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Financování zdravotní péče: Falešné zisky a veřejné blaho  
 
 
Shrnutí 
 
Fiskální konsolidace, zvyšující se náklady na zdravotní péči a demografické změny 
způsobují, že se poskytování všeobecné zdravotní péče dostává pod vzrůstající tlak.  
V tomto prostředí se rozšířila představa, že soukromý sektor je účinnější, efektivnější 
a více schopen zajistit financování zdravotní péče než veřejný sektor. 
Po téměř třiceti letech privatizace sektoru zdravotní péče se ukazuje, že pro tato 
tvrzení nejsou důkazy. 
Srovnání celkových výdajů na poskytování zdravotní péče na národní úrovni ukazuje, 
že země s vyšší mírou výdajů  do soukromého zdravotnictví dosahují horších 
výsledků v klíčových ukazatelích národního zdraví. 
 
Země jako Spojené království a Švédsko vydají méně než 10% HDP na zdravotní 
péči, z toho více jak 80% jde do veřejného sektoru.    
Pro srovnání, v USA vydají téměř 18% HDP na zdravotní péči, z toho jde méně než 
50% do veřejného sektoru.  Z ukazatelů pak vyplývá, že je zde dosahováno kratší 
průměrné délky života a vyšší dětské úmrtnosti.  
Francie, která má velmi vysokou průměrnou délku života a nízkou úmrtnost kojenců, 
vydává na zdravotnictví 11,4% HDP, z toho jde 76,7% do veřejného sektoru.  
 
Důvody pro poskytování účinné a efektivní veřejné zdravotní péče nejsou složité.  
Administrativní náklady veřejných pojišťoven jsou rutinně a výrazně nižší než u 
soukromých pojišťoven. Veřejné systémy s jediným plátcem ve formě vládní nebo 
státní agentury jsou efektivní a jsou schopny lépe kontrolovat náklady. 
 
Veřejné systémy lépe kontrolují nadhodnocené služby a zajišťují nejvhodnější formu 
léčby. Několik studií ukazuje, že motivační nástroje soukromých systémů při 
poskytování zdravotních služeb vedou k preferování léčby, která je ziskovější pro 
poskytovatele, i když je pro pacienty méně vhodná a dražší. 
 
Studie USA o poskytování zdravotní péče ukazují, že většina ze 750 miliard $ ročně 
jde na vrub neefektivně vynakládaných nákladů na zbytečné služby (210 mld $), 
nadměrné administrativní náklady (190 mld $) a neefektivní poskytování péče (130 
mld $).  
 
Soukromí poskytovatelé také platí více peněz za půjčky na úhradu zdravotní péče, 
což vyvrací mýtus, že soukromí poskytovatelé financují zdravotní péči levněji. 
 
Ani v systému partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPS), který je 
představován jako schopný řešit dluhy, není zdravotní péče poskytována efektivněji. 
V roce 2012 byl první poskytovatel PPS v Anglii prohlášen za „neudržitelného“ a 
umístěn do veřejné správy.  
 
Soukromé finance (platba v hotovosti), vynakládané z „kapes pacientů“ způsobují 
nevýslovné problémy.   
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Průzkumy v 89 zemích, které pokrývají 89% světové populace s vysokými i nízkými 
příjmy obyvatel, naznačují, že 150 milionů lidí na celém světě postihne ročně finanční 
úpadek, protože musí platit za zdravotní služby „ze svých kapes“. Existují také 
významné důkazy toho, že zavedení poplatků občanů za zdravotní péči ovlivňují 
jejich možnost dosáhnout na potřebnou péči.  
 
Pokusy doplnit veřejné systémy soukromými poskytovateli nebyly úspěšné. Tyto dva 
systémy existující vedle sebe při poskytování zdravotní péče mají tendenci 
vyhladovět veřejný a posunout se k neefektivitě převážně soukromého sektoru.  
 
Financování veřejného systému zdravotní péče prostřednictvím všeobecného 
veřejného pojištění (zdanění) je efektivnější, dosahuje lepších výsledků zdravotní 
péče, je spravedlivější než soukromé alternativy, přestože je široce zakořeněn názor 
o opaku. 
 
 
Otázky výzkumu: 
 
1. Revize literatury o financování poskytované zdravotní péče na mezinárodní úrovni; 
 
2. Identifikace struktury efektivních a neefektivních systémů zdravotní péče a jejich 
financování; 
 
3. Identifikace názorů na podporu zapojení soukromého sektoru do financování a 
poskytování zdravotní péče a posouzení jejich opodstatněnosti; 
 
4. Revize dopadů spoluúčasti, doplňkového soukromého zdravotního pojištění a 
jiných forem plateb od pacientů; 
 
5. Kontrola tvrzení o pravděpodobnosti úspěchu tzv. inovativních metod financování 
zdravotní péče v rozvojových zemích; 
 
6. Definice hlavních zásad pro financování efektivního a účinného systému veřejné 
zdravotní péče. 
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1. Diskuse o účinnosti a efektivitě poskytování zdravotní péče 
 
 
Dokument předkládá podklady k odpovědi na otázku, jaký je nejlepší způsob 
financování a poskytování zdravotní péče pro občany. Zkoumá tvrzení o efektivnosti 
a účinnosti soukromého sektoru ve srovnání s veřejným sektorem. Mnoho zemí 
v posledních dvou desetiletích privatizovalo zdravotnictví, často bez jakýchkoli 
důkazů, že je privatizace pro zdravotnictví efektivnější a účinnější. 
 
 
1.1 Výsledky poskytované zdravotní péče 
 
Nejdůležitějším hodnotitelem systému poskytované zdravotní péče jsou ukazatele o 
zdravotním stavu obyvatel. Snížení dětské úmrtnosti, úmrtnosti matek při porodu a 
úmrtnosti dospělých. Studie z evropských zemí zjistila, že míra dětské úmrtnosti byla 
okamžitě snížena po zavedení všeobecného zdravotního pojištění. (1) Vládní výdaje 
na zdravotní péči jsou významným faktorem při zlepšení ukazatele dětské úmrtnosti, 
úmrtnosti matek a současně jako důležitý faktor pro zlepšení zdravotního stavu 
obyvatel, což je důležitý faktor pro hospodářský růst (2). Studie dopadů privatizace 
zdravotnictví v Itálii v letech 1993-2003 ukázala, že zdravotnictví ve veřejném sektoru 
vykazovalo rychlejší snížení vyhnutelné úmrtnosti dospělých, zatímco soukromý 
sektor neměl žádný vliv na ukazatele vyhnutelné úmrtnosti dospělých (3)   
Výdaje do veřejného na zdravotnictví a jeho zajištění vede ke zlepšení ukazatelů 
v oblasti zdraví.  
  
Několik studií porovnává zdravotní péči v Kanadě, která má zdravotnictví 
financované z veřejných zdrojů, se Spojenými státy, které mají soukromé 
poskytování zdravotní péče. Studie ukazují, že kanadský systém, který je neziskový, 
má lepší výsledky v oblasti zdraví v renální péči (4).  Dřívější studie výsledků péče o 
nemoce ledvin ve veřejných, smíšených a soukromých zdravotních systémech 
ukázaly, že veřejné systémy poskytují nejkomplexnější a nejflexibilnější procedury, s 
více ledvinovými transplantáty  ( 5). Soukromí poskytovatelé zdravotní péče 
nevyužívají ledvinových transplantátů, protože ty v dlouhodobém horizontu snižují 
poptávku po dialýzách.V Austrálii, kde byl nárůst soukromých poskytovatelů 
zdravotní péče o ledviny, nedávná studie zjistila, že veřejný sektor poskytl pacientům 
do 75 let více hemodialýz, po více hodin týdně, než soukromý sektor (6).  
Soukromé, na zisk zaměřené firmy, se řídí více obchodními cíli než veřejným blahem 
obyvatel.  
 
Rozdíl mezi výsledky v oblasti zdraví ve veřejném a soukromém systému lze vidět v 
následující tabulce, která ukazuje rozdíly mezi výdaji do veřejného zdravotnictví v 
zemích s dlouhodobě ustálenou sociální politikou a zeměmi s novou, nebo nízkou 
úrovní sociálního zaopatření. Jižní Afrika, Chile, a Spojené státy americké 
vynakládají 46% až 48% z celkových výdajů na veřejnou zdravotní péči. 
 
Kanada, Německo, Francie a Polsko vydává více než 70% do veřejného 
zdravotnictví. Velká Británie a Švédsko vydává více než 80%. 
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Ukazatel průměrné délky života odráží efektivnost výdajů veřejného zdravotnictví.  
Spojené státy, jako země s vysokými příjmy, mají střední délku života 79 let. To je 
méně, než má většina zemí s vysokými příjmy. Spojené státy mají také nižší podíl 
výdajů na veřejné zdravotnictví (46,4%). Některé asijské země, které mají nižší 
úroveň výdajů do veřejného zdravotnictví, mají ukazatel délky života mezi 70 a 80 
roky. Jižní Afrika má mnohem nižší věk dožití z důvodu HIV / AIDS. 
 
Stejně tak ukazatel dětské úmrtnosti (do 5 let), ukazuje, že Spojené státy, země s 
vysokými příjmy a s nízkou úrovní výdajů do veřejného zdravotnictví, mají ukazatel 
úmrtnosti 7/1000 živě narozených dětí. Ostatní země s vysokými příjmy, ale s vyšším 
podílem prostředků do veřejného zdravotnictví, jako například Švédsko, Velká 
Británie, Francie, Německo, Austrálie, je  4/1000, nebo nižší. 
 
Tabulka 1: Výdaje na veřejné zdravotnictví a zdravotní ukazatele  
 
ZEMĚ  % podíl 

HDP na 
zdravotní 
péči  

Výdaje na 
zdravotnictví 
– % podíl na 
veřejné 

Průměrná 
délka 
života 

Kojenecká  
úmrtnost- do 
5ti let 
věku/1000 
živě 
narozených 

Austrálie 9,1 66,9 82 4 
Brazílie 9,3 46,4 74 14 
Kanada 10,9 70,1 81 5 
Chile 7,2 48,6 80 8 
Čína 5,4 56,0 75 13 
Francie 11,4 76,9 83 4 
Německo 11,3 76,3 81 4 
Řecko 9,3 67,5 81 4 
Malajsie 3,9 55,0 75 9 
Polsko 6,7 70,1 77 5 
Jižní Afrika 8,8 47,9 56 44 
Sri Lanka 3,1 39,8 74 10 
Thajsko 3,9 76,4 74 13 
Švédsko 9,6 81,7 82 3 
UK/Spojené Království 9,4 82,5 82 5 
USA 17,9 46,4 79 7 
Česko 7,0 85 Muži 76 

ženy 82 
3 

Zdroj: World Bank http://data.worldbank.org/indicator/ Highest rates in bold Lowest rates 
underlined 
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1.2 Účinnost poskytování zdravotní péče 
 
Veřejné zdravotnictví je efektivnější než soukromé. Nárůst prostředků na poskytování 
veřejné zdravotní péče významně koreluje s ukazatelem nižší úmrtnosti kojenců a je 
také účinnější při snižování úmrtnosti, než zdravotní péče v soukromém sektoru  (7). 
Celkově lze říci, že soukromá zdravotní péče nebyla spojena s žádnou změnou 
v ukazateli dětské úmrtnosti (8).  
Studie soukromého poskytování zdravotní péče v zemích s nízkými a středními 
příjmy zjistila, že kvalita soukromého poskytování zdravotní péče byla nízká a nebyla 
spojena s lepšími výsledky v oblasti zdraví. Diagnostické a léčebné standardy řízení 
v soukromém sektoru byly nižší než ve veřejném sektoru. V soukromém sektoru bylo 
zjištěno špatné dodržování předepisování léčiv, léky a léčby byly zbytečně 
předepisovány. Privatizace zdravotnických služeb vedla ke zvýšeným nákladům na 
léky (9). 
 
Existuje jeden významný rozdíl mezi veřejnými a soukromými poskytovateli zdravotní 
péče. Soukromí poskytovatelé zdravotní péče jsou primárně odpovědni akcionářům a 
investorům, nejsou odpovědni pacientům. To může vést ke zbytečnému nebo 
špatnému poskytnutí zdravotní péče. V některých zemích Latinské Ameriky došlo od 
reformy zdravotnictví a nárůstu soukromého sektoru k nárůstu počtu císařských řezů. 
Změny systému financování v Chile měly dopad na možnosti péče o těhotné ženy. 
Soukromé zdravotní pojištění stanovilo, že porodník musí poskytovat mateřskou 
primární péči. Porodníci viděli soukromou praxi jako dobrý zdroj příjmů, ale museli se 
osobně zúčastnit narození dítěte. Tyto požadavky zdravotních pojišťoven pro řadu 
těhotných znamenaly, že porodníci se snažili naplánovat narození dítěte v předem 
dohodnutém čase. Bylo snazší naplánovat císařský řez než přirozený nebo 
indukovaný porod. V roce 2000 se míra volitelných císařských řezů pohybovala mezi 
30 až 68% v soukromém sektoru. Ve veřejném sektoru se míra volitelných 
císařských řezů pohybovala v rozmezí od 12 až 14% (10). 
 
V Austrálii nedávný výzkum ukázal, že ženy při porodu v soukromých nemocnicích 
mají větší pravděpodobnost chirurgického zákroku, děti narozené v soukromých 
nemocnicích mají větší pravděpodobnost zdravotních problémů a větší 
pravděpodobnost opětovné hospitalizace ve svém prvním měsíci, než děti narozené 
ve veřejných nemocnicích (11).  
 
Ze 33 studií o službách NHS ve Velké Británii vyplývá, jaké jsou negativní dopady 
outsourcingu v oblasti úklidu, správy budov , poskytování zdravotní péče mimo 
ordinační hodiny, léčebných center, klinických služeb, IT, úklidu. Byly identifikovány 
negativní dopady outsourcingu na kvalitu služeb v 18 případech a pozitivní dopady 
ve 4 případech. Průzkum dospěl k závěru, že většina důkazů ukazuje na negativní 
dopady outsourcingu, a že je nedostatek důkazů o tom, že outsourcing vede ke 
zlepšení kvality péče (12). 
 
Jednotlivé země, u kterých bylo nedávno zavedeno všeobecné veřejné pokrytí péče, 
vykazují, že vládní investice do zdravotnictví mají za následek lepší výsledky v 
oblasti zdraví. Thaisko představilo zdravotní kartu, která dovolila občanům s nízkým 
příjmem, kteří byli dříve ve skupině nepojištěných osob, využívat veřejných zařízení 
bez poplatku. Veřejná zdravotnická zařízení byla financována tak, aby mohla řešit 
zvýšenou poptávkou po zdravotnických službách.  
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Více lidí přestalo využívat soukromá zařízení a začalo využívat veřejná (změnilo 
soukromé pojištění za veřejné). Nejdůležitější je, že se snížila míra dětské úmrtnosti 
(13).  
To poskytuje další důkaz toho, že vládní investice do veřejných zdravotnických 
služeb vedou k lepším výsledkům v oblasti zdraví. 
 
 
1.3 Organizace 
 
Systémy veřejného zdravotnictví mají další důležitou výhodu oproti soukromému 
sektoru, a to z důvodu způsobu organizace.Veřejné zdraví je založeno na 
"systematické aplikaci používání nejlepších osvědčených technologických postupů 
uplatňovaných v populačním měřítku a systematického sledování a shromažďování 
údajů (14).   
Postupy, jako je očkování, mohou být implementovány v celé populaci, což poskytuje 
nejen širokou imunitu, ale také přináší ekonomické úspory.  
Masové poskytování zdravotnické záchranné služby nebo zvyšování informovanosti 
veřejnosti je efektivněji poskytováno prostřednictvím veřejných programů, spíše než 
cestou fragmentovaného soukromého sektoru (15).  
317 ekonometrických studií zjistilo, že veřejně vlastněné organizace překonaly  
neziskové i ziskové  poskytovatele. Přestože existuje mnoho obtíží při porovnávání 
efektivity a produktivity v různých organizacích a ve veřejném a neziskovém sektoru, 
je to důležitá studie (16).  
 
Přestože je úroveň podílu výdajů pro zdravotnictví na HDP často považována za 
ukazatel toho, kolik země investuje do zdravotnictví, může skrývat rozdíly v úrovni 
administrativních nákladů mezi veřejným a soukromým sektorem, jako v případě 
Spojených států.  
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Tabulka 2 ukazuje některé dramatické rozdíly mezi administrativními náklady 
veřejného a soukromého sektoru v řadě zemích s vysokými a středními příjmy. 
 
ZEMĚ Soukromé - % z příjmu 

pojistného 
Veřejné - % z veřejných 
výdajů na zdravotnictví  

Austrálie 10.1-13.6 (2000-2006) 
(SHA/NHA) 
 

Náklady zdravotnická 
administrativa? 

Kanada 13.3-17.8 (1999-2007 
SHA/NHA)  
 

 

Chile 14-20% (Iriart, 2001, 
Mossialos, 2002, Rao, 2005 
 

 

Francie 18.2-18.6% (SHA/NHA) 
 

5.1-5.7% (2003-07 SHA 
data) 
 

Německo 15.0-17.2% (SHA/NHA) 
 

5.8-6.2% (2001-7) 
 

Řecko 15%-18% (commercial life 
insurers) 
 

5.1% 
 

Malajsie 44.1% (Min of Health, 
2006) 
 

2.2 (NHA 2006) 
 

Sri Lanka 
 

11.9 (2002) 
 

 

Thajsko 40.3%, 37.8% 2000,2001 
 

 

UK/Spojené království c. 47.5% (1999) 
 

 

US c. 14.1% (2005) 
(NHA/SHA) 
 

3-5% (2000-2005 
Angrisano, 2007 and Zycher 
2007  
6.1% Collins, 2009  

 
 
 
Všechny země v tabulce 2 ukazují vyšší úroveň administrativních nákladů v 
soukromém sektoru než ve veřejném sektoru. Dokonce i země, u kterých jsou oba 
druhy pojišťoven, mají vyšší administrativní náklady v soukromém sektoru než ve 
veřejném sektoru. Spojené státy hlásí podíl 14,1% administrativních nákladů.  
 
Jednou z výhod veřejného systému, s jediným plátcem (nazývaného monopsony) ve 
formě vládní nebo státní agentury, je efektivní kontrola nákladů. Austrálie, severské 
země a Kanada jsou příklady zemí se systémem jediného plátce. Zavedení 
konkurence mezi pojišťovnami způsobuje zvýšení nákladů a administrativy (18, 19).  
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Ze studie Marmor a Wendt (2011) ke zdravotním reformám vyplývá, že došlo 
k negativní korelaci mezi financováním veřejné zdravotní péče a celkovými výdaji na 
zdravotní péči. Vyšší výdaje na veřejné zdravotnictví nevedou k vyšším celkovým 
výdajům na zdravotní péči. Rozbor nákladů je snazší, když jsou zdravotnická 
zařízení ve vlastnictví státu a jsou vypláceny platy. V zemích, kde stát nemá 
celkovou odpovědnost za kontrolu nákladů financování zdravotní péče není kontrola 
čerpání prostředků lepší a může být často horší. 
 
Spojené státy ilustrují tento scénář, protože studie USA o poskytování zdravotní péče 
ukazují, že většina ze 750 miliard dolarů neefektivních výdajů  je vynakládána na 
zbytečné služby (210 miliard Kč), nadměrné administrativní náklady (190 miliard 
dolarů) a neefektivní poskytování péče (130 miliard dolarů) (20).  
Reformy zdravotní péče nevedly ke zvýšení účinnosti při poskytování zdravotní péče. 
(21). 
 
Výsledky zdravotní péče v soukromém sektoru jsou horší a péče je méně efektivní 
než v systému poskytované veřejné zdravotní péče. Tento důkaz se objevuje ve 
velkých studiích ze širokého spektra zemí, jakož i z konkrétních studií jednotlivých 
zemí.  
Soukromé zdravotní firmy mají k uspokojení potřeb svých akcionářů nebo investorů 
blíže, než k potřebám zdravotnické veřejnosti. Veřejné zdravotnictví je efektivnější a 
účinnější při uspokojování potřeb péče o zdraví celé populace. Investice do 
veřejného zdravotnictví má za následek lepší zdravotní výsledky, než podobné 
investice do soukromého sektoru. V další kapitole budou diskutovány výzvy, kterým 
čelí všeobecný zdravotnictví systém. 
 
 
 

2. Ohrožení všeobecného poskytování zdravotní péče 
 
 

Základy sociálního státu jsou tvořeny sociální solidaritou, sdílením a sdružením rizik, 
všeobecným poskytování péče a národním systémem poskytování péče. Tyto 
principy všeobecného poskytování zdravotních služeb jsou ohroženy z několika 
směrů. Poskytování veřejně financované zdravotní péče, která je poskytována 
zdarma, byla založena v mnoha zemích s vysokými příjmy po druhé světové válce.  
Reformy sektoru zdravotnictví, jako součást neoliberalismu, byly představeny 
korporátními institucemi v oblasti veřejného zdraví podle obchodních zásad. 
Zavedení tržních mechanismů do sektoru veřejného zdravotnictví vyústilo v 
pronajímání (outsourcing) stravovacích provozů, úklidu a klinických služeb 
soukromému sektoru, což zvýšilo zapojení soukromého sektoru do poskytování 
veřejných zdravotních služeb. Rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru 
vedl k tomu, že se vytvořily smluvní vztahy nevýhodné pro veřejný sektor, Podmínky 
smluv mezi veřejným a soukromým sektorem často minimalizují rizika pro soukromé 
společnosti, naopak zavádí finanční odpovědnost veřejného sektoru v případě, že 
soukromá firma není schopna dodávat služby.  
 
Je zřetelné, že rostoucí role soukromého sektoru při poskytování veřejné zdravotní 
péče začíná narušovat sdílení informací, zkušeností a odborných znalostí, což bylo 
jednou z hlavních předností při poskytování veřejné zdravotní péče.  
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Spolu s nerovným postavením pro PPP a sníženého rizika pro soukromý sektor má 
mnoho odvětví veřejné zdravotní péče nejistou budoucnost. 
 
V zemích s nízkými příjmy došlo k poklesu financování veřejných zdravotních služeb 
poté, co MMF (Mezinárodní měnový fond) v roce 1980 nutil země, aby zavedly 
politiky strukturálních změn výměnou za úvěry. Privatizace a snížení veřejných 
výdajů pokračovalo jako součást podmínek pro poskytování úvěrů. Mezinárodní 
finanční instituce tlačily vlády jednotlivých států k reformě veřejného sektoru, což se 
vyznačovalo finanční decentralizací, propuštěním zaměstnanců ve veřejném sektoru, 
zavedením tržních mechanismů a různých poplatků. To vedlo k nedostatečným 
investicím ve zdravotnictví a k omezení přístupu lidí ke zdravotním službám. 
 
Nedostatečná investiční politika ve veřejných zdravotních službách vedla k nárůstu 
migrace zdravotnických pracovníků, ze zemí s nižšími příjmy do zemí s vysokými 
příjmy. Zaměstnance k tomu vedla snaha najít lépe placené místo a lepší pracovní 
podmínky. To mělo za následek ztrátu dovedností a odborných znalostí zaměstnanců 
v systémech veřejné zdravotní péče zemí s nízkými příjmy. Nedostatek 
kvalifikovaných a zkušených pracovníků ve zdravotnictví způsobuje snížení rozsahu 
služeb veřejné zdravotní péče pro pacienty s HIV / AIDS, malárií a tuberkulózou. 
 
Úsporná opatření, která se zavedla jako prostředek ke snížení veřejných výdajů v 
návaznosti na globální finanční krizi v letech 2008/9, na ochranu a záchranu bank 
soukromého sektoru, vedla ke snížení výdajů na zdravotní péči (22). 

Vyjednání smluv o volném obchodu jak na bilaterální, tak multilaterální úrovni vytváří 
potenciální hrozbu pro rozhodování vlád v oblasti veřejných služeb, a to jak u 
stávajících veřejných služeb, tak i u nových budoucích forem veřejných služeb (23).  
V odvětví zdravotní péče, kde se neustále rozvíjí nové technologie a formy lékařské 
péče, jsou případná budoucí omezení hrozbou pro poskytování vysoce kvalitní 
zdravotní péče. 
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2.1 Definice 
 
Se zavedením reformy zdravotnictví, kdy některé zdravotnické služby mohou být 
poskytovány na smluvním základě neziskovými, nebo ziskovými poskytovateli, 
mohou vznikat nejasnosti v tom co je služba, veřejná zdravotní péče. Například, 
termíny "všeobecná zdravotní služba" a "pokrytí všeobecné zdravotní péče" ukazují 
na dva různé přístupy k poskytování veřejné zdravotní péče. V dokumentu nyní 
uvedeme některé definice pojmů používaných k popisu části služeb veřejného 
zdravotnictví. 
 
Tabulka 3: Definice 
 
Pojem Definice/ klíčový obsah   

Všeobecné zdravotní  služby/ 
poskytování všeobecné zdravotní 
péče  
 

Veřejně financované zdravotní služby 
poskytované všem obyvatelům podle potřeby, 
financované z daní/veřejného zdravotního 
pojištění 

 
 
Pokrytí všeobecné zdravotní péče  

Financování zdravotní péče, které je  
založeno na sdružování  finančních 
prostředků s cílem  pokrýt  poskytování 
zdravotní péče pro celou populaci, často  jako 
"základní balíček" služeb, které jsou k 
dispozici prostřednictvím zdravotního pojištění 
a rostoucím soukromým sektorem (24) 

 
Veřejně financovaná zdravotní péče 
/služby veřejné zdravotní péče 
 

Zdravotní péče financovaná z veřejných 
zdrojů, obvykle prostřednictvím daní (veř. 
zdrav.poj.), realizována prostřednictvím 
veřejných poskytovatelů, ziskových i 
neziskových  

Dodavatelské  
služby/outsourcing, externě 
zadávaná zdravotní péče  
 
 

Zdravotnické služby, které byly nasmlouvány 
se „ziskovými“ a „neziskovými“ poskytovateli 
po dobu několika let. Mohou být poskytnuty 
pod hlavičkou veřejného zdravotnictví, ale 
pracovníci jsou zaměstnáni u společností 
mimo veřejný sektor  

Social Impact Bonds (SIB) 
Sociální dluhopisy    

Sociální dluhopisy mají za cíl zlepšit sociální 
výsledky veřejné financovaných služeb tím, 
že financování podmiňují dosažením výsledků  

Partnerství veřejného a 
soukromého sektoru 
 

Smluvní ujednání mezi veřejným a 
soukromým orgánem (liší se velikostí od 
malých jednotlivých firem až po velká 
konsorcia). Smluvní ujednání jsou využívána 
k dodání vybavení, infrastruktury a služeb 
určených k uspokojení potřeb obyvatelstva 
s tím, že jsou sdíleny náklady a rizika spojené 
s dodávkami a provozem,  (25) 
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Tabulka 4: Od všeobecných zdravotních služeb k soukromým zdravotním službám   
 
 

 

 Všeobecné 
zdravotní 
služby  
 

Pokrytí 
všeobecné 
zdravotní 
péče  

Veřejné 
služby 
zdravotní 
péče 

Poukázky PPS SIB 
Sociální 
dluhopisy 
 

Soukromé 
služby 
zdravotní 
péče 

Veřejné 
financování 
z daní 
(VZPoj) 

ANO  
 

Několik 
možných  
zdrojů 
financování - 
komunitní / 
sociální 
pojištění 

Veřejně 
financované 
 

Veřejně  
financované 

NE – kapitál 
získáván  
soukr. 
sektorem 
 

NE – 
kapitál ze 
soukr a 
nezisk. 
zdrojů 
 

NE 
 

Veřejné 
poskytování 
 

ANO 
 

Dodáno 
z veřejných, 
ziskových a 
neziskových 
 

Dodáno 
z veřejných, 
ziskových a 
neziskových 
 
 
 

Může být 
dodáno 
z veřejných 
ziskových a 
neziskových 
 
 

Dodáno 
z veřejných 
ziskových a 
neziskových 
 

NE – 
Dodáno od 
zisk., 
nezisk.  
dodavatelů 
invest. 
kapitál se 
vrací pokud 
splněny 
výkon. 
ukazatele  
 

NE 
 

Zdarma 
v místě 
přístupu 
 

ANO 
 

Obvykle,  
i když může 
být  zavedeno 
spolufinanc.   
 

Obvykle,  
i když může 
být  zavedeno 
spolufinanc.   
 

Obvykle,  
i když může 
být  
zavedeno 
spolufinanc.   
 

Obvykle,  
i když může 
být  
zavedeno 
spolufinanc
.   
 

Projekty 
často 
testují nové 
přístupy 
k poskyt. 
veřejných 
služeb 

NE –  
Pokud  
Není 
placeno 
nadstand.
.a soukr. 
zdravotní 
pojištění  

 
 
Existuje kontinuita od všeobecných zdravotních služeb ke službám soukromě 
poskytovaným. Všeobecné zdravotní služby jsou financovány z veřejných daní 
a poskytovány veřejnými zdravotními službami. Soukromé služby zdravotní péče jsou 
poskytovány na základě platby ze strany pacienta, a to buď prostřednictvím 
prémiového/nadstandardního zdravotního pojištění nebo přímou platbou.  
Zvyšuje se počet variací mezi těmito dvěma typy, které ukazují, že veřejné a 
soukromé sektory zdravotní péče jsou stále více propojeny prostřednictvím 
smluvních a outsourcovaných služeb. Co se jeví, jako veřejné služby zdravotní péče 
může být ve skutečnosti poskytováno a řízeno soukromým sektorem, ale přesto 
hrazeno z veřejných zdrojů. To má negativní vliv na odvětví veřejných zdravotních 
služeb a v některých zemích to vedlo k vytvoření dvoustupňového systému zdravotní 
péče, kde mají nízkopříjmové skupiny obyvatel přístup jen ke špatně financované 
péči. Jak bylo prokázáno v 1. kapitole, systémy veřejné zdravotní péče přináší lepší 
výsledky v oblasti zdraví a jsou účinnější než soukromý sektor. Soukromý sektor je 
řízen zájmy akcionářů nebo investorů spíše než zájmy o veřejné blaho. 
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2.2 Financování poskytované všeobecné zdravotní péče 
 
Existuje několik základních pravidel pro financování zdravotní péče, ale z důvodu 
reforem zdravotnictví narůstá počet různých variant pro její financování.  
 
Tabulka 5: Základní pravidla (opatření) pro financování zdravotní péče 
 
Forma financování Zdroje 
Veřejné financování Daně - zdravotní pojištění, státní pojištění,  

platba za státní pojištěnce, specifická daň 
z obratu, hypoteční daně 

Sociální pojištění Financováno z příspěvků zaměstnanců, 
zaměstnavatelů do sociálního fondu 
zdravotního pojištění – závislé na osobách 
v zaměstnaneckém poměru 

Soukromé zdravotní pojištění Platby nadstandardního zdravotního 
pojištění ve prospěch individuálního 
pojistného systému,  nebo prostřednictvím 
zaměstnavatele/korporátní zdravotní 
pojištění – v závislosti na zaměstnání 

Přímé soukromé platby Individuální platba přímo za screening, 
diagnostiku, léčbu a rehabilitaci 

 
 
 
 
 
Wendt (2009) rozvinul typologii zdravotnických systémů, která se více zaměřila na 
měnící se roli státu realizujícího reformy zdravotnictví, než na konkrétní typy 
národních systémů zdravotních služeb (daně, sociální pojištění, soukromé platby). 
Tato typologie identifikovala ukazatele, jakými jsou celkové výdaje na zdravotnictví, 
veřejné výdaje na zdravotnictví a výdaje soukromé, tzv. „z kapes poplatníků“, které 
definovaly tři skupiny systémů financování zdravotní péče v Evropě.Tyto ukazatele 
jsou užitečné pro analýzu systémů zdravotní péče, zejména z pohledu důležitosti 
veřejného a soukromého financování.  
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Tabulka 6: Různé modely veřejného financování zdravotnictví 
 
Skupina zemí Charakteristika 

1. Země se sociálním pojištěním 
Rakousko, Německo, Belgie, 
Nizozemsko, Lucembursko, Austrálie 

Vysoký podíl financování ze sociálního 
pojištění  
Vysoký podíl celkových výdajů na zdravotnictví 
a vysoká míra veřejného financování  
Rozumný podíl financování z doplatků pacientů  
Rozumný podíl lůžkové péče 
Vysoký podíl ambulantní péče 
Lékaři jsou osoby samostatně výdělečně činné, 
s vysokou mírou autonomie 
Pacienti mají vysokou míru svobody volby 

2. Země s Národním zdravotním 
systémem (NHS) 
Dánsko, Velká Británie, Švédsko, 
Itálie, Irsko, Kanada, Nový Zéland 
 

Střední podíl celkových výdajů na zdravotní 
péči 
Vysoký podíl z veřejných zdravotních 
prostředků 
Rozumná míra doplatků pacientů 
Nízký podíl ambulantní péče 
Přístup k lékařům je vysoce regulován 

3. Nově vyvinuté NHS a Finsko Nízká úroveň celkových výdajů na zdravotní 
péči 
Vysoký podíl spolufinancování pacientů 
Nízký podíl ambulantní i lůžkové péče 
Praktičtí lékaři pracují za fixní mzdu 

Zdroj: Wendt, 2009:438-9 adapted 
 
Procentický podíl z hrubého domácího produktu (HDP), který je vydáván na 
poskytování zdravotní péče, byl považován za ukazatel úrovně financování zdravotní 
péče té které země. Tento ukazatel ale také může vyjadřovat, jak vysoké jsou 
náklady na správu zdravotního systému, nemusí jít nutně o nejefektivnější způsob, 
jak investovat do zdravotnictví. Například ve Spojených státech je vynaloženo 
nejvyšší procento HDP na zdravotní péči (17,9%), ale více než 45 milionů lidí (14% 
populace) nemá zdravotní pojištění. Kanada, Francie a Německo poskytují na 
zdravotní péči více než 10% z HDP a ostatní vysoko příjmové země, jako Velká 
Británie, Austrálie, Švédsko a Řecko poskytují na zdravotnictví asi 9% svého HDP, 
přitom ale dosahují mnohem většího pokrytí obyvatelstva zdravotním pojištěním.  
Skupina asijských zemí, Čína, Malajsie, Thajsko a na Srí Lanka, mají nižší hladinu 
podílu v rozmezí od 3,9% do 5,4%. 
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Demografické změny, které mají a budou mít vliv na nárůst poskytované zdravotní a 
sociální péče, se odehrávají v mnoha oblastech světa. Populace stárne v Evropě, 
Severní Americe a dalších zemích s vysokými příjmy. Současně stárnou pracovníci 
ve zdravotnictví a odchází do důchodu, takže nedostatek pracovníků ve zdravotnictví 
bude dále narůstat. Také v zemích s nízkými příjmy, kde je rostoucí počet mladé 
populace, se zvyšuje poptávka po zdravotní péči. Na mnoho zemí Afriky mělo vliv 
rozšíření HIV/ AIDS, které vedlo ke snížení počtu zaměstnanců ve zdravotnictví a k 
nemožnosti poskytovat nutnou, adekvátní léčbu a péči. 
 
Podle predikce OECD se ve všech zemích OECD, kde je kombinace veřejné 
zdravotní a dlouhodobé péče, budou výdaje na tuto péči zvyšovat z cca 6% HDP 
ročně na 9,5% v roce 2060, a to za předpokladu, že náklady budou efektivně 
vynakládány cestou účinnějších politik v oblasti veřejného zdraví.  
Druhý scénář, který počítá s méně účinnými opatřeními, predikuje nárůst podílu z 
HDP na 14%. Toto zvýšení nebude rovnoměrně rozloženo napříč zeměmi OECD. 
Například země se středními příjmy, jako je Korea, Chile, Turecko a Mexiko budou 
mít vyšší nárůst podílu na HDP, zatímco severské země, Velká Británie a Spojené 
státy budou mít nižší navýšení (26). Studie jasně ukazuje na to, že výdaje na 
zdravotnictví se budou muset v budoucnu zvýšit.  
 
V řadě výzkumných prací je zpochybněn předpoklad, že stárnutí populace způsobuje 
zvýšenou poptávku po zdravotní péči a zvýšené výdaje na zdravotní péči. Studie 
výdajů na zdravotní péči v letech 1998 a 2007 ukázala, že neexistuje shoda ani 
empirický důkaz, který by doložil, že stárnutí populace je jednou z hlavních 
determinantů výdajů na zdravotní péči. Studie uvádí, že náklady na poskytování 
zdravotní péče ovlivňuje technologický pokrok, léčba v terminálním stadiu nemoci a 
decentralizace zdravotní péče (27). Je nutné zaměřit se na nárůst nákladů při léčbě 
v terminálním stavu nemoci, než na vliv stárnutí populace. Toto podporuje důraz na 
zvýšení nákladů u stárnoucí populace v oblasti prevence a rehabilitace.  
 
Predikce budoucích výdajů za kvalitní zdravotní péči znamená další tlak na vlády, 
které snižují veřejné zdroje na zdravotní péči, a to z důvodu úsporných opatření nebo 
danými podmínkami MMF. Politickým argumentem je otázka, zda si země může 
"dovolit" veřejně financovanou zdravotní péči za předpokladu, že se budou zvyšovat 
občanům daně. Současně mnoho nadnárodních společností uplatňuje účinné formy 
vyhýbání se daňovým povinnostem, čímž se snižují veřejné příjmy pro systém 
veřejné zdravotní péče.WHO (2010) doporučuje, aby vlády zlepšily efektivitu výběru 
daní, aby rozpočty pro zdravotní péči měly vyšší prioritu (28). Je třeba více opatření 
pro financování zdravotní péče, aby v budoucnu nedošlo k ohrožení jejího 
poskytování. Nebezpečí pro poskytování všeobecné zdravotní péče lze nalézt 
v zemích po celém světě, jde o globální hrozbu. 
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3. Problémy s alternativními formami poskytování zdravotní 
péče 

 
 

Zdravotní reformy zavedly vedle systému veřejné zdravotní péče alternativní formy 
poskytování zdravotní péče. Formy částečné privatizace vytvořily problémy pro 
uživatele služeb i pro systém veřejného zdravotnictví jako celku. 
 
 
3.1 Dvoustupňový systém 
 
Mnoho zemí privatizovalo zdravotnická zařízení, podporovalo rozšiřování 
soukromého sektoru pro poskytování zdravotní péče a snižování investic do 
veřejného zdravotnictví. To vytváří dvoustupňový systém poskytování zdravotní 
péče. Vysoko příjmové skupiny obyvatel využívají soukromé zdravotní služby a 
nízkopříjmovým skupinám obyvatel je poskytován zhoršující se systém veřejného 
zdravotnictví. Soukromé poskytování zdravotní péče je často doprovázeno 
přemrštěnými cenami a neustálým tlakem obyvatel tzv. střední třídy na splnění 
požadavků na péči (29). 

 
Dlouhodobé účinky dvoustupňového systému poskytování zdravotní péče lze vidět 
v Chile. Zde byla před více jak 30 ti lety zavedena privatizace systému veřejného 
zdravotního pojištění. Jednotliví obyvatelé si mohli vybrat, zda pro své pojištění 
zdravotní péče použijí veřejný systém nebo soukromou zdravotní pojišťovnu.  
Vzhledem k tomu, že ze strany stárnoucí populace je větší potřeba zdravotní péče, 
došlo k tlaku na tuto populaci, aby provedla změnu a přešla ze systému soukromého 
zdravotního pojištění zpět pod systém veřejného zdravotního pojištění. Sektor 
soukromé zdravotní péče odmítl starší obyvatele pojistit z důvodu věku a 
předpokládané vyšší poptávce po zdravotní péči (30). Soukromý zdravotnický sektor je 
motivován zisky a nikoliv potřebou obyvatel.   
 
Malajsie představila privatizaci zdravotní péče v osmdesátých letech minulého století, 
soukromý systém poskytování zdravotní péče byl rozšířen s vládní podporou. Chudí 
lidé více spoléhali na zdravotní péči s podporou vlády, ale privatizace ve 
zdravotnictví způsobila, že nízkopříjmové skupiny obyvatel mohly využívat pouze 
omezující se množství veřejných zařízení. Vyšší příjmové skupiny obyvatel pak 
mohou využívat poskytování veřejné i soukromé zdravotní péče. (31)  
Přístup obyvatel s nízkými příjmy do veřejného systému zdravotní péče je ohrožen 
migrací státních zdravotnických pracovníků do soukromého sektoru a zavedením 
uživatelských poplatků za veřejné zdravotnictví, který byl zaveden vládou (32).  
Podíl poplatků pacientů na zdravotní péči „platba z kapsy“ se zvýšil na 76,8% 
celkových soukromých výdajů na zdravotnictví, což zároveň představuje 33% 
celkových výdajů na zdravotnictví v r. 2009 (33).  
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3.2 Platba „z kapes“ pacientů 
 
Po celém světě státy zvýšily podíl plateb „z kapes“ pacientů na celkových výdajích za 
poskytovanou zdravotní péči.Světová zdravotnická zpráva z r. 2000 představila 
měření efektivity národních zdravotních systémů z hlediska zdrojů a výsledných 
výstupů (34). Bylo prokázáno, že platby z kapes pacientů poškozují cíle všeobecného 
zdravotního pokrytí a mají vliv na nemocnost a propad příjmů. Platby „z kapsy“ 
mohou být například náklady na léčiva, poplatky za konzultace. Tyto platby ovlivní, 
zda lidé mají dost financí na přístup ke zdravotní péči (35).  I pouze velmi malé zvýšení 
poplatků může chudým obyvatelům omezit přístup ke zdravotní péči.  Tento omezený 
přístup vede ke zhoršení zdravotní péče, zhoršení zdravotního stavu a vyšší 
úmrtnosti (36). 

 
Průzkumy v osmdesáti devíti zemích, jak s nízkými tak s vysokými příjmy, které 
pokrývají 89% světové populace, naznačují, že se každý rok 150 milionů lidí na 
celém světě dostane to finančního úpadku, protože musí platit za zdravotní služby 
(37). Domácnosti musí platit počáteční poplatky za poradenství, diagnostiku (vyšetření)  
léky, náklady v nemocnici.  Pouze tehdy, když platby "z kapsy" klesnou pod 
15 až 20% celkových výdajů na zdravotnictví, poklesne počet finančních úpadků u 
obyvatel a následná chudoba (38). 
 

Špatný zdravotní stav přispívá k chudobě, protože lidé nejsou schopni pracovat a 
musí platit za zdravotní péči. Země s vyšší mírou nerovnosti příjmů mezi 
domácnostmi vykazují vyšší míru finančních úpadků. Vlády, které nesnižují příjmové 
nerovnosti mezi domácnostmi, nesnižují riziko finančních úpadků nízkopříjmových a 
chudých domácností (39). Na druhou stranu, vládní intervence mají vliv na efektivní 
ochranu domácností před finanční katastrofou v důsledku placení za zdravotní péči. 
Pojistné programy, které pokrývají také náklady na léky a ambulantní péči, nejen 
nemocniční náklady, jsou účinnější pro snižování počtu osob, které upadají dále do 
chudoby (40). 
 
Platby „z kapes“ mohou také výrazně ovlivňovat životní úroveň žen a jejich zdraví (41).  
Poplatky, které byly v mnoha afrických zemích zavedeny v 80. a 90. letech minulého 
století, postihly poskytování zdravotních služeb ženám. Ženy, pokud onemocní, 
nechodí do zdravotnických zařízení, nebo nepokračují v léčbě. Ženy jsou 
zodpovědné jak za své vlastní zdraví tak za zdraví svých rodin. Mají větší požadavky 
na zdravotní péči i z důvodu porodů. Ženy nemusí mít nutně kontrolu nad penězi, ze 
kterých by měla být placena zdravotní péče, pokud příjem domácnosti zabezpečuje 
muž. Pokud členové rodiny nemají přístup ke zdravotním službám, má to dopad na 
chudé ženy, protože musí o nemocné členy rodiny pečovat (42).  Když ženy musí platit 
„z kapsy“ poplatky za zdravotní péči, nemusí jim zbývat peníze například na 
potraviny. (43).  
 
Patel et al (2007) zjistil, že obzvláště silný dopad na ženy mají duševní problémy 
(depresivní poruchy), které jsou nákladově náročné na léčbu (44). 
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3.3 Doplňkové soukromé zdravotní pojištění 
 
Studie týkající se financování soukromé zdravotní péče v západní Evropě uvádí 
kritiku různých typů soukromého zdravotního pojištění a přináší důkazy, které 
ukazují, že soukromé zdroje financování zdravotní péče jsou často regresivní a 
omezují přístup ke zdravotní péči. Soukromé pojištění nepomáhá omezit náklady, ale 
často přispívá k jejich zvýšení (45).Doplňkové soukromé zdravotní pojištění může 
pokrýt stejný rozsah služeb jako zákonného zdravotního pojištění, ale používá se ke 
zvýšení možnosti volby poskytovatele zdravotní péče a k přednostnímu přístupu k 
léčbě.  
Finsko, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie používají 
doplňkové zdravotní pojištění jako hlavní formu soukromého zdravotního pojištění. 
Studie dospěla k závěru, že doplňkové zdravotní pojištění často zvyšuje nerovnosti v 
oblasti přístupu ke zdravotní péči, a to zejména v případech, kdy nejsou jasné bariéry 
mezi poskytováním veřejné a soukromé zdravotní péče (46). Sazby doplňkového 
zdravotního pojištění se často zvyšují v obdobích, kdy vzniknou dlouhé čekací 
seznamy pro poskytnutí zdravotní péče.  
 
 
3.4 Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) 
 
Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) v odvětví zdravotní péče bylo 
použito ke zřizování nových nemocnic. PPP jsou dlouhodobé a poskytují 
infrastrukturu nebo služby prostřednictvím soukromého sektoru. Cílem přitom je, aby 
soukromý sektor přebral riziko investic, projektování, výstavby nebo provozu. 
Smlouva se může časem měnit, a to od části finanční, přes výstavbovou, až po 
provozní (47). Je stále více zřejmé, že PPP zatěžuje veřejný sektor platbami na mnoho 
desetiletí. Jedním z argumentů ve prospěch PPP je schopnost PPP rychlejšího 
přístupu k financování infrastruktury a veřejných služeb, než má veřejný sektor v 
době úsporných opatření a škrtů veřejných prostředků (48).  
Hlavním důvodem, proč vlády používají PPP je, že půjčené peníze nefigurují ve 
vládních účtech, čímž se sníží vykazovaný vládní dluh. Nicméně PPP neposkytuje 
přístup k novým zdrojům kapitálu. Peníze jsou půjčené od stejných institucí, např. 
bank, penzijních fondů a dalších investorů, takže není žádný zřejmý benefit z 
používání PPP. V delším časovém horizontu pak vláda platí více za infrastrukturní 
projekty, protože se splácí partnerům ze soukromého sektoru náklady na výstavbu a 
následně za správu služby (49). 
 
Partnerství veřejného a soukromého sektoru bylo zavedeno v zemích jak s vysokými, 
tak s nízkými příjmy. Ve Velké Británii byla v roce 1992 představena ústřední vládou 
Spojeného království Iniciativa Soukromého Financování (PFI) pro veřejné služby k 
přístupu kapitálu ze soukromého sektoru k modernizaci a zlepšení veřejných služeb 
a infrastruktury (50).  Konzervativní vláda v té době chtěla omezit potřebu úvěrů 
veřejného sektoru tak, aby mohla udržet nízké zvýšení daní (51 52). Partnerství se 
soukromým sektorem bylo považováno za způsob přístupu veřejného sektoru k 
finančnímu kapitálu pro zlepšení infrastruktury bez zvýšené kapitálové výpůjčky, 
která by se objevila jako dluh veřejného sektoru. Šlo tedy o financování „mimo 
záznamy“. 
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Nicméně, i když se finance z PFI smlouvy neobjevovaly na národních účtech, byly to 
stále náklady, které musely být hrazeny ze strany vlády po celou dobu smlouvy, která 
byla často mezi 30 a 60 lety (53).  Rostoucí počet PFI nemocnic čelí finančním potížím 
při splácení poplatků PFI, zvláště když musí fungovat ve stále tržnějším prostředí. V 
roce 2012, první PFI nemocnice v Anglii, která byla dokončena v roce 2001, byla 
prohlášena za "neudržitelného poskytovatele" a umístěna do správy (54).  Další PFI 
nemocnice také pracují s deficity způsobenými vysokými platbami PFI. Stejně jako 
změny zdravotní péče, i potřeby nemocnic se mění a smluvní ujednání pro PFI 
nemocnice jsou příliš nepružné, aby se vypořádaly se změnami, které jsou potřebné 
v poskytování zdravotní péče.  
 
Světová banka pokračuje v podpoře Partnerství veřejného a soukromého sektoru 
prostřednictvím Mezinárodní finanční korporace a Multilaterální agentury pro 
investiční záruky (MIGA). Zkušenosti z Lesotha ukazují, jak projekt Partnerství 
veřejného a soukromého sektoru může narušit veřejné výdaje a zvyšovat závazky 
veřejného sektoru. V roce 2011, vláda Lesotha odsouhlasila, že platba ve výši 34% 
rozpočtu zdravotnictví je možná. V roce 2012 náklady stouply na 41% z celkového 
rozpočtu zdravotnictví a do roku 2013 to bylo 51%. Náklady této  nové nemocnice tak 
byly 3krát vyšší, než by byly náklady na veřejnou nemocnici (55). Opět platí, že 
soukromý sektor je méně efektivní než veřejný sektor. 
 
 
3.5 Poukázky 
 
Poukázky jsou jedním z nástrojů strategie reformy veřejného sektoru, které převádějí 
dodávku veřejných služeb od veřejných poskytovatelů k neziskovým a ziskovým 
poskytovatelům veřejných služeb. Jednotlivcům jsou dány poukázky, které lze použít 
pro úhradu péče jakýmkoliv poskytovatelem. Je to cesta k individualizaci poskytování 
služeb a eliminaci zásad sociální solidarity a všeobecnosti poskytování péče tím, že 
každému jednotlivci je poskytnut voucher, který lze vyměnit za péči u celé škály 
poskytovatelů. 
 
Ve zdravotnictví je rozsáhlé použití poukázek běžné ke zvýšení využívání 
gynekologické a mateřské péče v zemích s nízkými příjmy. Existuje několik studií, 
které ukazují, že použití poukázek na gynekologickou a mateřskou zdravotní péči 
zvýšil poskytování servisních služeb. Systematický přehled studií kuponových 
programů v Bangladéši, Kambodže, Číně, Keni, Koreji, Indii, Indonésii, Nikaragui, 
Tchaj-wanu, a Ugandě, uvádí, že všechna hodnocení zaznamenala zvýšené 
využívání gynekologické péče, zlepšení kvality péče a lepší výsledky v oblasti zdraví. 
Nicméně, studie dospěla k závěru, že by byla potřeba lepších studijních vzorů, 
zejména měření efektivnosti nákladů a dopadů na zdraví (56). 
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3.6 Sociální dluhopisy  (SIB) 
 
Dluhopisy jsou formou finanční investice, která investuje do společenské intervence 
za účelem získání specifických sociálních výsledků. SIB jsou dalším příkladem toho, 
jak ziskový sektor využívá veřejného zdraví a sociálních sektorů jako prostředek k 
vytváření zisku. SIBs jsou komplexní sadou operací, které zahrnují vládu, 
poskytovatele služeb, investory, hodnotitele a programové manažery/ koordinátory. 
Zkušenosti s SIB doposud ukazují rozsáhlá rizika a omezení. Programoví manažeři 
jsou často motivováni spíše úspěchem projektu, než jakýmkoliv objektivním 
hodnocením, což ovlivňuje samotný princip hodnocení.Transakční náklady na 
zajištění SIB jsou velké a tyto prostředky by mohly být použity efektivněji veřejným 
sektorem. Investoři chtějí návratnost svých investic, takže budou vybírat pouze 
projekty, kde jsou změny jednodušeji změřitelné. To omezuje jakoukoli míru inovace, 
protože sociální změna je vysoce komplexní a obtížně měřitelná v krátkodobém 
horizontu. 
 
Sociální dopady dluhopisů byly poháněny kritikou veřejných výdajů a jejich 
neschopností dodat hodnoty za peníze, což je základem reformy veřejného sektoru. 
Podpora soukromých investic do sociálních intervencí a služeb vytváří nové 
příležitosti pro tvorbu zisku v ziskovém sektoru. SIB jsou součástí nové strategie 
soukromých investorů k hledání nových investičních příležitostí a ke změně jejich 
image, aby byly  spojovány  nejen s profitem, ale také se sociálním přínosem . (57) 
Neziskový sektor bude v rostoucí míře náchylný ke změnám v legislativě, které 
budou narušovat jeho  neziskový statut  tak, že jakýkoli ziskový  poskytovatel bude 
moci  začít fungovat v rámci sociálního sektoru (58). 
 
 
3.7 Závěr 
 
Formy částečné privatizace, které existují v mnoha systémech veřejné zdravotní 
péče, způsobují dlouhodobé poškození systému veřejného zdravotnictví. Vytvářejí 
dvoustupňový systém, kde nízkopříjmové skupiny musí využívat podfinancovaný 
systém veřejného zdravotnictví. Uživatelé s vysokými příjmy mají přístup  péči 
poskytované soukromými zdravotnickými zařízeními, ale principy všeobecného 
zajištění péče, sociální solidarity, sdílení a sdružování rizik a národního systému 
zajištění péče  jsou ohroženy. To má vliv na dlouhodobé zdraví obyvatelstva. V 
mnoha zemích již občané nemohou využívat zdravotní služby  „zdarma“ a musí platit 
poplatky ze svého. Soukromý ziskový sektor vytváří zisk ze smluv, outsourcingu a 
PPP, což snižuje disponibilní zdroje veřejného zdravotnictví v krátkodobém i 
dlouhodobém horizontu. Investoři jsou vedeni k investicím do inovativních sociálních 
projektů, které jsou navrženy ke generování zisků pro investory, spíše než k řešení 
komplexních  sociálních problémů .  
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4. Poučení pro budoucnost 
 
 

1. Existují  rostoucí hrozby pro všeobecnou zdravotní péči, ale je stále více důkazů, 
že účinné všeobecné  zdravotní služby přispívají k lepším výsledkům v oblasti zdraví. 
 
2. Zdravotní péče poskytovaná zdarma je klíčová pro snižování  výdajů domácností 
za  zdravotní péči. Až v okamžiku, kdy  platby "z kapes pacientů" klesnou pod 15-
20%  celkových výdajů na zdravotnictví, sníží se počet finančních úpadků a 
následných propadů do chudoby(59). 
 
3. Všeobecné zdravotní služby  musí být financovány z vládních příjmů z daní.  
To vyžaduje, aby vlády měly silný politický závazek ke zvyšování  příjmů z daní, a 
k eliminaci daňových úniků. Toto bude muset být ve stále větší míře zajišťováno 
prostřednictvím národních vlád a mezinárodních opatření . 
 
4. Mechanismy, které umožňují sdružování zdrojů a následné sdílení rizik, je třeba 
podpořit národním systémem financování zdravotnictví. Vyšší příjmové skupiny 
musejí více přispívat prostřednictvím progresivního zdanění. Daňové úlevy by 
neměly být dávány pacientům pro oblast soukromého zdravotního pojištění, protože 
to bere zdroje sektoru veřejného zdravotnictví. 
 
5. Výdaje na veřejné zdravotnictví jsou účinnější a efektivnější, protože je lépe 
financováno poskytování veřejné zdravotní péče  a je více  investováno do 
infrastruktury zdravotní péče - ve srovnání s investicemi soukromé zdravotní péče(60) 
Tyto výsledky mají dopad na rozhodování  o zdravotní investiční politice, protože se 
ukazuje, že investice ve veřejném sektoru jsou účinnější, než investice v soukromém 
sektoru. 
 
6. Systémy veřejné zdravotní péče se musí z dlouhodobého hlediska zbavit  
neflexibilních smluv se soukromým sektorem, které odčerpávají zdroje veřejného 
zdravotnictví a nejsou schopny reagovat na měnící se potřeby zdravotní péče. 
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