
EKONOMIKA ZDRAVÍ

84

6.1 Modely financování péče o zdraví

Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů fi nancování péče 
o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a po-
skytováním zdravotnických služeb.

Je třeba říci, že v konkrétním státě se zpravidla vyskytuje jeden dominantní způ-
sob fi nancování, který doplňují další typy. Například v rámci systémů soukromého 
zdravotního pojištění může být část populace (ekonomicky a sociálně znevýhodněná) 
zahrnuta do veřejných programů, které jsou fi nancovány z daňových výnosů. Obdob-
ně může být v rámci systémů veřejného zdravotního pojištění a v systémech, jež jsou 
fi nancovány z daňových výnosů, možnost uzavřít doplňkové soukromé pojištění, které 
slouží k úhradám nadstandardní péče, péče v zahraničí apod.

Lze shrnout, že prakticky v žádném státě nedominuje zcela pouze jeden ze systé-
mu fi nancování, což platí zejména z pohledu dlouhodobého vývoje, kdy je vzhledem 
k technologickému vývoji třeba hledat stále další dodatečné fi nanční zdroje.

Ve většině vyspělých států je fi nancování zajištěno z více jak 50 % pomocí veřej-
ných zdrojů, méně jak polovinu veřejných výdajů lze dokladovat např. v USA, ze zemí 
EU pak např. v Řecku.

6.1.1 Systém přímých úhrad

Historicky nejstarším systémem je systém přímých úhrad, kdy pacienti platí za péči 
poskytovateli přímo fi nančními prostředky, ale také např. pomocí věcného plnění 
(naturálie, protislužba). Tento systém se stále používá jako hlavní zdroj fi nancování 
v mnoha méně rozvinutých státech (např. v Africe).

Problémem tohoto modelu fi nancování je nemožnost úhrady nákladů jiné než na-
prosto základní péče, např. fi nancování (byť základní operace) vystavuje pacienta ka-
tastrofi ckým výdajům, které nemůže sám ani za pomoci např. rodinných příslušníků 
uhradit.

Schéma 6.2 Vztahy mezi pacienty a poskytovateli v rámci přímých úhrad

Uživatelé/pacienti Poskytovatelé

6.1.2 Financování z daňových výnosů

Dalším modelem je fi nancování z daňových výnosů. V rámci tohoto modelu odvádí 
občané daně, ze kterých je fi nancováno poskytování zdravotnických služeb. Jedná se 
o všeobecné daně (zejména z příjmu), ale také o daně spotřební (např. daně z tabáko-
vých výrobků).

služby

platby
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V některých státech může být stanovena zdravotní daň, kdy např. určité procento 
z daňového výnosu určité daně připadá pro sektor zdravotnictví. Tento způsob je do 
určité míry kritizován, protože omezuje fi nanční zdroje v závislosti na daňovém výnosu 
a do jisté míry také znemožňuje vynaložení dalších daňových prostředků pro zdravot-
nictví prostřednictvím politického stanovení priorit (bez další úpravy právního rámce).

Schéma 6.3 Vztahy v rámci financování z daňových výnosů

Uživatelé/pacienti PoskytovateléSlužby

Stát

Daně Platby

Uživatelské 
poplatky

Dalším typem fi nancování je fi nancování prostřednictvím veřejného zdravotního 
pojištění. Veřejné zdravotní pojištění je zpravidla povinné pro většinu obyvatelstva dané-
ho státu. Příspěvky na zdravotní pojištění jsou placeny zaměstnanci, zaměstnavateli, ale 
také státem, např. za ekonomicky neaktivní občany. Mezi systémy existují rozdíly, napří-
klad co se týče počtu zdravotních pojišťoven (existují modely s jednou zdravotní pojiš-
ťovnou, ale také modely pluralitní, kde existuje několik desítek zdravotních pojišťoven).

Volba pojišťovny je dána svobodným rozhodnutím, ale může být stanovena také 
podle bydliště pojištěnce, jeho příslušnosti k určité profesní skupině, pojišťovnou živi-
tele apod. Pojištění je odvozené od příjmu pojištěnce s tím, že existují zpravidla určité 
stropy. V rámci systému dochází k solidárnímu přerozdělování vybraných prostředků 
mezi různé skupiny pojištěnců a zdravotní pojišťovny.

6.1.3 Veřejné zdravotní pojištění

Schéma 6.4 Vztahy v rámci veřejného zdravotního pojištění

Uživatelé/pacienti PoskytovateléSlužby

Stát Pojistné
Zdravotní 
pojišťovny

Daně Platby
Uživatelské 

poplatky

Stát
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6.1.4 Soukromé zdravotní pojištění

Posledním zde uváděným typem je soukromé zdravotní pojištění. Soukromé zdra-
votní pojištění je ve své čisté formě založené na kalkulaci zdravotních rizik zdravotní 
pojišťovnou, a to na základě pečlivého posouzení zdravotního stavu a naděje dožití 
pacienta. Existuje tedy reálná možnost, že tento typ pojištění není dostupný těm, kteří 
nemají dostatečné fi nanční prostředky, ale také těm, kteří jsou nemocní, a to natolik, 
že vypočítané pojistné je nereálně vysoké, případně je soukromá zdravotní pojišťovna 
vůbec odmítne pojistit.

Soukromé zdravotní pojištění není často sjednáváno individuálně, ale kolektivně, 
např. zaměstnavatelem pro zaměstnance s tím, že zaměstnavatel pojištění hradí nebo 
na něj přispívá v rámci systému bonusů a zaměstnaneckých benefi tů.

V některých státech je soukromé zdravotní pojištění povinné, má ale charakter 
toho, co je známé v podmínkách ČR jako povinné ručení za škody způsobené říze-
ním automobilu. Od klasického soukromého pojištění se liší tím, že jeho uzavření je 
povinné, zdravotní pojišťovna nemůže vypočíst pojistné podle individuálního rizika, 
tj. pojištění musí být dostupné každému a nikoho nelze odmítnout.

Schéma 6.5 Vztahy v rámci soukromého zdravotního pojištění

Uživatelé/pacienti PoskytovateléSlužby

Soukromá 
pojišťovna

Platby nebo 
příspěvky

Platba za 
služby

6.1.5  Přístup Světové zdravotnické organizace 
ke klasifikaci typů financování

Jiné hledisko nabízí Světová zdravotnická organizace, která defi nuje tyto typy systé-
mů fi nancování péče o zdraví:9

Financování založené na výnosech z daní;
Financování prostřednictvím sociálního (veřejného) zdravotního pojištění;
Financování soukromým zdravotním pojištěním;
Financování pomocí komunitního zdravotního pojištění;
Financování prostřednictvím spořicích účtů;
Financování prostřednictvím experimentálních přístupů.

9  Zpracováno podle http://www.who.int/health_fi nancing/mechanisms/en/index.html.
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Financování z daní (daňové fi nancování) představuje model, v rámci kterého 
slouží k fi nancování péče o zdraví výnosy z daní (často přímých i nepřímých). Do to-
hoto systému je zpravidla zapojena celá populace státu. Zdravotní péče je nakupována 
vládou, a to od veřejných, ale také soukromých poskytovatelů.

Financování prostřednictvím sociálního (veřejného) zdravotního pojištění je 
založeno na ze zákona povinných příspěvcích na toto pojištění, které jsou placeny 
zaměstnanci, zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými, ale také vláda-
mi (za určité skupiny pojištěnců). Získané prostředky jsou spravovány jedním nebo 
více fondy (pojišťovnami). Tyto fondy uzavírají smlouvy s veřejnými i soukromými 
poskytovateli zdravotnických služeb, a to na stavený rozsah péče. Některé druhy péče 
tudíž nemusí být tímto pojištěním fi nancovány.

V rámci soukromého zdravotního pojištění jsou příspěvky placeny jednotlivci 
nebo organizacemi přímo pojišťovnám, které toto pojištění nabízejí. Pojišťovny ná-
sledně rozdělují riziko mezi svůj pojistný kmen a také vypočítávají výši pojistného 
pro pojištěnce v závislosti na jeho zdravotních rizicích. Soukromé zdravotní pojištění 
může být poskytováno jak na ziskovém, tak i neziskovém principu. Obecnou charakte-
ristikou je na rozdíl od sociálního (veřejného) zdravotního pojištění jeho dobrovolnost 
(alespoň v jeho čisté podobě).

Dalším typem je komunitní zdravotní pojištění. Jedná se o specifi cký typ sou-
kromého zdravotního pojištění, kdy výše pojistného není odvozena od zdravotních 
rizik, ale obecně zde existuje vysoký stupeň zapojení místních komunit. Tento způsob 
pojištění je využíván např. v některých oblastech Afriky.

Spořicí účty (Medical Savings Accounts) jsou individuálními spořicími účty. Na-
kládání s prostředky na těchto účtech je vyhrazeno pouze na nákup péče o zdraví, re-
spektive zdravotnických služeb. Obecně lze říci, že byly zavedeny, aby podpořily úspo-
ry na předpokládané vysoké náklady zdravotní péče, zainteresovaly občany na kontrole 
nákladů na péči, ale také z důvodu získání dalších fi nančních zdrojů do zdravotnického 
systému. Tento systém fi nancování je využíván pouze v několika státech světa.

Financování prostřednictvím experimentálních přístupů zahrnuje celou škálu 
mechanismů, které jsou pilotně zaváděny do praxe. Cílem těchto přístupů je snaha 
získat pro systém péče o zdraví dodatečné fi nanční zdroje, které vyžaduje rostoucí 
poptávka, zvyšující se výdaje na zdravotnictví v důsledku zaváděných nových techno-
logií apod. Tyto přístupy zahrnují na národní úrovni:
hypotetické daně, například využití výnosů některých spotřebních daní (tabák, al-

kohol),
národní loterie, jejichž výnosy jsou využity pro fi nancování péče o zdraví,
partnerství veřejného a soukromého sektoru při fi nancování systému péče o zdraví.

Další možnosti, které jsou zvažovány na mezinárodní úrovni, zejména ve vztahu 
k méně rozvinutým státům, zahrnují:
International Finance Facility (IFF) – prodej speciálních vládních cenných papírů 

(zejména pro potřeby rozvojové pomoci),
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využívání fi nančních derivátů, zejména swapů, pro fi nancování péče o zdraví.
partnerství veřejného a soukromého sektoru při vývoji nových produktů kapitálo-

vého trhu.

Je zřejmé, že rostoucí náklady péče o zdraví budou státy i mezinárodní organizace 
nutit hledat další potenciální zdroje pro fi nancování péče o zdraví. Mimo výše zmíně-
né možnosti jsou diskutovány také například nástroje, jakými jsou mikrobanking nebo 
podmíněné převody hotovosti.

6.1.6 Přístup OECD ke klasifikaci typů financování

Poslední pohled, který akcentuje propojení fi nancování a organizaci zdravotnic-
kých služeb, představuje OECD. Podle OECD existují mezi jednotlivými systémy 
významné rozdíly, nicméně způsoby fi nancování zdravotnických služeb ve vyspělých 
ekonomikách mohou být klasifi kovány jako obecně shodné s jedním ze tří níže uvede-
ných přístupů. Je důležité uvědomit si, že ve většině států se vyskytují prvky z více než 
jednoho níže uvedeného přístupu (i přesto, že jedna forma převažuje) a že dominantní 
model má tendenci se měnit v důsledku reforem (OECD, 2004).

Veřejně integrované modely kombinují rozpočtové fi nancování a poskytování 
zdravotní péče v nemocnicích, které tvoří část vládního (veřejného) sektoru. Tyto sys-
témy, které jsou založeny na sloučení funkcí fi nancování (resp. pojištění) a poskyto-
vání péče, jsou řízeny jako jeden z vládních resortů. Jeho zaměstnanci jsou placeni 
mzdou (ač v některých případech mohou mít lékaři povolenou soukromou praxi), 
a jsou tedy zaměstnanci veřejného sektoru. Ambulantní lékaři a další zdravotníci mo-
hou být buď zaměstnanci, nebo ve smluvním vztahu s veřejným sektorem s vymeze-
ným rozsahem poskytované péče. Zahrnutí celé populace je v rámci tohoto systému 
relativně snadné, a pokud je pod kontrolou rozpočet, je možné snižovat míru růstu 
nákladů. Nicméně i zde existují slabiny, co se týče stimulů pro zlepšení výstupů, zvy-
šování efektivnosti nebo udržení kvality a citlivosti systému vůči potřebám pacienta. 
To nemusí zcela platit v sektoru ambulantní péče, kde je systém úhrad častěji spojen 
s výstupy daného poskytovatele.

V modelu veřejných kontraktů uzavírají veřejní plátci kontrakty se soukromými 
poskytovateli zdravotní péče. Těmito plátci mohou být jak státní agentury, tak i fon-
dy sociálního zabezpečení. V systémech, kde existuje pouze jeden plátce, existuje 
silnější pozice vůči poskytovatelům (stejně jako ve veřejném integrovaném systému) 
a tendence k nižším administrativním nákladům než u systémů, kde je plátců více. 
V mnoha systémech založených na veřejných kontraktech jsou soukromé nemocnice 
a kliniky provozovány neziskově. Ambulantní péči poskytují zpravidla nezávislí sou-
kromí poskytovatelé. Tyto systémy jsou zpravidla považovány za citlivější k potře-
bám pacientů než systémy veřejně integrované, ale za méně úspěšné, co se týče snah 
o snižování míry růstu nákladů na zdravotnictví, kdy vyžadují dodatečné regulace 
a kontrolu správními orgány.


