 449,4 miliónů eur 

(Evropská komise, 2015). 
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4. 2 Korelační analýza dat 

 Korelační analýza dat, zjišťující míru závislosti, bude v této práci řešena na čtyřech 

vybraných ukazatelích a na výši výdajů do zdravotnictví, které jsou vyjádřeny 

jako procentuální hodnota HDP jednotlivých členských zemí EU. Mezi vybrané ukazatele, 

které byly popsány v teoretické části, patří: 

• kojenecká úmrtnost, 

• naděje dožití, 

• délka života prožitá ve zdraví, 

• ukazatel DALY. 

Kojenecká úmrtnost a naděje dožití je zvolena z důvodu nejčastějšího výskytu v již 

existujících empirických studiích. Naopak délka života prožitá ve zdraví a ukazatel DALY 

nebyly ve výše zmíněných studiích zahrnovány vůbec a proto se staly součástí této 

bakalářské práce. 

4. 2. 1 Metodika a data 

 Data uvedená v této práci pochází z oficiálních stránek Světové banky a oficiálních 

stránek Eurostatu. Z důvodu dostupnosti potřebných dat je použit rok 2012, jak již bylo 

uvedeno výše. 

 Použitou metodou je korelační analýza. Korelační analýza je metoda, která zkoumá 

a následně také hodnotí souvislosti mezi dvěma statistickými znaky. Mezi zkoumanými 

jevy se tak zjišťuje příčinná souvislost, neboli zda existence jednoho jevu souvisí s jevem 

jiným. Důležité pro korelační analýzu je hodnocení intenzity vzájemného vztahu. 

Zkoumání, který jev byl zde příčinou a který následkem, není podstatné na rozdíl 

od regresní analýzy (Hindls, Hronová, Seger a Fischer, 2007). 

Intenzitu lineární závislosti mezi statistickými znaky x a y vyjadřuje Pearsonův 

koeficient korelace. Pearsonův korelační koeficient lze definovat následujícím vztahem, 

jak uvádí například Madryová (2013): 

= ∑ ̅ ∗

∑ ̅ ∗∑
 ,       (4. 1) 
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kde ̅ značí střední hodnotu znaku x a  střední hodnotu znaku y. I nabývá hodnot 

od jedné do nekonečna, konkrétně v této práci však od 1 do 27. 

 Tento koeficient může nabývat různých hodnot v rozmezí −1 až +1 (v případě 

procentuálního vyjádření pak od −100 % do 100 %). Situace, kdy koeficient nabývá 

hodnoty +1, je označována jako přímá funkční závislost mezi znaky x a y. V opačném 

případě hodnota −1 značí nepřímou funkční závislost. Nabývá-li Pearsonův korelační 

koeficient hodnoty 0, jsou znaky x a y nekorelované (nezávislé na sobě). Obecně platí to, 

že čím je absolutní hodnota koeficientu blíže hodnotě 1, tím je mezi znaky x a y silnější 

lineární závislost. V grafickém vyjádření je lineární závislost viditelná v bodech stavících 

se do linie přímky a lineární nezávislost v bodech nahodile rozložených (Madryová, 2013). 

Za účelem dosažení cíle práce byly stanoveny následující hypotézy: 

• mezi výší výdajů do zdravotnictví a kojeneckou úmrtností existuje 

negativní lineární vztah, 

• mezi výší výdajů do zdravotnictví a nadějí dožití existuje pozitivní 

lineární vztah, 

• mezi výší výdajů do zdravotnictví a délkou života prožitou ve zdraví 

existuje pozitivní lineární vztah, 

• mezi výší výdajů do zdravotnictví a ukazatelem DALY existuje 

negativní lineární vztah. 

4. 2. 2 Vzájemná závislost výše výdajů do zdravotnictví a kojenecké úmrtnosti 

Výše výdajů do zdravotnictví jsou pro tuto korelační analýzu stěžejními údaji, 

jelikož budou porovnávány ve čtyřech situacích, vždy s jedním vybraným ukazatelem 

zdravotního stavu. Přehled výše těchto výdajů je znázorněn v tabulce č. 4. 1: Výdaje 

do zdravotnictví v procentech HDP v roce 2012. Výdaje jsou uváděny jako procentuální 

podíl na celkovém hrubém domácím produktu daných zemí. Tento způsob vyjádření 

je zvolen z důvodu častého aplikování v empirických studiích (viz studie Jacoba 

Novignona, Johna Nixona, Deona Filmera a Lanta Pritchetta a dalších) a tím i k možnému 

srovnávání s jinými studiemi. V příloze č. 2 jsou uvedeny mimo jiné i výdaje 

do zdravotnictví v eurech přepočtené na jednoho obyvatele dané země.  
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Tabulka č. 4. 1: Výdaje do zdravotnictví v procentech HDP v roce 2012 

Země 
Výdaje do zdravotnictví 

(% HDP) 
Země 

Výdaje do zdravotnictví 

(% HDP) 

Nizozemsko 12,44 Slovinsko 8,76 
Francie 11,75 Irsko 8,09 
Rakousko 11,47 Maďarsko 7,82 
Německo 11,28 Slovensko 7,80 
Dánsko 11,19 Česká republika 7,66 
Belgie 10,79 Bulharsko 7,42 
Španělsko 9,62 Kypr 7,32 
Švédsko 9,61 Lucembursko 6,85 
Portugalsko 9,45 Polsko 6,72 
Velká Británie 9,44 Litva 6,65 
Řecko 9,27 Lotyšsko 5,99 
Itálie 9,17 Estonsko 5,94 
Finsko 9,15 Rumunsko 5,11 
Malta 9,09 EU 27 10,19 
Zdroj dat: The World Bank (2014c), vlastní zpracování 

Výdaje do zdravotnictví byly v roce 2012 nejvyšší v Nizozemsku (12,4 %), 

ve Francii (11,8 %), Rakousku (11,5 %) a Německu (11,3 %). Naopak s nejnižší hodnotou 

se potýká Rumunsko (5,1 %), Estonsko (5,9 %) a Lotyšsko (6 %). Průměrná výše výdajů 

v zemích EU dosáhla hodnoty 10,2 %. Nad touto hodnotou se nachází pouze 6 zemí 

z celkového počtu 27 zemí. Kromě Nizozemí, Francie, Rakouska a Německa se zde řadí 

také Dánsko a Belgie. Česká republika zaujala 19. místo. 

Tabulka č. 4. 2: Kojenecká úmrtnost v roce 2012 

Země Kojenecká úmrtnost Země Kojenecká úmrtnost 

Lucembursko 1,7 Nizozemsko 3,5 
Finsko 2,2 Belgie 3,6 
Slovinsko 2,4 Španělsko 3,7 
Švédsko 2,4 Řecko 3,8 
Estonsko 2,9 Velká Británie 4,0 
Kypr 2,9 Litva 4,5 
Dánsko 3,0 Polsko 4,5 
Česká republika 3,1 Maďarsko 5,3 
Itálie 3,1 Malta 5,4 
Portugalsko 3,1 Slovensko 6,3 
Irsko 3,3 Lotyšsko 7,6 
Německo 3,3 Bulharsko 10,5 
Rakousko 3,3 Rumunsko 10,9 
Francie 3,5 EU 27 4,0 
Zdroj dat: The World Bank (2014d), vlastní zpracování 
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 Z tabulky č. 4. 2 vyplývá, že nejlepších výsledků v oblasti kojenecké úmrtnosti 

dosahují země – Lucembursko (1,7), Finsko (2,2), Slovinsko (2,4) a Švédsko (2,4). 

Nejhorších výsledků dosahuje opět Rumunsko (10,9), jako tomu bylo i u výdajů 

do zdravotnictví, dále následují Bulharsko (10,5) a Lotyšsko (7,6). Průměrem zemí EU 

je kojenecká úmrtnost s hodnotou 4. Velká většina členských zemí EU se nachází 

pod tímto průměrem, takže dosahují většinou lepších výsledků. V tomto hodnocení 

se Česká republika umístila na 8. příčce s hodnotou 3,1. 

Výsledek korelační analýzy výše výdajů do zdravotnictví (vyjádřeném 

jako procentuální podíl na HDP) a kojenecké úmrtnosti nabývá hodnoty −46 %. 

Tento koeficient může být znázorněn graficky v grafu č. 4. 1, kde lze pozorovat, 

že negativní hodnota se odráží v jeho klesajícím sklonu. Znamená to tedy, že je zde 

nepřímá lineární závislost. Z tohoto výsledku lze usoudit, že existuje vztah mezi výší 

výdajů do zdravotnictví a kojeneckou úmrtností v zemích Evropské unie. Hypotéza, 

která byla položena na začátku čtvrté kapitoly této práce, je tímto negativním výsledkem 

46 % potvrzena. 

Intenzita vztahu mezi výdaji do zdravotnictví a kojeneckou úmrtností v grafickém 

vyjádření se odráží také v rozložení jednotlivých bodů v grafu. 

Graf č. 4. 1: Vzájemná závislost výše výdajů do zdravotnictví a kojenecké úmrtnosti 

 

Zdroj dat: The World Bank (2014c, 2014d), vlastní zpracování 
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4. 2. 3 Vzájemná závislost výše výdajů do zdravotnictví a naděje dožití 

 Druhým ukazatelem, u kterého bude hodnocen vztah k výdajům do zdravotnictví, 

je ukazatel naděje dožití. Naděje dožití dle údajů z výchozí tabulky č. 4. 3 za rok 2012 

nabývá podobných hodnot ve všech zkoumaných zemích. 

Tabulka č. 4. 3: Naděje na dožití v roce 2012 

Země Naděje dožití Země Naděje dožití 

Itálie 82,94 Portugalsko 80,37 
Francie 82,57 Slovinsko 80,12 
Španělsko 82,38 Dánsko 80,05 
Švédsko 81,70 Kypr 79,64 
Velká Británie 81,50 Česká republika 78,08 
Lucembursko 81,39 Polsko 76,80 
Nizozemsko 81,10 Estonsko 76,43 
Rakousko 80,94 Slovensko 76,11 
Irsko 80,90 Maďarsko 75,06 
Německo 80,89 Rumunsko 74,56 
Malta 80,75 Bulharsko 74,31 
Finsko 80,63 Litva 73,86 
Řecko 80,63 Lotyšsko 73,78 
Belgie 80,39 EU 27 80,54 
Zdroj dat: The World Bank (2014e), vlastní zpracování 

 Nejvyšší naděje dožití v roce 2012 dosáhli lidé žijící v Itálii (82,9 let), Francii 

(82,6 let) nebo také Španělsku (82,4 let). Průměrnou hodnotou naděje dožití v EU se stal 

věk 80,5 let. Nejhorší vyhlídky mají dle tohoto ukazatele lidé v Lotyšsku (73,8 let), Litvě 

(73,9 let) a v Bulharsku (74,3 let). V České republice spadají lidé se svou nadějí dožití do 

hodnot pod průměrem EU (ČR zaujímá 19. místo v žebříčku). 

Tentokrát Pearsonův korelační koeficient nabývá kladného výsledku, a to hodnoty 

72 %, což vyjadřuje vysokou přímou lineární závislost mezi sledovanými veličinami. 

Tato přímá závislost je promítnuta v grafickém vyjádření č. 4. 2 ve stoupajícím sklonu 

korelační křivky. Potvrzuje se tímto výsledkem očekávaný vztah mezi výší výdajů 

do zdravotnictví a nadějí dožití, která byla v tomto případě měřena při narození. 

 V následujícím grafu je znázorněn výsledek druhé korelační analýzy. 
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Graf č. 4. 2: Vzájemná závislost výše výdajů do zdravotnictví a naděje dožití 

 

Zdroj dat: The World Bank (2014c, 2014e), vlastní zpracování 
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Tabulka č. 4. 4: Délka života prožitá ve zdraví v roce 2012 

Země 
Délka života prožitá ve 

zdraví 
Země 

Délka života prožitá ve 

zdraví 

Malta 71,9 Rakousko 61,4 
Švédsko 70,7 Nizozemsko 61,2 
Irsko 67,2 Polsko 61,1 
Lucembursko 66,1 Dánsko 61,0 
Španělsko 65,3 Maďarsko 59,9 
Belgie 64,9 Litva 59,1 
Řecko 64,9 Německo 57,7 
Velká Británie 64,6 Rumunsko 57,7 
Bulharsko 63,9 Finsko 56,8 
Kypr 63,7 Lotyšsko 56,8 
Portugalsko 63,6 Slovinsko 56,1 
Česká republika 63,2 Estonsko 55,2 
Francie 63,2 Slovensko 53,3 
Itálie 61,8 EU 27 61,9 
Zdroj dat: Eurostat (2014a), vlastní zpracování 

 Nejdelší délky života ve zdraví se dožívají obyvatelé Malty (71,9 let), 

poté následuje Švédsko (70,7 let) a Irsko (67,2 let). Nejhorší předpoklady pro život 

ve  zdraví v EU jsou na Slovensku (53,3 let), v Estonsku (55,2 let) a ve Slovinsku 

(56,1 let). Česká republika v oblasti délky života prožité ve zdraví dosáhla pozitivního 

umístění (12. místo) a tímto i překonala průměr v EU, který činí 61,9 let. 

 V příloze č. 3 lze nalézt procentuální vyjádření části života prožitého ve zdraví. 

Tato příloha vychází z předpokladu, že mezi nadějí dožití a délkou života prožitou 

ve zdraví je úzký vztah. Jejich odlišnost spočívá v tom, zda zahrnují život se zdravotním 

omezením či nikoliv. V tomto zhodnocení dopadla nejlépe Malta (89 %), dalšími zeměmi 

jsou Švédsko (86,5 %) a Bulharsko (86 %). Irsko, které se při předchozím hodnocení 

umístilo na třetím místě, v případě procentuálního hodnocení kleslo na místo čtvrté 

(83,1 %). Na opačné straně žebříčku došlo k větší odlišnosti umístění zemí. Nejhůře 

dopadlo Slovinsko (70,02 %), poté Slovensko (70,03 %) a Finsko (70,45 %). 

 Opět je na místě provést korelační analýzu dat. Analýzu mezi již známými výdaji 

do zdravotnictví a délkou života prožitou ve zdraví.  

Výsledek korelační analýzy vzájemného vztahu výše výdajů do zdravotnictví 

a délky života prožité ve zdraví je pouhých 25 %. I v tomto případě se na začátku čtvrté 

kapitoly položená hypotéza potvrdila, avšak nikoliv s tak vysokou závislostí, jak tomu bylo 
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u analýz předcházejících. Může to být ovlivněno mnoha faktory. Nejvýznamnějším se zdá 

být ten, že zde není vysoká závislost proto, že výdaje do zdravotnictví jsou z větší části 

směřovány do léčení již nemocných lidí místo důraznější prevence. S ohledem na tuto 

skutečnost je pak výsledek korelační analýzy pochopitelný, protože se zaměřuje na lidi 

zdravé a nikoliv na ty nemocné, kterých se zdravotní výdaje týkají především. Na první 

pohled by se mohlo zdát, že dosahuje-li závislost výše výdajů a délky života prožité 

ve zdraví takových hodnot, že byly postaveny do vzájemného vztahu nevhodné ukazatele, 

avšak není tomu tak. I tento výsledek má totiž svůj význam. Především v tom, 

že je důkazem významnosti prevence. Protože kdyby byl kladen větší důraz na prevenci, 

tak by i korelace mezi těmito veličinami byla silnější.  

O nízké závislosti sledovaných veličin svědčí také následující grafické znázornění 

výsledku, kde je rozložení jednotlivých bodů, představujících konkrétní země, velice 

rozmanité. 

Graf č. 4. 3: Vzájemná závislost výše výdajů do zdravotnictví a délky života prožité ve 

zdraví 

 

Zdroj dat: Eurostat (2014a), The World Bank (2014c), vlastní zpracování   
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v teoretické části této práce, vyjadřuje počet ztracených let v důsledku nemoci 
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či předčasného úmrtí na 100 000 obyvatel v daném roce. V následující tabulce jsou 

uvedena ztracená léta pro země EU v roce 2012. 

Tabulka č. 4. 5: Ukazatel DALY v roce 2012 (na 100 000 obyvatel) 

Země DALY Země DALY 

Kypr 15 789 Belgie 19 878 
Itálie 16 957 Velká Británie 20 376 
Španělsko 16 984 Dánsko 20 451 
Švédsko 18 308 Slovinsko 21 200 
Lucembursko 18 648 Česká republika 22 380 
Nizozemsko 18 770 Polsko 25 415 
Francie 19 104 Slovensko 25 991 
Německo 19 224 Estonsko 26 242 
Irsko 19 319 Rumunsko 28 496 
Malta 19 507 Maďarsko 28 707 
Řecko 19 627 Bulharsko 28 771 
Rakousko 19 763 Lotyšsko 29 932 
Portugalsko 19 815 Litva 30 215 
Finsko 19 843 EU 27 20 127 
Zdroj dat: WHO (2014), vlastní zpracování 

Nejnižší počet ztracených let a tedy nejpozitivnější výsledek ze zemí EU má Kypr 

s hodnotou 15 789 let. Na druhém místě je Itálie (16 957 let) a těsně za ní Španělsko 

(16 984 let). Česká republika se umístila na 19. místě s hodnotou 22 380 let, která je horší 

než průměr EU. Nejvyšších hodnot ztracených let dosáhla Litva, a to 30 215 let. Na dalších 

místech je Lotyšsko (29 932 let), Bulharsko (28 771 let), Maďarsko (28 707 let) 

a Rumunsko (28 496 let). 

Výsledkem korelační analýzy vzájemného vztahu výše výdajů do zdravotnictví 

a ukazatele DALY je hodnota −64 %. Tuto hodnotu lze interpretovat jako relativně silnou 

nepřímou lineární závislost. Tak jako v předchozích korelačních analýzách je 

předpokládaný výsledek potvrzen. Souvislost mezi výší finančních prostředků, které země 

do svých zdravotnických systémů investují, a počtem ztracených let existuje. 

V následujícím grafu lze sledovat klesající korelační křivku, která znázorňuje 

zjištěný negativní výsledek 64 % a jednotlivé body pro každou zemi EU. 

Tak jako u předchozích grafů jsou zde země, které se od spojnice trendu odchylují. 

Nejvýrazněji Kypr, který se v počtu ztracených let umístil na prvním místě a také 

Lucembursko, které bylo páté. 
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Graf č. 4. 4: Vzájemná závislost výše výdajů do zdravotnictví a ukazatele DALY 

 

Zdroj dat: The World Bank (2014c), WHO (2014), vlastní zpracování 

V tabulce č. 4. 6 jsou uvedeny výsledky měření vzájemné závislosti mezi ukazateli 

zdravotního stavu a výší výdajů do zdravotnictví v zemích EU. 

Tabulka č. 4. 6: Přehled výsledků korelačních analýz 

Ukazatel zdravotního stavu Pearsonův korelační koeficient 

Naděje dožití  72 % 
Délka života prožitá ve zdraví  25 % 
Kojenecká úmrtnost −46 % 
DALY −64 % 

Zdroj dat: vlastní výpočet 

Závěrem korelačních analýz je potvrzení existence závislosti mezi pozorovanými 

veličinami a také potvrzení položených hypotéz. Intenzity závislosti jsou však v každé 

situaci odlišné. Nejsilnější vzájemná závislost byla zjištěna při měření zdravotních výdajů 

s nadějí dožití, a to závislost přímá 72 %. Druhou nejsilnější, avšak závislostí nepřímou, 

je závislost měřená s kompozitním ukazatelem DALY, tj. 64 %. Následuje kojenecká 

úmrtnost taktéž se závislostí nepřímou 46 % a nakonec nejslabší zjištěná vzájemná 

závislost při zkoumání výdajů do zdravotnictví s ukazatelem délky života prožité ve zdraví 

25 %. V případě korelační analýzy sice nelze tvrdit, jestli se zvyšujícími se výdaji 

do zdravotnictví se zlepšuje zdravotní stav obyvatel či naopak. Dle výsledků je však jisté, 

že zde významná závislost existuje. 
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5 Závěr 

Zdravotnictví hraje v dnešní moderní společnosti významnou roli. Ať už se jedná 

o jeho financování soukromými či veřejnými prostředky, je důležité pro každého z nás. 

Pomáhá nám vracet se k denním povinnostem a zároveň být plnohodnotným článkem naší 

společnosti. Proto již není zdravotnictví pouze otázkou lékařů, ale také ekonomů. 

O tom svědčí vznik ekonomiky zdraví a ekonomiky zdravotnictví. Je nezbytné investovat 

do nových technologií, léčebných postupů a všeho, co přináší člověku pozitivní výsledky. 

Nevýhodou však ve zdravotnictví je skutečnost, že všechny investice se do viditelného 

výsledku nepromítnou. Některé se ztrácí v důsledku působení mnoha dalších faktorů 

(životní styl, genetické předpoklady a jiné), avšak to rozhodně neznamená, že by neměly 

smysl. 

Cílem této práce bylo zjistit, zda zároveň se zvyšujícími se výdaji do zdravotnictví 

dochází ke zlepšování zdravotního stavu obyvatel v zemích Evropské unie. K ověření, 

zda tomu tak je, sloužila rešerše empirické literatury a vlastní analýza. 

V druhé kapitole byly vysvětleny základní pojmy související s problematikou 

zdravotnictví a zdravotního stavu. Například zdravotní péče jako statek, přidělování 

zdravotní péče, právo na zdraví, financování zdravotnictví nebo třeba ukazatele 

zdravotního stavu. Ukazatelů zdravotního stavu bylo zmíněno sedm se zaměřením na ty, 

které se v EU často používají. 

Třetí kapitola obsahovala rešerše empirických studií zkoumající vztah mezi výdaji 

do zdravotnictví a zdravotním stavem. Vyplynulo z nich, že nejčastějšími ukazateli 

zdravotního stavu je naděje dožití, kojenecká úmrtnost a úmrtnost do pátého roku života. 

Převážná většina autorů svou studií podpořila existenci úzkého vztahu mezi výdaji 

do zdravotnictví a zdravotním stavem. Naopak někteří tento vztah nepovažují za významný 

ze dvou důvodů. Prvním je, že zkvalitnění levné základní péče má mít větší vliv 

na kojeneckou úmrtnost než je pouhé zvýšení finančních prostředků plynoucích 

do zdravotnictví. Druhým je neefektivnost spojována s veřejnými výdaji, které jsou údajně 

utápěny ve drahých a přesto neefektivních zdravotnických službách.  

Ve čtvrté kapitole byla představena EU, přesněji její základní myšlenka, vznik 

a důležité orgány, ze kterých se skládá. Dále zde byla popsána činnost EU v oblasti 
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zdravotnictví v poslední době. Následující podkapitoly byly věnovány deskripci vybraných 

ukazatelů a vlastní analýze. 

Při deskripci jednotlivých ukazatelů pro rok 2012 bylo zjištěno, že s nejnižší 

kojeneckou úmrtností se lze setkat v Lucembursku (1,7) a ve Finsku (2,2). Naopak 

s nejhoršími výsledky v Rumunsku (10,9) a v Bulharsku (10,5). Naděje dožití byla největší 

v Itálii (82,9 let) a ve Francii (82,6 let). Nejnižší v Lotyšsku (73,8 let) a v Litvě (73,9 let). 

Evropský ukazatel délky života prožité ve zdraví vyšel nejpozitivněji pro obyvatele Malty 

(71,9 let) a Švédska (70,7 let), což nelze tvrdit o Slovensku (53,3 let) a Estonsku (55,2 let). 

Poslední ukazatel zdravotního stavu byl ukazatel DALY, podle kterého je nejmenší počet 

ztracených let v zemích Kypr (15 789 let) a Itálie (16 957 let). Na opačné straně žebříčku 

se pak nachází Litva (30 215 let) a Lotyšsko (29 932 let). Ukazatelem vyjadřujícím 

finanční aktivitu v oblasti zdravotnictví se stala výše výdajů do zdravotnictví v procentech 

HDP. Nejvíce investuje dle tohoto ukazatele Nizozemsko (12,4 %) a Francie (11,8 %). 

Naopak nejméně investuje Rumunsko (5,1 %) a Estonsko (5,9 %). 

Vlastní metodou byla korelační analýza. Korelační analýza byla provedena 

na čtyřech ukazatelích zdravotního stavu a na jednom ukazateli, vyjadřujícím výši výdajů 

do zdravotnictví prostřednictvím procentuálního vyjádření HDP. Byla provedena 

za účelem potvrzení předpokládané vzájemné závislosti. Výše výdajů do zdravotnictví byla 

zjištěna v nejsilnější závislosti s ukazatelem naděje dožití (72 %). Poté s ukazatelem 

DALY, který vyjadřoval ztracená léta v důsledku nemoci a předčasných úmrtí (−64 %), 

a kojeneckou úmrtností (−46 %). Závislost mezi délkou života prožitou ve zdraví a výdaji 

do zdravotnictví se ukázala jako nejslabší. Ovlivňují se z pouhých 25 %. Jak je vidět, 

závislosti se liší podle zkoumaných kritérií, avšak vždy nějaká existuje. Tato skutečnost 

je důležitým podnětem pro tvůrce hospodářské politiky, důležitým signálem, že investovat 

do zdravotnictví má význam, i když není tak viditelný na výstupech. Zdravotnický trh 

se tímto odlišuje od jiných standardních konkurenčních trhů, a proto je třeba k němu volit 

jiný přístup. Není zde důležité maximalizovat zisk, ale kvalitu života. A protože život má 

tu největší hodnotu, je důležité do něj investovat i na úkor menší efektivnosti 

než efektivnosti požadované. Beze sporu by však ke zvyšování efektivnosti mohla vést 

cesta skrze rozšiřování spoluúčasti pacientů na financování zdravotnických služeb a tím 

by se omezilo zbytečné plývání již s tak omezenými zdroji. Dalším návrhem pro tvůrce 

hospodářské politiky je zkvalitnění základních zdravotnických služeb (prenatální péče, 
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očkování a další). Zvýšila by se kvalita zdravotní péče bez potřeby velkého objemu 

finančních prostředků a dosáhlo by se zlepšení zdravotního stavu. 

U všech ukazatelů zdravotního stavu byla prokázána lineární závislost. Jelikož však 

na základě korelační analýzy nelze tvrdit, jestli závisí první veličina na druhé 

nebo obráceně, mohlo by být zkoumání této skutečnosti předmětem další práce. 

Jednalo by se tak o zkoumání vlivu výdajů do zdravotnictví na zdravotní stav obyvatel 

prostřednictvím regresní analýzy. Druhým návrhem pro navazující práce by mohla být 

analýza příčin zakládajících výraznou rozdílnost v délce života prožité ve zdraví v zemích 

EU. 
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Seznam zkratek 

Zkratka     Význam zkratky 

AT      Rakousko 

AU      Austrálie 

BE      Belgie 

BG      Bulharsko 

CY      Kypr 

CZ      Česká republika 

DALY      Disability-Adjusted Life Years 

DE      Německo 

DK      Dánsko 

EE      Estonsko 

EL      Řecko 

ES      Španělsko 

EU      Evropská unie 

FI       Finsko 

FR      Francie 

HALY      Health-Adjusted Life Years 

HDP      Hrubý domácí produkt 

HU      Maďarsko 

IE      Irsko 

IT      Itálie 
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JP      Japonsko 

LT      Litva 

LU      Lucembursko 

LV      Lotyšsko 

MDGs      Rozvojové cíle tisíciletí 

MT      Malta 

NL      Nizozemsko 

NO      Norsko 

NZ      Nový Zéland 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj 

PL      Polsko 

PT      Portugalsko 

QALY      Quality-Adjusted Life Years 

RO       Rumunsko 

SE      Švédsko 

SI      Slovinsko 

SK      Slovensko 

UK      Velká Británie 

US/USA     Spojené státy americké 

WHO      Světová zdravotnická organizace 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Veřejné výdaje a soukromé výdaje do zdravotnictví v procentech HDP 

zemí EU za rok 2012 

Země 

Podíl veřejných výdajů do 

zdravotnictví na celkovém HDP 

(%) 

Podíl soukromých výdajů do 

zdravotnictví na celkovém HDP 

(%) 

Nizozemsko 9,93 1,66 
Dánsko 9,58 1,62 
Francie 9,04 2,71 
Německo 8,61 2,68 
Belgie 8,19 2,60 
Švédsko 7,85 1,76 
Velká Británie 7,78 1,65 
Itálie 7,17 2,00 
Španělsko 7,08 2,54 
Finsko 6,90 2,25 
Česká republika 6,50 1,16 
Slovinsko 6,42 2,34 
Řecko 6,26 3,01 
Rakousko 6,11 2,80 
Malta 5,96 3,13 
Portugalsko 5,92 3,53 
Lucembursko 5,79 1,06 
Slovensko 5,50 2,30 
Irsko 5,21 2,87 
Maďarsko 4,98 2,84 
Estonsko 4,75 1,19 
Litva 4,71 1,94 
Polsko 4,71 2,01 
Bulharsko 4,18 3,24 
Rumunsko 3,97 1,14 
Lotyšsko 3,40 2,59 
Kypr 3,16 4,16 
EU 27 7,86 2,29 
Zdroj dat: The World Bank (2014a, 2014b), vlastní zpracování 
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Příloha č. 2: Výdaje do zdravotnictví v procentech HDP a v eurech na osobu pro 

země EU za rok 2012  

Země 
Podíl výdajů do zdravotnictví 

na celkovém HDP (%) 

Výdaje do zdravotnictví 

na osobu (euro, běžné ceny) 

Nizozemsko 12,44 4 453,52 
Francie 11,75 3 654,25 
Rakousko 11,47 4 175,08 
Německo 11,28 3 677,28 
Dánsko 11,19 4 912,41 
Belgie 10,79 3 668,60 
Španělsko 9,62 2 145,26 
Švédsko 9,61 4 113,08 
Portugalsko 9,45 1 474,20 
Velká Británie 9,44 2 850,88 
Řecko 9,27 1 612,98 
Itálie 9,17 2 356,69 
Finsko 9,15 3 248,25 
Malta 9,09 1 499,85 
Slovinsko 8,76 1 506,72 
Irsko 8,09 2 888,13 
Maďarsko 7,82 766,36 
Slovensko 7,80 1 029,60 
Česká republika 7,66 1 118,36 
Bulharsko 7,42 408,10 
Kypr 7,32 1 500,60 
Lucembursko 6,85 5 527,95 
Polsko 6,72 665,28 
Litva 6,65 731,50 
Lotyšsko 5,99 652,91 
Estonsko 5,94 772,20 
Rumunsko 5,11 337,26 
EU 27 10,19 2 618,83 
Zdroj dat: Eurostat (2014b), The World Bank (2014c), vlastní výpočet a zpracování 
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Příloha č. 3: Procentuální vyjádření části života ve zdraví při srovnání délky života 

prožité ve zdraví a naděje dožití za rok 2012 

Země Naděje dožití (roky) 
Délka života prožitá 

ve zdraví (roky) 

Část života ve zdraví 

(%)  

Itálie 82,94 61,8 74,51 
Francie 82,57 63,2 76,54 
Španělsko 82,38 65,3 79,27 
Švédsko 81,70 70,7 86,54 
Velká Británie 81,50 64,6 79,26 
Lucembursko 81,39 66,1 81,21 
Nizozemsko 81,10 61,2 75,46 
Rakousko 80,94 61,4 75,86 
Irsko 80,90 67,2 83,07 
Německo 80,89 57,7 71,33 
Malta 80,75 71,9 89,04 
Řecko 80,63 64,9 80,49 
Finsko 80,63 56,8 70,45 
Belgie 80,39 64,9 80,73 
Portugalsko 80,37 63,6 79,13 
Slovinsko 80,12 56,1 70,02 
Dánsko 80,05 61,0 76,20 
Kypr 79,64 63,7 79,98 
Česká republika 78,08 63,2 80,94 
Polsko 76,80 61,1 79,56 
Estonsko 76,43 55,2 72,22 
Slovensko 76,11 53,3 70,03 
Maďarsko 75,06 59,9 79,80 
Rumunsko 74,56 57,7 77,39 
Bulharsko 74,31 63,9 85,99 
Litva 73,86 59,1 80,02 
Lotyšsko 73,78 56,8 76,99 
EU 27 80,54 61,9 76,86 
Zdroj dat: Eurostat (2014a), The World Bank (2014e), vlastní výpočet a zpracování 


