
Číslo 4 / Rok 2017 1

Ekonomie ve zdravotnictví
&

hodnocení zdravotnických
technologií

ROČNÍK

3
ČÍSLO

Časopis přinášející kvalitní                    ekonomické informace ve zdravotnictvíPROSINEC 2017

4

Rozhovor s Antonínem Malinou, 

ředitelem Institutu postgraduálního 

vzdělávání ve zdravotnictví

Analýza strategické aliance Jihočeské 

nemocnice, a.s.

Aneta Tomanová, Martina Caithamlová, 

Ivana Kubátová

Pacienti s diabetem mellitem 2. typu 

v ČR – prevalence stanovená na základě 

spotřeby léčiv a náklady na tyto pacienty

Jana Votápková, Pavel Hroboň,

Petra Kučová



INZ CORPO 125LET CZ 420x270 [10-16].indd   1 03.10.16   18:08



INZ CORPO 125LET CZ 420x270 [10-16].indd   1 03.10.16   18:08

PŘEVRATNÉ OBJEVY NOVÝCH LÉKŮ VZNIKAJÍ V LABORATOŘÍCH,

ALE RODÍ SE UŽ V NAŠICH SRDCÍCH.

Přes 100 let pohání zaměstnance MSD společná touha: vyvíjet léky a vakcíny, které zlepšují miliony 

lidských životů. S podobnou péčí se věnujeme novým veterinárním přípravkům. Uvědomujeme 

si však, že je před námi ještě dlouhá cesta, proto klademe důraz na výzkum a vývoj. Stejné úsilí 

věnujeme zlepšování dostupnosti lékařské péče a spolupráci s těmi, kteří sdílejí naše nadšení pro 

zdravější svět. Víme, že to zvládneme. Dáváme do toho vše.

Chcete vědět více o našem poslání? Navštivte www.msd.cz
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Editorial           
Rozhovor s MUDr. Antonínem Malinou, Ph.D., MBA 

Pacienti s diabetem mellitem 2. typu v ČR – prevalence stanovená na základě spotřeby léčiv
a náklady na tyto pacienty 
Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in the Czech Republic – Estimating Prevalence Based
on Consumption of Pharmaceuticals and Their Costs
Jana Votápková, Pavel Hroboň, Petra Kučová
Popis nepřesností vznikajících při sběru dat o diabetes mellitus 2. typu pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
a nabídka nových metod s možností sledovat data pomocí dobře zaběhlých rutinních postupů při dokumentování pacientů.

Analýza strategické aliance Jihočeské nemocnice, a.s.
The Analysis of the Strategic Alliance of Jihočeské nemocnice, a.s.
Aneta Tomanová, Martina Caithamlová, Ivana Kubátová
Analýza strategických aliancí ve zdravotnictví se zaměřením na nemocnice v Jihočeskému kraji vychází z metod finanční
analýzy, procesních map a komparativní analýzy. Tabulky obsahují vývoj vybraných základních ukazatelů ve sledovaných 
letech.

Jak může přeshraniční spolupráce zlepšit dostupnost zdravotnických technologií?
How can Cross-border Collaboration Improve Access to Health Technologies?
Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz
Shrnutí dosavadních poznatků o využitelnosti konceptu přeshraniční spolupráce v rámci EU na základě publikace European 
observatory on Health Systems and Policies, doplněno diskuzí o využití tohoto přístupu v českém kontextu.
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Editorial

Podle dat OECD vynakládá Česká 
republika na zdravotnictví 7,1 % 
HDP, což nás řadí na jedno z po
sledních míst mezi zeměmi OECD, 
přičemž podíl peněz z veřejných 
zdrojů ve zdravotnictví je jeden 
z nejvyšších a spoluúčast pacientů 
je naopak mizivá. Jakým způsobem 
bychom měli navýšit objem financí 
jdoucích do zdravotnictví? Vidíte 
zde například prostor pro spolu
financování pacientů?
To není vůbec lehká otázka. S trochou 
nadsázky je třeba zmínit, že nižší podíl 
našeho zdravotnictví na HDP přináší 
paradoxně i určitou výhodu, která spo-
čívá ve vyšší odolnosti vůči hospodář-
ským krizím a současně signalizuje, že 
je české zdravotnictví relativně levné.

Spoluúčast je u nás skutečně nižší než 
v řadě okolních zemí, ale stále vyšší než 
např. v Dánsku, Norsku či v Nizozem-
sku, i když právě posledně jmenovaná 
země je v Evropě dávána za příklad dob-
ře fungujícího zdravotnického systému.

Ale vaše otázka asi směřuje spíše 
k udržitelnosti budoucího financová-
ní zdravotnictví. Budoucí financování 
zdravotnictví trápí zdravotnické orga-

kých mzdách a platech, nízkou cenou 
práce se totiž Česká republika snaží 
zvyšovat svou konkurenceschopnost. 
Za této situace potom nižší výdělky ná-
sledně generují nižší výběr pojistného.

Již před několika lety pan RNDr. Jiří 
Němec pojmenoval při srovnání naše-
ho a německého zdravotnictví, která 
v řadě parametrů srovnání snesou, 
hlavní rozdíl mezi oběma systémy: 
na odměňování zdravotníků a nákup 
všech služeb závislých na lidské práci 
musí německé zdravotnictví vydat pro-
středky odpovídající podílu HDP, tedy 
o poznání vyšší než v případě českého 
zdravotnictví.

Principiální řešení spočívá tedy ve zvy-
šování mezd a platů, ve zvyšování efek-
tivity výdajů do zdravotnictví a/nebo 
v zapojení dodatečných zdrojů.

Ke zvyšování efektivity mohou přispět 
přístupy, o nichž se aktuálně diskutu-
je: centrální nákupy, restrukturalizace 
akutní lůžkové péče, kategorizace pro-
středků zdravotnické techniky apod.

Zvýšení spoluúčasti samo o sobě me-
zeru ve financování nevyřeší. Přesto 

nizátory a ekonomické experty na ce-
lém světě již řadu let a je bohužel třeba 
konstatovat, že doposud nikdo nenašel 
ten správný recept na to, jak se vyrov-
nat s rostoucími náklady na zdravotnic-
tví, zvyšujícími se především v důsled-
ku stárnutí populace a vývoje nových 
léčiv, nových nákladných léčebných 
metod a moderních technologií.

V posledním hodnocení úrovně evropské-
ho zdravotnictví zařadil Euro Health Con-
sumer Index v roce 2016 Českou republiku 
na slušné 13. místo, tedy nejlépe ze zemí 
střední a východní Evropy. Předností čes-
kého zdravotnictví je zejména dostupnost 
zdravotní péče a rovnost v přístupu k péči 
(tzn. že kvantita a kvalita zdravotní péče 
pro lidi majetné a nemajetné se příliš ne-
liší). Výdaje na zdravotnictví jsou u nás 
přitom relativně nízké v porovnání s HDP, 
zdravotnictví tedy dosahuje slušných vý-
sledků za relativně málo peněz.

Na druhou stranu panují obavy, zda je 
při současném nastavení financování 
vcelku dobrá úroveň našeho zdravot-
nictví udržitelná.

Hlavní problém financování našeho 
zdravotnictví vidím především v níz-

Rozhovor
s MUDr. Antonínem Malinou

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA  (*14. července 1956) vystudoval Fakultu dětského lékařství UK v Praze, 
po desetileté pediatrické praxi se začal intenzivně zabývat oborem veřejného zdravotnictví. V letech 1993–1994 
a 2000–2002 působil na Ministerstvu zdravotnictví (ředitel odboru zdravotní péče, náměstek ministra pro zdravotní 
péči). V současné době je vedoucím Školy veřejného zdravotnictví IPVZ, odborným asistentem Ústavu veřejného 
zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, poradcem radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a roku 2014 
byl jmenován ředitelem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
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je určitá míra spoluúčasti žádoucí jako 
motivace chování pacientů a pro říze-
ní poptávky po zdravotní péči, což se 
ovšem politicky nedobře prosazuje 
(„plaťte si, občané, více, abyste čerpali 
méně péče“ nebo, chcete-li, jinými slovy: 
„abyste zdravotní péči nenadužívali“).

Přesto se domnívám, že se spoluúčast – 
s výjimkou nákladné péče, která bude 
vždy doménou veřejného zdravotní-
ho pojištění – postupně a „evolučně“ 
během příštích let zvyšovat bude. 
A právě motivační role zvyšující se 
spoluúčasti může sehrát pozitivní roli, 
protože vyšší spoluúčast může např. 
pozitivně ovlivnit životní styl zejména 
dnešních mladých lidí.

Postupné zvyšování spoluúčasti bude 
možné pouze v případě, že bu-
dou i nadále existovat její 
limity (hlavně pro seni-
ory) a že se součas-
ně upraví i so ciální 
systém. Musíme 
brát v potaz, že 
jsou u nás skupi-
ny obyvatel, které 
si další náklady 
spoluúčasti dovolit 
prostě nemohou. 
Skokové zvyšování 
spoluúčasti považu-
ji v situaci, kdy má 
cca 43 % domácnos-
tí čistý měsíční pří-
jem na osobu nižší 
než 12 000 Kč a přibližně 10 % lidí je 
ohroženo chudobou, za riskantní.

Lze podle vás měřit kvalitu zdravot
ní péče a existují nástroje, jak porov
návat v tomto parametru jednotlivá 
zdravotnická zařízení?
O měření kvality zdravotní péče se za-
čalo diskutovat v první řadě v USA již 
v 70. letech minulého století. Je doce-
la zajímavé, že přitom nešlo primárně 
o spokojenost či bezpečí pacientů, dis-

kace, rehospitalizace, nozokomiální in-
fekce, reoperace, délka hospitalizace, 
sledování chyb v medikaci ad. Největší 
chybou by bylo srovnávání těchto kri-
térií mezi zdravotnickými zařízeními 
různého typu, různých diagnostických 
a léčebných možností, a především 
různou skladbou a náročností one-
mocnění pacientů.

Význam měření kvality zdravotní péče 
a výběr vhodné metodiky je pro ČR 
vysoce aktuální, protože úzce souvisí 
se zavedením klasifikačního systému 
DRG do úhradových mechanismů 
zdravotní péče u nás. Tento systém 
umožňuje popsat case mix (směs) pa-
cientů, u nichž se sleduje kvalita péče, 
a působit jako nástroj korekce ukaza-
telů kvality zdravotní péče na case 
mix léčených pacientů, a tím umožnit 
hodnověrné srovnávání kvality zdra-
votní péče mezi různými poskytova-
teli. Na druhou stranu může systém 
DRG měnit motivace poskytovatelů 
zdravotní péče s možným negativním 
dopadem na způsob a kvalitu léčení 
(zkracování hospitalizace, rehospitali-
zace, četnost překladů užívání levněj-
ších materiálů a léčiv apod.). Zavádění 
DRG musí jít tedy ruku v ruce se za-
váděním vhodného systému sledo-
vání kvality zdravotní péče, který by 
měl  zároveň pozitivně motivovat po-
skytovatele zdravotní péče dosahující 
lepších výsledků.

Jak vidíte budoucnost postgraduál
ního vzdělávání zdravotníků? Jaké 
trendy se podle vás budou prosazo
vat? 
Současný systém postgraduálního 
vzdělávání má k dokonalosti daleko. Je 
smutné, že došlo k „reformám“ v ob-
lasti, která jako jedna z mála ve zdra-
votnictví docela dobře fungovala. Již 
zbytečné opuštění dvoustupňového 
systému vzdělávání přineslo řadu pro-
blémů a další chyby jsme si v posled-
ních několika letech způsobili sami.

kuze o kvalitě se vedly hlavně s ohle-
dem na udržitelnost exponenciálně 
se zvyšujících státních výdajů na zdra-
votnictví. Koncem 80. let se kvalitou 
začaly zabývat i některé evropské 
země, které ke snaze o snížení nákladů 
na zdravotní péči přidaly i určitou etic-
kou a humánní dimenzi. Z obdobných 
důvodů se z USA do Evropy začala 
pod vlajkou kvality šířit také standardi-
zace zdravotnických výkonů, nicméně 
mnohem „vlažněji“, protože evropští 
zdravotníci nebyli a naštěstí stále ještě 
nejsou vystavováni tak silnému tlaku 
právníků specializujících se na zdra-
votnictví jako v USA.

Existuje mnoho definic kvality zdravot-
ní péče, ale nejvýstižnější jsou asi ty, 
které ji definují jako efektivní, na vyso-

ké odborné úrovni („state of 
art“, „lege artis“), s mini-

mem rizik pro pa cienta, 
se zlepšujícím se 
zdravím pacienta 
a v neposlední 
řadě jako uspoko-
jující pacienta.

Kvalita zdravotní 
péče je relativní, 
a nikoli absolutní 
pojem, a proto je 
důležitý benchmar-
king, tedy srovná-
vání s podobnou 
nebo stejnou čin-
ností na jiném mís-

tě či v jiném čase. Přitom je zapotřebí 
hodnotit strukturu, procesy a výsled-
ky péče. Jen v USA existuje více než 
60 systémů sledování kvality zdravotní 
péče a málo jich není ani v Evropě. Ty 
spolehlivější využívají kritéria, která 
jsou validní, poměrně jednoduchá, 
přesně měřitelná a opakovatelná. Musí 
popisovat strukturu, proces nebo vý-
sledek a musí mít specifický vztah 
ke kvalitě péče. Z těch obecně užíva-
ných jsou to např. mortalita, kompli-

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA
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Chybí jednotná koordinace a organi-
zace specializačního vzdělávání, a tak 
jsou informace, které jsou uchazečům 
sdělovány, často zavádějící a matou-
cí. Povinné stáže se často realizují jen 
na principu zaměstnávání levné pra-
covní síly, které se prakticky nikdo ne-
věnuje, přitom větší část povinné praxe 
by mohla být realizována na domov-
ských pracovištích uchazečů. Situa ci 
komplikuje i skutečnost, že v někte-
rých oborech platí zároveň 2–3 různé 
vzdělávací programy a záleží na tom, 
v jakém období se uchazeč do oboru 
přihlásil. Některé požadované výkony 
do „logbooků“ jsou nereálné, což ná-
sledně vede k devalvaci potřebných 
požadavků.

Všechny tyto problémy jsou vcelku 
snadno odstranitelné a je zřejmé, že 
systém postgraduálního vzdělávání 
směřuje opět k jakémusi dvoustupňo-
vému systému (např. v poslední no-
vele vzdělávacího zákona se objevují 

ným zdravotnickým personálem. Díky 
možnosti vytvořit širokou škálu klinic-
kých situací je simulačními technikami 
zabezpečen nácvik i takových situací, 
s nimiž se školenec během praktické 
stáže pro jejich nízký výskyt nemá 
možnost vždy setkat.

Vedle specializačního vzdělávání po-
roste význam celoživotního vzdělává-
ní lékařů. V současné době rychlého 
rozvoje medicíny platí, že pokud by se 
např. lékař po atestaci dále průběžně 
nevzdělával, stal by se dříve či pozdě-
ji svým pacientům nebezpečný. Větší 
důraz bude kladen také na etické a ko-
munikační schopnosti lékařů.

Děkujeme vám za rozhovor.

_____________________
Redakce We Make Media, s. r. o.

zkoušky po kmeni, které silně připomí-
nají první atestaci). Zatímco nyní jsme 
svědky „drobení“ oborů a vzniku stá-
le užších specializací, předpokládám, 
že očekávaný vývoj ve zdravotnictví 
bude vyžadovat spíše komplexnější 
přístupy, takže zejména základních 
oborů přece jen začne ubývat. Bude 
třeba např. více internistů s širokými 
znalostmi v oboru, ti již nyní v přijí-
macích odděleních nemocnic často 
chybí. Bude zapotřebí více kvalitně 
vzdělaných praktických lékařů, nadále 
rozšiřujících spektrum svých diagnos-
tických a terapeutických aktivit apod.
V rámci vzdělávání budou stále častěji 
využívány simulační techniky. Důvodů 
pro zavedení simulace do medicínské-
ho vzdělávání na všech úrovních je 
mnoho. Jsou to jednak legální a etické 
požadavky zaměřené na zvýšení bez-
pečnosti a komfortu pacienta, jednak 
stále nižší ochota ze strany pacientů 
spolupracovat při výuce a podstupo-
vat vyšetření či zákroky méně zkuše-

 Objednejte si roční předplatné týdeníku pro oblast zdravotnictví a sociální péče

Týdeník nejenom pro lékaře, sestry a nelékařské zdravotní 
profese, manažery ve zdravotnictví, zaměstnance státní 
správy, ale i pro širokou veřejnost

Příloha týdeníku Zdravotnické noviny
pro lékaře a farmaceuty
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Analýza dat

Jana Votápková, Pavel Hroboň, Petra Kučová

Pacienti s diabetem mellitem 2. typu
v ČR – prevalence stanovená na
základě spotřeby léčiv a náklady
na tyto pacienty
Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in the Czech 
Republic – Estimating Prevalence Based on
Consumption of Pharmaceuticals and Their Costs

Souhrn
Diabetes mellitus 2. typu je široce rozšířené chronické onemocnění, které je významným zdravotním i ekonomickým 
problémem po celém světě. Cílem této studie je analyzovat prevalenci diabetu 2. typu v ČR na základě individuálních 
dat o spotřebě léčiv a  zároveň zmapovat náklady veřejného zdravotního pojištění na pacienty s touto diagnózou.

Podle námi zvolené metodiky prevalence diabetu od roku 2009 roste, v roce 2015 dosáhla 5,8 %. U mužů je vyšší 
než u žen (5,96 % vs. 5,65 %). Průměrné roční náklady na zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění 
na pacienta s diabetem 2. typu  byly v roce 2015 vyšší než 53 tisíc Kč. Celkové náklady na pacienty s diabetem v roce 
2015 činily 33 miliard Kč, což představuje více než 13 % všech nákladů systému veřejného zdravotního pojištění.

Klíčová slova
diabetes, diabetes mellitus 2. typu, prevalence, náklady, observační studie, populační studie

Summary
Type 2 diabetes mellitus is a widespread disease which represents a serious medical and economic burden worldwide. 
We aim to analyze prevalence of type 2 diabetes mellitus in the Czech Republic using individual data on consumption 
of pharmaceuticals and to estimate costs incurred by these patients covered by the statutory health insurance.

Prevalence of diabetes in the Czech Republic based on consumption of pharmaceuticals has been growing since 2009. 
It reached 5.8% in 2015 and is higher among men than women (5.96% versus 5.65%). Average public annual medical 
costs of a patient with type 2 diabetes were CZK 53 thousand in 2015. Total costs of patients with diabetes were CZK 
33 billion in 2015, which represents 13% of all healthcare costs covered by the statutory health insurance.

Key words
diabetes, type 2 diabetes mellitus, prevalence, costs, observational study, population-based study
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Úvod
Diabetes mellitus je typickým příkla-
dem chronických onemocnění, tedy 
nemocí, které jsou v současnosti hlav-
ním zdravotním i ekonomickým pro-
blémem zdravotních systémů po ce-
lém světě. Naprostá většina pacientů 
s tímto onemocněním trpí diabetem 
mellitem 2. typu (DM2) – dle Meziná-
rodní federace diabetu je tento podíl 
více než 90 % (International Diabetes 
Federation, 2017). Příčiny rozvoje DM2 
nejsou jednoznačně odhaleny, mezi ri-
zikové faktory patří zejména obezita, 
nedostatek pohybu a nevhodné slo-
žení stravy. Svou roli hrají i genetické 
předpoklady. Nemoc může poměrně 
dlouho probíhat bez subjektivních po-
tíží pacienta, postupně ale vede k celé 
řadě závažných komplikací, jako jsou 
kardiovaskulární onemocnění, postiže-
ní ledvin, postižení očí, diabetická neu-
ropatie a další (International Diabetes 
Federation, 2017).

I přes význam DM2 nejsou v České 
republice dosud k dispozici jednotná 
a spolehlivá data o prevalenci tohoto 
onemocnění a nákladech s ním spo-
jených. Prevalenci onemocnění je 
možno určit na základě dotazníkových 
šetření, výkazů sbíraných Ústavem 
zdravotnických informací a statistiky 
(ÚZIS), epidemiologických studií nebo 
z dat zdravotních pojišťoven. V posled-
ním případě lze prevalenci zjistit buď 
z vykázaných diagnóz, nebo ze spotře-
by léků typických pro dané onemoc-
nění – u DM2 se jedná o antidiabetika 
ze skupiny A10B (antidiabetika).

V současné době v Česku neexistuje 
studie, která by zkoumala prevalenci 
DM2 a náklady na tyto pacienty na zá-
kladě dat celé populace ČR. Údaje 
získané z výkazů ÚZIS reprezentují vý-
stupy pouze od ¾ poskytovatelů (pro 
rok 2015), a reprezentativnost vzorku 
pacientů je tak nejistá, neboť nemáme 
žádné informace o pacientech léče-

léčiv a určit náklady veřejného zdra-
votního pojištění u pacientů s tímto 
onemocněním. Veškeré výsledky vy-
cházejí z analýzy nejnovějších dostup-
ných populačních dat.

DATA A METODIKA

Data
K analýze prevalence DM2 v ČR a ná-
kladů na pacienty s tímto onemocně-
ním byla použita anonymizovaná data 
zdravotních pojišťoven, která poskytlo 
Ministerstvo zdravotnictví ČR. Datové 
soubory obsahují informace o indivi-
duální spotřebě léků hrazených z ve-
řejného zdravotního pojištění v letech 
2009–2015 a informace o individuál-
ních nákladech na zdravotní péči hra-
zenou z veřejného zdravotního pojiš-
tění každého pojištěnce v ČR v letech 
2010–2015. Předložené výsledky tedy 
reprezentují náklady na zdravotní péči 
z pohledu plátce zdravotních služeb, 
soukromé výdaje nejsou předmětem 
analýzy. Kromě výše uvedených in-
formací obsahují datové soubory také 
základní charakteristiky pojištěnců: 
pohlaví, rok narození a okres trvalého 
bydliště.

V jednotlivých letech byla analyzová-
na data více než 10 milionů pojištěn-
ců (viz tabulka č. 1) – zahrnuty byly 
všechny osoby, které byly v daném 
roce pojištěny u české zdravotní po-
jišťovny. Náklady v datovém souboru 
pro rok 2013 jsou pro jednu ze sedmi 
zdravotních pojišťoven nekompletní, 
a proto je v daném roce analyzována 
pouze prevalence onemocnění.

Identifikace pojištěnců s DM2
Pojištěnci trpící DM2 byli identifiková-
ni na základě spotřeby léčiv v daném 
roce. Dle doporučeného postupu léč-
by DM2, vydávaného ČDS, mají všich-
ni pacienti zahájit farmakologickou 
léčbu antidiabetiky ihned po stano-
vení diagnózy (Škrha, 2009; Škrha et 

ných u poskytovatelů, kteří výkazy 
neodevzdali. Výsledky jsou navíc za-
tíženy nepřesností, která je spojena 
s dotazníkovou metodou a možným 
zahrnutím jednoho pacienta vícekrát, 
pokud je léčen u více lékařů. Další 
studie (např. Kocová, 2015) poskytují 
výsledky na základě dat části popula-
ce, v tomto případě pojištěnců VZP. 
Pacienti s diabetem byli identifiková-
ni na základě diagnózy, která jim byla 
vykázána při čerpání zdravotní péče. 
Tato metoda však nemusí být přesná, 
protože pacienti s DM2 čerpají zdra-
votní péči zejména v ambulantním sek-
toru, kde není vykazování diagnóz nijak 
kontrolováno ani navázáno na úhradu, 
a nepřesnosti proto nejsou výjimkou 
(Horák, 2009). Navíc je v Mezinárodní 
klasifikaci nemocí DM2 definován až 
od roku 2014. Do té doby byl rozlišo-
ván diabetes závislý na inzulinu a diabe-
tes nezávislý na inzulinu. Pacienti trpící 
DM2, kteří byli léčeni inzulinem, tak 
mohli být nesprávně uvedeni jako pa-
cienti s diagnózou E10 (diabetes melli-
tus závislý na inzulinu), která dnes ozna-
čuje diabetes mellitus 1. typu (DM1).

S ohledem na omezenou dostupnost 
relevantních dat jsou nákladové studie 
v ČR ojedinělé a vzhledem k dynami-
ce růstu prevalence DM2 a změnám 
ve způsobu léčby z dnešního pohledu 
často zastaralé. Bartášková, Kožnaro-
vá a Kvapil (2005) zkoumají teoretické 
náklady na léčbu DM2 dle doporuče-
ného postupu léčby. Dodržování toho-
to postupu ovšem není samozřejmé, 
a výsledky tedy nereprezentují reálné 
náklady vynaložené na léčbu DM2. 
Další studie (Doležal, Písaříková, Ze-
manová, & Bartášková, 2009; Gajdoš, 
Juřičková, & Otawova, 2015) analyzují 
náklady na malém, nereprezentativ-
ním vzorku pacientů a jejich výsledky 
nelze zobecnit na celou populaci.

Cílem této studie je analyzovat preva-
lenci DM2 v ČR na základě spotřeby 
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al., 2012; Škrha, Pelikánová, & Kvapil, 
2017). Výjimku tvoří pacienti s kontra-
indikací – vzhledem k širokému spek-
tru antidiabetik s různým bezpečnost-
ním profilem jsou však kontraindikace 
vzácné.

Anatomicko-terapeuticko-chemická 
(ATC) skupina léčiv A10B Antidiabe-
tika zahrnuje léky, které se používají 
výhradně k terapii DM2. V případě 
nedosažení cílových hodnot pomo-
cí antidiabetik je dle doporučeného 
postupu nasazován inzulin. I v tomto 
případě jsou však antidiabetika nadále 
užívána, inzulin slouží pouze jako dopl-
něk léčby. Identifikace pacientů s DM2 
na základě spotřeby léčiv je tak velmi 
senzitivní a zároveň specifická metoda 
určení populace s tímto onemocně-
ním.

Dle doporučení ČDS je lékem první 
volby metformin. Farmakoterapie se 
zahajuje 1–2 dávkami denně s postup-
ným navýšením dle individuální sná-
šenlivosti, chronická udržovací denní 
dávka pak zpravidla nepřekračuje 
jednu obvyklou denní terapeutickou 
dávku (ODTD). Výsledky předchozí 
studie (Kučová, & Votápková, 2017) 
však ukazují, že třetina pojištěnců uží-
vajících antidiabetika (33,4 %) spotře-
bovává méně než 181 ODTD ročně, 
což představuje méně než 0,5 ODTD 
denně. Ačkoli jsou v zahraniční lite-
ratuře používány různé hranice roční 

Ve studii je pracováno výhradně s ná-
klady systému veřejného zdravotního 
pojištění. Studie tak nezahrnuje sou-
kromé výdaje pojištěnců na zdravotní 
péči. S ohledem na komplexnost DM2 
a současný trend výzkumu byly analy-
zovány náklady na veškeré zdravotní 
služby, které pacienti s DM2 spotřebo-
vali, bez ohledu na to, zda se jednalo 
o náklady přímo spojené s onemocně-
ním, nebo ne. Stanovit náklady one-
mocnění samotného nebylo cílem této 
studie.

VÝSLEDKY

Prevalence
Prevalence DM2, definovaná roční 
spotřebou léčiv, od roku 2009 neu-
stále roste. Mezi lety 2009–2015 se 
prevalence v populaci zvýšila z 4,28 % 
na 5,80 % (viz tabulka č. 2). Prevalence 
roste u mužů rychleji než u žen – za-
tímco v letech 2009–2012 byla u obou 
pohlaví srovnatelná (u mužů byla do-
konce do roku 2011 nižší než u žen), 
od roku 2013 je prevalence u mužů 
o více než 0,2 procentního bodu (p. b.) 
vyšší než u žen.

DM2 se vyskytuje zejména u starší po-
pulace. Významný nárůst podílu dia-
betiků ve věkových skupinách pozo-
rujeme u obou pohlaví ve věku 60–64 
let, kde DM2 trpí více než 15 % mužů 
a 11 % žen. Nejvyšší prevalence ve vě-
kových skupinách je u mužů ve věku 

spotřeby léčiv (Boehme et al., 2015; 
Lamers, & Van Vliet, 2003), vzhledem 
k výše uvedeným specifikům léčby 
v ČR byl za pojištěnce trpícího DM2 
považován každý pojištěnec, kterému 
bylo v daném roce uhrazeno alespoň 
nějaké množství perorálních antidia-
betik, tedy byl mu předepsán alespoň 
jeden recept obsahující antidiabetika.

Metodika identifikace nákladů 
na pojištěnce
Individuální náklady na pojištěnce jsou 
vyjádřeny v peněžních jednotkách 
a vypočteny dle metodiky Ministerstva 
zdravotnictví ČR, která se používá pro 
stanovení nákladů za účelem výpočtu 
parametrů přerozdělování vybraného 
pojistného. Náklady zahrnují veškeré 
výdaje zdravotní pojišťovny na daného 
pojištěnce. Vykázané a uznané body 
v jednotlivých segmentech péče jsou 
oceněny bodovou hodnotou z úhrado-
vé vyhlášky daného roku. Celkové ná-
klady na jednoho pojištěnce jsou pak 
vyjádřeny součtem oceněných bodů 
a hodnoty korunových položek. Ačko-
li se jedná o určitou aproximaci nákla-
dů (náklady nepředstavují skutečnou 
výši úhrad poskytovatelům zdravot-
ními pojišťovnami ani skutečnou výši 
nákladů za danou službu), je tato me-
todika používána ke stanovení nákladů 
na pacienta uvnitř systému veřejného 
zdravotního pojištění a je také dopo-
ručena Českou farmakoekonomickou 
společností.

Celkem pojištěnců Podíl mužů Průměrný věk

2009 10 699 430 49,40% 40,4

2010 10 593 051 49,30% 40,7

2011 10 617 381 49,30% 41

2012 10 603 909 49,30% 41,1

2013 10 465 168 49,10% 41,1

2014 10 688 277 49,40% 41,5

2015 10 689 192 49,40% 41,7

Tabulka č. 1: Charakteristiky datových souborů

Zdroj: data MZ ČR, vlastní zpracování

Celkem Muži Ženy

2009 4,28 % 4,22 % 4,33 %

2010 4,67 % 4,66 % 4,68 %

2011 4,98 % 4,99 % 4,98 %

2012 5,21 % 5,25 % 5,17 %

2013 5,47 % 5,58 % 5,36 %

2014 5,59 % 5,70 % 5,48 %

2015 5,80 % 5,96 % 5,65 %

Tabulka č. 2: Prevalence DM2 v ČR, 2009–2015

Zdroj: data MZ ČR, vlastní zpracování
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70–74 let (23 %), zatímco u žen je to 
o pět let později, ve skupině 75–79 let 
(21 %). Pro obě pohlaví platí, že preva-
lence roste s věkem až do svého maxi-
ma a poté klesá (viz obrázek č. 1). 

Náklady
Průměrné roční náklady veřejného 
zdravotního pojištění na pacienta 
s DM2 v roce 2015 činily 53 207 Kč, 
což je 2,5× více, než je výše průměr-
ných nákladů na pojištěnce, kteří tímto 
onemocněním netrpí (viz tabulka č. 3). 
Pokud se podíváme pouze na populaci 
bez DM2 ve věku 50 let a starší – tedy 
ve věku, kdy je prevalence diabetu 
podstatná –, rozdíl v průměrných ná-
kladech je stále významný.

Průměrné náklady na muže trpící DM2 
jsou zhruba o 10 % vyšší než náklady 
na ženy s DM2.

Jak napovídá vysoká hodnota směro-
datné odchylky (σ = 114 737), nákla-
dy na pacienty s diabetem jsou velmi 
nerovnoměrně rozloženy – ¾ pa cientů 
mají náklady nižší, než jsou průměr-
né náklady diabetiků (viz obrázek 
č. 2). Mediánové náklady jsou tak více 
než poloviční než průměrné náklady 
(26 307 Kč), náklady 1. kvartilu jsou 
13 895 Kč. Připomeňme, že tyto nákla-
dy zahrnují veškeré náklady na hraze-
nou zdravotní péči bez ohledu na to, 
zda přímo souvisí, či nesouvisí s DM2.

Histogram nákladů na pojištěnce, kteří 
netrpí DM2, je sešikmený doleva (viz ob-
rázek č. 3), což znamená, že náklady 
na větší část populace jsou velmi nízké 
– u více než poloviny populace bez dia-
betu (64 %) jsou roční náklady nižší než 
10 tisíc Kč. Toto platí jak pro celou popu-
laci bez DM2 (obrázek č. 3, graf A), tak 
pro případ, kdy se díváme pouze na oso-
by starší 50 let (obrázek č. 3, graf B).

Celkové náklady na pacienty s DM2 
v roce 2015 byly 33 miliard Kč, což 

Pacienti s diabetem
2. typu

Populace bez diabetu Populace bez
diabetu ve věku
50 let a starší

Celkem 53 207 20 563 35 106

Muži 55 446 19 186 35 967

Ženy 50 895 21 905 34 397

Tabulka č. 3: Průměrné náklady na pacienty s DM2 a na ostatní populaci (Kč), 2015

Zdroj: data MZ ČR, vlastní zpracování

Obrázek č. 1: Podíl diabetiků ve věkových skupinách, 2009 a 2015

Pozn.: Tmavé pruhy zobrazují podíl pacientů s DM2 na věkové skupině v roce 2009, světlé pruhy 
podíl v roce 2015
Zdroj: data MZ ČR, vlastní zpracování

Obrázek č. 2: Rozložení nákladů na pacienty s DM2, 2015

Zdroj: data MZ ČR, vlastní zpracování
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Obrázek č. 3: Rozložení nákladů na populaci bez DM2, 2015

Zdroj: data MZ ČR, vlastní zpracování

představuje více než 13 % všech ná-
kladů systému veřejného zdravotního 
pojištění. Větší měrou se na těchto ná-
kladech podíleli muži než ženy (7,28 % 
vs. 6,47 %).

Diskuze
Článek aplikuje metodiku stanovení 
počtu pacientů s DM2 na základě uží-
vané léčby, tj. spotřeby antidiabetik 
(ATC skupina A10B), přičemž pro vý-
počet používáme vzorek celé popu-
lace. V českém prostředí jde o zcela 
nový přístup – dosud používané po-
stupy ÚZIS pro určení počtu diabe-
tiků v populaci stanovují prevalenci 
na základě diagnózy získané z výkazů 
poskytovatelů. Přesnost této metody 
je snížena neúplným vzorkem vyplně-
ných výkazů (návratnost výkazů se po-
hybuje mezi 50–60 %, v roce 2015 pak 
77 %; ÚZIS, 2016), správnost vyplňo-
vání navíc není kontrolována. Zároveň 
není podchycena situace, kdy je diabe-
tik léčen u více lékařů (např. u praktic-
kého lékaře a internisty) a ve výkazech 
se může objevit vícekrát. V porovnání 
s dosud zavedenými postupy přinášíme 
výsledky, které jsou založeny na datech 
celé populace, a diabetici jsou identifi-
kováni na základě farmakoterapie, kon-
krétně spotřeby antidiabetik.

cientů s DM2 kontraindikována. Nej-
významnější skupinou jsou pacienti 
s pokročilým renálním selháním, kteří 
jsou z tohoto důvodu převáděni na in-
zulin a antidiabetika již dále neužívají. 
Mnohem významnější dopad na senzi-
tivitu námi zvolené metody má změna 
doporučené léčby ze strany ČDS. Až 
do roku 2008 bylo standardem nově 
diagnostikované pacienty, kteří neměli 
mimořádně vysokou hladinu krevního 
cukru ani zjistitelné orgánové kom-
plikace, léčit nejprve dietou a doporu-
čením změny životního stylu (zvýšení 
pohybu, snížení tělesné hmotnosti aj.) 
a až při neúspěchu této léčby nasadit 
farmakologickou léčbu antidiabetiky. 
Od roku 2009 je doporučeno nasadit 
antidiabetika neprodleně po stanovení 
diagnózy DM2 – je otázkou, jak rychle 
se nová doporučení projevila v klinic-
ké praxi.

Počet pacientů s DM2 identifikovaných 
pomocí spotřeby léčiv v ČR ve sledo-
vaném období významně rostl z 4,28 % 
v roce 2009 na 5,80 % v roce 2015. 
V porovnání s daty ÚZIS, která pro rok 
2015 zaznamenávají prevalenci DM2 – 
určenou na základě vykázání počtu pa-
cientů s diagnózou E11 – 7,46 % (ÚZIS, 
2016), je námi získaná prevalence 

Antidiabetika (ATC skupina A10B) 
nejsou rutinně indikována u jiného 
onemocnění, než je DM2, a specificita 
této metody je tedy vysoká. I z tohoto 
důvodu jsme pro zařazení pojištěnce 
do skupiny pacientů s DM2 použili ja-
kýkoli předpis antidiabetika a nevyža-
dovali jsme minimální objem ODTD, 
jak je žádá např. metodika přerozdě-
lování vybraného pojistného, účinná 
od 1. 1. 2018. Jediným významným 
faktorem snižujícím specificitu může 
být používání antidiabetik (v první 
řadě metforminu) u pacientů s pre-
diabetem. Dle údajů ÚZIS bylo v roce 
2015 evidováno necelých 70 tisíc osob 
s prediabetem. Farmakologická léčba 
antidiabetiky, především metformi-
nem, je však dle doporučeného po-
stupu léčby nasazována až v případě 
nedostatečné kompenzace nefarma-
kologickými opatřeními (Perušicová, 
Pelikánová, Škrha, Kvapil, & Šmahelo-
vá, 2012). Také konzultace se speciali-
zovanými lékaři potvrzují, že podávání 
antidiabetik – metforminu – pacientům 
s prediabetem lze zatím považovat 
za minoritní.

Senzitivita námi zvolené metody je 
složitější otázkou. V některých pří-
padech jsou totiž antidiabetika u pa-
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o 1,66 p. b. nižší. Tento rozdíl lze čás-
tečně vysvětlit nedodržováním dopo-
ručeného postupu léčby, který snižuje 
přesnost výsledků získaných na zákla-
dě spotřeby léčiv – dle údajů ÚZIS 
bylo v roce 2015 stále 11 % populace 
diabetiků 2. typu léčeno dietou. Po-
kud bereme v úvahu pouze diabetiky 
léčené farmakoterapií, je rozdíl mezi 
námi dosaženými výsledky a daty 
ÚZIS 0,86 % p. b. Tento rozdíl může 
být způsoben neadherencí pacientů 
k léčbě (v případě, že si pacient nevy-
zvedne předepsaný recept v lékárně, 
není v našich výsledcích zachycen) 
i výše diskutovanými nedostatky vý-
sledků ÚZIS.

Tempo růstu je v porovnání s údaji 
ÚZIS (viz obrázek č. 4) rychlejší, hlav-
ně v letech 2013–2015, kdy dle údajů 
ÚZIS dochází ke stagnaci výskytu one-
mocnění. Počet pacientů léčených far-
makoterapií (šedé sloupce) však vykazují 
obdobné tempo růstu. Nesporně dochází 
k postupně se zvyšující adherenci lékařů 
k doporučenému postupu léčby. Z toho-
to hlediska považujeme poslední získaná 
data (za rok 2015) za nejpřesnější.

ČR lze očekávat, že význam tohoto 
onemocnění a s ním spojené náklady 
na zdravotní služby budou narůstat. 
Modelací vývoje prevalence a nákla-
dů v budoucnu se zabývá navazující 
výzkum. Pro sestavení přesnějšího ob-
razu průměrných nákladů na pa cienty 
s DM2 by bylo vhodné diabetiky roz-
dělit do nákladově homogennějších 
skupin, např. dle stadia rozvoje one-
mocnění a jeho komplikací. Taková ana-
lýza je však již nad rámec této studie.

Závěr
Tato studie předkládá výsledky ana-
lýzy prevalence DM2 v ČR a nákladů 
na zdravotní péči o tyto pacienty hra-
zené z veřejného zdravotního pojištění. 
Jedná se o první studii, která využívá 
individuální data o celé populaci ČR 
a která identifikuje diabetiky na zá-
kladě charakteristické spotřeby léčiv. 
Tato metoda není zatížena problémy, 
se kterými se setkáváme u jiných pří-
stupů měření prevalence, jakými jsou 
např. výkazy ÚZIS nebo identifikace 
pacientů na základě diagnózy reporto-
vané zdravotním pojišťovnám.

Podíl diabetiků v ČR ve sledovaném 
období roste, mezi lety 2009–2015 se 
prevalence určená na základě spotřeby 
léčiv zvýšila více než o třetinu a v roce 
2015 dosáhla 5,8 %. V posledních le-
tech je pozorovaná prevalence vyšší 
u mužů než u žen. Nejvyšší prevalen-
ce u mužů je ve věku mezi 70–74 lety 
(23 %), zatímco u žen je to o pět let 
později, ve věkové skupině 75–79 let 
(21 %). Po dosažení maxima v těchto 
věkových skupinách u obou pohlaví 
pak ve starších věkových kohortách 
prevalence klesá. 

Průměrné roční náklady na pacienta 
s DM2 hrazené z veřejného zdravotní-
ho pojištění v roce 2015 překročily 53 
tisíc Kč. Průměrné náklady na muže 
diabetiky jsou zhruba o 10 % vyšší než 
průměrné náklady na ženy diabetičky. 

Použitá metoda nemůže zachytit pa-
cienty, u kterých nebyl DM2 dosud 
diagnostikován. Toto ale samozřejmě 
platí pro jakoukoli metodu stanovení 
prevalence, včetně použití diagnózy 
vykázané zdravotním pojišťovnám 
a výkazů ÚZIS.

Průměrné roční náklady na zdravot-
ní služby hrazené z veřejného zdra-
votního pojištění přesáhly u pacientů 
s DM2 v roce 2015 53 tisíc Kč. Cel-
kové náklady na pacienty s diabe-
tem v roce 2015 byly 33 miliard Kč, 
což představuje více než 13 % všech 
nákladů systému veřejného zdra-
votního pojištění, které čerpá nece-
lých 6 % populace. Zde je namístě 
připomenout, že se jedná o náklady 
na pacienty s DM2 bez ohledu na to, 
zda jsou přímo spojené s tímto one-
mocněním, či ne. Náklady samotné 
nemoci nejsou – i s ohledem na kom-
plexnost tohoto onemocnění – před-
mětem této studie.

S ohledem na věkovou strukturu pa-
cientů s DM2 a očekávané změny 
v demo grafické struktuře obyvatel 

Obrázek č. 4: Počet pacientů s DM2 – výstupy studie a data ÚZIS, 2009–2015

Zdroj: ÚZIS (2016), data MZ ČR, vlastní zpracování
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Celkové náklady veřejného zdravotní-
ho pojištění na pacienty s DM2 v roce 
2015 byly 33 miliard Kč, což předsta-
vuje více než 13 % všech nákladů sys-
tému veřejného zdravotního pojištění.

Použitý přístup stanovení prevalence 
DM2 (a následně nákladů na tyto pa-
cienty) či jiného chronického onemoc-
nění považujeme za vhodný a dobře 
použitelný z důvodu snadné dostup-
nosti rutinně sbíraných dat a ve větši-
ně příkladů akceptovatelné senzitivity 
a specificity. Dalším důvodem je změ-
na přerozdělení vybraného pojistného 
mezi zdravotními pojišťovnami, účinná 
od 1. 1. 2018, která zahrnuje mezi pa-
rametry přerozdělení právě přítom-
nost pojištěnců s chronickými nemo-
cemi identifikovanými dle spotřeby 
léků. Rutinní používání identifikace 
pojištěnců s chronickými nemocemi 
na základě užívaných léků povede 
k vyšší adherenci k doporučeným kli-
nickým postupům a v případě potřeby 
ke zpřesnění vykazování (např. u léků 
nepředepisovaných na recept, jako 
jsou tzv. centrové léky). Podklady pro 
určování prevalence tedy budou přes-
nější než dnes.

Tento článek byl vypracován v rámci 
grantového projektu Technologické 
agentury ČR č. TD03000209.

_________________
PhDr. Jana Votápková

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. 

Mgr. Petra Kučová
Institut ekonomických studií, FSV UK, Praha

e-mail: jana.votapkova@fsv.cuni.cz
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Analýza dat

Aneta Tomanová, Martina Caithamlová, Ivana Kubátová

Analýza strategické aliance 
Jihočeské nemocnice, a.s.

Souhrn
Cílem předkládané studie je analýza strategické aliance nemocnic spojených ve společnosti Jihočeské 
nemocnice, a.s. V rámci studie byl porovnán stav po vzniku strategické aliance s předchozím stavem. Analýza 
byla provedena prostřednictvím finanční analýzy, procesních map a komparativní analýzy. Z výsledků vyplývá, 
že v oblasti finančních ukazatelů došlo ke zlepšení, zejména pokud jde o aktivitu a likviditu, z čehož plyne 
efektivnější hospodaření nemocnic se svými aktivy a zlepšení jejich schopnosti splácet své krátkodobé závazky. 
U většiny nemocnic se v oblasti likvidity jedná spíše o nadbytečnou hotovost, vzhledem k nestabilnímu 
vnějšímu prostředí je ale opatrný přístup managementu nemocnic pochopitelný. U většiny nemocnic můžeme 
také pozorovat zvyšování podílu cizího kapitálu v oblasti finančních zdrojů. Tvorbou procesních map se 
prokázalo odstranění duplicitních služeb, které do vzniku společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., prováděla 
každá nemocnice samostatně. Z komparativní analýzy výhod a nevýhod, provedené prostřednictvím řízených 
rozhovorů, vyplynula jednoznačná převaha pozitiv této strategické aliance.

Klíčová slova
strategické aliance ve zdravotnictví, spolupráce nemocnic, Jihočeské nemocnice, a.s.

Summary
The aim of the paper is an analysis of the strategic alliance of hospitals united in the company Jihočeské 
nemocnice, a.s. The comparison of the situations before and after the establishment of the alliance is performed 
by means of a financial analysis, process maps and a comparative analysis. The results show an improvement 
mainly in the area of activity and liquidity indicators, which is related to a more effective management of 
hospitals with their assets and a better ability to repay their short-term liabilities. For most hospitals, the area 
of liquidity is represented rather by redundant cash, however, considering the unstable external environment, 
this cautious approach of a hospital management is understandable. For most hospitals, we can also observe an 
increase in the share of foreign capital in the area of financial resources. The process maps proved an elimination 
of duplicate services performed, up to the establishment of the company Jihočeské nemocnice, a.s., by each 
hospital separately. The comparative analysis of the advantages and disadvantages carried out by means of 
structured interviews revealed a clear predominance of positive effects of the alliance.

Key words
strategic alliances in health care, cooperation of hospitals, Jihočeské nemocnice, a.s.

The Analysis of the Strategic Alliance of Jihočeské 
nemocnice, a.s. 
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Úvod
V současné době je spolupráce mezi 
nemocnicemi velmi aktuální téma, 
protože čím dál častěji čelí nemocnice 
rostoucímu tlaku v důsledku nedostat-
ku finančních, personálních a dalších 
zdrojů (Barták, 2010; Popesko, Tučko-
vá, 2012). Pojem strategická aliance 
není přesně obsahově vymezen, může 
zahrnovat různé formy kooperace od 
příležitostné spolupráce až po vytvo-
ření společného podniku. Strategické 
aliance se mohou vyskytovat v růz-
ných konkrétních organizačních for-
mách, ve kterých partneři předávají 
menší či větší část své samostatnosti 
společným orgánům aliance (Fotr, 
Vacík, Špaček, & Hájek, 2012). Vzni-
kem strategického spojenectví mezi 
více nemocnicemi může dojít k po-
sílení pozice každé z nich. Strategic-
ké aliance ve zdravotnictví v České 
republice nejsou ničím neobvyklým, 
ale hodnocení jejich efektivity je často 
opomíjeno.

Hlavním cílem této studie bylo porovnat 
u jihočeských nemocnic stav před vzni-
kem strategické spolupráce se stavem, 
kdy již strategické spojenectví existovalo. 

Smyslem studie bylo provést analýzu 
a poukázat na výhody, ale i možné ne-
výhody plynoucí ze vzniku spoluprá-
ce mezi nemocnicemi, kterými by se 
mohla inspirovat i další zdravotnická 
zařízení (Tomanová, 2016).

Současný stav problematiky
Pokud organizace čelí nejistotě, složité-
mu komplexnímu problému a změně 
v provozním prostředí, aliance nabízí 
příležitosti sdílení prostředků k řešení 
takových problémů i s nimi spojených 
rizik. Spojenectví mezi nemocnicemi 
může posílit pozici každého účastní-
ka odstraněním duplicitních služeb 
a zlepšováním péče o pacienty, proto 
strategické aliance představují rychle 
rostoucí fenomén zdravotnického prů-

• posílení vyjednávací pozice vůči
 dodavatelům,
• specializace jednotlivých nemocnic
 v alianci – rozložení péče,
• obsáhlejší rozsah služeb, které může
 aliance nabídnout,
• sdílení lidských zdrojů (především
 mobilita zaměstnanců),
• zlepšení výkonnosti,
 konkurenceschopnosti a kvality
 poskytovaných služeb,
• strategické partnerství slouží jako 
 prostředek k optimalizaci účinnosti
 systému.

Negativa:
• mohou vzniknout nové náklady,
 které vyplývají z vnitřní organizace
 aliance, tedy zvýšené náklady
 na řízení,
• nemocnice mohou ztratit
 technologickou dominanci kvůli
 sdílení zdravotnické techniky
 a zdrojů s ostatními poskytovateli,
• ztráta autonomie a kontroly
 ve vnitřní organizaci aliance,
• může se zpomalit rozhodování
 jednotlivých nemocnic,
• strach manažerů, že ztratí
 zdravotnické profesionály v důsledku
 sdílení lidských zdrojů.

Příkladem strategických aliancí v ČR 
je namátkou Zdravotnický holding 
Králové hradeckého kraje a.s., Nemoc-
nice Plzeňského kraje, a.s., Nemocni-
ce Pardubického kraje, a.s., společnost 
Agel a.s., fúze Krajské nemocnice Li-
berec, a.s., a společnosti Panochova 
nemocnice Turnov, s.r.o., nebo Jiho-
české nemocnice, a.s.

Jihočeské nemocnice, a.s.
Jihočeský kraj založil pro jednotné 
řízení skupiny jihočeských nemoc-
nic společnost Jihočeské nemocnice, 
a.s., jejíž představenstvo je součás-
tí představenstva každé jihočeské 
nemocnice. Všechny jihočeské ne-
mocnice tak tvoří z pohledu řízení 

myslu stejně jako v jiných odvětvích. 
Strategická spojenectví mezi nemoc-
nicemi mají několik potenciálních vý-
hod, zejména odměňují efektivní po-
skytovatele zdravotní péče a dosahují 
úspor z rozsahu prostřednictvím op-
timální kombinace nákladů a kvality. 
Nemocnice mohou také získat přístup 
k dalším zdrojům prostřednictvím ko-
lektivního nakupování a sdíleným per-
sonálním uspořádáním (Plochg, Del-
noij, Hoogedoorn, & Klazinga, 2006; 
Chu, & Chiang, 2013).

Při vzniku aliance by měla být jasně 
vytyčena strategie a stanoveny stra-
tegické cíle. Většinou se jedná o cíle 
v oblasti optimalizace nákladů nebo 
v oblasti konkurenceschopnosti. V ob-
lasti nákladů lze na základě jednotného 
vyjednávání s dodavateli a efektivního 
managementu finančních zdrojů do-
sáhnout jejich optimalizace. Existuje 
několik základních principů fungování 
aliancí: nárůst konkurenceschopnosti, 
zřetelná úspora nákladů díky sdíle-
ní procesů a vyšší zdravotní vzdělání 
(Slaninová, 2010). Pozitiva a negativa 
strategických aliancí ve zdravotnic-
tví lze shrnout do následujících bodů 
(Chu, & Chiang, 2013; Vera, 2006; Ber-
nardo, Valls, & Casadeus, 2012):

Pozitiva:
• dosažení přístupu k novým trhům,
• získání know-how,
• sdílení prostředků a rozložení rizika,
• odstranění duplicitních služeb,
• zlepšování péče o pacienty,
• sociálně optimální kombinace ceny
 a kvality,
• získání přístupu k dalším zdrojům
 prostřednictvím kolektivního
 nakupování a sdíleného personálního
 uspořádání,
• dosažení úspor z rozsahu – přispívá
 ke zvýšení podílu na trhu,
• rozšíření spádové oblasti,
• lepší využití dlouhodobého majetku,
• snížení nákladů,
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jednu personální unii. Společnost 
Jihočeské nemocnice, a.s., vznikla 
12. září 2005. Jihočeské nemocni-
ce, a.s., jsou servisní organizací pro 
všechny jihočeské nemocnice a cen-
tralizují některé činnosti, které je 
pro skupinu výhodnější vykonávat 
společně a jednotně. Zásadní z těch-
to činností jsou dvě, a to společný 
nákup komodit a služeb a společné 
vykazování zdravotní péče včetně 
jednání se zdravotními pojišťovnami 
(Bernardo, Valls, & Casadeus, 2012).

Mezi další sdílené činnosti se řadí:
• vedení společných cenových jednání,
 zadávání a organizace veřejných
 zakázek,
• tvorba a správa jednotného katalogu  
 produktů, ze kterého mohou
 nemocnice objednávat,
• jednotné nastavení nemocničních
 informačních systémů,
• školení DRG (klasifikační systém
 diagnosis related groups),
• jednotné vykazování,
• jednotné ekonomické výkaznictví,
• společné aktivity v oblasti řízení
 lidských zdrojů.

Jihočeský kraj je stoprocentním vlast-
níkem osmi nemocnic, z nichž vytvořil 
společnou alianci:

• Nemocnice České Budějovice, a.s.,
• Nemocnice Tábor, a.s.,

                                                                 

Vzhledem k tomu, že krátkodobé pohle-
dávky mohou být různě bonitní a s růz-
nou dobou splatnosti, je lépe sledovat 
likviditu společnosti bez vlivu pohledá-
vek pouze jako poměr krátkodobého 
finančního majetku ke krátkodobým zá-
vazkům(Kislingerová, & Hnilica, 2008).

Procesní mapa
Procesní mapy byly použity k porovnání 
procesů probíhajících v nemocnicích před 
a po vzniku strategického spojenectví. 
Z procesních map bylo identifikováno, jaké 
procesy ve společnosti existují, jak se dělí 
a jak na sebe navazují. Dále procesní mapy 
analyzují, jaké aktivity má společnost na 
starosti a jaké jsou kompetence osob, 
které za ně zodpovídají. Procesní analýza 
slouží ke zvýšení efektivity jak jednotlivých 
procesů, tak procesu jako celku (Pappová, 
2010; Váchal, & Vochozka, 2013).

Komparativní analýza
Komparativní (srovnávací) analýza 
byla použita ke stanovení výhod a ne-
výhod strategického spojenectví.

Výsledky finanční analýzy
Data pro finanční analýzu byla shro-
mážděna z účetních výkazů pro jednot-
livé nemocnice Jihočeského kraje za 
období 2003 až 2014. Byly sledovány 
rozdíly finančních ukazatelů v letech 

• Nemocnice Písek, a.s.,
• Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
• Nemocnice Strakonice, a.s.,
• Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
• Nemocnice Prachatice, a.s.,
• Nemocnice Dačice, a.s.

Akutní lůžkovou péči poskytuje sedm 
nemocnic vyjma Nemocnici Dačice, 
a.s., která je ze všech nemocnic nej-
mladší a nabízí lůžka následné péče. 
Největší nemocnicí Jihočeského kraje 
je Nemocnice České Budějovice, a.s. 
(Jihočeské nemocnice, 2015).

Metody finanční analýzy
Z metod finanční analýzy byla použita 
metoda absolutních ukazatelů a meto-
da poměrových ukazatelů (rentability, 
aktivity, likvidity a zadluženosti). Zdro-
jem dat pro finanční analýzu byly účet-
ní výkazy jednotlivých nemocnic.

Pohotová likvidita byla spočítána dle 
vzorce:

                                                                 

Hodnoty pohotové likvidity jsou uve-
deny v tabulce č. 2.

V tabulce č. 3 jsou uvedeny hodnoty 
okamžité likvidity.

Okamžitá likvidita byla spočítána dle 
vzorce:

Nemocnice/rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

České Budějovice 8,47 6,19 4,44 3,87 3,6 2,87 2,65 2,9 2,83 3,46 2,89 3,24

Český Krumlov 8,04 8,01 - - 4,8 3,87 4,46 5,05 4,21 4,29 4,48 4,49

Dačice - - - - - - - 0,68 0,68 0,88 0,68 0,86

Jindřichův Hradec 7,99 8,05 0 0 4,21 3,56 3,61 3,13 3,06 6,05 6,35 5,37

Písek 11,01 8,36 - - 5,16 4,88 5,16 5,99 5,5 5,91 6,05 6,35

Prachatice 7,19 7 0 8,04 3,77 6,34 8,08 8,12 8,51 9,55 9,93 11,12

Strakonice 9,43 7,63 0 0 3,6 4,13 3,63 3,16 2,95 3,49 4,04 3,61

Tábor 5,26 5,08 0 5,08 3,39 2,71 2,56 2,74 2,61 2,57 2,42 2,81

Tabulka č. 1: Doba obratu zásob (dny) 

Zdroj: Tomanová, 2016 
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2003 a 2004, kdy ještě neexistovala 
společnost Jihočeské nemocnice, a.s., 
oproti období 2005–2014 po vzniku 
této společnosti. Společnost Jihočeské 
nemocnice, a.s., vznikla 12. září 2005, 
kdy se také většina nemocnic transfor-
movala z příspěvkových organizací na 
akciové společnosti (kromě Nemocnice 
České Budějovice, a.s., která se stala ak-
ciovou společností již v roce 2004).

Z poměrových ukazatelů je v tabulce 
č. 1 uvedena doba obratu zásob, kte-
rá patří mezi ukazatele aktivity. Tato 
skupina ukazatelů se snaží vyjádřit, jak 
úspěšně management podniku využívá 
aktiva. Jelikož se aktiva člení na něko-
lik úrovní, i ukazatele aktivity mohou 
být kalkulovány na různých úrovních, 
např. celkových aktiv, dlouhodobých 
aktiv či oběžných aktiv. Protože tento 
ukazatel nejčastěji poměřuje tokovou ve-
ličinu (tržby) k veličině stavové (aktiva), 

V tabulce č. 2 a 3 jsou uvedeny hod-
noty pohotové a okamžité likvidity. 
U obou ukazatelů je téměř ve všech 
nemocnicích v období po vzniku stra-
tegické aliance patrný rostoucí trend, 
byť dochází ke kolísání v jednotlivých 
letech. Ukazatele likvidity vyjadřu-
jí schopnost nemocnic splácet své 
krátko dobé závazky (Kislingerová, 
& Hnilica, 2008). Likviditu kromě výše 
krátkodobých závazků ovlivňují i fakto-
ry externího prostředí – čím proměn-
livější je zejména ekonomické okolí 
organizace, tím pochopitelnější je opa-
trný přístup managementu a snaha o 
vyšší likviditu. Nadbytečná hotovost 
ovšem snižuje výnosnost organizace 
(Kislingerová, & Hnilica, 2008). Té-
měř ve všech nemocnicích strategic-
ké aliance Jihočeské nemocnice, a.s., 
pozorujeme spíše nadbytečnou hoto-
vost, volné peněžní prostředky by se 
daly využívat efektivněji.

je ho možné vyjádřit ve dvou modech: 
jako rychlost obratu (vyjadřuje počet ob-
rátek aktiv za dané období) nebo dobu 
obratu (počet dní, po které trvá jedna 
obrátka) (Kislingerová, & Hnilica, 2008).

V tabulce č. 1 je uvedena doba obratu 
zásob ve dnech. Téměř u všech nemoc-
nic (kromě Nemocnice Prachatice, a.s.) 
lze oproti stavu před vznikem strategické 
aliance pozorovat výrazné zkrácení doby 
obratu zásob. Důvodem je hlavně nižší 
stav zásob a nárůst tržeb. U Nemocni-
ce Český Krumlov, a.s., nejsou pro roky 
2005 a 2006 k dispozici údaje o tržbách, 
ukazatel tedy nebylo možné spočítat. 
Stejná situace je i u Nemocnice Písek, 
a.s., Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., 
vykázala v letech 2005 a 2006 nulové 
hodnoty ukazatele, protože v tomto ob-
dobí docházelo k transformaci nemocni-
ce a zásoby uvedené ve výroční zprávě 
nemocnice byly nulové.

Nemocnice/rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

České Budějovice 1,84 1,84 2,68 2,1 1,96 1,38 1,2 2,16 2,42 2,84 2,27 3,02

Český Krumlov 1,51 1,35 0,13 5,75 2,31 2,16 2,08 2,09 2,23 1,41 2,37 2,55

Dačice - - - - - - - 1,41 3,68 0,97 1,3 1,16

Jindřichův Hradec 1,94 2,15 4,25 4,04 2,84 3,52 3,78 3,28 3,61 3,64 1,77 1,75

Písek 3,06 2,06 2,47 1,91 2,35 2,16 1,7 1,6 2,11 1,62 2,05 1,71

Prachatice 1,96 1,76 0,09 1,91 2,62 2,38 1,98 2,14 1,68 1,77 2,24 2,76

Strakonice 0,74 0,8 0,62 0,84 1,26 1,87 2,27 2,04 2,23 2,35 4,09 1,42

Tábor 1,61 0,89 0,06 1,61 2,58 0,78 1,65 2,29 1,03 1,35 1,28 1,37

Tabulka č. 2: Pohotová likvidita

Zdroj: Tomanová, 2016 

Nemocnice/rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

České Budějovice 0,46 0,5 0,86 0,82 1,23 0,41 0,32 1,07 1,47 1,74 1,6 1,53

Český Krumlov 0,25 0,07 0,13 5,75 1,21 1,32 1,03 1,27 1,11 0,52 1,32 1,51

Dačice - - - - - - - 0,53 2,52 0,24 0,4 0,61

Jindřichův Hradec 0,74 0,82 4,25 4,04 2,02 2,52 2,7 1,7 2,62 2,56 0,99 0,78

Písek 0,85 0,51 0,67 0,66 1,28 1,38 0,88 0,76 0,69 0,92 1,13 0,95

Prachatice 0,64 0,69 0,09 0,56 1,59 1,29 0,93 1,31 0,34 0,74 1,25 1,52

Strakonice 0,26 0,4 0,01 0,26 0,69 0,89 1,11 0,28 0,83 1,32 0,6 0,32

Tábor 0,64 0,18 0,01 0,34 1,48 0,45 0,64 1,33 0,26 0,49 0,48 0,36

Tabulka č. 3: Okamžitá likvidita

Zdroj: Tomanová, 2016 
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Pojmem zadluženost vyjadřujeme sku-
tečnost, že organizace používá k finan-
cování aktiv ve své činnosti cizí zdroje – 
tedy dluh (Růžičková, 2015). Ukazatele 
zadluženosti sledují vztah mezi cizími 
zdroji a vlastními zdroji a měří rozsah, 
v jakém nemocnice používají k finan-
cování cizí zdroje. Základním ukazate-
lem je zpravidla celková zadluženost, 
která je uvedena v tabulce č. 4 – tedy 
kolik procent celkových aktiv je finan-
cováno cizím kapitálem.

Ukazatele zadluženosti posuzují finanční 
strukturu organizace z dlouhodobého 
hlediska. U většiny nemocnic lze pozo-
rovat zvyšování podílu cizího kapitálu 
v jednotlivých letech po vzniku strate-
gického spojenectví. Rostoucí zadluže-
nost nemusí být nutně negativní cha-
rakteristikou podniku. Vysoká finanční 
páka může přispívat k rentabilitě vlast-
ního kapitálu (Kislingerová, & Hnilica, 
2008). Samozřejmě příliš vysoká za-
dluženost může v konečném důsledku 
ohrožovat finanční stabilitu organizace, 
což ovšem není tento případ.

Pro jednotlivé nemocnice v alianci byla 
zpracována také vertikální analýza roz-
vahy, pomocí které byl u všech nemoc-
nic zjišťován podíl jednotlivých položek 
vůči bilanční sumě v jednotlivých letech. 
V tabulce č. 5 je uvedena vertikální ana-
lýza rozvahy největší jihočeské nemocni-
ce – Nemocnice České Budějovice, a.s.

nost Jihočeské nemocnice, a.s., skládá 
z pěti členů. Z těchto pěti členů jsou 
tři zástupci představenstva společnos-
ti Jihočeské nemocnice, a.s., a zbylí 
dva členové jsou z místní nemocnice. 
Tímto způsobem je dosaženo teoretic-
ké převahy při hlasování, neboť kaž-
dý člen má jeden hlas. Do roku 2005 
byl v čele krajských nemocnic ředitel, 
který byl v zaměstnaneckém pomě-
ru. Řízení zdrojů a vztahy s veřejností 
a médii si jednotlivé nemocnice zajiš-
ťují samostatně. Společnost Jihočeské 
nemocnice, a.s., se částečně podílí na 
společných aktivitách v oblasti vztahů 
s veřejností prostřednictvím vydává-
ní časopisu BULLETIN. Do časopisu 
mohou přispívat všechny nemocnice. 
Společnost tímto způsobem usiluje 
o propagaci všech nemocnic.

Podpůrné procesy nemocnic byly 
rozděleny na úsek ekonomický, úsek 
personální a oblast vykazování zdra-
votní péče. Pod ekonomický úsek 
pak byla zařazena obchodní oddělení, 
oddělení IT, oddělení obslužných čin-
ností a ekonomické oddělení.

V období před vznikem strategické 
spolupráce si každá nemocnice jed-
notlivě zajišťovala objednávky zboží, 
nákup komodit a služeb, jednání s do-
davateli, zadávání a organizaci veřej-
ných zakázek, cenová jednání a správu 
katalogu produktů. Od vzniku společ-

U Nemocnice České Budějovice, a.s., 
je možno vidět, že v průběhu let do-
chází ke snižování dlouhodobého ma-
jetku a zvyšování oběžných aktiv vůči 
celkovým aktivům. U oběžných aktiv 
je patrný pokles zásob a nárůst krátko-
dobého finančního majetku. Od roku 
2010 docházelo ke snižování krátko-
dobých pohledávek (klesá jejich podíl 
na oběžných aktivech). Pasiva ukazují, 
z jakých zdrojů je majetek financován. 
Z jednotlivých podílů pak vyplývá 
struktura financování společnosti, ta 
se v čase nijak výrazně nezměnila. Do-
šlo k mírnému navýšení cizích zdrojů 
(před vznikem strategického part-
nerství činily cizí zdroje 10–15 %, po 
vzniku strategické aliance se zvýšily 
na 16–29 %). Z cizích zdrojů připadají 
nejvýznamnější podíly na krátkodobé 
závazky.

Procesní mapy
Procesy v nemocnici byly rozděleny na 
hlavní, řídicí a podpůrné. Mezi hlavní 
procesy každé nemocnice patří posky-
tování zdravotních služeb, a to ambu-
lantní péče a lůžkové péče. U hlavního 
procesu poskytování zdravotních slu-
žeb nebyla po vzniku společnosti Jiho-
české nemocnice, a.s., pozorována 
změna. Následují řídicí procesy: vede-
ní společnosti, řízení pravomocí, vzta-
hy s veřejností a médii a řízení zdrojů. 
Vedení jednotlivých nemocnic se od 
konce roku 2005, kdy vznikla společ-

Nemocnice/rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

České Budějovice 10,1 14,3 16 17,4 20,8 28,9 27 20,4 20,3 18,1 25,5 19,3

Český Krumlov 9,6 10,3 3,5 0,8 11,3 14,3 14 15,2 14 14,2 13,1 12,9

Dačice - - - - - - - 46,3 22,2 32,2 25 25,2

Jindřichův Hradec 3,7 3,4 0,1 1,4 21,6 19,3 18,8 21,3 17,4 16,1 17,6 13,8

Písek 8,2 8 8,1 9,1 20,7 22,7 18,7 18,5 19,2 24,4 22 21,7

Prachatice 6,1 7,3 3,9 0,1 8 8,4 11,3 12 15,1 12,5 11,3 9,3

Strakonice 23,1 20,2 9,5 13,2 15,2 11,5 13,1 19,8 25,6 25,7 44,7 22,8

Tábor 29,5 28,1 2,6 16,5 14,7 32 18,6 16,9 20,2 17,7 17,2 14,5

Tabulka č. 4: Celková zadluženost (v % z celkových aktiv)

Zdroj: Tomanová, 2016 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aktiva 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

dlouhodobý
majetek 81,75 % 79,78 % 76,66 % 75,82 % 74,43 % 68,23 % 69,06 % 72,59 % 66,44 % 64,37 % 57,65 % 63,52 %

dlouhodobý
nehmotný majetek 0,24 % 0,29 % 0,22 % 0,16 % 0,05 % 0,06 % 0,19 % 0,39 % 0,36 % 0,19 % 0,17 % 0,33 %

dlouhodobý
hmotný majetek 99,76 % 99,59 % 99,66 % 99,72 % 99,84 % 99,83 % 9,87 % 99,61 % 99,64 % 99,81 % 99,83 % 99,67 %

dlouhodobý
finanční majetek 0,00 % 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,11 % 0,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

oběžná aktiva 18,25 % 20,16 % 23,12 % 24,08 % 25,31 % 31,33 % 24,57 % 27,03 % 32,73 % 34,96 % 41,85 % 36,37 %

zásoby 12,88 % 8,26 % 5,16 % 4,34 % 3,92 % 2,66 % 3,15 % 3,65 % 2,93 % 3,43 % 2,19 % 3,15 %

dlouhodobé
pohledávky 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,10 % 0,07 % 0,03 % 0,00 %

krátkodobé
pohledávky 65,32 % 67,00 % 64,59 % 58,32 % 35,71 % 68,15 % 70,90 % 48,41 % 37,87 % 37,23 % 29,08 % 47,76 %

krátkodobý
finanční majetek 21,80 % 24,74 % 30,25 % 37,34 % 60,37 % 29,19 % 25,95 % 52,06 % 59,10 % 70,41 % 68,70 % 49,10 %

časové rozlišení 0,00 % 0,06 % 0,21 % 0,10 % 0,25 % 0,44 % 6,38 % 0,38 % 0,83 % 0,67 % 0,51 % 0,11 %

Tabulka č. 5: Vertikální analýza rozvahy Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zdroj: Tomanová, 2016 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pasiva 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
100,00  

%

vlastní kapitál 89,93 % 85,73 % 83,97 % 82,63 % 78,62 % 71,08 % 72,19 % 78,62 % 78,52 % 80,30 % 74,43 % 80,60 %

základní kapitál 92,10 % 96,51 % 95,09 % 94,22 % 95,18 % 93,67 % 92,46 % 91,21 % 87,57 % 86,62 % 85,18 % 81,08 %

kapitálové fondy 6,53 % 0,72 % 0,81 % 1,23 % 1,46 % 1,69 % 1,90 % 2,11 % 2,19 % 2,32 % 2,48 % 2,47 %

rezervní fond 1,34 % 5,93 % 6,17 % 6,41 % 6,54 % 6,53 % 6,66 % 6,73 % 6,58 % 7,21 % 5,77 % 5,56 %

výsledek hospodaření 
minulých let 0,00 % -4,11 % -3,64 % -2,36 % -4,33 % -3,32 % -2,16 % -2,14 % -0,24 % 2,85 % 3,60 % 4,58 %

výsledek hospodaření 
běžného roku 0,03 % 0,96 % 1,57 % 0,49 % 1,15 % 1,43 % 1,13 % 2,08 % 3,90 % 1,00 % 1,52 % 4,77 %

Cizí zdroje 10,07 % 14,27 % 16,01 % 17,36 % 20,77 % 28,89 % 27,03 % 20,36 % 20,29 % 17,94 % 25,50 % 19,34 %

rezervy 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,76 % 2,94 % 5,19 % 12,99 % 12,53 % 12,76 % 15,21 % 29,25 %

dlouhodobé
závazky 0,00 % 20,53 % 14,74 % 14,37 % 18,07 % 11,37 % 13,13 % 18,60 % 18,54 % 18,62 % 13,76 % 10,62 %

krátkodobé
závazky 85,67 % 70,33 % 51,09 % 63,28 % 59,61 % 76,47 % 78,02 % 59,17 % 64,68 % 65,70 % 70,56 % 60,32 %

bankovní úvěry 14,33 % 9,15 % 34,17 % 22,34 % 19,56 % 9,22 % 3,66 % 9,24 % 4,63 % 2,92 % 0,47 % 0,00 %

časové rozlišení 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,00 % 0,62 % 0,02 % 0,78 % 1,01 % 1,19 % 0,98 % 0,07 % 0,06 %
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nosti se většina obchodních činností 
u jednotlivých nemocnic zredukovala. 
Nemocnice si samy objednávají zboží 
dle potřeby z jednotného katalogu pro-
duktů. Pro objednávání zboží je v kaž-
dé nemocnici zaveden jednotný infor-
mační systém pro objednávání NeOS. 
Každá nemocnice má svůj přístup do 
systému. Společnost pro všechny ne-
mocnice zadává a organizuje veřejné 
zakázky. Rovněž při jednání s dodava-
teli má společnost Jihočeské nemocni-
ce, a.s., lepší vyjednávací pozici; vyjed-
nává pro všechny nemocnice jednotné 
ceny, z čehož plyne největší přínos pro 
menší nemocnice.

Zdravotní péči si vykazuje v obou 
obdobích každá nemocnice sama. 
Jednotné vyjednávání se zdravotními 
pojišťovnami zajišťuje po vzniku strate-
gické spolupráce společnost Jihočeské 
nemocnice, a.s. Ta také provádí kont-
rolu vykazování péče, čímž se eliminují 
chyby při následných kontrolách pojiš-
ťovnou, a poskytuje poradenství pro 
jednotlivé nemocnice v oblasti vykazo-
vání zdravotní péče (stačí jeden odbor-
ník, který proškolí ostatní zaměstnan-
ce např. o úhradové vyhlášce).

Řízení lidských zdrojů si koordinují jed-
notlivé nemocnice samostatně. Spo-
lečnost Jihočeské nemocnice, a.s., se 
snaží o společné aktivity v oblasti říze-
ní lidských zdrojů. V roce 2015 a 2016 
uspořádala soutěž Medik roku. Provádí 
jednotná školení, seznámení s vyhláš-
kou a školení o vykazování zdravotní 
péče pojišťovnám.

Na obrázku č. 1 jsou znázorněny změ-
ny v činnostech obchodního úseku 
před a po vzniku strategické aliance. 

Komparativní analýza
Komparativní analýza byla provedena 
na základě řízených rozhovorů s ře-
diteli vybraných nemocnic. Nejčastěji 
zmiňované výhody vzniku strategické-

mocnic zapojených do aliance došlo po 
vzniku strategické aliance ke stabilizaci 
hospodaření. Z poměrových ukazatelů 
došlo k nejvýraznějšímu zlepšení v ob-
lasti zkrácení doby obratu zásob a zvý-
šení likvidity. Téměř u všech nemocnic 
se zvýšila zadluženost.

Porovnáním procesních map před 
a po vzniku společnosti bylo zjištěno, 
že k nejvýraznější procesní změně 
došlo především v oblasti obchodní. 
Společnost Jihočeské nemocnice, a.s., 
vyřizuje za všechny své nemocnice 
zadávání a organizaci veřejných zaká-
zek. Dále řídí cenová jednání a jednání 
s dodavateli, jejichž důsledkem jsou 
jednotné ceny. Výhoda jednotných 
cen je významná především pro men-
ší nemocnice, pro které by bylo jinak 
takřka nemožné vyjednat u dodavatele 
stejné ceny, které mají velké nemocni-
ce. Jihočeské nemocnice, a.s., spravují 
pro jednotlivé nemocnice katalog pro-
duktů, čímž se zjednoduší objednává-
ní a komunikace s dodavateli. K další 
změně došlo v oblasti personální. Spo-
lečnost Jihočeské nemocnice, a.s., za-
jišťuje školení pro zaměstnance; proto 
stačí jeden odborník, který proškolí 
zaměstnance ve všech nemocnicích. 
Lidské zdroje si řídí každá nemocnice 

ho spojenectví byly společné nákupy, 
jednotné ceny pro všechny nemocni-
ce a rovnocenné postavení při jedná-
ní se zdravotními pojišťovnami. Často 
zmiňovanými výhodami byla také or-
ganizace veřejných zakázek a přenos 
know-how. Nejčastěji zmiňovaná nevý-
hoda byla menší pružnost z hlediska 
nákupu a tím potlačení individuálního 
zájmu nemocnic ve prospěch celku. 
Ředitelé vyslovili obavu ze zvyšování 
centralizace řízení do společnosti Jiho-
české nemocnice, a.s.

Diskuze
Studie ve světě se převážně zabývají 
hodnocením efektivity vzniku strate-
gických aliancí mezi nemocnicemi po-
mocí finanční analýzy a nefinančních 
měřítek. Řeší se dopad kooperace na 
nemocnice a zda se v období po uza-
vření spolupráce zlepšilo hospodaření 
nemocnic oproti předchozímu obdo-
bí. Výsledek studií (Plochg, Delnoij, 
& Hoogedoorn, 2006; Chu, & Chiang, 
2013; Vera, 2006) vyznívá celkově po-
zitivně pro tvorbu strategických alian-
cí, přestože jsou uváděny i případné 
obavy manažerů nemocnic z možné 
hrozby fluktuace zdravotnických pro-
fesionálů a zvýšení nákladů na řízení.

V České republice strategické aliance 
v oblasti zdravotnictví vznikají mezi 
nemocnicemi, zdravotními pojišťovna-
mi a dalšími zdravotnickými zařízení-
mi, ale souhrnná studie zabývající se 
účinností vzniku této kooperace chybí. 
V této studii jsme se tedy zaměřili na 
analýzu strategické aliance Jihočeské 
nemocnice, a.s., a porovnávali stav 
před vznikem strategické aliance spo-
lečnosti Jihočeské nemocnice, a.s., 
(rok 2003 a 2004) s obdobím po vzni-
ku strategické spolupráce (2005 až 
2014).

Pomocí finanční analýzy byla porovná-
na finanční situace nemocnic před a po 
vzniku strategické aliance. U většiny ne-

Obrázek č. 1: Změny v obchodním úseku
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sama dle potřeby. Společnost se pou-
ze podílí na podpoře řízení lidských 
zdrojů, např. akcí Medik roku, kterou 
se snaží podpořit nástup nových pra-
covníků do menších nemocnic.

V oblasti vykazování zdravotní péče 
zastřešuje společnost Jihočeské ne-
mocnice, a.s., vyjednávání se zdravot-
ními pojišťovnami za všechny nemoc-
nice a provádí kontrolu vykazování. 
Kontrolou se zajistí eliminace chyb 
při následných kontrolách pojišťov-
nou. Komparací výstupů z procesních 
map s výhodami, které vyplývají ze 
zahraničních studií (Plochg, Delnoij, 
& Hoogedoorn, 2006; Chu, & Chiang, 
2013; Vera, 2006), jsme našli shodu 
v odstranění duplicitních služeb.

Komparativní analýzou byly srovná-
ny výhody a nevýhody vzniku spo-
lečnosti Jihočeské nemocnice, a.s. 
Srovnáme-li zjištěné výhody se stu-
diemi ze zahraničí (Plochg, Delnoij, 
& Hoogedoorn, 2006; Chu, & Chiang, 
2013; Vera, 2006), pozorujeme shodu 
v oblasti získání přenosu know-how, 
posílení vyjednávací pozice vůči do-
davatelům a snížení nákladů. Pomocí 
komparativní analýzy byly následně 
zkoumány důvody vzniku strategické 
spolupráce. Nejčastěji zmiňovaným 
důvodem vzniku bylo společné ří-
zení nemocnic a jednotná obchodní 
a nákupní politika a z toho plynoucí 
úspory za nákupy a organizaci ve-
řejných zakázek. Do poslední části 
komparativní analýzy bylo zahrnuto 
zhodnocení přínosů po vzniku stra-
tegické kooperace, z čehož byly pro 
ředitele jednoznačně nejvýznamnější 
ekonomické přínosy z hlediska úspor 
ze společných nákupů.

Tato studie tedy potvrdila pozitivní efek-
ty plynoucí ze strategického partner-
ství zmiňované v zahraničních studiích 
(Plochg, Delnoij, & Hoogedoorn, 2006; 
Chu, & Chiang, 2013; Vera, 2006) – 

tedy posílení vyjednávací pozice vůči 
dodavatelům, odstranění duplicitních 
služeb, lepší rozložení péče, snížení 
nákladů a přenos know-how.

Závěr
Autoři této studie jsou na jejím zákla-
dě přesvědčeni, že strategické alian ce 
ve zdravotnictví mají velký potenciál. 
V současné době dochází velmi často 
ke změnám (legislativním, ekonomic-
kým, technologickým) a zdravotnická 
zařízení musí na tyto změny dokázat 
efektivně reagovat. A právě strategic-
ké aliance nabízí možnost vytvářet 
kapitálově silné společnosti, sdílet 
klíčové kompetence, snižovat nákla-
dy a zvyšovat konkurence schopnost 
zdravotnických zařízení.

_________________ 
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Miroslav Barták, Vladimír Rogalewicz

Jak může přeshraniční spolupráce 
zlepšit dostupnost zdravotnických 
technologií?
How can cross-border collaboration improve access 
to health technologies?

Souhrn
Cílem článku je představit jednu z alternativ zajišťování dostupnosti a udržitelnosti nových zdravotnických 
technologií prostřednictvím systému přeshraničních veřejných zakázek. Článek nabízí přehled základních 
zjištění publikace European Observatory on Health Systems and Policies a doplňuje je diskuzí o tématech, která 
by bylo v České republice vhodné rozvíjet. Poukazuje též na zjevné výhody i případná rizika tohoto legislativně 
možného, ale v praxi prozatím nevyužívaného konceptu.

Klíčová slova
HTA, veřejné zakázky, zdravotní péče, přeshraniční zdravotní péče, EU, zdravotní politika 

Summary
The aim of the paper is to present one of the possible alternatives for ensuring the availability and sustainability 
of new health technologies through a cross-border public procurement system. The paper provides an overview 
of the basic findings of the European Observatory on Health Systems and Policies, and complements it by a 
discussion on topics that should be relevant for a future development in the Czech Republic. It is pointed out 
that this approach brings obvious advantages, but there are also some possible risks of this legally possible, but 
in practice so far rather disregarded concept.

Key words
HTA, public procurement, healthcare, cross-border healthcare, EU, health policy

Ve zdravotnických systémech vyspě-
lých států světa představují techno-
logie oblast, která k celkovému růs-
tu nákladů na zdravotnictví přispívá 
zpravidla nejvíce (Ivlev, Kneppo, 
& Barták, 2014). Ceny nových zdra-
votnických technologií se mezi jed-
notlivými státy liší, a to často výraz-

pořízení zdravotnických technologií 
zájem. Ačkoli patří zdravotní politi-
ka k těm, které jsou nejvíce tvořeny 
a realizovány jednotlivými členskými 
státy (a to dost odlišně), podpora 
přes hraniční zdravotní péče (viz Bar-
ták, Rogalewicz, Jílková, & Jeřábková, 
2016) a nověji také přeshraničních 

ně (Donin, Barták, & Kneppo, 2017), 
a získat validní informace o ceně 
stejných zdravotnických technologií 
v zahraničí není snadné (ibid.). Vývoj 
právního rámce EU ukazuje, že insti-
tuce EU mají na podpoře dobrovol-
né přeshraniční spolupráce v oblasti 
veřejných zakázek vypisovaných pro 

Review
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veřejných zakázek na zdravotnické 
technologie má smysl a význam jak 
z hlediska fungování volného trhu, 
tak i zvyšování efektivity a uživatelské 
přívětivosti zdravotnických systémů. 

Evropská observatoř zdravotnických 
systémů a politik (European Observa-
tory on Health Systems and Policies) 
věnovala tomuto tématu v předminu-
lém roce pozornost v rámci maltského 
předsednictví Rady EU v roce 2017, 
a to publikací Jaimea Espína a kol. Jak 
může dobrovolná přeshraniční spolu-
práce ve veřejných zakázkách zlepšit 
dostupnost zdravotnických technolo-
gií v Evropě? z edice Policy Briefs and 
Summaries (Espín et al., 2016). Cílem 
předkládaného článku je nabídnout 
přehled hlavních poznatků uvedené-
ho politického souhrnu a zabývat se 
využitelností této spolupráce pro Čes-
kou republiku. 

Masivní rozvoj nových zdravotnic-
kých technologií představuje pro 
všechny zdravotnické systémy výzvu 
v několika ohledech. Do inovativních 
technologií vkládají své naděje jak vý-
robci, tak i zdravotníci a v neposlední 
řadě pacienti. Rostou také ceny no-
vých technologií, což vyvolává potře-
bu řádného zhodnocení jejich příno-
su, ale také výrazný tlak na veřejné 
i soukromé rozpočty, a to i v případě, 
že jsou tyto technologie klinicky efek-
tivní. Informace o klinické a ekono-
mické efektivitě, bezpečnosti a kvalitě 
technologií musejí být produkovány 
stále rychleji a je nasnadě, že sdílení 
těchto informací mezi jednotlivými 
státy může být za splnění některých 
podmínek zajímavá alternativa k čis-
tě národnímu hodnocení (Barták, & 
Rogalewicz, 2017). Využití přeshra-
ničního hodnocení a také přeshra-
ničních veřejných zakázek může být 
přínosné zejména u technologií, kte-
ré slouží relativně malému počtu pa-
cientů (Espín et al., 2016). Jak uvádí 

zakázek v oblasti zdravotnictví (přes 
relativně omezenou evidenci) je by-
tostně závislý na naplnění některých 
základních podmínek na straně těch 
institucí, které technologie do zdra-
votnictví nakupují. Mezi tyto pod-
mínky patří zejména silná politická 
vůle, důvěra mezi spolupracujícími 
subjekty, dobré řízení (správa) proce-
su, neboť pomůže omezit oportunní 
tendence vedoucí ke snížení hodno-
ty vzájemné spolupráce při zadávání 
veřejné zakázky, cenová transparent-
nost, dostupná a kvalitní analýza trhu, 
efektivní vzájemná komunikace mezi 
vnitřními a vnějšími aktéry (stakehol-
dery), efektivní finanční management 
včetně rychlých úhrad zakoupených 
technologií, kontinuita víceletých kon-
traktů, které umožňují stabilní zdroje 
nabídky a podporují užší spolupráci 
mezi participujícími subjekty, jasné 
rozdělení manažerských odpovědnos-
tí za zadávání zakázek a následující 
úhradu technologií, které jsou poříze-
ny v rámci přeshraniční zakázky, sdí-
lení informací a příkladů dobré praxe. 
Zde dodejme, že i výměna příkladů 
špatné praxe, tj. (po)učení se z chyb 
druhých, může být velmi užitečná, ač-
koli tento přístup není Evropskou unií 
v rámci tzv. metody otevřené koordi-
nace prosazován. V neposlední řadě 
je důležitým faktorem stálá ochota 
dodržovat podmínky uzavřených do-
hod – veřejných zakázek (ibid.). Je 
nasnadě, že politická vůle a vzájemná 
důvěra jsou parametry jakékoli formy 
přeshraniční spolupráce a že vzájem-
ná důvěra může být stavěna na zá-
kladě toho, že státy spolupracují zpo-
čátku na méně náročných projektech 
s tím, že čím bude spolupráce delší, 
tím vyšší bude její efektivita (ibid.). 
Lze se tedy ptát na to, jaké podmínky 
jsou třeba k nastartování přeshraniční 
spolupráce ve veřejných zakázkách 
nebo jaké typy zdravotnických tech-
nologií a jaké typy aktivit jsou pro 
přeshraniční spolupráci nejvhodnější. 

studie Euro pean Observatory, veřejný 
sektor (my dodejme, že také řada sou-
kromých poskytovatelů) má často co 
se týče nákupu nových technologií – 
v první řadě těch, které jsou patentově 
chráněny – relativně omezenou vyjed-
návací pozici (Espín et al., 2016, p. 7). 

Přeshraniční spolupráce ve veřejných 
zakázkách vychází ze situace, která 
se začala formovat již v 90. letech 
minulého století, kdy se v důsledku 
ekonomické globalizace začal výraz-
ně měnit trh. Na tuto situaci reago-
vali výrobci, regulátoři trhu i samotní 
poskytovatelé zdravotnických služeb. 
Právě přeshraniční spolupráce v ob-
lasti veřejných zakázek ve zdravot-
nictví je často považována za slibnou 
strategii, která může pomoci překonat 
některé nerovnovážné stavy na trhu 
i problémy a výzvy, se kterými se 
trh zdravotnických technologií potý-
ká (ibid.). Při nákupu zdravotnických 
technologií nacházíme argumenty 
pro přeshraniční veřejné zakázky 
a poptávková řízení hlavně ve zvýše-
ní transparentnosti prostřednictvím 
lepšího sdílení informací, možnosti 
učení se ze zkušeností dalších států, 
zlepšení vyjednávací pozice a ome-
zení vysokých transakčních nákladů 
při řízení znalostí, kapacit a společné-
ho vyjednání. V neposlední řadě jde 
také o zajištění udržitelné dostupnosti 
zdravotnických technologií sdílením 
zdrojů formou přeshraniční výměny 
produktů v krátkém dodavatelském 
řetězci. Možnost nákupu za udržitelné 
ceny díky využití výnosů z rozsahu je 
jeden z nejčastějších argumentů pro 
přeshraniční veřejné zakázky. Svou 
váhu mají také další faktory, jakými 
jsou možnost zajištění vysoké kvality 
nakupovaných technologií, zajištění 
jistoty a dostupnosti dodávek nebo 
podpora inovací (ibid.). 

Je třeba si uvědomit, že rozvíjející 
se proces přeshraničních veřejných 
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Z pohledu EU se přidává také otázka, 
jak má být tato spolupráce z pohledu 
institucí EU podporována. 

Veřejné zakázky probíhají v několika 
základních režimech, a to: 
• otevřené veřejné zakázky (tendry), 
• omezené veřejné zakázky (omezené 

tendry),
• poptávková řízení a přímý nákup 

od jediného výrobce (jediné nabíd-
ky na trhu). 

Konkrétními formami přeshraniční 
spolupráce mohou být vzájemné in-
formování se o veřejných zakázkách 
a jejich parametrech (státy sdílejí in-
formace o cenách a dodavatelích) 
nebo koordinace informací o veřej-
ných zakázkách (státy společně vy-
tvářejí analýzu trhu, sdílejí informace 
o výkonnosti dodavatelů a monitorují 
ceny). Dále se může jednat o skupino-
vé kontrakty, které zahrnují společně 
vyjednané ceny a výběr dodavatelů, 
a v neposlední řadě o centrální kon-
trakty a nákupy, kdy státy společně 
provedou celou veřejnou zakázku 
(Espín et al., 2016, p. 12). Argumen-
ty pro tento postup jsou především 
sdílení zkušeností, řízení dovedností, 
znalostí a kapacit, zvyšování transpa-
rentnosti a možnost vzájemného uče-
ní se, omezování asymetrie informací, 
realizace úspor z rozsahu a omezová-
ní vysokých transakčních nákladů. 
Příklad již realizovaného postupu je 
společný nákup vakcín realizovaný 
v rámci Baltic Patrnership Agreement 
(Espín et al., 2016, p. 14). Dalšími pří-
klady jsou BeNeLuxA, spojující Belgii, 
Nizozemsko, Lucembursko a Rakous-
ko v oblasti HTA, sdílení informací 
o cenách a vývoji na trhu a společ-
ného vyjednávání s producenty (viz 
http://www.beneluxa.org). Inovativní 
přes hraniční spolupráce ve veřejných 
zakázkách na zdravotnické techno-
logie je součástí projektu HAPPI – 
European Procurement Platform, 

1997 síť EuroScan – viz https://www.
euroscan.org –, přičemž Espín (Espín 
et al., 2016) považuje tuto aktivitu 
za vysoce přínosnou. Jiná je dosavad-
ní zkušenost u hodnocení potřeb, kde 
jsou zatím přínosy omezené (Espín et 
al., 2016, p. 19). Podobně zdrženlivě 
autoři hodnotí přínos přeshraniční 
spolupráce v oblasti HTA vzhledem 
k nutnosti brát do úvahy národní spe-
cifika. Omezeně je hodnocena také 
přeshraniční spolupráce v oblasti eko-
nomického hodnocení. Stejně hodno-
tí autoři také aktuální stav spolupráce 
v oblasti nákupu a kontraktování. Mír-
ně optimističtější jsou naopak u prio-
ritizace a výběru – definování pozice 
v rámci úhrad a kvantifikace potřeb –, 
v němž i přes praktické problémy po-
važují sdílení metodologie mezi více 
státy za výhodné (pro uvedený rozsah 
přínosů viz Espín et al., 2016, p. 19). 

Trh zdravotnických technologií pro-
dělal v uplynulých desetiletích vý-
znamné změny v důsledku ekonomic-
ké globalizace, a to se všemi pozitivy 
i negativy, která z této „nové“ situace 
vyplývají. Přeshraniční veřejné zakáz-
ky v oblasti zdravotnických technolo-
gií jsou zajímavou alternativou k čistě 
národním přístupům a mohou mít 
za určitých podmínek nezanedbatelný 
pozitivní přínos pro zvýšení dostup-
nosti technologií, ekonomické efekti-
vity a uživatelského komfortu pacien-
tů. Na druhou stranu se jistě nejedná 
o samospasitelné řešení, které vyřeší 
početné problémy v této oblasti, s ni-
miž se jednotlivé státy setkávají.

Zajímavá je bezesporu pozice České 
republiky. V rámci studia výše uvede-
ných projektů se ukazuje, že Česko se 
do nich až na výjimky příliš nezapoju-
je. Zdá se, že např. Slovensko je v tom-
to ohledu výrazně aktivnější. Z hledis-
ka ČR by jistě přicházela v úvahu jak 
spolupráce se Slovenskem, která by 
byla pravděpodobně nejjednodušší 

který se zaměřuje na oblast stárnutí 
populace. Můžeme dále jmenovat 
německo-nizozemsko-rakouskou spo-
lupráci v oblasti nemocničních veřej-
ných zakázek (GDEKK, tj. Dienstleis-
tungs- und Einkaufsgemeinschaft 
Kommunaler Krankenhäuser eG im 
Deutschen Städtetag, informace jsou 
dostupné z https://www.gdekk.de/
genossenschaft/unsere-mitglieder/; 
Anti-SUPERBugs (Španělsko, Itálie, 
Německo a Velká Británie), informa-
ce dostupné z http://antisuperbugs.
eu; MEDEV, informace dostupné 
z https://medev-com.eu). Další pří-
klady uvádí Espín (Espín et al., 2016, 
p. 15), čerpající z WHO 2016.

Základním legislativním textem EU 
v této oblasti je směrnice 2014/24/EU 
o zadávání veřejných zakázek, která 
v článku 39 mimo jiné explicitně sta-
novuje, že „několik veřejných zadava-
telů z různých členských států může 
společně zadat veřejnou zakázku, 
uzavřít rámcovou dohodu nebo pro-
vozovat dynamický nákupní systém“. 
Další důležitou směrnicí v této oblas-
ti je směrnice 2011/24 o právech pa-
cientů v přeshraniční zdravotní péči 
(podrobně viz Barták, Rogalewicz, Jíl-
ková, & Jeřábková, 2016). Tato směr-
nice přinesla vedle velmi konkrétních 
důsledků vztahujících se k přeshranič-
ní zdravotní péči také institucionalizaci 
spolupráce v oblasti health techno-
logy assessment (HTA). Pro více in-
formací na toto téma viz např. Banta, 
& Oortwijn, 2000, nebo v našem pro-
středí Rogalewicz, Borovský, & Juřič-
ková, 2011, výrazně pak výzkumný 
tým kolem prof. MUDr. Jozefa Rosiny, 
Ph.D., MBA (Rosina et al., 2014). 

Potenciální přínosy z přeshraniční 
spolupráce v oblasti veřejných za-
kázek se různí, a to podle oblasti 
aktivit. V oblasti tzv. horizontálního 
skenování nových zdravotnických 
technologií působí v Evropě od roku 
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a mohla by přinést užitečné výsledky, 
tak se státy V4 (tedy mimo Slovenska 
také s Polskem a Maďarskem). Velmi 
zajímavá by mohla být tato spoluprá-
ce s Rakouskem a Německem, proto-
že tito sousedé se dle dostupné evi-
dence do přeshraničních veřejných 
zakázek na zdravotnické technologie 
poměrně významně zapojují. Otázkou 
je (ne)motivace České republiky a pří-
padných smluvních partnerů spolu-
pracovat s naší zemí, (ne)rozdílnost 
ekonomických, zdravotních a sociál-
ních podmínek, institucionálního na-
stavení a odlišné potřeby, pokud jde 
o jednotlivé segmenty péče. Důležité 
je také zamyslet se nad tím, jak je nebo 
není ČR schopná nebo ochotná napl-
nit podmínky, které jsou pro úspěch 
mezinárodní spolupráce klíčové. Zají-
mavá může být také otázka, zda tuto 
spolupráci rozvíjet na národní úrovni 
nebo naopak na úrovni jednotlivých 
poskytovatelů zdravotnických služeb, 
případně jejich holdingů (např. posky-
tovatelů ve vlastnictví krajů ČR). Pře-
shraniční poskytování zdravotní péče 
je v Česku realitou, a je tedy otázkou, 
zda by zařízení s potenciálem zahra-
niční spolupráce měla zájem také 
o přeshraniční veřejné zakázky. Cel-
kově jsou veřejné zakázky ve zdravot-
nictví zajímavou a prozatím nepříliš 
rozvinutou možností spolupráce člen-
ských států EU, které prozatím stále 
vnímají zdravotnictví – a ještě více 
veřejné zakázky ve zdravotnictví – 
primárně jako otázku národní. Stejně 
jako se začíná relativně slibně rozvíjet 
přeshraniční poskytování zdravotní 
péče lze předpokládat, že díky omeze-
nosti finančních zdrojů na straně jed-
né a rostoucímu tlaku na zajištění do-
stupnosti těchto technologií na straně 
druhé mohou být přeshraniční veřej-
né zakázky relativně zajímavou, i když 
nikoli samospásnou alternativou k do-
savadním přístupům. Argumenty pro 
rozvoj této doposud spíše okrajové 
aktivity mohou být zvýšení často 
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zpochybňované a stejně tak často 
požadované transparentnosti a lepší 
sdílení informací, učení se z dobrých 
i špatných přístupů, zlepšení vyjedná-
vací pozice a omezení transakčních 
nákladů prostřednictvím řízení rizika, 
kapacit a zdrojů. V neposlední řadě 
je argumentem také možnost udrži-
telnosti dostupnosti zdravotnických 
technologií díky sdílení dostupných 
zdrojů v rámci krátkých přeshranič-
ních dodavatelských řetězců. 

Je více než zřejmé, že na cestě za roz-
šířením veřejných zakázek v oblasti 
zdravotnických technologií na přes-
hraniční úroveň čeká přinejmenším 
řada velkých výzev, které nejsou ak-
tuálně vyřešeny (ani řešeny). Začít 
se sdílením informací a sbližováním 
metodik může být dobrým prvním 
krokem, který může přinést výsledky, 
i kdyby v návaznosti na tento proces 
nedocházelo k vyhlašování společ-
ných veřejných zakázek. Více než 
otázkou je pozice České republiky, 
případně jednotlivých poskytovatelů 
zdravotní péče, kteří nyní oblast ve-
řejných zakázek metodicky řídí, even-
tuálně je v rámci svých kompetencí 
zajišťují.
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