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1 Úvod 
Zdraví je jedním z nejcennějších darů, který člověk má. Bohužel si to často 

uvědomí, až když jej ztratí. V současné době, kdy tato práce vzniká, ovládá svět panický 

strach z nákazy novým typem koronaviru SARS-CoV-2. Česká republika čelí obrovským 

restriktivním omezením, kdy dopad těchto na ekonomickou situaci celého státu a tím 

samozřejmě také na financování všech rezortů, zdravotnictví nevyjímaje, bude jistě 

nedozírný. Zároveň se dle názoru autorky ukazuje, že jak Evropská unie, která vystupuje 

jakož silné, jednotné společenství, tak jednotlivé členské státy, včetně České republiky, 

narážejí na absolutní nepřipravenost na hrozbu těchto rozměrů. Potýkají se například s 

akutním nedostatkem zdravotnického materiálu. Zároveň nepanuje žádná jednota 

v koordinaci postupu při rozvíjející se epidemii. Pro mnoho lidí je v dané situaci, 

vzhledem k nadměrně vyvolané panice a pro mnohé náhlé zhoršení ekonomické situace, 

těžké zachovat zdravý rozum a v návaznosti zdraví, jelikož fyzické zdraví je bezesporu 

doprovázeno psychickou pohodou. Je důležité si proto uvědomit, že zdraví není 

automatické a je nezbytné o něj pečovat.  

Zdravotnictví a jeho financování je předmětem rozboru a zkoumání mnohých 

autorů. Do komplexních detailů však málokterý zabředává. Problematiku provází 

neucelený právní rámec, ve kterém je velmi náročná orientace i pro odborníky, což jistě 

naznačuje neutěšený stav celého rezortu.  

Cílem této práce je analýza základních principů financování zdravotnictví a 

vymezení základních modelů financování zdravotnictví. Hlavní důraz bude kladen na 

problematiku financování zdravotnictví v České republice a potvrzení či vyvrácení 

hypotézy, že model financování uplatněný v České republice je funkční bez potřeby 

provedení určitých změn. 

V první části této práce probíhá základní seznámení s obecnými pojmy a výčet 

právních norem, jež tuto oblast upravují, které je nutno vymezit v rámci logického celku 

pro následné pochopení zpracované problematiky.  

Dále jsou v obecné rovině komparativně představeny modely financování 

zdravotnictví a jejich fungování společné s jejich pozitivy či negativy. Český systém je 

pak rozebrán detailněji, včetně analýzy základních ukazatelů k hodnocení tohoto.  

V závěrečné kapitole se zaměřím, v souladu s dříve uvedenou hypotézou, na 

vybrané problémy systému financování zdravotnictví v České republice.  
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2 Obecná terminologie a základní principy financování 
zdravotnictví 

Vzhledem k záměru a cíli této práce je nutno zmínit a objasnit sadu základních 

pojmů, týkajících se obecné terminologie, jež budou v jednotlivých kapitolách a 

problematikách užity v logických souvislostech.  

2.1  Zdraví  

V souvislosti s pojmem zdraví, existuje nespočet definic, jež tento stav těla a 

mysli vymezují, ať už pozitivně, či negativně. Lze konstatovat, že zdraví je jakási souhra 

fyzické a psychické rovnováhy. Ústava Světové zdravotnické organizace definuje zdraví 

jako „stav úplného blaha tělesného, duševního a sociálního a nezáleží jen v tom, že není 

nemoci neb neduhu.“1  

Zdraví, potažmo zdravotní stav každého jednotlivce, představuje souhru mnoha 

faktorů, přičemž některé z těchto jdou více či méně ovlivnit, jakož dodržováním 

prevence, dostatečnou informovaností veřejnosti o zdravém životním stylu a pozitivním 

dopadu jeho dodržování na zdraví jedinců apod., další naopak nikoli.2  

2.2 Zdravotní péče 

Zdravotní péče nebo také systém péče o zdraví definuje též mnoho autorů. Většina 

však vychází z vymezení Světové zdravotnické organizace (WHO), jejíž pojetí bude užito 

i zde. Dle WHO3 může být ten který systém zdravotní péče pouze tak efektivní, jak rychle 

dokáže sloužit každému jedinci v daném místě a době, v návaznosti na akutní potřeby 

tohoto.  

Zdravotní péče je upravena zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 

                                                
1 Vyhláška č. 189/1948 Sb., o zřízení a Ústavě Světové zdravotnické organisace a o Protokolu o  
   Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické  
   konferenci v New Yorku. 
2 MAAYTOVÁ, Alena. Otázky ekonomiky zdravotnictví s ohledem na zvyšování efektivnosti. Praha:  
  Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 12. ISBN 978-80-7357-912-8.	
3 WORLD HEALTH ORGANIZATION, ed. Key components of a well functioning health  
   system [online]. In: . 2010 [cit. 2020-03-09]. Dostupné z:   
   https://www.who.int/healthsystems/EN_HSSkeycomponents.pdf	
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pozdějších předpisů (dále jen „ZdravSl“), a to konkrétně v § 2 odst. 4, jež říká: „Zdravotní 

péčí se rozumí: 

a) soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem 

1. předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu 

(dále jen „nemoc“), 

2. udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu, 

3. udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení, 

4. pomoci při reprodukci a porodu, 

5. posuzování zdravotního stavu. 

b) preventivní, diagnostické, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné 

zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky za účelem podle písmene 

a), 

c) odborné lékařské vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek.“4 

ZdravSl zároveň upravuje obor zdravotní péče v § 4, odst. 4 „oborem zdravotní 

péče se pro účely tohoto zákona rozumí: 

a) zubní lékařství, farmacie, obory specializačního vzdělávání nebo obory 

certifikovaných kurzů lékařů, zubních lékařů nebo farmaceutů podle jiného 

právního předpisu. 

b) Odbornosti nelékařských zdravotnických pracovníků nebo obory 

specializačního vzdělávání nebo obory certifikovaných kurzů nelékařských 

zdravotnických pracovníků podle jiného právního předpisu.“5  

Zdravotní péči lze dále rozčlenit na jednotlivé formy dle způsobu jejího 

poskytování. Těmito formami se rozumí: 

1. Ambulantní péče – jde o takovou zdravotní péči, kdy je nezbytné přijetí pacienta 

k ošetření do zdravotnického zařízení, poskytující jednodenní péči, bez nutnosti 

hospitalizace, případně umístění na lůžko. Ambulantní péče se dále člení na:  

• primární ambulantní péči, 

                                                
4 § 2 odst. 4 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o  
  zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 
5§ 4 odst. 4 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o  
  zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.  
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• specializovanou ambulantní péči, 

• stacionární péči.6 

2. Lůžková péče – jde o takový druh péče, jenž nelze pacientovi poskytovat ambulantně 

a k jejímu výkonu je nutno pacienta hospitalizovat a umístit na lůžko, jak je z názvu 

patrné. Lůžkovou péči je nutné poskytovat v režimu nepřetržitého provozu. Lze ji dále 

členit na: 

• akutní lůžkovou péči standardní, 

• akutní lůžkovou péči intenzivní, 

• následnou lůžkovou péči, 

• dlouhodobou lůžkovou péči.7 

3. Zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služba – záchranná služba je 

využívána především v případech náhlého úrazu či onemocnění, kdy se pacient není 

schopen dopravit do zdravotnického zařízení sám. Je nutná akutní zdravotnická péče 

na místě a zároveň je nezbytné poskytovat neustálou péči po dobu transportu např. do 

nemocnice, aby pacientův stav nebyl zhoršen či nedošlo k ohrožení jeho života. 

V méně závažných situacích, které přesto znemožňují postiženému návštěvu 

ošetřujícího lékaře, např. z důvodu nepřítomnosti tohoto, času mimo ordinační hodiny 

atd., lze využít pohotovostní službu. Tato je zřizována jednak ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče, tak zároveň ve zvláštních ordinacích pohotovostní služby.8  

4. Pracovně lékařské služby – jedná se o preventivní služby, kdy je hodnocen vliv 

vykonávané pracovní náplně, podmínek a prostředí na zdraví jedince. Posuzuje se zde 

také zdravotní způsobilost k výkonu určitého povolání.9 

5. Dispenzární péče – cílem této péče je dlouhodobě a aktivně sledovat pacientův 

zdravotní stav, kdy je tento pacient ohrožen nebo trpí nemocí. Především jde o 

schopnost včasné detekce problému v případě zhoršení zdravotního stavu, který by 

mohl zásadně ovlivnit vývoj nemoci či léčbu pacienta.10 

                                                
6 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY: Druhy zdravotní péče [online]. Praha, 2012  
  [cit. 2020-03-25]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-pece_2627_22.html 
7 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY: Druhy zdravotní péče [online]. Praha, 2012  
  [cit. 2020-03-25]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-pece_2627_22.html 
8 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY: Druhy zdravotní péče [online]. Praha, 2012  
  [cit. 2020-03-25]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-pece_2627_22.html 
9 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY: Druhy zdravotní péče [online]. Praha, 2012  
  [cit. 2020-03-25]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-pece_2627_22.html 
10 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY: Druhy zdravotní péče [online]. Praha, 2012 
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6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče – obvykle jde o návaznou péči po absolvování 

péče lůžkové či specializované ambulantní. Úkolem tohoto typu péče je doléčení 

pacienta, předejít případné invaliditě nebo minimalizovat její rozsah.11 

7. Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků – tedy lékárenská 

síť, jež distribuuje léky, léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. Tyto statky jsou 

pak dostupné buďto na předpis lékaře, anebo ve volném prodeji.12  

8. Preventivní péče – preventivní prohlídky a očkování, zajišťované praktickým 

lékařem.13  

2.3 Zdravotní pojišťovna 

Zdravotní pojišťovna je právnická osoba, jež plní funkci finančně-zdravotní 

organizace. Úkolem této organizace je provádění veřejného zdravotního pojištění, dle 

norem, v České republice stanovených zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, 

oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění 

pozdějších předpisů. Pro výkon této činnosti je nezbytné splnit veškeré legislativně 

striktně dané náležitosti pro získání povolení, vydávané Ministerstvem zdravotnictví. 

Organizační struktura musí sestávat ze správní rady, která vykonává funkci nejvyššího 

orgánu, dozorčí rady, sloužící jako kontrolní orgán a ředitele pojišťovny jakož statutární 

orgán. V České republice je v současnosti sedm zdravotních pojišťoven, včetně jedné 

centrální. 14   

2.4 Veřejné zdravotní pojištění 

Úprava veřejného zdravotního pojištění vyplývá zejména ze zákona č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů. Z tohoto pojištění je hrazena zdravotní péče, která skrze zdravotní služby má 

zachovat či zlepšit stav zdraví pojištěnce nebo omezit jeho utrpení.  

                                                
11 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY: Druhy zdravotní péče [online]. Praha, 2012  
  [cit. 2020-03-25]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-pece_2627_22.html 
12 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY: Druhy zdravotní péče [online]. Praha, 2012  
  [cit. 2020-03-25]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-pece_2627_22.html 
13 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY: Druhy zdravotní péče [online]. Praha, 2012  
  [cit. 2020-03-25]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-pece_2627_22.html 
14ADAMEC, Lukáš. PRÁVNÍ PROSTOR: Zdravotní pojišťovna v postavení správního orgánu. [online].  
   2015 [cit. 2020-03-09]. ISSN 2336-4114. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-  
   pravo/zdravotni-pojistovna-v-postaveni-spravniho-organu 
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S ohledem na princip solidarity, na jehož základě funguje systém poskytování 

zdravotní péče v České republice, je dle Bismarckova modelu uložena povinnost odvodu 

platby za zdravotní pojištění do fondů zdravotních pojišťoven. Každý pojištěnec odvádí 

celkem 13,5 % z vyměřovacího základu. Povinnost platí jak pro zaměstnance, kdy 1/3 

poměrné části, tedy 4,5 %, hradí zaměstnanec a 2/3, tedy 9 %, hradí zaměstnavatel, tak 

pro osoby bez zdanitelných příjmů a osoby samostatně výdělečně činných tzv. OSVČ, 

pro které představuje minimální záloha na pojistné 2 352 Kč. Výjimku tvoří zákonem 

vymezená skupina občanů, tzv. státní pojištění, např. senioři nebo studenti, kdy je plátcem 

pojistného stát.15  

2.5 Zdravotnické zařízení 

Pojmem zdravotnické zařízení se dle zákona rozumí takové prostory, jež jsou 

přímo určeny k poskytování zdravotnických služeb.16 Prostory musí plnit dané 

požadavky jak dispozičně, tak co do vybavenosti, aby mohly být pro účely výkonu 

zdravotnické péče využívány. Zdravotnické zařízení jako takové, je tedy vymezení 

prostor. V této souvislosti dochází k častým omylům a chybovosti zejména při uzavírání 

smluv, které ukládají zdravotnickým zařízením určitou povinnost – teoreticky ukládají 

dle výkladu zákona povinnost prostoru.17 

Zdravotnická zařízení lze rozdělit na určité typy, a to dle různých perspektiv. 

V primárním členění je podstatné odlišit státní a nestátní zdravotnické zařízení. Toto 

odlišení je založeno na rozdílnosti zřizovatele a vlastnictví. U státních zdravotnických 

zařízení je zřizovatelem ve většině případů Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 

Ministerstvo obrany (vojenská zdravotnická zařízení) a Ministerstvo spravedlnosti 

(vězeňská a vazební zdravotnická zařízení) naopak u nestátních zdravotnických zařízení 

je zřizovatelem kraj, nebo obec. Pod nestátní zdravotnická zařízení lze dále kategorizovat 

nestátní soukromá zdravotnická zařízení, kdy vlastníkem a poskytovatelem je fyzická či 

právnická osoba, případně církev. V případě např. soukromé ambulance je žádoucí, aby 

tato měla s příslušným krajem smluvní vztah vůči poskytování zdravotní péče, jinak by 

                                                
15 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Veřejné zdravotní pojištění [online].   
   2016, 06.01.2016 [cit. 2020-03-09]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/verejne- 
   zdravotni-pojisteni-v-cr_3347_29.html	
16§ 4 odst. 1 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o  
    zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 
17 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V   
    Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7.	
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toto zařízení, respektive poskytovatel zdravotní péče tohoto zařízení nemohl dosáhnout 

na uzavření smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou. Vlastníkem je však stále 

soukromá osoba, nikoli kraj. Rozdíl mezi nestátním zařízením zřizovaným pouze krajem 

či obcí a soukromým zdravotnickým zařízením spadajícím pod kraj spočívá tedy ve 

vlastnictví, financování, a také ve správě a rozhodovacích pravomocech. To znamená, že 

o fungování krajské nemocnice bude rozhodovat pouze kraj, tedy zajišťuje její chod, a 

také od něj toto zařízení získává finanční prostředky. Naopak v soukromém nestátním 

zařízení rozhoduje vlastník tohoto zařízení o veškerém fungování, financování apod., a 

zároveň není krajem či státem finančně podporováno. Samozřejmě kraj může zrušit 

povolení tzv. oprávnění k poskytování zdravotní péče poskytovateli při porušení 

podmínek, ale co do chodu zařízení a správě financí, záleží čistě na zodpovědnosti 

poskytovatele.  

Zdravotnická zařízení lze členit na základě mnoha klíčů, ať už z pohledu 

vlastnictví, ziskovosti, zřizovatele a mnoho dalších, tak také vůči kombinaci jednotlivých 

kritérií, které dávají podmínky vzniku pro mnoho různých typů zdravotnických zařízení, 

v důsledku odlišných v mnoha ohledech. Z posledních aktuálně dostupných údajů 

vyplývá, že je k datu 31.12.2018 evidován souhrn zdravotnických zařízení v České 

republice v počtu 32 065 pracovišť, a to včetně detašovaných. Celkový přehled 

zdravotnických zařízení v České republice, evidovaných v roce 2018, lze nalézt v Příloze 

1, kde je uveden celkový souhrn členěný dle typu ze Zdravotnické ročenky České 

republiky 2018.18  

2.6 Poskytovatel zdravotních služeb 

V souvislosti s výše zmiňovaným zdravotnickým zařízením funguje institut 

poskytovatele zdravotních služeb. Poskytovatelem může být právnická či fyzická osoba, 

jež získala oprávnění k poskytování těchto služeb. Platí, že poskytovatel musí být 

schopen samostatného výkonu zdravotnického povolání nebo nese povinnost stanovení 

odborného zástupce s patřičnou způsobilostí. Zároveň je tento poskytovatel nositelem 

práv a povinností v souvislosti se zdravotnickým zařízením. Národní registr 

poskytovatelů zdravotních služeb eviduje všechny tyto poskytovatele a je součástí 

komplexního Národního zdravotnického informačního systému, který je veden Ústavem 

                                                
18 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR: Zdravotnická ročenka ČR  
    2018 [online]. Praha, 2018 [cit. 2020-03-30]. Dostupné z: https://www.uzis.cz/res/f/008280/zdrroccz- 
    2018.pdf	
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zdravotnických informací a statistiky ČR.1920 Pro získání oprávnění poskytovatele, jakož 

fyzické osoby, musí tento splnit podmínky dané zejména § 16 ZdravSl, a to kumulativně, 

tedy všechny vedle sebe.21 Pokud se bude jednat o právnickou osobu, je v tomto případě 

určen odpovědný zástupce dle § 14 ZdravSl. Tento odpovědný zástupce nese 

odpovědnost, tedy dá se říci je garantem odborné stránky poskytované zdravotní péče. 

Smlouva o výkonu této garanční funkce by měla v dostatečném věcném měřítku 

obsahovat rozsah a obsah činností tohoto, včetně adekvátní odměny.22 

2.7 Pacient 

Za pacienta je považována osoba fyzická, které je poskytována některá zdravotní 

služba.23 Ač je tento pojem primárně veřejností chápán negativním způsobem, je pojmem 

pacient označována nejen osoba nemocná, vyžadující akutní péči, ale také osoba zdravá, 

docházející např. na preventivní prohlídku či konzultaci.   

2.8 Přehled právních norem  

Z důvodu vysokého počtu a členitosti právních předpisů, upravujících 

problematiku zdravotnictví v České republice, jsou zde pro větší přehlednost souhrnně 

uvedeny podstatné legislativní normy, upravující problematiku daného tématu. Vzhledem 

k požadované náplni a délce této práce zde nejsou uvedeny všechny zákony, vyhlášky a 

nařízení vlády, jež s tématem souvisí. Dle osobního názoru autorky je v případě 

legislativního vymezení rezortu zdravotnictví přílišná komplikovanost a nepřehlednost.  

Mimo následující taxativní výčet se Česká právní úprava zdravotnictví řídí také 

mezinárodními předpisy, kdy je článkem 10 v Ústavě ČR stanovena pro tyto síla 

nadřazená českým zákonům. Pokud mezinárodní smlouva upravuje situaci jinak, než 

zákon, mezinárodní smlouva se užije přednostně.   

                                                
19 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
    Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7.	
20 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
    Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. 
21 § 16 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o  
    zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.  
22 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
    Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. 
23 § 3 odst. 1 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o  
   zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 
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2.8.1 Veřejnoprávní regulace 

Ústavní rámec poskytování zdravotních služeb zejména článek 31 ústavního 

zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách). Tento předpis představuje obecný kodex v oblasti 

poskytování zdravotních služeb, přičemž vymezuje také formy a druhy této.  

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách upravuje podmínky 

poskytování specifických zdravotních služeb, např. sterilizace, genetická vyšetření apod. 

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. 

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta (zákon o podmínkách k výkonu lékařských povolání). 

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podmínkách k výkonu 

nelékařských zdravotnických povoláních). 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Stěžejní předpis v rámci 

podmínek a rozsahu poskytování hrazené péče, léčivých přípravků a dalších.  

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky (zákon 

o Všeobecné zdravotní pojišťovně). Upravuje fungování VZP ČR. 

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších 

zdravotních pojišťovnách (zákon o zdravotních pojišťovnách). Úprava fungování pro 

ostatní ZP vyjma VZP ČR. 

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře 

a České lékárnické komoře (zákon o lékařské komoře). Úprava samosprávné profesní 

organizace – komorového systému pro lékařské profese.  

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech). 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
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Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Pro poskytování zdravotní péče se užije 

příslušná úprava trestněprávních předpisů.  

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). V oblasti 

zdravotnictví aplikován v součinnosti s trestním zákoníkem.  

2.8.2 Soukromoprávní regulace 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – úprava vztahu pacienta a 

poskytovatele, smluvní vztahy a další. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany 

zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které stanovuje pravidla určování výše náhrady 

za bolest a ztížení společenského uplatnění, k němuž dojde v důsledku pracovních úrazů 

a nemocí z povolání. 
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3 Vybrané modely financování zdravotnické péče 

3.1 Zdravotnický systém a jeho hodnocení obecně 

Ačkoliv se systémy fungování a financování zdravotní péče v jednotlivých státech 

liší, dle WHO lze vytyčit hlavní oblasti pro hodnocení jednotlivých systémů. O jakési 

kvalitě lze hovořit v případě, že systém dokáže zajistit rovnováhu mezi populačními 

potřebami v oblasti zdraví a zároveň očekáváním v těchto bodech: 

• zlepšování zdravotního stavu jednotlivců, rodin a komunit, 

• ochrana obyvatelstva před zdravotními riziky, 

• ochrana obyvatelstva před finančními důsledky plynoucích z nemoci, 

• zajištění spravedlivého přístupu péče každému jednotlivci, 

• zajištění účasti jednotlivců na rozhodnutích, jež se týkají a ovlivňují jejich zdraví a 

péči o něj.24 

Mimo tyto body lze přikládat vysokou váhu dalším faktorům, a to jednak velikosti 

a schopnosti finančních mechanismů, dovedností a úrovně vzdělání zdravotnického 

personálu daného státu, zároveň také finanční odměně těchto pracovníků. Důležitost 

spočívá také ve spolehlivosti informací, jejich kvalitě a dostupnosti, kdy na jejich základě 

jsou přijímána rozhodnutí v ohledu zdravotní politiky, a v neposlední řadě technické a 

materiální zabezpečení, dostupnost kvalitních léčiv a technologií. 

Obecně je v případě řízení zdravotnického systému konkrétního státu vycházeno 

z jeho tradic, historie a zkušeností. Globálně nelze vymezit konkrétní funkční formu 

zdravotnického systému, aplikovatelnou pro všechny státy. Lze však při tvorbách a 

úpravách tohoto vycházet z několika vzorů aspektů, které jsou již praxí ověřeny. 

V souhrnu je hlavním cílem stanovit národní zdravotní politiku a strategii v této oblasti, 

kdy je třeba zachovat transparentnost a začlenit všechny aktéry. „Na nejvyšší vládní 

úrovni by měla být deklarována hodnota spravedlnosti ve zdraví, zaměření na občany a 

snaha o dosažení maximální efektivity.“25 Nezbytná je účinná implementace politiky a 

strategie, a to zejména v oblastech financí, lidských zdrojů, technologií a léčiv.  

Důležitým znakem dobré správy je vytvoření takových mechanismů, jež podněcují 

                                                
24 WORLD HEALTH ORGANIZATION, ed. Key components of a well functioning health  
    system [online]. 2010 [cit. 2020-03-09]. Dostupné z:  
    https://www.who.int/healthsystems/EN_HSSkeycomponents.pdf 
25 BARTÁK, Miroslav. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer Česká  
    republika, 2012. ISBN 978-80-7357-984-5.	
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odpovědné jednání a zároveň schopnost reagovat a přijímat změny, jež generují akutní 

potřeby.26  

Jak již bylo úvodem avizováno, tato práce vzniká v době, kdy se Česká republika 

nachází v nouzovém stavu kvůli boji s novým typem koronaviru SARS-CoV-2. V této 

době lze perfektně sledovat absolutní nepřipravenost státu, a to zejména v ohledu státních 

hmotných rezerv, kdy je evidován naprostý nedostatek zdravotnického materiálu, 

zejména zdravotnických ochranných pomůcek. Je také k vidění výrazná neschopnost 

vládních představitelů upozadit vlastní ego a pružně reagovat na vzniklou problematickou 

situaci ve prospěch obecného zdraví a ochrany obyvatel. 

3.1.1 Financování zdravotnického systému 

V oblasti zdravotnictví je alokováno značné množství finančních prostředků. 

Financování zdravotnického systému či mechanismu je nebo by alespoň mělo být, 

primárním politickým nástrojem k soustavnému zlepšování zdraví a minimalizaci 

nerovností v ohledu zdraví, pokud má za cíl univerzálně krýt zdravotní populační rizika 

skrze odstranění finančních překážek, co se týče dostupnosti zdravotní péče a prevence 

katastrofických výdajů.27  

Důležité je vymezit hlavní aktéry, viz Obr. 3.1, kteří ovlivňují funkce a principy 

jakéhokoliv z následujících systémů financování zdravotní péče. Ve vyspělých 

ekonomikách nejčastěji vstupují do systému financování tři hlavní aktéři. Každý z těchto 

aktérů má v rámci zajištění zdravotní péče svůj význam. Pacienti, jakož příjemci 

zdravotní péče, přispívají svými prostředky do balíčku, ať už prostřednictvím daní 

příslušnému státu nebo skrze pojistné zdravotním pojišťovnám a na základě svých úhrad 

očekávají přiměřenou zdravotní péči, v případě potřeby této. Plátci, kteří vybranými 

prostředky disponují, pak musí tuto zdravotní službu nakoupit, tedy potřebují 

poskytovatele zdravotní péče, kteří zajistí díky svým znalostem, dovednostem a 

technologiím pacientovi odborné ošetření. Plátce tedy potřebuje dostatečně velký obnos 

finančních prostředků, aby mohl pokrýt adekvátní úhradu poskytovatelům a také měl 

určitý zisk pro zajištění chodu pojišťovny. Zároveň je žádoucí, aby byl poskytovatel 

                                                
26 BARTÁK, Miroslav. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer Česká  
   republika, 2012. ISBN 978-80-7357-984-5. 
27 BARTÁK, Miroslav. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer Česká  
   republika, 2012. ISBN 978-80-7357-984-5. 
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odměněn takovou částkou, která mu umožní důstojně poskytovat péči pacientům 

v souladu s novými poznatky lékařské vědy.28 

Obr. 3.1 Hlavní aktéři v systémech financování zdravotní péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009, Vlastní 
zpracování 

Existuje několik forem, kterými lze uhradit poskytovatelům vykonanou zdravotní 

péče tedy ošetření, které je pacientovi poskytnuto za uhrazené pojistné.  

Vesměs jsou praktikovány tyto základní metody úhrad poskytovatelům, případně 

jejich kombinace, a to: 

• kapitace – poskytovatel obdrží paušální, většinou měsíční příspěvek, za každého 

vedeného pacienta, 

• úhrada provedených výkonů – nejčastěji k vidění u ambulantních specialistů, 

například fyzioterapeutů, kdy se zdravotní pojišťovně vykazují, nejčastěji měsíčně, 

provedené výkony, 

• kombinace výše uvedených– nejčastěji u praktického lékaře, kdy poměrná část se 

proplácí paušálně, tedy kapitací a zbytek výkonů je hrazen v rámci jednotlivých 

vykázaných výkonů, například očkování, 

                                                
28 JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009.   
    ISBN 978-80-7367-592-9.	
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• pokladenský systém – nejméně častý případ, pacient uhradí péči ambulantního 

specialisty na místě v hotovosti a na základě vystaveného dokladu si poté poměrnou 

část vyúčtuje u své zdravotní pojišťovny, 

• rozpočtová metoda – množství poskytnutých finančních prostředků je kalkulováno 

na základě minulých období, tedy historických výdajů, 

• platba za diagnózu DRG (diagnostic related groups) či jejich skupinu, kdy 

poskytovatel pacienta kategorizuje do adekvátní diagnostické skupiny, která má 

přiřazené cenové ohodnocení, 

• platba za nakoupený plánovaný výkon – například implantace endoprotézy, za 

balíček služeb, či předem plánované množství náročných (např. onkologických) 

pacientů, 

• platba za lůžkoden – úhrada za počet dnů, po které pacient lůžko obsadil.2930 

Kombinacemi několika zmíněných forem jsou řešeny úhrady nemocničním 

zařízením. Různě velký podíl na tomto mixu financování zde mají DRG, rozpočtová 

metoda a platby za výkony, jež pojišťovna dle dané kvality a ceny od nemocnice 

nakupuje. Dle typu lůžkového zařízení a rozmanitosti nabízené péče převažuje určitá 

metoda úhrad. Cena za poskytnuté služby a způsob úhrady této závisí na dohodě plátce a 

poskytovatele.31 

Důležitým bodem je otázka, jakým způsobem a odkud bude získáváno dostatečné 

množství finančních prostředků. Nezbytné je adekvátní nastavení financování takovým 

způsobem, aby byl zajištěn dostatek prostředků férovým způsobem a zároveň byly tyto 

férově přerozdělovány, přičemž je nutno zachovat ekonomickou efektivitu. Součástí 

kvalitní správy financování je vytvoření kontrolních mechanismů, tedy právní rámec, 

auditní systém a kontrola užití a efektivnosti tohoto užití získávaných finančních 

prostředků.32 

                                                
29 JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009.   
    ISBN 978-80-7367-592-9. 
30 ŠEDO, Jiří. DRG v praxi ...: seznámení s českou implementací úhradového systému DRG. Praha:   
     Galén, 2012. ISBN 978–80-7262-981-7. 
31JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009.   
    ISBN 978-80-7367-592-9. 
32 BARTÁK, Miroslav. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer Česká   
    republika, 2012. ISBN 978-80-7357-984-5. 
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Nastavení mechanismů a funkcí konkrétních modelů je bezesporu problematické. 

Určitý pohled na podstatné základní funkce financování zdravotnického systému nabízí 

schéma WHO, které skýtá tyto základní pilíře: 

• „výběr prostředků (např. příspěvků na veřejné a/nebo soukromé pojištění, výběr daní 

a poplatků, přímých plateb a spoluplateb), 

• řízení rizika (rozdělení rizika souvisejícího s náklady poskytované zdravotní péče), 

• nakupování péče o zdraví (nákup péče u poskytovatelů prostřednictvím zdravotních 

pojišťoven, státních institucí apod.), 

• poskytování zdravotnických služeb (ve vlastním systému zdravotnických zařízení, ve 

smluvních zařízeních v tuzemsku nebo zahraničí).“33 

Dle různorodosti nastavení systémů financování je také diferencován systém 

výběru finančních prostředků.  

3.2 Typy modelu financování zdravotnictví 

V mezinárodním měřítku lze sledovat několik modelů financování zdravotnické 

péče, které jsou více či méně odlišné v oblastech řízení rizik, výběru prostředků nebo 

nákupu a poskytování zdravotnických služeb. V praxi se často objevuje určitý hlavní 

model, který je doplněn dalším typem. Příkladem je možno uvést případ, kdy v modelu 

soukromého zdravotního pojištění je pojistné za znevýhodněnou část obyvatel hrazeno 

z daňových výnosů. V současnosti lze ve většině vyspělých ekonomikách pozorovat 

financování zdravotních úhrad veřejnými zdroji z více než 50 %. Výjimku představuje 

USA a mezi evropskými státy pak Řecko.34  

V souhrnu lze rozlišit dvě hlavní skupiny financování zdravotnické péče, a to dle 

způsobu úhrad, respektive výběru finančních prostředků. Jsou to: 

1. zdravotnické systémy založené na pojištění, 

2. státní zdravotnictví – péče hrazena z daní, veřejných prostředků. 

3.2.1 Model přímých úhrad 

Tento model je historicky nejstarším. Osoba, tedy pacient, v tomto modelu platí 

přímo poskytovateli zdravotnické péče za ošetření, tedy za jednotlivý výkon, a to buď 

                                                
33 BARTÁK, Miroslav. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer Česká    
    republika, 2012. ISBN 978-80-7357-984-5. 
34 BARTÁK, Miroslav. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer Česká    
    republika, 2012. ISBN 978-80-7357-984-5. 
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finančními prostředky nebo lze využít také naturálie/protislužbu. Model je výjimečně 

stále využíván, zejména pak v africkém regionu WHO. Problematickým aspektem 

v tomto úhradovém modelu je častá neschopnost pacienta uhradit si i základní lékařské 

výkony z vlastních zdrojů, například i za pomoci rodinných příslušníků.35 

3.2.2 Financování z daňových výnosů – model Národní zdravotní služby 

Jde o takzvaný Beveridgeův model financování a funguje na principu sjednání 

tzv. Národní zdravotní služby (National Health Service). Zakladatelem tohoto systému je 

baron William Henry Beveridge, který jej do dnešní podoby transformoval v průběhu 2. 

světové války v Anglii. V tomto modelu financování spočívá výběr finančních prostředků 

do zdravotního rezortu, jak již název napovídá, z daní. Občané tedy, jak je zvykem, 

odvádí daně, a to jak všeobecné, zejména pak daň z příjmu, tak spotřební daně. Dále 

některé státy vytyčují přímo zdravotní daň, ze které však dopadá pouze procentuální podíl 

do rezortu zdravotnictví. Financování z daňových výnosů s sebou nese hojně kritizované 

nedostatky, a to v podobě značné omezenosti finančních prostředků, jež jsou závislé 

právě pouze na daňovém výnosu, čímž také zabraňuje vynaložení dodatečných 

prostředků z daní, využívaných především politiky. Toto by bylo možné činit pouze 

dodatečnou právní úpravou, což proces brzdí a komplikuje.36  

Výhodou Beveridgova modelu je poskytnutí péče bez rozdílů všem, uspokojivá 

nabídka péče a zároveň dostatečná návaznost. Dochází zde také k podpoře nových 

technologií.37 

Nevýhodami jsou však opět vysoké administrativní náklady, v důsledku hrazené 

péče je vcelku vysoký zájem o zdravotnické služby, a tedy dlouhé čekací doby na některé 

úkony.38  

Tento model je používán například ve Velké Británii, dále jej využívá Švédsko, 

Dánsko, Finsko a další.  

                                                
35 BARTÁK, Miroslav. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer Česká    
    republika, 2012. ISBN 978-80-7357-984-5. 
36 BARTÁK, Miroslav. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer Česká    
    republika, 2012. ISBN 978-80-7357-984-5. 
37 KRAUSE, Martin a Michaela PŘIBÍKOVÁ. Systémy poskytování a financování zdravotní péče:  
    Technická univerzita v Liberci – Fakulta zdravotnických studií. Liberec, 2018. 	
38 KRAUSE, Martin a Michaela PŘIBÍKOVÁ. Systémy poskytování a financování zdravotní péče:  
    Technická univerzita v Liberci – Fakulta zdravotnických studií. Liberec, 2018. 
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3.2.3 Bismarckův model – model veřejného zdravotního pojištění 

Model veřejného zdravotního pojištění nebo také Bismarckův model, pojmenován 

dle svého zakladatele kancléře Otto von Bismarcka, který jej založil v 19. století 

v Německu. Funguje na bázi povinného pojištění pro všechny občany, přičemž každému 

je vyměřena výše úhrady dle konkrétního příjmu jedince. Zároveň jsou ve většině případů 

určeny stropy pojistného. Pojistné je pak hrazeno zaměstnanci, zaměstnavateli a 

v některých případech také státem – většinou v případě znevýhodněných či ekonomicky 

neaktivních obyvatel (např. senioři, studenti). Vybrané finanční prostředky jsou solidárně 

redistribuovány mezi skupinami pojištěnců. I v případě financování skrze veřejné 

zdravotní pojištění existují jisté diference. V některých případech existuje na daném trhu 

pouze jedna pojišťovna, naopak jinde funguje tzv. model plurality, kdy je těchto 

pojišťoven vyšší počet. Odlišnosti lze vidět i v možnosti volby pojišťovny občanem, kdy 

systém může stanovit příslušnost ke konkrétní pojišťovně na základě daných klíčů, jako 

jsou bydliště, profese, pojišťovna živitele a další nebo naopak umožní svobodnou volbu 

jednotlivce. V případě států, kde je tento systém zaveden dlouhodobě, lze většinou 

pozorovat možnost vlastní volby pojišťovny, kdy je umožněno tuto v určitých časových 

intervalech měnit.39  

Výhodami Bismarckova modelu financování jsou bezpochyby všeobecně 

dostupná péče, jistota poskytnutí péče, kvalitativní stránka zdravotnické péče a možnost 

svobodné volby poskytovatele péče pacientem. Pozitivní je také jistá decentralizace moci 

a povinnost zdravotní pojišťovny pojistit pacienta, respektive jedince, v jakémkoliv 

zdravotním stavu.40  

Naopak nevýhoda modelu spočívá v relativně vysoké ceně péče, která přesahuje 

v řadě státu 10 % HDP. Vysoké jsou také náklady na administrativní chod, do kterého 

spadá provoz pojišťoven včetně personálního zabezpečení a v neposlední řadě 

komplikovaný vztah hlavních tří aktérů, tedy pacient – poskytovatel – pojišťovna.41  

Bismarckův model financování je prakticky nejčastěji používaným modelem 

v Evropě, samozřejmě v jistých modifikacích, a je uplatňován také v České republice. 

                                                
39 BARTÁK, Miroslav. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer Česká    
    republika, 2012. ISBN 978-80-7357-984-5. 
40 Základní modely zdravotnických systémů. In: WikiSkripta [online]. 2015 [cit. 2020-03-25]. ISSN 1804- 
   6517. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Základn%C3%AD_modely_zdravotnických_systémů 
41 Základní modely zdravotnických systémů. In: WikiSkripta [online]. 2015 [cit. 2020-03-25]. ISSN 1804- 
    6517. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Základn%C3%AD_modely_zdravotnických_systémů 
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Mimo ČR také v Belgii, Slovensku, Německu, Rakousku a dalších státech. Mimo Evropu 

jej lze nalézt například v Japonsku.42 

Pro přehlednost a základní srovnání jsou uvedeny podstatné charakteristiky 

Bismarckova a Beveridgova modelu v Tab. 3.1. 

Tab. 3.1 Srovnání Bismarckova a Beveridgova modelu  

Charakteristiky Bismarck Beveridge  

Základní charakteristika (sociální) pojištění Zabezpečení 

Správa Samospráva Stát 

Financování Příspěvky (pojistné) Daňové výnosy 

Nárok na výkony Věcné a finanční plnění Věcné plnění 

Poskytovatelé služeb 
Veřejný, ziskový i 
neziskový sektor 

Veřejný sektor 

Začleněná populace Pojištění Všichni obyvatelé 
        Zdroj: BARTÁK, Miroslav. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. 

 
3.2.4 Tržní zdravotnictví – model soukromého zdravotního pojištění  

Další model představuje soukromé zdravotní pojištění, jinak také známo jako 

model tržního zdravotnictví. V tomto modelu je užita osobní odpovědnost občana, stát 

zde negarantuje zdravotnickou péči pro každého, pouze pro vybrané skupiny obyvatel, 

které jsou zařazeny do tzv. státních zdravotnických programů. Model je často označován 

za liberalistický. Pojistné je v tomto modelu kalkulováno na základě zhodnocení 

zdravotního rizika té, které osoby, kdy je detailně posuzován aktuální zdravotní stav 

jednotlivce a naděje, respektive předpokládaná doba dožití této osoby. Na základě této 

kalkulace si lze jednoduše představit, že na toto pojištění zdaleka nedosáhne každý, a to 

zejména z důvodu nedostatečných prostředků k úhradě nebo v případě nemocných osob, 

kdy je vysoká pravděpodobnost nákladné léčby, je pojistné natolik vysoké, že jej 

potencionální pojištěný není schopen uhradit. Může také dojít k situaci, kdy jej soukromá 

pojišťovna odmítne pojistit, z důvodu vysoké rizikovosti. V případě tohoto modelu 

pojištění není výjimkou sjednání kolektivního pojištění, například zaměstnavatelem, kdy 

                                                
42 KRAUSE, Martin a Michaela PŘIBÍKOVÁ. Systémy poskytování a financování zdravotní péče:  
    Technická univerzita v Liberci – Fakulta zdravotnických studií. Liberec, 2018. 
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tento pak zaměstnancům buď pojistné hradí zcela nebo částečným příspěvkem v rámci 

bonusů.4344 

Některé státy i přesto, že jde o pojištění soukromé, nařizují povinnost tohoto 

pojištění. Pak tedy soukromá pojišťovna musí pojistit každého, respektive nikdo nesmí 

být odmítnut, i přes výše zmiňovaná rizika.45  

Mezi výhody tohoto modelu lze řadit vysokou kvalitu péče, pokud je pacient 

dobře pojištěn. Vzhledem k cenám zdravotnické péče putuje vyšší obnos prostředků pro 

vědu a výzkum, s čímž se pojí možnost rychlého uplatnění nových technologií. 

V neposlední řadě jsou výhodou také vysoké příjmy lékařů.46  

Nevýhodou je sociální nerovnost a pro mnohé nedostupnost péče, kvůli vysokým 

cenám pojistného. Příkladem je USA, kde 17 % populace není pojištěno, což představuje 

zhruba 47 milionů lidí. Další část populace je díky zmiňované vysoké nákladovosti pouze 

podpojištěná, tedy částka pak většinou nepokrývá nezbytnou péči. Celková nákladnost 

tohoto systému je vysoká, opět lze uvést na příkladu USA, kdy nákladovost na rezort 

zdravotnictví přesahuje 17 % HDP. Lidsky největším nedostatkem je vnímání nemoci 

v tomto modelu, kdy nemoc jedince je chápána jako ekonomické riziko pacienta a rodiny 

a představuje jednu z největších příčin osobních bankrotů.47  

Kuriozitou v USA představují různé právní normy v jednotlivých státech. Systém 

financování zdravotnictví v USA je dán globálně, tzv. federal law, ale některé státy, např. 

New Jersey, nařizují na bázi tzv. state law, mít zdravotní pojištění sjednáno v případě, že 

je daný občan zaměstnaný, což už globální systém neurčuje. Obvyklá situace tedy 

nastává, pokud je daná osoba nepojištěná z důvodu přílišné nákladnosti pojištění a na 

základě tzv. state law státu, kde má aktuální bydliště, mu na konci daňového období 

dorazí pokuta v hodnotě 700 $. Skutečnost je taková, že pojistné je natolik drahé, že 

občané raději každoročně uhradí tuto pokutu, jelikož je mnohonásobně levnější než 

měsíční úhrada zdravotního pojištění.  

                                                
43 BARTÁK, Miroslav. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer Česká    
    republika, 2012. ISBN 978-80-7357-984-5. 
44 Základní modely zdravotnických systémů. In: WikiSkripta [online]. 2015 [cit. 2020-03-25]. ISSN 1804-   
    6517. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Základn%C3%AD_modely_zdravotnických_systémů 
45 BARTÁK, Miroslav. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer Česká    
    republika, 2012. ISBN 978-80-7357-984-5. 
46 Základní modely zdravotnických systémů. In: WikiSkripta [online]. 2015 [cit. 2020-03-25]. ISSN 1804- 
    6517. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Základn%C3%AD_modely_zdravotnických_systémů 
47 Základní modely zdravotnických systémů. In: WikiSkripta [online]. 2015 [cit. 2020-03-25]. ISSN 1804- 
    6517. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Základn%C3%AD_modely_zdravotnických_systémů 
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Mimo USA je tento model financování využíván na Filipínách či v Ghaně.48  

3.2.5 Semaškův model 

Jedná se o takzvaný centralistický státní model. V tomto systému jsou všechna 

zdravotnická zařízení ve vlastnictví státu. Systém je financován prostřednictvím státního 

rozpočtu, a je řízen centrálně.49  

Výhodou tohoto modelu je bezplatná zdravotní péče pro celou populaci daného 

státu a také dobrá dostupnost této základní péče.50 

Nevýhodou jsou vysoké administrativní náklady, o veškerém dění v rezortu 

rozhoduje stát, odvětví je díky tomu neproduktivní a málo výkonné. Ekonomické 

překážky brání v rozvoji lékařských technologií.51  

Tento model byl používán v bývalém Svazu sovětských socialistických republik 

(SSSR). Aktuálně je využíván na Kubě a na území KLDR.  

3.3 Model financování zdravotnictví v České republice 

Před rokem 1989 bylo zdravotnictví v tehdejším Československu značně 

centralizováno a založeno na Semaškově modelu, typickém pro země sovětského bloku. 

Po revoluci v roce 1989 došlo v tuzemsku k mnoha reformám, zdravotnictví nevyjímaje. 

Cílem reformy zdravotnictví byla zejména jeho liberalizace a obnova veřejného 

zdravotního pojištění, které zde existovalo již v období Rakousko–Uherska a poté 

v období první Československé republiky. Forma výběru prostředků skrze veřejné 

zdravotní pojištění byla započata rokem 1991, kdy byly přijaty patřičné právní normy, 

načež o dvanáct měsíců později, v roce 1992, zahájila svou činnost Všeobecná zdravotní 

pojišťovna ČR a později na ni navazující další ZP.52  

V České republice tedy v současné době funguje financování zdravotnictví, jak 

již bylo v minulých kapitolách předesláno, na bázi Bismarckova modelu. Listina 

                                                
48 Základní modely zdravotnických systémů. In: WikiSkripta [online]. 2015 [cit. 2020-03-25]. ISSN 1804- 
    6517. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Základn%C3%AD_modely_zdravotnických_systémů 
49KRAUSE, Martin a Michaela PŘIBÍKOVÁ. Systémy poskytování a financování zdravotní péče:  
    Technická univerzita v Liberci – Fakulta zdravotnických studií. Liberec, 2018.  
50KRAUSE, Martin a Michaela PŘIBÍKOVÁ. Systémy poskytování a financování zdravotní péče:  
    Technická univerzita v Liberci – Fakulta zdravotnických studií. Liberec, 2018.  
51KRAUSE, Martin a Michaela PŘIBÍKOVÁ. Systémy poskytování a financování zdravotní péče:  
    Technická univerzita v Liberci – Fakulta zdravotnických studií. Liberec, 2018. 
52 JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009.   
    ISBN 978-80-7367-592-9. 
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základních práv a svobod, která je zakotvena v ústavním pořádku ČR, v článku 31 praví: 

„Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo 

na bezplatnou péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“53 

V souvislosti s tímto právem je důležité uvědomění, že nárok na poskytnutí bezplatné 

zdravotní péče není neomezený a limity pro bezplatné čerpání zde stanovuje zákon. 

Finanční prostředky pro financování rezortu zdravotnictví jsou získávány především 

z všeobecného zdravotního a sociálního pojištění, které je v tomto modelu podmíněno 

zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění (zákon o 

veřejném zdravotním pojištění), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZdrPoj“). Úhrada 

tohoto pojištění je tedy povinná pro každého, kdo má trvalý pobyt na území České 

republiky, anebo pro ty, kdo trvalý pobyt nemají, ale jsou zaměstnanci takového 

zaměstnavatele, který trvalý pobyt v ČR má, anebo má firma zaměstnavatele sídlo na 

území ČR. Za ekonomicky neaktivní občany dle § 7 odst. 1 ZdrPoj (např. studenti, senioři, 

nezaopatřené děti, ženy na mateřské a rodičovské dovolené atd.) hradí toto pojištění stát. 

Zároveň je státem garantováno poskytnutí zdravotní péče všem. Pojistné je kalkulováno 

dle individuálních příjmů každého pojištěnce a také zdravotní péče je každému 

poskytnuta dle potřeby, tzn. je zde uplatňován princip solidarity.5455 

Zdravotní pojišťovny fungují jako plátci a zároveň subjekty nakupující zdravotní 

péči svým pojištěncům. Od roku 1993 existovalo v České republice 29 zdravotních 

pojišťoven. V průběhu let se jejich počet výrazně snížil a v současné době funguje na 

českém trhu sedm zdravotních pojišťoven, přičemž Všeobecná zdravotní pojišťovna 

České republiky je nejstarší z těchto sedmi, a také jediná byla zřízena na základě zákona 

ZVZP. Současně je proti ostatním pojišťovnám VZP ČR jako jediné zákonem 

garantovaná finanční pomoc ze státního rozpočtu. Mimo této garance má mnoho dalších, 

dá se říci nerovnocenných ustanovení, co se práv a povinností týče, z pohledu ostatních 

pojišťoven. V Tab. 3.2 lze sledovat výčet těchto zdravotních pojišťoven, včetně 

jednotlivých počtů pojištěnců těchto ke konci roku 2018.56 

                                                
53 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a  
    svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
54 BARTÁK, Miroslav. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer Česká    
    republika, 2012. ISBN 978-80-7357-984-5. 
55 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
    Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. 
56 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY: Zdravotní pojišťovny [online]. Praha, 2018   
     [cit. 2020-03-30].  
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     Tab. 3.2 Zdravotní pojišťovny v České republice a jednotlivý počet pojištěnců ke konci roku 2018 

Zdravotní pojišťovna Počet pojištěnců 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 5 926 000 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 1 307 000 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 1 244 000 
Oborová zdravotní pojišťovna 731 000 
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 700 000 
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 430 000 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 143 000 

     Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ekonomická analýza zdravotních pojišťoven v ČR 2018, Vlastní zpracování 

 Velká část zdravotnických zařízení má s pojišťovnami uzavřen smluvní vztah o 

úhradě a poskytování zdravotní péče, na jehož základě je pojištěnci dané smluvní 

pojišťovny poskytována péče, bez přímé úhrady tohoto. Tato zařízení tedy čerpají finance 

z veřejných zdrojů na jejichž základě poskytují, nebo by měla poskytovat, bezplatnou 

péči pojištěncům dle zákona o zdravotním pojištění. Vymezení zdravotní péče, která 

spadá do hrazených služeb z tohoto pojištění, lze nalézt v § 13 ZdrPoj. V této souvislosti 

tedy lze hovořit o veřejném zdravotnictví. Zároveň jsou některé služby spadající do 

sektoru zdravotnictví financovány ze zdrojů státního rozpočtu, jako například ochrana 

veřejného zdraví či hygienický dozor.57 

Menší podíl zdravotnických zařízení v České republice spadá do soukromého 

sektoru, kdy je v těchto zařízeních poskytována péče v rámci přímých úhrad pacienta. 

Jsou to zařízení, která buďto spadají zcela mimo sféru veřejného zdravotního pojištění, 

anebo mají smluvní vztah pouze s několika pojišťovnami. Často se jedná o oblasti 

estetické medicíny, laserové operace, zubní specialisty, či jiné oblasti nadstandardní péče, 

které nejsou hrazeny z pojištění, ale také jde o různé ambulantní specialisty či například 

soukromé ambulance fyzioterapie.58   

 

 

                                                
57 JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009.   
    ISBN 978-80-7367-592-9. 
58 JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009.   
    ISBN 978-80-7367-592-9. 
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3.3.1 Vybrané analytické ukazatele  

V rezortu zdravotnictví, ač to možná není na první pohled zřejmé, probíhá značné 

množství finančních prostředků. Celkové výdaje na zdravotní péči se za období roku  

2018 vyšplhaly v České republice na celkovou částku 430,9 mld. Kč. V porovnání 

s předchozím rokem 2017 se částka zvýšila o 43,5 mld. Kč, což představuje největší 

meziroční nárůst od roku 2010, v hodnotě 11,2 %. Celkově byly za sledované období let 

2010 až 2018 vynaloženy v České republice 3,2 biliony Kč.59 

Příčinu skokového nárůstu výdajů na zdravotní péči mezi lety 2017 a 2018 lze 

přisuzovat zejména navýšení poskytnutých prostředků z veřejného zdravotního pojištění, 

a to o 13 %, což představuje nárůst o částku 31, 7 mld. Kč, a také zvýšením výdajů ze 

státního rozpočtu o 10 %, tedy zvýšení o 7, 4 mld. Kč.60 

I přes dlouhodobý rostoucí trend výdajů na zdravotní péči v České republice, lze 

v případě primárního mezinárodního srovnávacího poměrového ukazatele, a sice HDP, 

jehož průběh je představen v Grafu 3.1, pozorovat v období let 2010–2013 stagnaci a 

v roce 2014 dokonce propad o 0,33 %. V následujících letech klesající tendence 

pokračovala až do roku 2016, kdy se podíl výdajů na zdravotní péči na HDP zastavil na 

hodnotě 7,58 %. V tomto období tempo růstu ekonomiky předstihlo růst výdajů v dané 

oblasti. Naopak v období posledních dvou let, tedy 2017 a 2018, tyto výdaje na zdravotní 

péči zaznamenaly rychlejší růst než česká ekonomika, kdy je pozorován meziroční nárůst 

o 0,4 % a byla překonána mez podílu 8 % na HDP. V porovnání s ostatními zeměmi 

Evropské Unie a jejich výdajů na zdravotní péči vztažených k HDP, řadí se Česká 

republika k velmi nízkým příčkám.61  

                                                
59 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 [online]. Praha, 2020 [cit.  
     2020-03-31]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/122362658/26000520.pdf/ce8cd21a- 
     9317-4b04-8e5d-441be5ea0c8b?version=1.1 
60 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 [online]. Praha, 2020 [cit.  
     2020-03-31]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/122362658/26000520.pdf/ce8cd21a- 
     9317-4b04-8e5d-441be5ea0c8b?version=1.1 
61 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 [online]. Praha, 2020 [cit.  
     2020-03-31]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/122362658/26000520.pdf/ce8cd21a- 
     9317-4b04-8e5d-441be5ea0c8b?version=1.1 
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  Graf 3.1 Celkové výdaje na zdravotní péči v ČR 2010–2018 (mld. Kč; podíl na HDP) 

           Zdroj: ČSÚ 2020, Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 

 

Systém financování zdravotnictví v České republice je založen zejména na 

prostředcích z veřejných rozpočtů a z největší části pak z veřejného zdravotního pojištění. 

Mezi lety 2010 až 2018 se pohyboval podíl veřejných zdrojů na úhradách mezi 83 až      

85 %. Dle níže uvedeného Grafu 3.2 lze sledovat, že největší část představuje podíl plateb 

zdravotních pojišťoven z prostředků získaných právě z pojištění, což odpovídá ideologii 

způsobu financování. Ke konci roku 2018 byla účast zdravotních pojišťoven v celkové 

částce úhrad 283,9 mld. Kč, tedy 65,9 % podíl. Následují platby hrazené ze státního 

rozpočtu v tomtéž roce v celkové výši 69,6 mld. Kč, což představuje 16,1 % z celkové 

části. Účast přímých výdajů domácností, jejichž detailní struktura je rozebrána níže, 

doprovázena Grafem 3.3, je pak v obnosu 57, 8 mld. Kč tedy skýtá podíl 13,4 %.62 

 

                                                
62 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 [online]. Praha, 2020 [cit.  
     2020-03-31]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/122362658/26000520.pdf/ce8cd21a- 
     9317-4b04-8e5d-441be5ea0c8b?version=1.1 
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Graf 3.2 Výdaje na zdravotní péči v ČR dle hlavních zdrojů financování, 2014–2018 (mld. Kč; %) 

Zdroj: ČSÚ 2020, Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 

 
Ačkoli je systém financování založen primárně na veřejném zdravotním pojištění, 

které pokrývá velký rozsah hrazené zdravotní péče, náklady na tuto péči se stále zvyšují, 

avšak prostředky vybrané právě z tohoto zákonného pojištění nepostačují k pokrytí 

zvyšujícího se trendu. Z tohoto důvodu lze zaznamenat vzestupný trend přímých úhrad 

pacienta za zdravotní péči i jinde než v soukromých zařízeních.63  

V konkrétních hodnotách tedy za zdravotní péči v roce 2018, činily celkové 

výdaje domácností za tuto oblast 57, 8 mld. Kč, což představuje 13,4 % z celkového 

součtu výdajů za zdravotní péči. Meziročně se za období 2010 až 2018 zvýšily výdaje 

domácností za zdravotní péči o 35 %, přičemž od roku 2016 kontinuálně převyšují mez 

50 mld. Kč. V průběhu zmiňovaného období 2010 až 2018 představovaly celkové výdaje 

českých domácností na zdravotní péči z vlastních prostředků, tedy mimo rámec 

zákonného zdravotního pojištění, 433, 4 mld. Kč, kdy je sledováno průměrné roční tempo 

růstu těchto výdajů 3,9 %. Pokud jde o procentuální podíl, který z celkových výdajů 

domácností připadne na zdravotní péči, představuje tento v průměru 2,3 %. 

Z individuálního hlediska potom přímé výdaje domácností za zdravotní péči pro jednoho 

obyvatele České republiky představují ke konci roku 2018 částku 5,4 tis. Kč.64  

                                                
63 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 [online]. Praha, 2020 [cit.  
     2020-03-31]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/122362658/26000520.pdf/ce8cd21a- 
     9317-4b04-8e5d-441be5ea0c8b?version=1.1 
64 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 [online]. Praha, 2020 [cit.  
     2020-03-31].  
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Vizualizaci trendu celkových výdajů domácností za zdravotní péči v České 

republice za sledované období mezi lety 2010 až 2018 lze pozorovat na Grafu 3.3. 

 

    Graf. 3.3 Celkové výdaje domácností v České republice na zdravotní péči, 2010–2018 (mld. Kč; %) 

         Zdroj: ČSÚ 2020, Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 

 
Co se mezinárodního srovnání výdajů domácností za zdravotní péči týče, řadí se 

Česká republika spíše k nižším pozicím. V roce 2017 nejvyšší úhrady domácností v této 

oblasti pak v hodnotě 41 % obsazuje Lotyšsko a Mexiko. Naopak nejnižší zastoupení 

podílů výdajů domácností na zdravotní péči má Francie se svými 9 %. Česká republika 

se svým procentuálním podílem nachází zhruba v podobných hodnotách jako Švédsko, 

Německo či Kanada.65 

Struktura výdajů domácností za zdravotní péči pak obsahuje v 

dlouhodobě největším zastoupení léčiva, představujících 49 % z těchto celkových 

výdajů, a to buď v podobě doplatků u léků na předpis či úhrady volně prodejných léčiv a 

medikamentů. Dále zde spadají poplatky za pohotovostní ošetření, příplatek u 

stomatologické péče, úhrady za lékařská potvrzení či povinná vstupní vyšetření při 

nástupu do zaměstnání. Také domácnosti platí za nadstandardní výkony, služby a použitý 

                                                
65ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 [online]. Praha, 2020 [cit.  
    2020-03-31]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/122362658/26000520.pdf/ce8cd21a- 
    9317-4b04-8e5d-441be5ea0c8b?version=1.1  
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materiál či estetické operace. Úhrady nad rámec se týkají také dentální hygieny, 

fyzioterapie a ostatních služeb, které nejsou hrazeny z veřejného pojištění.66  

Strukturu výdajů za zdravotní péči hrazených domácnostmi v ČR nad rámec 

veřejného zdravotního pojištění lze vidět v Grafu 3.4.  

Graf 3.4 Struktura výdajů domácností za zdravotní péči v České republice v roce 2018 (mil. Kč; %) 

    Zdroj: ČSÚ 2020, Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 

 
V souhrnu této kapitoly lze konstatovat, že zdravotní péče je z finančního pohledu 

čím dál nákladnější záležitostí. Zároveň jsou také lidé ochotni investovat větší množství 

prostředků ze soukromých zásob, například pro získání kvalitnější či nadstandardní péče, 

anebo preventivních programů, což v současné době dávno není záležitostí nejbohatší 

vrstvy společnosti. Tyto trendy jistě souvisí se zvyšujícím se ekonomickým blahobytem, 

vyššími důchodovými přebytky a v této souvislosti zvyšujícími se nároky na obdrženou 

zdravotní péči. V neposlední řadě se zvyšujícím se věkem dožití obyvatelstva, a tím 

způsobené celkové stárnutí populace, které s sebou nese větší množství různých typů a 

struktury onemocnění, a tím pádem vyšší náklady na péči o tyto osoby. Jak však bylo 

úvodem zmiňováno, Česká republika se v současné době nachází v nouzovém stavu, 

způsobeném novým typem koronaviru SARS-CoV-2. Nouzový stav válcuje do teď 

panující ekonomický rozpuk, a to zcela globálně. V následujících letech budou tedy 

například ve výše uvedených ukazatelích bezesporu trendy naprosto odlišné.  

                                                
66 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 [online]. Praha, 2020 [cit.  
    2020-03-31]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/122362658/26000520.pdf/ce8cd21a- 
    9317-4b04-8e5d-441be5ea0c8b?version=1.1 
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4 Kontraktace a její strategie 
V této kapitole bude pojednáno o vztahu poskytovatele zdravotní péče a zdravotní 

pojišťovny, zejména se zaměřením na problematiku kontraktace těchto subjektů.  

Vztah poskytovatele zdravotní péče a zdravotní pojišťovny z pohledu právního 

rámce, skýtá velké množství vzájemných práv a povinností. Jak již bylo výše uvedeno, 

poskytování bezplatné zdravotní péče pojištěnci, tedy bez přímých úhrad tohoto, není bez 

limitu. Podstatným faktem je, že pokud chce pojištěnec čerpat bezplatnou zdravotní péči, 

nemůže navštívit jakéhokoli poskytovatele zdravotní péče a požadovat ošetření s tím, že 

za něj pojišťovna poskytnutou péči uhradí.  Měl by vybrat právě toho poskytovatele, který 

má uzavřen smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou onoho pacienta. Jedná se o smlouvu 

o poskytování a úhradě hrazených služeb dle § 17 odst. 1 ZdrPoj. Pak lze hovořit o tzv. 

smluvním poskytovateli zdravotních služeb. Dle § 11 odst. 1 písm. b) má „pojištěnec 

právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen 

„poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně a na výběr 

zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele 

může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce“67. Výjimky z této podmínky stanovuje 

zákon v případě, že zdravotní stav pacienta vyžaduje neodkladnou péči, anebo jde o 

pacienty ve výkonu vazby či trestu odnětí svobody apod.6869  

4.1 Rámcová smlouva 

Poskytovatelé zdravotní péče a zdravotní pojišťovny se v procesu jednání o 

individuálním smluvním vztahu řídí zejména zákonem ZdrPoj, a to především tzv. 

rámcovou smlouvou. Tato rámcová smlouva skýtá dá se říci základní předlohu, která 

vymezuje základní práva a povinnosti obou potenciálně zainteresovaných stran ve 

smlouvě o úhradě hrazených služeb, tedy zdravotní pojišťovny na straně jedné a 

poskytovatele zdravotní péče na straně druhé.70  

                                                
67 § 11 odst. 1 písm. b) zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění   
    některých souvisejících zákonů.	 
68 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
    Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. 
69 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících   
    zákonů.	 
70 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
    Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. 
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Rámcová smlouva vzniká na základě tzv. dohodovacího řízení mezi zástupci 

příslušných skupinových smluvních poskytovatelů zastupovaných svými zájmovými 

sdruženími a zástupci svazů zdravotních pojišťoven. Vymezování rámcových smluv tedy 

probíhá v dohodovacím řízení a řídí se především § 17 odst. 2 ZdrPoj. Toto řízení můžou 

svolat zástupci jednotlivých stran, pokud shledají adekvátní čas k projednání nové 

podoby rámcových smluv. Mimo tyto subjekty svěřil zákonodárce tuto pravomoc, 

počínaje 1.9.2015, kdy vešla v platnost tzv. transparenční novela zákon č. 200/2015 Sb., 

také Ministerstvu zdravotnictví. Subjekty, jednající o podobách a obsahu rámcových 

smluv v dohodovacím řízení, jsou dle § 17 odst. 2 ZdrPoj, vázány k dodržení určitých 

minimálních zákonných nároků na obsahovost těchto rámcových smluv. Rámcová 

smlouva tak dle legislativní normy musí za každých okolností nést ujednání zúčastněných 

stran, a to: 

• „způsob provádění úhrady poskytovaných hrazených služeb, 

• práva a povinnosti účastníků smlouvy, pokud nejsou stanoveny zákonem, 

• obecné podmínky kvality a účelnosti poskytování hrazených služeb, 

• podmínky nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, 

• kontrolní mechanismus kvality poskytovaných a hrazených služeb a správnosti 

účtovaných částek, jakož i povinnost vzájemného sdělování údajů nutných ke kontrole 

plnění smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, 

• způsob a důvody ukončení smlouvy, 

• ustanovení o rozhodčím řízení.“7172 

Rámcové smlouvy vzešlé z dohodovacích řízení jsou následně předloženy ke kontrole 

Ministerstvu zdravotnictví, jež má za úkol posoudit správnost z hlediska souladu 

s legislativními předpisy a veřejným zájmem, kterým se v tomto ohledu rozumí zajistit 

kvalitu a zároveň dostupnost hrazených služeb, celkovou fungující a stabilní strukturu 

zdravotnického systému, a to vše s ohledem na finanční možnosti. Po ověření tyto vydá 

jako vyhlášku. Pokud nejsou splněny dané podmínky anebo mezi zúčastněnými subjekty 

nedojde k adekvátní dohodě do šesti měsíců, rozhodující slovo pak může padnout na 

                                                
71 § 17 odst. 2 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých  
     souvisejících zákonů.	 
72 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
    Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. 
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Ministerstvo zdravotnictví. Poslední a zároveň tedy aktuálně platnou, je vyhláška č. 

618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy.73  

Na místě je pak poznámka, že rámcové smlouvy jsou ustanoveny pro každý 

segment poskytovatelů zdravotních služeb (např. praktičtí lékaři, stomatologové, 

ambulance specializované péče atd.) individuálně.  

4.2 Kontraktace zdravotní pojišťovny a poskytovatele zdravotní služby 

4.2.1 Zdravotní pojišťovna v pozici plátce hrazených služeb 

Jak již bylo v minulých kapitolách odkazováno, každý pojištěnec má nárok na 

určité spektrum čerpání zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Aby 

však tuto péči mohl čerpat v souladu s časovou a místní potřebou, je nezbytné, aby byl 

k dispozici adekvátní počet poskytovatelů zdravotní péče, právě konkrétní pojišťovny 

registrovaného, jelikož tato zajišťuje roli plátce hrazených služeb. V tomto smyslu 

vystupuje jedna z hlavních povinností zdravotních pojišťoven, a to zajistit svým 

pojištěncům poskytnutí hrazených služeb v, pokud možno, celém zákonném vymezení. 

Tuto roli je pak daná zdravotní pojišťovna schopna plnit pomocí těch poskytovatelů, se 

kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tito smluvní 

poskytovatelé pak představují tzv. síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny dle 

§ 46 odst. 1 ZdrPoj. Legislativní rámec zákona o veřejném zdravotním pojištění tedy 

každé zdravotní pojišťovně ukládá povinnost vytvořit si takovou vlastní síť smluvních 

poskytovatelů, aby byla schopna svým registrovaným pojištěncům zajistit nárok na 

bezplatnou zdravotní péči v konkrétním vymezeném rozsahu. Jednoduše by tedy měla 

uzavřít smlouvy o poskytování hrazených služeb s dostatečným množstvím 

poskytovatelů, aby byla dodržena jak místní a časová dostupnost dle nařízení vlády č. 

307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, tak zároveň bylo 

zajištěno komplexní odborné spektrum hrazených služeb.7475  

                                                
73§ 17 odst. 2 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých  
    souvisejících zákonů.	 
74SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
    Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7.  
75 § 46 odst. 1 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých  
    souvisejících zákonů.	 
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4.2.2 Předsmluvní stádium 

V souvislosti se sítí smluvních poskytovatelů hrazených služeb dané pojišťovny 

probíhá soutěž o místo v této síti. V českých podmínkách se však nejedná primárně o 

cenovou soutěž, jak by se mohlo zdát. Proces je pro poskytovatele dvoufázovou 

záležitostí. Dle § 46 odst. 2 ZdrPoj je první fáze procesu označována jako výběrové řízení. 

Mimo výjimky, které jsou uvedeny právě v § 46 odst. 2, 3 ZdrPoj, jsou všichni 

potencionální uchazeči povinni před uzavřením smlouvy o poskytovaní hrazených služeb 

se zdravotní pojišťovnou tímto výběrovým řízením projít. Výběrové řízení dle § 47 odst. 

1 ZdrPoj vyhlašuje místně příslušný krajský úřad, nebo Magistrát hlavního města Prahy, 

pokud se jedná o území hlavního města Prahy, přičemž místní příslušnost vychází z místa 

poskytování zdravotnických služeb. V případě, že poskytovatel hodlá poskytovat péči ve 

více krajích, musí absolvovat výběrová řízení pro každý z těchto zvlášť. Bohužel pro 

poskytovatele však takové úspěšně absolvované výběrové řízení nutně neznamená 

uzavření smlouvy s pojišťovnou. Kladný výsledek toto právo poskytovateli nezakládá. 

Zároveň pojišťovna při rozhodovacím procesu, zda konkrétního úspěšného poskytovatele 

vybere pro spolupráci, či nikoliv, což představuje druhou fází procesu o získávání pozice 

ve smluvní síti, není nijak vázána. Naopak pokud má zdravotní pojišťovna v úmyslu 

konkrétního poskytovatele do své sítě smluvních poskytovatelů hrazené péče nově 

zařadit, smí uzavřít smlouvu pouze s tím, který byl v konsensu proběhlého výběrového 

řízení doporučen. Výjimku z pohledu povinnosti kontraktace pro ZP vymezuje 

transparenční novela, a to buďto v případě převedení práv z poskytovatele, který 

disponoval oprávněním, požádal o jeho odnětí a toto oprávnění, včetně všech 

majetkových práv, bylo převedeno na poskytovatele nového. Druhý případ představuje 

pokračování poskytování zdravotních služeb po zemřelém, za předpokladu splnění 

příslušných podmínek.767778  

Otázkou zůstává, do jaké míry je institut výběrového řízení vůbec přínosný 

s ohledem na fakt, že poskytovateli nevzniká automatický nárok na uzavření smlouvy se 

ZP a zároveň se v tomto ani nejedná o ceně, jako v klasických soutěžích, jelikož tato je 

pak stanovena úhradovou vyhláškou.  

                                                
76 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
    Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. 
77§ 46 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých  
    souvisejících zákonů.	 
78 Zákon č. 200/2015 Sb. 
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4.2.3 Smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb 

Pokud konkrétní nový poskytovatel úspěšně absolvoval výběrové řízení a byl 

komisí tohoto doporučen, a v návaznosti uspěl také v rozhodovacím řízení zdravotní 

pojišťovny, která jej chce zařadit do své sítě poskytovatelů, lze přejít k procesu uzavření 

smlouvy. Za zmínku jistě stojí, že tato smlouva je uzavírána s každou z pojišťoven 

individuálně, a zároveň fakt existence smluvního vztahu s jednou ZP nijak nezaručuje 

poskytovateli jistotu uzavření smluv s ostatními ZP. V procesu sjednávání smlouvy o 

poskytování a úhradě hrazených služeb jsou tyto uzavírány dle aktuálně vyhláškou určené 

rámcové smlouvy pro ten který segment zdravotních služeb. Pokud poskytovatel 

zdravotní péče spadá poskytovanými službami do různých segmentů, uzavírá s tímto 

pojišťovna několik individuálních smluv. V jednotlivých případech se strany od rámcové 

smlouvy mohou ve sjednávaných smlouvách odchýlit, jestliže je takové odchýlení dle 

obsahu ustanovení přípustné. Dle vyhlášky č. 618/2006 Sb. je stanoven minimální 

obvyklý obsah smluvních ujednání na: 

• Předmět smlouvy – úprava vztahů a podmínek mezi ZP a poskytovatelem, 

• Práva a povinnosti smluvních stran – zde je vymezen druh, obor a rozsah služeb, jež 

je poskytovatel schopen a oprávněn poskytovat. Povinnost sjednaného pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou pacientovi v průběhu poskytování hrazené péče, 

dále jsou zde určeny kvalitativní podmínky poskytované péče, technická a personální 

vybavenost a další, 

• Způsob úhrady poskytované zdravotní péče – určení způsobu úhrady hrazených 

služeb, hodnoty bodu, regulační omezení, co se objemu týče, metodika a pravidla pro 

účtování poskytnutých služeb, 

• Podmínky nezbytné ke kontrole plnění smlouvy, oprávněnost a správnost účtovaných 

sum, 

• Rozsah a způsob vzájemného sdělování údajů sloužících ke kontrole, zda dochází 

k plnění smlouvy, 

• Řešení sporů – podmínky pro smírčí jednání či ustanovení rozhodčí doložky,  

• Doba účinnosti smlouvy – zde je zároveň vymezen způsob a důvody k ukončení 

smluvního vztahu, 

• Akceptace a dodržování dohodnutého postupu při manipulaci s doklady, 
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• Závěrečná ustanovení – běžná ustanovení o tom, kdy byla smlouva uzavřena případně 

možnosti provedení změny skrze dodatky apod.7980  

Mimo tato základní ujednání v souvislosti s poskytováním hrazené péče 

smluvnímu poskytovateli vyplývají mnohé další zákonem stanovené povinnosti. Jednak 

dle § 48 odst. 1 ZdravSl poskytovatel neodmítne poskytnout pojištěnci péči mimo důvody 

stanovené zákonem. Dále by měl tento dodržovat zásady a nepodmiňovat právo pacienta 

svobodně vybrat poskytovatele, a to v podobě přijatých sponzorských darů či vybrání 

přímé finanční úhrady, pokud taková neplyne ze zákonných předpisů. Z logiky věci je 

pak jasné, jelikož je stále uvažována síť smluvních poskytovatelů, že ten který 

poskytovatel má smluvní vztah s jednou až sedmi zdravotními pojišťovnami na území 

České republiky, v libovolné kombinaci. Poskytovatel by pak neměl podmínit poskytnutí 

péče pacientovi např. při zaslíbení změny pojišťovny registrovaného. Také mu v této 

souvislosti náleží povinnost neupřednostnit či nezvýhodnit pojištěnce konkrétní jedné či 

více pojišťoven na úkor pojištěnců ostatních ZP. Toto pravidlo je platné stejně tak i pro 

stranu pojišťovny, kdy tato nesmí požadovat upřednostnění svých pojištěnců v péči 

daného poskytovatele před pojištěnci ostatních ZP.81  

Za zajímavost u těchto sjednávaných smluv lze považovat fakt, že tyto smlouvy 

v základní podobě přímo neobsahují konkrétní úhrady za poskytnutou péči, přestože jsou 

v nich, jak je výše uvedeno, upraveny principy, podmínky a způsob úhrad. Obvykle 

obsahují dohodu o tom, že výše a konkrétní způsob úhrad bude pro každý kalendářní rok 

upraven a uzavřen zvlášť v tzv. úhradových dodatcích. Problematika výše úhrad totiž 

vychází zejména ze dvou podzákonných právních předpisů. Jedním z těchto je úhradová 

vyhláška, která je sjednávána pro každý následující kalendářní rok nově a je výsledkem 

dohodovacího řízení mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a ostatních ZP a 

příslušných profesních sdružení poskytovatelů a zástupců smluvních poskytovatelů dle   

§ 17 odst. 5 ZdrPoj. Tuto vyhlášku pak schvaluje a vydává Ministerstvo zdravotnictví. 

Dalším předpisem ovlivňující úhrady pro jednotlivé kalendářní roky je seznam 

                                                
79 Vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy. 
80 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
    Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. 
81 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
    Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. 
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zdravotních výkonu s bodovými hodnotami a pravidly pro jejich vykazování, 

stanovovaný taktéž vyhláškou Ministerstva zdravotnictví dle § 17 odst. 4 ZdrPoj.8283 

Sjednávané smlouvy se pak liší pro lékařské profese a nelékařská zdravotnická 

povolání, kterými jsou např. fyzioterapeut, ergoterapeut a další dle zákona č. 96/2004 Sb., 

a to i z pohledu vykonávané péče, kterou jim odbornost dovoluje poskytovat. Odbornost 

je pak dána jednak vysokou školou a dále specializovanými akreditovanými kurzy. Dle 

těchto má pak poskytovatel nárok na smluvní sjednání výkonů, které bude poskytovat. 

Není totiž automatické, že ten který poskytovatel bude vykonávat celé spektrum služeb 

spadající právě do jeho segmentu. Toto je podmíněno právě např. kurzy. Na základě 

těchto kompetencí pak nasmlouvá péči v rámci jednotlivých výkonů, které jsou 

specifikovány právě ve vyhláškou stanoveném seznamu výkonů.  

4.3 Situace na poli kontraktace 

Pro začátek podnikání ve zdravotnictví, ať už je subjektem poskytovatele 

zdravotní péče nemocnice, lékař či soukromá ambulance nelékařského zdravotnického 

pracovníka, je v českých podmínkách lze říci nezbytné, aby tento poskytovatel byl 

schopen poskytovat zdravotní péči bezplatně. Toho je tedy možné docílit pouze za 

předpokladu uzavření smlouvy o poskytování hrazené péče s pojišťovnou. Jinak by byl 

nucen fungovat pouze na základě přímých úhrad pacientů, což v českém systému moc 

dobře nelze, s ohledem na fakt, že si běžný pacient musí dle zákona hradit zdravotní 

pojištění, a navíc by měl hradit každé kompletní ošetření.  

Na základě výše uvedených informací o procesech, vedoucích k získání smlouvy 

se zdravotní pojišťovnou, se může zdát, že nejde o složitý proces. Na první pohled se lze 

jednoduše domnívat, že pokud je poskytovatel vzdělán na adekvátní požadované úrovni, 

je schopen zajistit dostatečné personální a technické vybavení svého zdravotnického 

zařízení, má ty nejlepší předpoklady k získání takové smlouvy. Ve skutečnosti je však 

opak pravdou.  

                                                
82 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
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83 § 17 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých  
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4.3.1 Žádoucí postup uzavírání smluv s novými poskytovateli 

Na základě rámce, který stanovuje zákon, by představa uzavírání smluv s novými 

poskytovateli byla jednoduchá. Zdravotní pojišťovny by zajišťovaly jednu ze svých 

hlavních úloh, tedy zajištění dostatečné, místní a včasné péče svým registrovaným 

pojištěncům. V této souvislosti by pojišťovna uzavřela smlouvu se všemi poskytovateli, 

kteří byli doporučeni ve výběrovém řízení. V případě dispozice většího počtu 

doporučených poskytovatelů v rámci určitého území by pak bylo vybráno dle ceny a 

kvality tohoto. Do sítě poskytovatelů by tedy na základě férové soutěže byli zařazeni ti, 

kteří by obstáli jako nejlevnější a nejlepší z těchto. Pak by nastala ideální situace, kdy 

vystudovaný mladý lékař po získání adekvátní praxe, může jít do svého města, kde si 

otevře vlastní ambulanci a může začít léčit tamní spoluobčany bez nesmyslných 

byrokratických bariér. Smlouva by mu pak ze strany pojišťovny byla odepřena pouze za 

předpokladu, že by byl tento lékař neschopný či nadmíru předražený.84   

4.3.2 Skutečný postup uzavírání smluv s novými poskytovateli 

Praktické postupy se bohužel často liší od žádoucích. Jak již bylo popsáno, pro 

získání smlouvy o poskytování hrazené péče musí nový poskytovatel nejprve úspěšně 

pokořit krajskou komisi ve výběrovém řízení. Tato je složena ze čtyř členů dle § 48 odst. 

1 ZdrPoj, které představují zástupce krajského úřadu nebo Ministerstva zdravotnictví, 

zástupce příslušné komory nebo profesní organizace, není-li žádná komora příslušná, 

zástupce příslušné zdravotní pojišťovny, a nakonec odborník pro zdravotní služby, jež 

mají být uchazečem poskytovány nebo zástupce odborné veřejnosti. Tato komise v praxi 

rozhoduje dle ne zcela adekvátně vymezených kritérií § 51 odst. 1, 2 ZdrPoj. Velkým 

mínusem pro uchazeče je nemožnost odvolání proti nedoporučení této komise. V běžné 

praxi pak lze sledovat, že v této komisi zasedá např. zaujatý člen odborné veřejnosti, který 

sám vlastní konkurenční zařízení v daném místě, a proto zkrátka uchazeče nedoporučí.85  

Přestože uchazeč výběrovým řízení projde úspěšně, tedy s doporučením, velmi 

často se pak v další fázi setká s vyjádřením pojišťovny, že v daném regionu je dostatečné 

                                                
84 DOSTÁL, Ondřej. Platforma zdravotních pojištěnců ČR: Ústavní stížnost: Kdo si smí otevřít ordinaci   
     a léčit na pojišťovnu [online]. 16.8.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z:  
     http://www.zdravotnipojistenci.cz/ustavni-stiznost/obsah-stiznosti/ustavni-stiznost-kdo-si-smi-otevrit- 
     ordinaci-a-lecit-na-pojistovnu/ 
85 DOSTÁL, Ondřej. Platforma zdravotních pojištěnců ČR: Ústavní stížnost: Kdo si smí otevřít ordinaci   
     a léčit na pojišťovnu [online]. 16.8.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z:  
     http://www.zdravotnipojistenci.cz/ustavni-stiznost/obsah-stiznosti/ustavni-stiznost-kdo-si-smi-otevrit- 
     ordinaci-a-lecit-na-pojistovnu 
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množství poskytovatelů zdravotní péče, tedy dalších není potřeba. Ani v tomto bodě se 

ucházející se poskytovatel nemá kam odvolat. Stále častěji se pak lze setkat s názorem, 

že rozhodování pojišťoven o tom, s kým bude smlouva uzavřena, je korupční záležitostí. 

Mladí zdravotničtí pracovníci, ať už lékaři či nelékařská zdravotnická povolání, mají, co 

se vlastního podnikání týče, budoucnost v českých podmínkách velmi nejistou. Z tohoto 

důvodu se často rozhodnou pro odchod do zahraničí, kde jsou podmínky a finanční 

zázemí rovnější, anebo kupují zavedené praxe od starších kolegů, což je ovšem vysoce 

nákladná záležitost šplhající do milionů korun.86  

Při pozorování aktuálního stavu je znatelná značně nevyrovnaná síť smluvních 

poskytovatelů ZP, co se místní příslušnosti týče. Nadbytek smluvních poskytovatelů 

různého typu, ať jde o nemocnice či soukromé kliniky, lze evidovat ve větších městech, 

zejména pak v Praze nebo Brně. Naopak v menších lokalitách je síť zdravotnických 

zařízení slabá a často se lze setkávat i s odsmluvňováním důležitých nemocničních 

oddělení. Nastává pak situace, že na jedné straně ZP nepřijmou do své sítě nové, kvalitní 

a cenově dostupné poskytovatele s odůvodněním nadbytečnosti, naopak na straně druhé 

plyne nadměrné množství financí na předražené výkony u jiných poskytovatelů. Na tento 

fakt dlouhodobě upozorňují dokonce ředitelé státních nemocnic Ministerstvo 

zdravotnictví, což je zarážející samo o sobě.87  

                                                
86 DOSTÁL, Ondřej. Platforma zdravotních pojištěnců ČR: Ústavní stížnost: Kdo si smí otevřít ordinaci   
     a léčit na pojišťovnu [online].  
87  DOSTÁL, Ondřej. Platforma zdravotních pojištěnců ČR: Ústavní stížnost: Kdo si smí otevřít ordinaci   
     a léčit na pojišťovnu [online]. 16.8.2019 [cit. 2020-04-09]. Dostupné z:  
     http://www.zdravotnipojistenci.cz/ustavni-stiznost/obsah-stiznosti/ustavni-stiznost-kdo-si-smi-otevrit- 
     ordinaci-a-lecit-na-pojistovnu 
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5 Problematika redistribuce prostředků 
Z předešlých kapitol je již známo, že finance do českého systému financování 

zdravotnictví, putují z několika různých zdrojů, a to z povinného veřejného zdravotního 

pojištění dle ZdrPoj, dále ze státního a dalších rozpočtů, také je část hrazena přímými 

platbami pacientů z vlastních zdrojů a dalšími. V této kapitole budou nastíněny konkrétní 

toky financí plynoucí do zdravotnictví v České republice a u vybraných také nakládání 

s nimi.  

5.1 Finanční toky ve zdravotnictví 

Dle metodiky mezinárodního manuálu SHA 2011 (A System of Health Accounts) 

ke zdravotnickým účtům, jsou definovány tři hlavní skupiny zdrojů financování zdravotní 

péče. Těmito jsou: 

1. veřejné zdroje, 

2. soukromé zdroje bez přímých plateb domácností, 

3. přímé platby domácností.88 

Do první kategorie, tedy veřejných zdrojů, spadají zejména prostředky, které jsou 

získávány z veřejného zdravotního pojištění. Další část balíčku veřejných zdrojů financí 

představují prostředky z veřejných rozpočtů, kterými jsou jednak státní rozpočet, 

především z rozpočtů Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí a 

dále z místních zdrojů, které představují zejména krajské rozpočty.89  

Druhá kategorie, tedy soukromé zdroje bez přímých plateb domácností, je složena 

z dobrovolných plateb za péči neziskových institucí, závodní preventivní péče anebo 

soukromé zdravotní pojištění, které si občané mohou sjednat k pokrytí péče, která je nad 

rámec hrazené péče z veřejného zdravotního pojištění, jež je hrazeno povinně.90  

Ve třetí kategorii, tedy přímých plateb domácností, pak lze nalézt přímé výdaje 

příjemců zdravotní péče, tedy pacientů, případně spoluúčast těchto. Do této kategorie 

                                                
88 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 [online]. Praha, 2020 [cit.  
    2020-03-31]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/122362658/26000520.pdf/ce8cd21a- 
    9317-4b04-8e5d-441be5ea0c8b?version=1.1 
89 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 [online]. Praha, 2020 [cit.  
    2020-03-31]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/122362658/26000520.pdf/ce8cd21a- 
    9317-4b04-8e5d-441be5ea0c8b?version=1.1 
90 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 [online]. Praha, 2020 [cit.  
    2020-03-31]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/122362658/26000520.pdf/ce8cd21a- 
    9317-4b04-8e5d-441be5ea0c8b?version=1.1 
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spadají také tzv. regulační poplatky, které vešly v platnost 1.1.2008. Regulační poplatky 

pak byly hrazeny v podobě: 30 Kč při návštěvě lékaře (praktického, ambulantního, 

zubního), 30 Kč za každou položku na předpis léčivých přípravků, 60 Kč za den v případě 

pobytu v nemocničním zařízení a nakonec 90 Kč v případě návštěvy pohotovostní služby. 

Tyto poplatky byly předmětem mnohých politických rozepří a většina z těchto byla 

zrušena. Nakonec v současné době zůstává pouze poplatek za pohotovostní ošetření 

v částce 90 Kč.9192  

Rozdělení jednotlivých zdrojů včetně podkategorií, společně s celkovými 

vynaloženými obnosy za období roku 2010 a 2014 až 2018, lze sledovat v Tab. 5.1. 

Z dlouhodobého hlediska lze hodnotit, že rozhodně největší obnos financí je získáván 

z oblasti veřejných zdrojů, a to konkrétně z veřejného zdravotního pojištění. Následuje 

státní rozpočet a přímé platby domácností, které jsou možná překvapivě na velmi 

podobných hodnotách, i co se rostoucího trendu týče. Za zmínku jistě stojí, že finance, 

plynoucí ze státních, krajských a obecních rozpočtů, po přerozdělení, kromě částí, jež 

jsou určeny pro úhrady správy systému, putují pouze do státních a krajských zařízení, 

zejména pak do nemocnic. Soukromé, tedy nestátní praxe z tohoto zdroje nečerpají. 

Procentuální účast hlavních kategorií již byla představena v Grafu 3.2 ve třetí kapitole. 

V rámci EU je podíl financování veřejnými zdroji v České republice v porovnání 

s ostatními státy na poměrně vysoké úrovni. Konkrétně byl tento podíl v roce 2017 

hodnocen jako sedmý nejvyšší ze zemí EU.93 

                                                
91 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 [online]. Praha, 2020 [cit.  
    2020-03-31]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/122362658/26000520.pdf/ce8cd21a- 
    9317-4b04-8e5d-441be5ea0c8b?version=1.1 
92 JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009.   
    ISBN 978-80-7367-592-9. 
93 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 [online]. Praha, 2020 [cit.  
    2020-03-31]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/122362658/26000520.pdf/ce8cd21a- 
    9317-4b04-8e5d-441be5ea0c8b?version=1.1 
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Tab. 5.1 Výdaje na zdravotní péči v ČR dle zdrojů financování 2010, 2014–2018 (mil. Kč) 

     Zdroj: ČSÚ 2020, Zdravotnické účty ČR 2010–2018 

Z dlouhodobého hlediska je pozorovatelný stoupající trend celkových výdajů 

z veřejných zdrojů. Za rok 2018 z této oblasti putovala částka v celkové výši 361,9 mld. 

Kč, což představuje meziroční nárůst o 12,4 %. V průběhu posledních pěti let 

sledovaného období, tedy mezi lety 2014–2018, bylo z veřejných rozpočtů vydáno 1,6 

bilionu Kč za zdravotní péči, což v přepočtu na obyvatele představuje za rok 2018 34,1 

tis. Kč za tohoto.94  

V Obr. 5.1 je prezentováno schéma hlavních toků financí v oblasti zdravotnictví. 

Jak již bylo řečeno, hlavním zdrojem financí v rezortu zdravotnictví je veřejné zdravotní 

pojištění. Dá se říct, že se jedná o jistou formu daně, která je uvalená na mzdu/plat 

pojištěnců, přičemž se zaměstnavatel částečné podílí na úhradě této. Další položkou je 

příjem ze státního rozpočtu, který je taktéž založen primárně na výběru daní obyvatel. 

Částka státního rozpočtu v tabulce nezahrnuje investiční výdaje na nákup a modernizaci 

technologického vybavení či rekonstrukci ZZ, vývoj a výzkum ani vzdělávání, což jsou 

položky zdravotnictví taktéž financovány státním rozpočtem. Částka 69,5 mld. Kč zde 

představuje příspěvek státního rozpočtu do systému veřejného zdravotního pojištění, tedy 

v podobě úhrad za státní pojištěnce zdravotním pojišťovnám. Třetí kategorie, tedy přímé 

platby domácností, které představují platby jak jednotlivých občanů, tak zároveň firem. 

Tato část přímých prostředků je obvykle spotřebována na úhradu zdravotnických 

                                                
94 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 [online]. Praha, 2020 [cit.  
    2020-03-31]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/122362658/26000520.pdf/ce8cd21a- 
    9317-4b04-8e5d-441be5ea0c8b?version=1.1 
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pomůcek, léků, plat lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, energie a další služby a 

statky, které patří do koncepce zdravotní péče.95 

 

Obr. 5.1 Schéma finančních toků ve zdravotnictví ČR 

 
          Zdroj: WHO Health Care Systems in Transition Czech Republic, 2005 

 

Mimo toto obecné schéma subjektů na poli trhu zdravotnictví v českém prostředí 

působí řada zájmových skupin, které jsou schopny toky financí značnou měrou ovlivnit. 

Největší takovou skupinou jsou farmaceutické firmy. Farmaceutické firmy jsou 

                                                
95 Projekt Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictví v České republice: Zpráva o stavu, vývoji a  
   výhledu zdravotnictví v ČR : zdravotnictví v číslech a názorech. Praha, 2008. ISBN 978-80-85047-35-6. 
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dlouhodobě na výslunní v žebříčcích srovnání odvětví s největším rozkvětem a jejich 

lobby je dlouhodobě nechvalně proslulé svými praktikami. Tyto mají s cílem neustálého 

zvyšování zisku podstatný zájem na rozšiřování zdravotní péče a v souvislosti s tímto 

také sítě zdravotnických zařízení. Bohužel společným zájmem nebývá pacient, ale 

finanční hodnota výstupu. 

5.2 Úhrady ze státního rozpočtu 

Jak je z Tab. 5.1 a také výše uvedeného schématu patrné, do systému zdravotnictví 

plynou mimo jiné finanční prostředky také ze státního rozpočtu, tedy skrze Ministerstvo 

financí. Tyto vynaložené prostředky představují z části úhrady, které jsou ze státního 

rozpočtu hrazeny zdravotním pojišťovnám za skupinu tzv. státních pojištěnců. Těmi to 

jsou např. senioři, studenti, nezaopatřené děti, uchazeči o zaměstnání a další dle § 7 

ZdrPoj. Tento typ úhrady je označován jako platba státu do systému veřejného 

zdravotního pojištění. Za rok 2020 je rozpočtováno na jednoho státního pojištěnce 1067 

Kč na měsíc. Tato částka představuje 13,5 % podíl z vyměřovacího základu 7 903 Kč 

měsíčně, stanoveného dle § 3c odst. 1 ZPZP. Vyměřovací základ je vládou prakticky 

každý rok přizpůsobován aktuálním podmínkám, zejména je přihlíženo k vývoji 

průměrné mzdy dle ČSÚ, možnostem státního rozpočtu a finanční bilance veřejného 

zdravotního pojištění. Tato aktualizace je upravena § 3c odst. 2 ZPZP, kdy musí být 

vydáno nařízení do 30. června kalendářního roku a v platnost vejde k 1. lednu 

následujícího roku. V roce 2019 se představoval objem financí putující do zdravotnictví 

ze státního rozpočtu za státní pojištěnce v celkové částce 73,3 mld. Kč.969798 

Z důvodu probíhající pandemie v rámci onemocnění COVID-19, bylo vládou    

20. dubna schváleno navýšení plateb za státní pojištěnce, a to o 500 Kč od 1. června 2020 

a o dalších 200 Kč od 1. ledna 2021. Tímto zásahem chce poskytnout podporu 

zdravotnictví a stimulaci k udržení kvality poskytované péče. V neposlední řadě je cílem 

také zmírnit dopady této pandemie. Návrh bude projednán sněmovnou.99   

                                                
96 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Státní rozpočet 2019 v kostce: informační příručka Ministerstva   
    financí České republiky. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2019. ISBN 978-80-7586-025-5. 
97§ 7 zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých   
     souvisejících  zákonů.	 
98 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.	 
99 ČESKÉ NOVINY: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zvyseni-plateb-za-statni-pojistence-vlada- 
    schvalila/1881316 [online]. 2020 [cit. 2020-04-20]. ISSN 1213-5003. Dostupné z:  
    https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zvyseni-plateb-za-statni-pojistence-vlada-schvalila/1881316 
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Co se přímého financování týče, jdou finance ze státního rozpočtu také na podporu 

zařízení dlouhodobé sociálně–zdravotní péče (domovy pro seniory, se zvláštním 

režimem, pro zdravotně postižené či týdenní stacionáře. Dále je stáním rozpočtem 

financována zejména dlouhodobá lůžková péče nebo peněžité dávky, především o osoby 

zdravotně postižené. Také je z tohoto zdroje hrazena správa rezortu zdravotnictví, tzv. 

provoz MZ, SZÚ, Státního ústavu pro kontrolu léčit a také ÚZIS. Dále jsou financovány 

hygienické stanice a státní zdravotnická zařízení, např. státem zřizované nemocnice a 

další. V neposlední řadě vývoj a výzkum, technologické vybavení a vzdělávání.100  

5.3 Přerozdělení prostředků – zdravotní pojišťovny 

Nejdůležitějším hráčem v systému financování zdravotní péče v České republice 

jsou zdravotní pojišťovny, které skrze veřejné zdravotní pojištění fungují, jak je již známo 

z předchozích kapitol, především jako plátci zdravotní péče poskytovatelům.  

Úhradou pojistného je tvořen fond zdravotního pojištění. Tento fond je 

soustřeďován na zvláštním účtu lze říci centrální pojišťovny, jediné zřízené dle ZVZP, 

kterou je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Této, dle zákona č. 592/1992 Sb., o 

pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen „ZPZP“), náleží jak zřízení 

zvláštního účtu, tak jeho správa, přičemž je tento veden odděleně od ostatních fondů a 

účtů VZP ČR. Zvláštní účet slouží mimo jiné k přerozdělování pojistného. Předmětem 

přerozdělování se dle § 20 odst. 2 ZPZP rozumí pojistné, které je vybráno všemi 

zdravotními pojišťovnami a příjmy zvláštního účtu, což jsou úhrady státu za pojištěnce, 

za které je stát plátcem, připsané úroky a další plnění dle ZPZP. Pravidla pro hospodaření 

s tímto zvláštním účtem jsou stanovena zvláštní vyhláškou, aktuálně se jedná o Vyhlášku 

č. 469/2017 Sb.101  

Prostředky na zvláštním účtu jsou určeny k úhradám zdravotní péče, která je 

částečně či plně hrazena ze zdravotního pojištění právě na základě redistribuce 

pojistného. Zkrátka tedy VZP ČR vybere pojistné za všechny pojištěnce a rozdělí, anebo 

by alespoň měla, dle daných pravidel mezi ostatní pojišťovny. Při přerozdělení by mělo 

být dbáno na jakousi spravedlnost, tedy předejít zlepšení pozice některé pojišťovny 

v důsledku kumulace výhodných pojištěnců. Výhodnými pojištěnci je myšlena buďto 

movitá klientela, která znamená vysoké pojistné příjmy, anebo nákladní pojištěnci 

                                                
100 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Čechy stojí zdraví stále více [online]. 2020 [cit. 2020-04-18].  
       Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cechy-stoji-zdravi-stale-vice 
101 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění  
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z pohledu nákladovosti za léčbu těchto. Měl by tedy být zachován solidární princip 

rovného přístupu jak k chudým či bohatým a zdravým nebo nemocným.102  

S ohledem na dodržení solidarity je přerozdělení prováděno dle § 20 odst. 4, 5 

ZPZP dvěma mechanismy, a to dle nákladových indexů věkových a farmaceuticko-

nákladových skupin a dle zvlášť nákladných hrazených služeb. Tento mechanismus je 

účinný od 1.1. 2018 a má sloužit k zajištění solidarity jak na straně příjmů, tak na straně 

výdajů a nazývá se tzv. PCG přerozdělování. Změna byla cílena zejména na chronické 

pacienty, kteří v předešlé úpravě nebyli dostatečně v systému úhrad zohledněni. 

Redistribuce dle indexů je přepočtena a celková částka je oznámena zdravotní pojišťovně 

Správcem zvláštního účtu vždy do patnáctého dne kalendářního měsíce.103  

V rámci prvního mechanismu, nákladových indexů věkových skupin je celkem 19 

kategorií pro obě pohlaví, celkem tedy 38. Tyto jsou rozděleny ve zvláštní skupině od 

narození do 1 roku života, dále do 5 let, 5 až 10 let a dále po pěti letech až do kategorie 

85 a více, která není dále členěna. Každá skupina má pak příslušnou průměrnou 

nákladovost. Do farmaceuticko-nákladových skupin, kterých je 25, jsou zařazeni 

pojištěnci s onemocněním v chronickém stadiu dle spotřeby léčivých přípravků. Všechny 

skupiny jsou pak přepočteny na základě zákonem stanoveného indexu, včetně jejich 

kombinace. Na základě této skladby pojištěnců jsou přepočteny adekvátní finanční 

prostředky, které jsou dané pojišťovně přiděleny k hospodaření, tedy redistribuovány 

z celkového balíčku obnosu pojistného.104105 

Další, zvlášť hrazenou kategorii, představují nákladné hrazené služby. Tuto 

představuje obzvlášť nákladná zdravotní péče, kdy částka uhrazená za jednoho pojištěnce 

konkrétní pojišťovnou překročila za jeden kalendářní rok součet příjmu ZP za tohoto dle 

indexů a tzv. zajišťovací konstanty. Zajišťovací konstanta stanovuje hranici nákladů na 

pojištěnce, kdy překročení těchto jsou pojišťovnám hrazeny prostředky právě dle 

přerozdělení nákladných hrazených služeb, které podléhají speciálním pravidlům. Za 

nákladnou hrazenou péči je dle ZPZP považován patnáctinásobek průměrných nákladů 

                                                
102 JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009.  
103VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY: Splatnost a přerozdělování   
     pojistného [online]. [cit. 2020-04-13]. Dostupné z: https://www.vzp.cz/platci/informace/stat/splatnost- 
     a-prerozdelovani-pojistneho 
104 § 20 odst. 4,5 zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění  
105 JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009.   
      ISBN 978-80-7367-592-9. 
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na jednoho pojištěnce v rámci posledního účetně uzavřeného kalendářního roku. Zvlášť 

nákladnou péči mohou reprezentovat např. nové medicínsko-technologické postupy při 

operačních výkonech, genová diagnostika a další.106107  

Obdobím pro redistribuci je jeden kalendářní rok, přičemž pojišťovny získávají 

dle pravidel určité měsíční zálohy dle indexů. Obnos vyčleněný k přerozdělení 

přerozděluje správce zvláštního účtu mezi ZP na základě proměnlivých parametrů 

přerozdělování, což jsou nastavitelné parametry a vypočítané parametry. Nastavitelné 

parametry představují farmaceuticko-nákladové skupiny dále členěné a kombinované 

s věkovými skupinami, včetně korekcí, a dále koeficient pro výpočet zajišťovací 

konstanty, který určuje objem financí, které budou redistribuovány v rámci nákladných 

hrazených služeb, a dále hranice spotřeby léčiv. Vypočítané parametry pak představují 

nákladové indexy věkových a farmaceuticko-nákladových skupin, korekce pro souběh 

skupin a zajišťovací konstanta. ZPZP upravuje přesnou metodiku pro přepočet v rámci 

redistribuce prostředků.108  

Jednotlivé pojišťovny odesílají MZ vždy do 31. července v anonymizované 

podobě údaje za předešlý kalendářní rok, na základě kterých MZ do 15. září přepočte a 

odešle Dozorčímu orgánu a ZP vypočítané parametry redistribuce, které budou užity pro 

následující období. Stejné časové období platí pro MZ vůči zaslání Dozorčímu orgánu a 

ZP údaje použité pro vypočítané parametry, bez uvedení příslušnosti pojištěnců k ZP.109 

5.3.1 Dozor nad přerozdělením 

Jak bývá zvykem, i u hospodaření a přerozdělování prostředků zvláštního účtu je 

stanoven Dozorčí orgán. Jeho členy jsou: 

a) „1 zástupce jmenovaný Ministrem financí, 

b) 1 zástupce jmenovaný Ministrem zdravotnictví, 

c) 1 zástupce jmenovaný Ministrem práce a sociálních věcí, 

d) 1 zástupce jmenovaný VZP ČR, 

e) 1 zástupce z každé ZP pověřený ZP, kterou v Dozorčím orgánu zastupuje.“110 

                                                
106 § 20, 21a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
107 JANEČKOVÁ, Hana a Helena HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009.   
       ISBN 978-80-7367-592-9. 
108 § 20a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
109 § 20c zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
110 § 21d odst. 1 zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
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Každý z uvedených disponuje jedním hlasem, přičemž členové Dozorčího orgánu 

uvedení v posledním bodě, tedy zástupci jednotlivých ZP, mají dohromady jeden hlas. 

Dozorčí orgán provádí kontrolu údajů poskytovaných ZP, pokud ZP neposkytne kýženou 

součinnost, podává tento MZ podnět ke kontrole. Zároveň podává MZ kontrolní 

protokoly o provedených kontrolách. Pokud jsou MZ zjištěny chyby ve sdělených údajích 

přepočtů, na základě kterých byla vypočtena vyšší částka pro přerozdělení, sdělí MZ tuto 

skutečnost Správci zvláštního účtu, který tento rozdíl vypořádá v následujícím měsíci 

v podobě upravené přerozdělené částky.111  

5.4 Úhrada poskytnuté zdravotní péče  

Úhradu poskytnuté zdravotní péče poskytovatelům této péče je možné provést 

několika způsoby. Těmito jsou: 

1. úhrada zdravotní pojišťovnou z veřejného zdravotního pojištění, na základě 

smluvního vztahu mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotní péče, 

tzv. smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb, tento případ se vyskytuje 

nejčastěji, 

2. úhrada zdravotní pojišťovnou bez vzájemného kontraktu s poskytovatelem, a to 

v případě dohody mezi ZP a poskytovatelem o poskytnutí dohodnuté služby 

konkrétnímu pacientovi, 

3. přímá platba pacienta v případě, že je mu služba hrazená z veřejného zdravotního 

pojištění poskytována takovým poskytovatelem, který nemá smluvní vztah 

s pojišťovnou daného pacienta,  

4. přímá platba pacienta v případě, že je mu poskytována služba nehrazená 

z veřejného zdravotního pojištění, 

5. přímá platba pacienta cizince, kterému je poskytována služba hrazená z veřejného 

zdravotního pojištění, avšak tento není pojištěn u zdravotní pojišťovny v ČR.112 

Nejvýznamnějším aktem pro poskytovatele je v prvé řadě získání oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb. V českém prostředí je bezesporu výhodou mít 

smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a patřit do sítě smluvních poskytovatelů 

zdravotní péče všech ZP. Pokud však poskytovatel nemá smluvní vztah s žádnou ZP, 

anebo kontrakt má, ale pouze s některými zdravotními pojišťovnami, může stále 

                                                
111 § 21d odst. 2,3,4,5 zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
112 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
      Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. 
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zdravotní péči poskytovat, avšak za přímou úhradu pacienta. Pokud funguje pouze na 

základě přímých úhrad, je to jistá tržní nevýhoda, avšak v dnešní době se i taková zařízení 

najdou. Často se pak jedná např. o centra estetické medicíny apod.  

5.4.1 Úhrada smluvním poskytovatelům zdravotní péče 

Proces přímých úhrad pacientů poskytovatelům není nutno detailně rozebírat. 

Postup je zřejmý, tedy za konkrétní poskytnutou péči je tato pacientem uhrazena 

v hotovosti či jiným dohodnutým způsobem, dle ceníku poskytovatele. 

Proces úhrad smluvním poskytovatelům, tedy úhrady zdravotní pojišťovnou 

z veřejného zdravotního pojištění, však tak zřejmý není, a to často ani pro samotné 

poskytovatele.  

Úhradová vyhláška 

Jak již bylo výše řečeno, nezbytnou součástí smlouvy o poskytování a úhradě 

hrazených služeb, je ujednání podmínek úhrady těchto služeb, a to včetně regulací 

stanovujících objem poskytované péče. Také se zde dohoduje způsob, jakým budou 

úhrady ze strany pojišťovny poskytovateli prováděny. Jednotlivé metody úhrad, které je 

možno v tomto procesu využít a dohodnout, již byly popsány v kapitole 3.1.1. Také jsou 

již zmíněny hlavní předpisy ovlivňující výši a způsob úhrady, kterými jsou tzv. úhradová 

vyhláška, kdy platnou pro aktuální období je Vyhláška č. 268/2019 Sb., o stanovení 

hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020, a dále 

seznam výkonů s bodovými hodnotami, který je aktuálně stanoven Vyhláškou č. 

269/2019 Sb. S přihlédnutím k faktu, že tyto vyhlášky jsou vydávány Ministerstvem 

zdravotnictví aktuálně pro každý kalendářní rok, je logickým faktem, že způsob a výše 

úhrad poskytovateli se sjednávají každoročně dodatkem ke smlouvě o poskytování a 

úhradě hrazených služeb.113114  

 Úhradová vyhláška je sice dá se říci podzákonný předpis, avšak na poli úhrad 

smluvním poskytovatelům hraje významnou roli. Tato skýtá jakýsi elementární nástin, 

jak mohou být úhrady z veřejného zdravotního pojištění v následujícím roce nastaveny. 

Tento předpis je postaven na kvalifikovaném předpokladu ekonomického růstu, který 

                                                
113 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
      Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. 
114 § 17 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých  
      souvisejících zákonů.	 
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zásadním způsobem dopadá na výběr pojistného, které je primárním zdrojem financí pro 

systém veřejného zdravotního pojištění. Díky přijetí transparenční novely z roku 2015, 

musí Ministerstvo zdravotnictví vydat úhradovou vyhlášku, jež bude upravovat 

podmínky následujícího kalendářního roku nejpozději do 31. října předcházejícího roku. 

Před uvedením v platnost této transparenční novely se nezřídka stávalo, že úhradová 

vyhláška pro nadcházející kalendářní rok byla vydávána až ke konci roku, tedy i několik 

hodin před její účinností, což pro její adresáty, kteří se tímto předpisem řídí, 

představovalo značnou komplikaci.115116 

V úhradové vyhlášce jsou vyčleněny individuální způsoby úhrady, pro každý 

segment dle jednotlivých typů smluvních poskytovatelů zdravotnické péče. Pro 

jednotlivý segment pak může být vymezeno i několik úhradových způsobů. Konkrétní 

úhradové postupy jsou pak upraveny přílohami k této vyhlášce, kdy pro rok 2020 těchto 

čítá celkem patnáct. Faktem zůstává, že tento předpis je obzvlášť složitý, skýtá nemálo 

komplikovaných vzorců a pro mnohé adresáty této normy představuje nepřekonatelnou 

obtíž při praktickém užití. V praxi to tedy občas vypadá tak, že poskytovatel není schopen 

vyčíslit, jakou sumu by měl za poskytnutou zdravotní péči obdržet.117118   

Podstatným faktem však také zůstává, že právní úprava, konkrétně v § 17 odst. 5 

ZdrPoj, dovoluje se v určitých oblastech úhrady za poskytnutou péči od těchto vyhlášek 

vychýlit, pokud se zdravotní pojišťovna a poskytovatel dohodnou o způsobu, výši úhrady 

a regulačním omezení jinak, avšak za podmínky dodržení zdravotně pojistného plánu 

dané pojišťovny. Fakticky se tedy dodatek o způsobu a výši úhrady poskytovateli nemusí 

odvíjet od úhradové vyhlášky. Nedostatek může být shledán v úpravě zdravotního 

pojistného plánu, který není specifikován. Prakticky tedy nelze konstatovat okamžik, kdy 

dojde k jeho nedodržení. V tom ohledu je skryta velká mezera, která je pojišťovnami 

často zneužívána.119  

Vykazování provedené zdravotní péče 

                                                
115 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
      Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. 
116 Zákon č. 200/2015 Sb. 
117 Vyhláška č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních  
     omezení pro rok 2020 
118 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
      Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. 
119 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
      Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. 
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Aby mohl poskytovatel získat úhradu za poskytnutou zdravotní péči, musí 

nějakým způsobem tuto péči zaúčtovat a vykázat pojišťovně. Za tímto účelem je VZP 

ČR, jakož centrální pojišťovnou, zřízena Metodika pro pořizování a předávání dokladů a 

Pravidel pro vyhodnocování dokladů (dále jen „Metodika“). V tomto dokumentu jsou 

upraveny podmínky a způsoby, jakými poskytovatel pořizuje a předává doklad 

pojišťovně o poskytnutých zdravotních službách, za účelem obdržení adekvátní úhrady 

za tyto. Mimo jiné obsahuje Metodika také datové formy číselníků a způsob vyúčtování, 

který upravuje styk mezi smluvními stranami, a to jednak na nosičích dat, anebo skrze 

elektronickou cestu, což skýtá tzv. datové rozhraní. Vydaná Metodika a datové rozhraní 

představují závazné akty v procesu vyúčtování pro všechny ZP a smluvní poskytovatele 

těchto pojišťoven. Vedle výše stanovených, jsou podstatná také Pravidla pro 

vyhodnocování dokladů, která jsou navázána na Metodiku a společně tvoří souhrnný 

soubor předpokladů pro provádění vyúčtování poskytnutých hrazených služeb 

poskytovatelem a získání úhrady za tyto.120121  

Poskytovatel pak konkrétní ZP vykazuje tzv. dávky, kdy dávka je v tomto odvětví 

zavedenou pomocnou jednotkou pro poskytování vyúčtování za odvedené výkony. Každý 

výkon má svůj specifický kód, dle Vyhlášky 269/2019 Sb., (např. měření tlaku při 

angiografii je označeno kódem 89421). V rámci dávky se kompletují doklady, jež jsou 

uzavřeny za časové období, za které je dávka účtována pojišťovně. Poskytovatel provádí 

vyúčtování s každou ze smluvních ZP tohoto zvlášť. To platí také pro způsob a termíny 

podání, které jsou sjednány a upraveny ve smlouvách, respektive v úhradových 

dodatcích, s každou ZP individuálně. 122   

Skutečný stav v problematice úhrad smluvním poskytovatelům zdravotní péče je 

takový, že úhradové dodatky k uzavíraným smlouvám jsou v mnoha případech 

diferencovány od úhradové vyhlášky a často tedy záleží právě na dohodě mezi 

poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou o tom, jakou výši za poskytnutou péči tento 

obdrží a zároveň jakými limity pro poskytnutí péče na jednoho pacienta bude regulován. 

 

                                                
120 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
      Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. 
121 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY: Vyúčtování zdravotní péče [online].    
      2020 [cit. 2020-04-14]. Dostupné z: https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece 
122 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V  
      Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-619-7. 
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6 Zásadní problémy českého modelu financování 
zdravotnictví a návrhy řešení de lege lata et de lege 
ferenda 

Přehled modelů financování zdravotnických systémů, včetně Bismarckova, který 

je používám v České republice, byl v základním měřítku poskytnut kapitolou 3. Faktem 

zůstává, že na rezort zdravotnictví jsou vynakládány obrovské prostředky, avšak žádný 

z modelů financování není dokonalý a každý má větší či menší nedostatky. Jaké podstatné 

problémy skýtá ten český, bude z pohledu autorky rozebráno právě v této kapitole. 

6.1 Vybrané problémy českého modelu financování zdravotnictví 

Problémů v oblasti zdravotnictví a jeho financování je nespočet. Pro účely této 

práce bude vybráno pouze několik z těchto.  

6.1.1 Rozdílné úhrady za shodnou péči 

Otevřít si soukromou praxi lékaře či specializovanou ambulanci nelékařských 

zdravotnických pracovníků, např. fyzioterapeuty apod., a získat místo v síti smluvních 

poskytovatelů zdravotních pojišťoven, není nijak jednoduchou záležitostí, viz. kapitola 4. 

Mimo to, že poskytovatel, ať už lékař či nelékařský zdravotnický pracovník, pro svou 

ambulanci musí vybudovat prostředí, často zakoupit mnohdy nákladné vybavení, uspět 

prve ve výběrovém řízení a dále ve výběru samotné ZP, musí také stále udržovat patřičnou 

úroveň vzdělání a odbornosti dle aktuálních poznatků lékařské vědy. Mimo 

vysokoškolské vzdělání, které bývá základní podmínkou, pak s tímto souvisí účast na 

kurzech a seminářích, které však v tomto odvětví sahají do desítek někdy i stovek tisíc 

korun za jeden kurz. Demonstrativním příkladem lze uvést kurz pro fyzioterapeuty pro 

asymetrický motorický vývoj u kojenců a batolat do 3 let – prevence a terapie metodou 

akrální koaktivační terapie, jehož cena v roce 2020 činí 51 600 Kč. Poskytovatelé, kteří 

kurz úspěšně absolvují pak mohou žádat ZP o nasmlouvání výkonu pod kódem 21221.123 

V této souvislosti si tedy lze snadno představit nákladnost vůči zachování odbornosti pro 

možnost poskytování kvalitní péče.  

V praxi však není výjimkou následující případ. Dva poskytovatelé zdravotní péče 

stejného segmentu, kteří disponují shodným vysokoškolským vzděláním a shodnými 

                                                
123 REHASPRING – ACRAL COACTIVATION THERAPY: KURZY ČESKO 2020: Certifikované    
     MZČR [online]. 2020 [cit. 2020-04-18]. Dostupné z: http://rehaspring.cz/kurzy-cesko.php 
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absolvovanými návaznými kurzy, také shodnou praxí a zkušenostmi. Oba dva mají 

smlouvu se stejnou ZP. Přesto mají tito za totožných podmínek předpokladů naprosto 

odlišné úhrady za poskytnutou péči ze strany ZP. Zjednodušeně řečeno, pokud každý 

z těchto, provede stejné ošetření pacienta se stejnou diagnózou, tedy stejný výkon, obdrží 

však za tento výkon uhrazenou různou částku. Tato různá částka pak může mít rozdíl 

v řádu korun, avšak také v řádu tisícovek korun.124  

Stejně tak se děje situace, kdy jeden poskytovatel dostává za totožný výkon 

různou částku, od každé ze smluvních ZP.  

Na trhu zdravotnictví je tato situace zcela běžnou rutinou. Představuje absolutní 

nerovnost podmínek. Tyto jsou způsobeny zjevně složitým systémem úhrad 

poskytovatelům, který jak již bylo v několika kapitolách zmiňováno, ovlivňují na jednu 

stranu propracované zákonné a podzákonné normy, které ale nechávají pojišťovnám 

volné ruce v uzavírání úhradových neboli cenových dodatků ke smlouvám 

s poskytovateli. Fakticky jsou sice úhradovou vyhláškou a vyhláškou, stanovující seznam 

výkonů s bodovými hodnotami, složitě upravovány úhrady, způsoby výpočtu těchto a 

další, přesto jsou stále v těchto ustanoveních k vidění dodatky, které umožňují smluvním 

stranám individuální dohodu. Je třeba si také uvědomit, že ač by tomu tak být dle 

zvyklostí nemělo, ZP ve smluvním vztahu ZP a poskytovatel, vystupuje jako rozhodně 

silnější hráč. Pojišťovna se tedy s poskytovateli prakticky dohodne za výhodných 

podmínek, většinou výhodných právě pro ZP a běžný poskytovatel má pouze malou 

možnost k ovlivnění těchto. Zde je základ pro korupční prostředí, kdy bohužel často 

záleží na tom, jaké má ten který poskytovatel známé na postech např. v ZP.  

Návrh řešení 

Řešením by v tomto směru z pohledu autorky bylo, zrušení úhradové vyhlášky se 

zbytečně komplikovanými vzorci a metodami pro výpočty úhrad, která dle názoru nejen 

laické, ale také odborné veřejnosti, představuje při její praktické aplikaci velké problémy. 

Tuto by pak mohl nahradit jednotný, ucelený a každoročně aktualizovaný ceník, na 

základě kterého by byla určena dle jasně vymezených podmínek konkrétní částka za 

odvedený výkon toho kterého poskytovatele v jasně specifikované kategorii dosaženého 

                                                
124 MEDICAL TRIBUNE CZ: Mělo by platit „Za stejný výkon stejná úhrada všem?“ [online]. 2016 [cit.  
      2020-04-18]. Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/40678-melo-by-platit-za-stejny-vykon- 
      stejna-uhrada-vsem 
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vzdělání a odbornosti. V tomto ohledu by bylo nutné zrušit také hodnoty bodu a zejména 

pak možnost individuální dohody o cenách, které umožňuje zejména § 17 ZdrPoj. Právě 

tato ustanovení jsou prostředkem k nekalému jednání ZP, ale často i poskytovatelů, kteří 

zřizují díky dobrým kontaktům zdravotnická zařízení pouze za účelem zisku, a zcela bez 

zájmu o pacienta, o který by mělo jít ve zdravotnictví především. Klasičtí poskytovatelé 

pak díky těmto často pracují za mnohonásobně nižší částky, než by bylo za jejich výkon 

adekvátní obdržet.  

Pokud by měla být zachována příslušná volnost, s ohledem na v jistém směru 

žádoucí konkurenci mezi zdravotními pojišťovnami, nemusel by být tento ceník striktně 

omezen na přesnou korunovou částku, ale měl by tento nabídnout jasný interval, v jakých 

minimálních a maximálních částkách za ten který výkon, tomu kterému poskytovateli 

bude plněno. Při úvaze o intervalu minima a maxima by pak nemělo docházet 

k markantním rozdílům možných úhrad, protože pak by se stávající stav vlastně nezměnil.  

6.1.2 Neadekvátní finanční ohodnocení za práci 

Platy lékařů a nelékařských zdravotnických profesí jsou dlouhodobě propíraným 

tématem, a to nejen na politické scéně. Situace odměn za práci v této oblasti je však 

z pohledu autorky stále tristní.  

Ministerstvem zdravotnictví, konkrétně současným ministrem zdravotnictví 

Adamem Vojtěchem, bylo vydáno v roce 2019 pozitivní oznámení, že situace se výrazně 

zlepšila a platy lékařů a sester se v mezinárodním srovnání vyrovnaly s průměrem EU. 

Podloženo statistikou ÚZIS je pak tvrzeno, že za rok 2019 průměrná měsíční odměna pro 

lékaře převýší částku 84 000 Kč a v případě sester 43 000 Kč. Částky jsou samozřejmě 

uvedeny v hrubém. V průměru tedy dle uvedených dat v roce 2019 pobírali lékaři mzdu 

77 944 Kč a sestry 38 500 Kč a v nemocnicích, které jsou zřizovány MZ, pak 

představoval průměrný plat lékařů 85 690 Kč a u sester 42 880 Kč. Na první pohled tato 

čísla nevypadají nijak znepokojivě, ba naopak zdánlivě budí pozitivní dojem. Opak je 

však pravdou.125  

Uvedené částky jsou pro některé zdánlivě vysoké, vedou k nekončícím debatám a 

sporům, nezohledňují však mnoho faktorů, a to zcela podstatných. Odbornou veřejností 

                                                
125 ČESKÉ NOVINY: Ministerstvo: Platy lékařů a sester se vyrovnaly průměru EU [online]. 2019 [cit.  
      2020-04-18]. ISSN 1213-5003. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministerstvo-platy- 
      lekaru-a-sester-se-vyrovnaly-prumeru-eu/1752951 
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jsou tyto kritizovány zejména z důvodu, že do statistik nejsou zahrnuty údaje o 

odpracovaných přesčasech těchto lékařů. Do tohoto průměru jsou tedy skutečně zahrnuty 

základní pracovní doba společně s odměnou za přesčasy a služby. V praxi totiž jeden 

lékař mnohdy zastává práci i za několik úvazků, a k tomu navíc přesčasové hodiny, které 

nejednou převyšují maximální počet přesčasových hodin, určených zákoníkem práce. 

Pokud by byla tedy uváděna odměna za základní pracovní dobu, což by mělo kýženou 

výpovědní hodnotu, je výsledek mnohonásobně nižší. Příkladem lze uvést primáře 

oddělení péče o nedonošené a nemocné novorozence Martina Čiháře, který působí 

v pražské Nemocnici Na Bulovce a pro ČT24 demonstrativně uvádí svou odměnu, která 

po 32 letech praxe představuje bez přesčasů a odměn 56 000 Kč hrubého. Také zmiňuje, 

že mladému lékaři pak při nástupu může nabídnout méně než 32 000 Kč v hrubém. Tento 

fakt bohužel bývá opomíjen a v důsledku pak často situace vede k pobouření veřejnosti, 

pokud lékaři chtějí své odměny zvýšit. Pokud je vzato v úvahu, jak náročné je studium 

lékaře, a to i časově, k tomu je nezbytné absolvovat navazující atestace a mnoho dalších 

zastávek, než tento lékař je dle českých podmínek schopen vykonávat své povolání 

samostatně, navíc pak přebírá odpovědnost za lidské životy, stávající odměna se dle 

názoru autorky absolutně neshoduje s adekvátně příslušnou.126127 

Mimo jiné i v důsledku nízkých odměn, často korupčního prostředí a vysoké 

pracovní zátěže, lékaři v hojném množství odcházejí do zahraničí, často například do 

Německa, kde jsou zejména pro mladé lékaře podmínky příznivější. Nezřídka se objevují 

komentáře, že Česko na Lékařských fakultách vychovává lékaře zahraničním státům. 

Jistě i díky tomuto faktoru je v České republice celkově zdravotnického personálu 

dlouhodobý nedostatek a doplácí na to jak pacienti, tak i lékaři a ostatní nelékařští 

pracovníci ve zdravotnictví. Jednak díky nedostatku musí ti, kteří zůstali, zejména ve 

státních nemocnicích, sloužit několikanásobné směny, než které by odpovídaly 

klasickému pracovnímu úvazku. S tím je svázán nedostatek odpočinku, čímž se 

                                                
126 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA: Naše zdravotnictví: Ministr se chválí za růst platů. Lékaři oponují:  
      Je to hra s čísly a přesčasy [online]. 2019 [cit. 2020-04-18]. Dostupné z:  
      https://www.nasezdravotnictvi.cz/aktualita/ministr-se-chvali-za-rust-platu-lekari-oponuji-je-to-hra-s-  
      cisly-a-prescasy 
127 ČT24: Průměrný plat lékařů ve státních nemocnicích loni překonal 85 tisíc. Polepšily si i  
     sestry [online]. 2019 [cit. 2020-04-18]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2794667- 
     prumerny-plat-lekaru-ve-statnich-nemocnicich-loni-prekonal-85-tisic-polepsily-si-i 
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bezpochyby zvyšuje pravděpodobnost k chybování lékaře a ohrožení pacienta. Také to 

znamená delší čekací doby pro pacienty.128 

Návrh řešení 

Podstatným faktorem v této oblasti je politická moc a boj o tuto. Právě na příslibu 

vyšších odměn ve zdravotnictví postavilo historicky mnoho stran svou volební kampaň. 

Z tohoto slibování se však stávají estrády v podobě slíbil a nedodržel. Postupný růst 

odměn lze samozřejmě sledovat, avšak tento obvykle meziročně stěží pokryje inflaci. 

V prvé řadě by tedy měl být pro tuto oblast garantován ze strany státu adekvátní růst 

v porovnání s odměnami v EU. Je jasné, že konkrétními částkami se nelze řídit. Tato 

garance by mohla být vztažena k procentuální části HDP, která průměrně ve vyspělých 

státech putuje do rezortu zdravotnictví.  

Problém by měl být řešen již od základu, to znamená již od vzdělávacího procesu 

lékařů, vzhledem k jejich dlouhodobému nedostatku v ČR. Mohl by být studentům 

lékařských fakult nabídnut podobný systém, samozřejmě v modifikaci, který mají 

například studenti Univerzity obrany. Tito, zjednodušeně řečeno, dostávají měsíční 

odměnu již za dob studií, pokud „zaslíbí“ své služby Armádě České republiky po dobu 

několikanásobku studia. V tomto případě pobírají plat 15 150 Kč měsíčně, kdy jsou 

možné příplatky za místa velitelů.129 V případě klasických lékařů by tyto příplatky pak 

mohly být za služby v nemocnicích již za dob studií. S tímto by však musela nutně 

souviset také byrokratická změna, která bohužel těmto studentům příliš samostatného 

výkonu za dob studia neumožňuje. Česká republika má ve srovnání s jinými státy 

komplikovaný proces i z hlediska časové náročnosti, než se student ke skutečnému 

výkonu profese dostane. Některé základní výkony však jsou tito schopni bez problémů 

zastat dlouho před ukončením studií. S tímto by však nutně souvisela změna uvedená 

v předchozím odstavci, tedy zajištění adekvátní odměny těmto lékařům, jinak by tento 

motivační bonus pod podmínkou následného profesního setrvání v České republice 

postrádal smysl.  

                                                
128 MEDICAL TRIBUNE CZ: Lékaři ze světa se nevracejí. Proč by to dělali? [online]. 2019 [cit. 2020-  
      04-18]. Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/45004-lekari-ze-sveta-se-nevraceji-proc-by-to- 
      delali 
129 FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ: Výhody studia na    
      FVZ [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-04-18]. Dostupné z:  
      https://www.unob.cz/studium/Stranky/vyhody_studia_na_uo.aspx 
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6.1.3 Regulace zdravotní péče – ambulantní specialisté 

Mimo jiná omezení jsou ve smlouvách poskytovatele se zdravotní pojišťovnou o 

poskytování a úhradě hrazené péče sjednávány také jisté regulace. Pro každý segment a 

typ zařízení jsou samozřejmě regulační podmínky úhrad jiné, proto v této kapitole bude 

pojednáno o regulaci ambulantních specialistů, a to konkrétně těch, jejichž úhrady 

probíhají v rámci omezení průměrnou úhradou na unicitní rodné číslo, tzv. PURo. 

„PURo je průměrná úhrada za výkony, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál 

a zvlášť účtované léčivé přípravky, na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti 

poskytovatelem v referenčním období.“130 

Jednoduše řečeno – konečná výše úhrady je počítána jako součin unicitních 

rodných čísel, což představuje unikátního pojištěnce (dále jen „UP“) a hodnoty PURo, 

která je stanovena jako podíl finální výše úhrady v dané odbornosti a počtu ošetřených 

UP za referenční období. Za referenční období pro účel výpočtu úhrady je označováno 

předchozí období. Konkrétně dle aktuální úhradové vyhlášky se jedná o veškeré hrazené 

služby poskytnuté daným poskytovatelem za celý rok 2018 a vykázané do 31. března 

2019. Tato referenční období tedy představují jakousi úhradovou základnu pro následující 

roky. Důležitá je zde poznámka, že PURo je kalkulováno za skutečné zaplacené úhrady, 

ne z vykázané péče. Zde nastává kámen úrazu. Jelikož vykázaná, tedy provedená 

poskytnutá péče, se nemusí rovnat té skutečně uhrazené.131  

Laicky řečeno, PURo je regulačním omezením pro poskytovatele v rámci jednoho 

pacienta. Dá se tedy říci, že z předchozího období je vypočtena maximální hodnota péče, 

kterou daný poskytovatel může poskytnout v aktuálním období. Demonstrativně lze 

uvést, že obnos PURa může představovat např. částku 10 000 Kč. Poskytovatel tedy může 

jednomu pacientovi poskytnout za rok péči v hodnotě do těchto 10 000 Kč. Pokud limit 

překročí, což není žádný problém, protože pacient se na některá specializovaná pracoviště 

vrací opakovaně, není žádnou výjimkou, že ZP tuto péči nad rámec neuhradí. Zároveň je 

však kladen apel na poskytovatele, a to ve smyslu, že odmítnutí pacienta z jiných, než 

zákonných důvodů dle § 48 ZdravSl, je považováno za hrubé porušení smlouvy. Fakticky 

se tedy poskytovatel snadno dostane do situace, kdy ví, že byl konkrétní pacient v daném 

                                                
130 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a   
     regulačních omezení pro rok 2020. 
131 § 2 odst. 1 Vyhláška č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a  
    regulačních omezení pro rok 2020. 
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roce v jeho zařízení ošetřen a dosáhl hranice nákladovosti, avšak tento přichází znovu a 

dle zákona a smlouvy by jej neměl odmítnout, což však znamená, že pracuje zadarmo.  

Dalším problémem, který s tímto úzce souvisí, je vydávání úhradových dodatků 

pro aktuální rok ze strany ZP. Ve smlouvách se ZP totiž bývá zakotvena klauzule, že 

pojišťovna provádí vyúčtování do 150 od konce hodnoceného období. Hodnoceným 

obdobím je aktuální období, které slouží v následujícím roce k výše uvedeným výpočtům 

PURa. Aktuálně dle úhradové vyhlášky odpovídá dávkám za kalendářní rok 2020, 

vykázaných do 31. března 2021 a ZP uznané do 31. května 2021. Fakticky se tedy stane, 

že poskytovatel se dozví až po těchto uplynulých 150 dnech roku, tedy k 31. květnu, jakou 

hodnotu PURa mu pojišťovna pro aktuální období vypočetla, tedy neví, zda již limit 

v první části roku nepřekročil.132 

 Nezaplacené úhrady, a to nejen ambulantních specialistů, představují přitom 

nemalé částky. Například v roce 2016 pojišťovny ambulantním specialistům neuhradily 

v celkové výši 1,44 miliardy Kč a v dalším roce 2017 1,31 miliardy Kč. Zdravotní 

pojišťovny na tomto dá se říci vydělávají – poskytovatel odvede práci, která mu není 

zaplacena, pacient je tedy prakticky ošetřen zdarma, protože tento poskytovatel po něm 

dle zákona za nasmlouvané služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění samozřejmě 

nesmí požadovat přímou úhradu. Za smutný lze považovat fakt, že důvod k nezaplacení 

této péče rozhodně není nedostatek financí zdravotních pojišťoven. Za období roku 2018 

se stav zůstatků na účtech jednotlivých fondů ZP z hodnoty počátečních 30,5 miliardy Kč 

zvýšil na 45 miliard Kč, přičemž v současnosti tento představuje okolo 55 mld. Kč.133  

Výše uvedené má samozřejmě za následek mimo jiné dlouhé čekací lhůty. Péči, 

kterou lze přesunout na následující kalendářní rok, je samozřejmě přesunuta. Pacient tak 

čeká i několik měsíců na požadované ošetření. 

Paradoxem je, že pokud tento pacient navštíví různé poskytovatele, kteří mu 

poskytnou stejnou službu, avšak každý do sjednaného limitu, bývá tato uhrazena. 

Prakticky tedy regulace poskytovatelů v tomto směru nedává žádný smysl. Pro pacienta 

                                                
132 § 2 odst.4 Vyhláška č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a  
     regulačních omezení pro rok 2020. 
133TEMPUS MEDICORUM - ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY: Úhrady v roce  
     2020??? [online]. 2019 [cit. 2020-04-18]. Dostupné z:  
     https://www.lkcr.cz/doc/tempus_file/tempus_medicorum_9_2019_web-154.pdf 
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i poskytovatele je bezesporu lepší, pokud jej v některém léčebném procesu ošetřuje např. 

jeden lékař, který již zná jeho stav, případně reakce a další detaily.  

Návrh řešení 

Pokud by byl zachován stávající koncept, jisté řešení by přinesla možnost převodu 

prostředků například mezi rodinnými příslušníky. To znamená, pokud by byla vzata 

v úvahu například čtyřčlenná rodina, kdy jeden člen potřebuje opakované ošetření u 

tohoto ambulantního specialisty, mohl by po vyčerpání svého limitu čerpat limit ostatních 

třech členů, samozřejmě s jejich souhlasem. Nepochybně by mohla nastat situace, že 

jeden člen vyčerpá pro danou službu prostředky ostatních a další bude za nějakou dobu 

potřebovat ošetření v podobě stejné zdravotní služby. V takovém případě by mohlo být 

přistoupeno k podílu přímé úhrady tohoto pacienta na poskytované péči, i když půjde o 

službu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.  

Řešením by také bylo vycházet v rámci úhrad za konkrétního pacienta z jeho 

historických ošetření a dodržování prevence. Mohl by být zřízen obecný preventivní 

koncept, jehož dodržování by prokazatelně mohlo přispět ke zlepšení či udržení dobrého 

zdravotního stavu člověka. Musel by být kategorizován a přizpůsoben adekvátním 

věkovým skupinám a zdravotnímu stavu, tzn. nikdo nemůže požadovat po 

sedmdesátiletém astmatikovi uběhnutí 10 kilometrů. Představa je prokazatelné 

dodržování základních vytyčených preventivních zásad, např. zakoupené a vybrané 

permanentky ve sportovních, rekondičních či regeneračních zařízeních. Dalším aspektem 

by mohlo být například dodržování zásad zdravého stravování, na což by však bylo 

komplikované vymyslet takový mechanismus, který neohrozí soukromí osoby. Lze 

například dokládat jednou ročně alespoň jednou účtenkou za každý kalendářní měsíc, 

která obsahuje nákup zdravých potravin. V tomto bodě je jasné, že by záleželo na 

poctivosti a svědomí každého. Zkrátka pokud daná osoba prokazatelně dodržuje prevenci, 

tedy pečuje o své zdraví, a navíc nebyla například v posledních 20/15/10/5/2 letech u 

daného typu ambulantního specialisty ošetřena, byl by této osobě adekvátním indexem 

zvýšen limit měsíční péče pro aktuální rok, pokud nastane potřeba takovéto zdravotní 

služby.  

Bezesporu by bylo minimálně vhodné, zavést kontrolní mechanismus a vyvodit 

následky pro ZP. V případě, že jsou ZP schopny v současnosti hradit jednomu pacientovi 

stejnou péči u několikerých poskytovatelů, není důvod k neuhrazení této péče u jednoho 
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poskytovatele. Navíc, jak je již zmíněno, zůstatky na účtech pojišťoven sahají k 60 

miliardám Kč. O dostatku prostředků tedy nelze pochybovat.  

Mimo jiné s tímto také souvisí zrušení úhradové vyhlášky ve stávající podobě, 

viz. kapitola 6.1.1. 

6.1.4 Nízký podíl celkových výdajů na zdravotní péči na HDP 

Co se týče hodnocení efektivnosti Českého zdravotnictví, je systém zdánlivě tak 

mimořádně efektivní, až je tomu těžké uvěřit. Česká republika totiž, pokud jsou uvážena 

poslední data ke srovnání, dokáže poskytnout občanům péči za 7,2 % HDP v takové 

kvalitě, často i vyšší, jako systémy rozvinutých států nejen EU ale celého světa i přesto, 

že vynakládá mnohem nižší celkový podíl z HDP než tyto.   

Poslední dostupná data pro srovnání států EU jsou z roku 2017. V Grafu 6.1 lze 

sledovat srovnání výdajů vynaložených na zdravotní péči ve vybraných zemích EU. Do 

těchto nejsou započteny výdaje na dlouhodobou sociálně zdravotní péči, a to z důvodu, 

že většina států EU nevykazuje výdej za tuto.  

Graf 6.1 Celkové výdaje na zdravotní péči ve vybraných státech EU v letech 2014 a 2017 

                                   Zdroj: ČSÚ Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 

V Grafu 6.1 lze sledovat, že celkové výdaje na zdravotní péči v ČR, co do podílu 

na HDP, se řadí na nízké příčky. Konkrétně ČR v rámci posledních dostupných údajů 
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obsadila 17. místo, hned za Řeckem. Dlouhodobě největší objem prostředků z HDP 

vynakládají v rámci EU Francie a Německo s hodnotou 11,3 %. Naopak Polsko či 

Slovensko pod průměrem EU hluboce zaostávají.134  

Mimo HDP se ke srovnávání využívají také celkové výdaje na zdravotní péči, jež 

připadají na jednoho občana. Zde opět ČR zaostává za průměrem o více než 1000 EUR, 

což je poměrně významný rozdíl. Proti Německu je to pak celých 3 150 EUR na jednoho 

obyvatele.135 

Tyto údaje potvrzují fakt, že zdravotnictví v České republice je dlouhodobě 

podfinancováno. Úhrady v současném systému, včetně ekonomických motivací, jsou 

výsledkem úhradového provizoria, které bylo původně roční, poté tříleté a v důsledku se 

toto za bezmála třicet let porevolučního fungování příliš nezměnilo. Hodnota vypovídá 

mimo jiné také o výše zmíněných problémech, jako nedostatečná odměna lékařů a 

zdravotnického personálu. Také stát dlouhodobě investuje nedostatečné finance do vědy, 

výzkumu a vývoje a také na vzdělávání mladých lékařů, o rekonstrukcích a technickém 

vybavení státních zdravotnických zařízení nemluvě. Některé nemocnice dokonce 

uzavírají svá oddělení.136  

Tento ukazatel v rámci průběžného sledování vypovídá také o dlouhodobé 

neudržitelnosti stávajícího systému financování, především z důvodu stárnoucí populace. 

Senioři jsou vysoce nákladnou skupinou a zároveň do balíku finančních prostředků nic 

nepřinášejí. V řadách odborné veřejnosti lze slyšet i názor, že zdravotnictví se již nachází, 

nebo se velmi rychle blíží bodu zlomu svého stávajícího fungování.  

Dle dat ÚZIS do zhruba 15 let dojde k velkému skoku, kdy zestárnou významně 

silné ročníky populace, a to s sebou bezesporu přinese významnou míru závažných 

onemocnění. Již v roce 2030 pak bude Česká republika potřebovat na financování 

zdravotnického rezortu více, než 600 miliard Kč ročně, tedy téměř dvojnásobek 

současných celkových ročních výdajů. Vzhledem k faktu, že je systém nyní dlouhodobě 

                                                
134 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 [online]. Praha, 2020   
      [cit. 2020-03-31]. Dostupné z:  
      https://www.czso.cz/documents/10180/122362658/26000520.pdf/ce8cd21a-9317-4b04-8e5d- 
      441be5ea0c8b?version=1.1 
135 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2018 [online]. Praha, 2020  
      [cit. 2020-03-31]. Dostupné z:  
      https://www.czso.cz/documents/10180/122362658/26000520.pdf/ce8cd21a-9317-4b04-8e5d- 
      441be5ea0c8b?version=1.1 
136 MEDICAL TRIBUNE CZ: Efektivita ve zdravotnictví [online]. 2019 [cit. 2020-04-19]. Dostupné z:  
      https://www.tribune.cz/clanek/44960-efektivita-ve-zdravotnictvi 
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financován z veřejného zdravotního pojištění, není reálná možnost se výhledově spoléhat 

pouze na tento zdroj. Na tento šok se v současnosti připravuje celá Evropa.137  

Návrh řešení 

Pro dlouhodobé zachování, v lepším případě zlepšení podmínek a kvality 

fungování systému zdravotnictví, je bezpodmínečně nutné nalézt další zdroje 

k financování. V první řadě je účast státního rozpočtu na celkovém financování velmi 

nízká a co se týče postoje Ministerstva zdravotnictví, zaujímá vůči navyšování výdajů 

často laxní přístup. Dle názoru autorky však oblast zdravotnictví představuje v rámci 

kvalitativního hodnocení státu jako celku, významnou oblast. Tato státní dotace by se 

měla rozhodně do budoucna zvýšit. V Českém prostoru již existuje iniciativa s názvem 

Krizový štáb 9, jež bojuje proti kolapsu zdravotnictví. Tato požaduje příslib účasti 

alespoň 9 % podílu HDP, což by bylo kladným faktorem.  

Mimo jiné by rozhodně prospěla přímá účast pacienta na konkrétních 

poskytovaných zdravotních službách. Jednak formou přímých výdajů a také by mohl být 

lépe zastřešen institut soukromého zdravotního připojištění, ze kterého by byly sdíleny 

náklady na ošetření. Dle názoru autorky by si lidé začali kvalitní péče o zdraví také více 

vážit. Nejednou se tak v čekárně Českého lékaře stává, že polovina lidí odbornou péči 

skutečně nepotřebuje, pouze zneužívá možnosti a plýtvá tak silami a prostředky pro ty, 

kdo ji skutečně potřebují. Jisté potvrzení této skutečnosti představovalo někdejší zavedení 

regulačních poplatků, po kterém byl evidován několikaprocentní úbytek návštěv lékaře. 

A to představoval pouhých pár desítek korun. Otázkou je, co by následovalo, pokud by 

populace opravdu zjistila, kolik taková zdravotní péče skutečně stojí. 

V dalším případě by bylo vhodné klást apel na uvolnění části rezerv zdravotních 

pojišťoven, které sahají k 60 miliardám korun a žádný předpis je v takové výši neurčuje. 

Za jakým účelem jsou drženy v takové výši zatím také nikdo nedokázal vysvětlit.  

Je jasné, že zvýšení prostředků vynakládaných na rezort zdravotnictví je nutné 

zvýšit a zejména diferencovat zdroje, ze kterých jsou získávány. Pouhé zvýšení financí 

však nepostačí, je nezbytné tyto účelně a promyšleně investovat.  

                                                
137 NAŠE ZDRAVOTNICTVÍ: Budoucnost zdravotnictví? Máme posledních 15 let připravit se na  
     šok [online]. Česká lékařská komora, 2019 [cit. 2020-04-19]. Dostupné z:  
     https://nasezdravotnictvi.cz/aktualita/budoucnost-zdravotnictvi-mame-poslednich-15-let-pripravit-se- 
     na-sok 
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7 Závěr 
Problematika fungování a financování zdravotnictví je velmi obsáhlá. Také je 

předmětem častých rozepří jak odborníků, laické veřejnosti a v neposlední řadě politiků 

současných, budoucích i minulých. S ohledem na délku práce zdaleka nejsou obsaženy 

všechny funkce, principy a problémy tohoto rezortu. Tuto oblast provází celé spektrum 

problémů, kdy jeden navazuje a vyvolává další. Nutno říci, že mnohé procesy jsou velmi 

netransparentní a je skutečně obtížné, zejména o finančních tocích a způsobech jejich 

reálného využití, se dozvědět dostatečné množství informací. Zajímavostí je, že často ani 

přímí účastníci tohoto systému neznají mnohé informace o jeho chodu jako celku. 

V tomto odvětví panuje celkově nedostatečná informovanost, a to nejen v rámci 

transparentních informací poskytovaných veřejnosti, ale i mezioborově v rámci lékařské 

profese.  

Z analýzy současné situace jasně vyplývá, že je nutná akutní změna. Tato však dle 

názoru autorky nespočívá v přijímání novel, jako například transparenční novela z roku 

2015, upravující či doplňující dílčí paragrafy současných předpisů. Vyžaduje naopak 

kompletní restrukturalizaci systému vůbec. K tomuto tvrzení také přispívá vcelku 

rozsáhlá Ústavní stížnost podaná senátory ke konci roku 2018. Mimo jiné tato kritizuje 

také korupční prostředí vládnoucí v tomto rezortu. Krásnou se zdá být představa, že se 

tato oblast vymaní z pole boje o politickou moc. Tato je však velmi idealistická. Pořád 

zde však vyvstává skutečnost, že kupčení se zdravím, anebo jeho využívání k získání 

politické či jiné moci, je minimálně neetickou záležitostí. Restrukturalizace systému by 

zajisté vyžadovala vysokou časovou a odbornou náročnost a jistě by byla předmětem 

nevole mnoha účastníků této.  

Žádný systém financování zdravotnictví nebyl a není bezbřeze dokonalý. Měla by 

však být vyvíjena maximální snaha alespoň o přiblížení se k přijatelnému fungování pro 

všechny zainteresované strany. Stávající systém vede k dehonestaci lidských hodnot.  
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