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Rozhovor

Společně s kolegyněmi a kolegy ře-

šíte grant Ekonomická kvantifi ka-

ce společenských nákladů užívání 

návykových látek, můžete nám říci 

něco více o tomto projektu?

Jedná se o projekt ekonomické kvan-

tifi kace společenských nákladů uží-

vání návykových látek v ČR. Cílem 

našeho multioborového týmu Kliniky 

adiktologie je vytvořit inovovanou 

komprehenzivní metodiku a díky ní 

vyčíslit, jaké společenské náklady 

jsou generované v důsledku užívání 

alkoholu, tabáku a nelegálních návy-

kových látek v ČR.

Na jaké diagnózy se hodláte zaměřit?

Pro každou cílovou oblast užívané ná-

vykové látky – tedy alkoholu, tabáku 

nebo nelegálních drog – jsme identifi -

kovali baterii diagnóz, které přímo či 

nepřímo souvisejí s daným rizikovým 

chováním. K jednotlivým diagnózám 

dále přiřazujeme tzv. etiologický fak-

tor, tedy indikátor stanovující míru 

prolínají oblastmi mortality, morbidity, 

léčby, zdravotních a sociálních služeb, 

systému vymáhání práva. Z toho důvo-

du spolupracujeme s mnoha rezor-

ty jako MZ, MPSV, MV, MF 

a dalšími klíčovými in-

stitucemi (např. ÚZIS, 

ČSÚ a zdravotními 

pojišťovnami).

Budete také vyu-

žívat některé za-

hraniční studie?

Ano, samozřejmě. 

Jednou z prvotních 

fází projektu byla 

podrobná syste-

matická rešerše 

včetně mapování 

aktuálních studií ze 

zahraničí. Nashromáždili jsme velké 

množství odborných zdrojů, které 

pro nás sloužily jako východiska pro 

stanovování diagnóz, pro volbu vhod-

ných analytických metod, ale také 

pro předcházení možných biasů.

vlivu užívání návykové látky na roz-

voj dané choroby. Výsledný seznam 

diagnóz jsme komparovali s aktuál-

ními zahraničními studiemi a také 

je konfi rmovali s experty 

z klinické praxe (kar-

diology, hepatology, 

internisty, psychia-

try atd.). Tak na-

příklad u užívání 

tabáku se jedná 

o novotvary, one-

mocnění dýchací 

soustavy a obě-

hového systému, 

následky kouření 

v graviditě na plod, 

onemocnění v dů-

sledku pasivního 

kouření a další.

Jaké datové zdroje hodláte využít?

Fáze tvorby datové základny je v tom-

to typu studií velmi náročná. Je nutné 

získat široké spektrum dat od mnoha 

poskytovatelů. Společenské náklady 

Aktuální téma – 
ekonomické souvislosti 
užívání návykových látek

Užívání alkoholu, tabáku a dalších návykových látek je spojeno se značnými společenskými náklady. Jejich kvantifi kací 

se zabývá týmový projekt probíhající na Klinice adiktologie. Jedním z členů tohoto týmu je Mgr. Adam Kulhánek, 

který v následujícím rozhovoru odpovídá na naše dotazy týkající se dané problematiky.

Mgr. Adam Kulhánek

Current Topic – Economic Context 
of Addictive Drugs Use
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V ČR jsou již některé studie na toto 

téma publikovány (Zábranský, iHE-

TA). Jak se bude lišit ta, které se 

účastníte?

Bohužel obdobných výzkumů v ČR 

příliš mnoho nevzniklo. Navíc u nás 

v oblasti kvantifi kace společenských 

nákladů chybí kontinuita. Tím pádem 

tvůrci protidrogové politiky nemají 

argumenty pro podporu strategií sni-

žování užívání návykových látek v po-

pulaci. Na přechozí studie bychom 

rádi navázali, ale chceme jít do větší 

hloubky co do ekonometrických me-

tod a větší extenze z hlediska analy-

zovaných dat. Naší ambicí je v tématu 

pokračovat a dále ho rozvíjet.

Kdy očekáváte první výsledky?

První výstupy bychom rádi zveřejnili 

v první polovině roku 2020. Tedy ino-

vovanou metodiku a výsledky ekono-

a nikotinu. Výzkum, klinická praxe, 

ale i veřejnozdravotní intervence by 

na tuto disrupci měly pružně reago-

vat. Je zde ale stále mnoho nezná-

mého. Například jaká je škodlivost 

užívání těchto forem v dlouhodobém 

horizontu, jaký je jejich potenciál v pří-

stupu harm reduction či odvykání, jak 

by měly být regulovány ve srovnání 

s tzv. klasickým tabákem.

Děkujeme za rozhovor.

_____________________

Redakce We Make Media, s. r. o.

mické kvantifi kace společenských ná-

kladů spojených s užíváním alkoholu, 

tabáku a nelegálních návykových lá-

tek za období 2016–2017. Tím ale celý 

proces teprve započne. Náš tým je 

připravený téma dále rozvíjet, napří-

klad analyzovat podrobnější ekono-

mické souvislosti užívání návykových 

látek, nebo zkoumat tzv. odvratitel-

nou mortalitu.

Vy osobně se zabýváte tématem 

kouření a vedete na Klinice adikto-

logie veřejnozdravotní centrum. Čím 

se aktuálně zabýváte?

V našem Centru pro výzkum a pre-

venci užívání tabáku se v současné 

době věnujeme zejména novým tren-

dům v kouření, tedy užívání elektro-

nických cigaret a zahřívaného tabáku. 

S rychlým nástupem elektronických 

zařízení určených k inhalování došlo 

k významné změně v užívání tabáku 

Tiráž
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Analýza dat  

Anastasia Tyuleneva, Jakub Haas

Predikční model počtu
tzv. státních pojištěnců

Souhrn

Počet státních pojištěnců je důležitá položka pro odhad příjmů veřejného zdravotního pojištění. Cílem předkládané 

studie je kompletní analýza, to jest posouzení vstupních dat pomocí grafi cké analýzy, popisné statistiky a výběr 

nejvhodnějšího modelu pro predikci. V rámci studie byly porovnány stochastické modely SARIMA a regARIMA, 

kubická funkce s konstantami a bez nich. Podle BIC hodnoty a Ljung-Boxova testu vývoj státních pojištěnců nejlépe 

popisuje proces SARIMA(0,1,3)(0,1,1)
12

 bez konstanty. Na základě modelu se bude počet státních pojištěnců pohybovat 

na úrovni 5 866 796 osob, což by pro státní rozpočet v roce 2019 představovalo výdaj v hodnotě 71,74 miliardy Kč.

Klíčová slova

veřejné zdravotní pojištění, státní rozpočet, SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)
s
, predikce, lineární regresní model 

s chybami ARIMA

Summary

The number of state insured persons is an important item for the revenue side of the Czech system of public health 

insurance. The main aim of this paper is a complete analysis, which contains an assessment of the input dataset by 

the graphic analysis, descriptive statistics, and a choice of the best fi tting prediction model. In this study, SARIMA 

and regARIMA stochastic models, and cubic regression function with the constant term and without it were 

compared. Based on the BIC value and the Ljung-Box test, the SARIMA(0,1,3)(0,1,1)
12

 stochastic process without 

the constant term was proved the best fi tting model. Using this model, the average number of state insured persons 

was estimated at 5 866 796 people, which corresponds to CZK 71.74 billion expenditure in the 2019 state budget.

Key words

state insured persons, SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)
s
, prediction, ARIMA models with regressors

Predictive Model of State Insured Persons

Úvod

Transfer ze státního rozpočtu do sys-

tému veřejného zdravotního pojištění 

(VZP) je v České republice koncipo-

ván de iure jako platba pojistného 

na veřejné zdravotní pojištění za vy-

jmenované okruhy pojištěnců. Před-

stavuje druhý nejvydatnější zdroj 

systému po samotném výběru pojist-

ného od ekonomicky aktivních po-

vala 0,84 % HDP, v roce 2017 vzrostla 

na 1,29 % HDP. Nárůst je ještě mar-

kantnější v porovnání s celkovými 

výdaji státního rozpočtu, když se ze 

3 % v polovině 90. let zvýšila na více 

než 5 % v posledních letech. Transfer 

do systému VZP tak z dlouhodobého 

pohledu vytěsňuje stále větší část ji-

ných výdajů státního rozpočtu, jak je 

patrné z grafu č. 2.

jištěnců. V roce 2017 činila necelých 

23 % celkových příjmů zdravotních 

pojišťoven. Z hlediska dlouhodobého 

vývoje tento transfer neustále roste, 

jak je zobrazeno v grafu č. 1.

Platba státu do systému VZP dlou-

hodobě roste nejen v absolutních 

číslech, ale také relativně v poměru 

k HDP. Zatímco v roce 1995 dosaho-
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Z výše uvedeného vyplývá, že důleži-

tost platby státu stále roste, a to nejen 

na příjmové straně systému VZP, ale 

také na výdajové straně státního roz-

počtu. Míra přesnosti odhadu v krát-

kodobém a střednědobém horizontu 

proto nabývá pro všechny aktéry 

zdravotních služeb. Ovlivňuje také 

ostatní výdaje státního rozpočtu, 

protože při daném rozpočtovém cíli, 

v podobě salda státního rozpočtu 

v pevné částce, růst tohoto transferu 

snižuje disponibilní prostředky pro 

jiná odvětví, která jsou fi nancována 

ze státního rozpočtu. 

Analýza počtu pojištěnců, za něž je 

plátcem pojistného na zdravotní po-

jištění stát, vychází z měsíční časové 

řady dostupné od roku 2000. Celko-

vý počet státních pojištěnců se skládá 

z podskupin, které jsou přesně stano-

veny dle zákona § 7 č. 592/1992 Sb. 

(zákon o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění) a je podkladem 

pro odhad platby státu, která je reali-

zována Ministerstvem fi nancí ČR.

Pro posouzení vstupních dat se po-

užije Box-Jenkinsova metoda (viz 

Box, Jenkins, Reinsel & Ljung 2016). 

Výsledkem metody je odhadnutý 

predikční model pro následujících 

12 měsíců od poslední zadané hodno-

ty. Vzhledem k tomu, že časová řada 

je aktualizována každý měsíc, odhad-

nutý predikční model projde komplet-

ní kontrolou. Pro porovnání výsledků 

(aktuálních a z minulého měsíce) se 

zvolí ten nejvhodnější model pro pre-

dikci. 

Základní charakteristika 

časové řady

Počet státních pojištěnců v listopa-

du 2018 je 5 873 214 osob. V letech 

2000–2018 počet pojištěnců průměr-

ně klesal o 81 pojištěnců za měsíc, 

tj. celková procentní změna je -0,03 %. 

Směrodatná odchylka je 117 804. 

Podle grafu č. 3 byly největší změny 

registrovány v únoru 2010 (mezimě-

síční růst o 67 496 osob) a v únoru 

2014 (meziměsíční růst o 70 576 osob). 

Silný pokles počtu pojištěnců byl za-

znamenán v květnu 2014 (pokles 

o 71 946 pojištěnců). Při podrobněj-

(stát, plátci a poskytovatelé zdravot-

ních služeb) stále většího významu. 

Přesnější naplánování zdrojů systému 

VZP poskytuje větší jistotu při tvorbě 

úhradových mechanizmů a v průbě-

hu dohodovacího řízení mezi zdra-

votními pojišťovnami a poskytovateli 

Graf č. 1: Platba za státní pojištěnce v letech 1993–2017, (absolutní hodnoty v miliardách Kč)

Graf č. 2: Platba za státní pojištěnce v porovnání s celkovými výdaji státního rozpočtu (% výdajů státního rozpočtu)

Zdroj: Ministerstvo fi nancí ČR, vlastní výpočty 2018

Zdroj: Ministerstvo fi nancí ČR, vlastní výpočty 2018
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ším zkoumání se počet státních pojiš-

těnců zvětšuje každý první a druhý 

měsíc roku, což by mělo být spojeno 

s ukončením sezonních prací. Pak 

v květnu a září počet pojištěnců klesá 

na úroveň minimálních ročních hod-

státních pojištěnců z 5 800 000 na 

cca 6 000 000 osob. Potom počet po-

jištěnců dlouhodobě rostl, než v dub-

nu 2014 dosáhl své maximální hodno-

ty 6 190 176 pojištěnců. Dominantně 

zde působila recese z roku 2009 a dále 

propad z let 2012–2013. Od roku 2014 

začaly hodnoty mírně klesat, což sou-

visí s oživením české ekonomiky a po-

klesem míry nezaměstnanosti. Podle 

grafu č. 4 je zřejmé, že sledovaná ča-

sová řada není stacionární a obsahuje 

sezonní složku. Pro lepší zhodnocení, 

resp. stabilizaci z hlediska rozptylu, je 

nutné provést logaritmickou transfor-

maci (viz graf č. 5).

Predikční model

V roce 2018 byl pro odhad počtu pojiš-

těnců, za které hradí pojistné stát, použit 

model SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)
s
, tj. ARI-

MA(0,1,3)(0,1,1)
12

. Odhadnuté paramet-

ry jsou p = 0, d = 1, q = 3, P = 0, D = 1 
a Q = 1 bez konstanty. Tento model 

lze rozšířit na lineární regresní model 

s chybami ARIMA nebo regSARI-

MA(p,d,q)(P,D,Q)
s
, kde jako regresní 

nezávislá proměnná bude vystupovat 

opravený počet uchazečů o zaměst-

nání v evidenci úřadu práce a odhad-

nuté parametry jsou p = 0, d = 1, q = 9, 
P = 0, D = 1, Q = 1 bez konstanty. Po-

dobné rozšíření a možné dopady jsou 

popsány v metodice NAÚ (2018). 

Odhadnuté parametry modelů reg-

SARIMA a SARIMA jsou obsaženy 

v tabulce č. 1. Porovnáním p-hod-

not s hladinou významnosti α = 5 % 

u provedeného t-testu se ověřuje 

významnost vybraných proměnných 

a nutnost jejich zahrnování do mo-

delu. V případě regSARIMA t-testem 

prošly jenom parametry procesu 

klouzavých průměrů (dále proces 

MA), tj. qϵ(2,3,9) a sezonní parame-

tr SMA Q = 1, ostatní proměnné jsou 

nekonzistentní a nemají vliv na ko-

nečný model. Navíc bude na základě 

t-testu regresní složka pro daný mo-

not. Tento pokles je vyvolán změnou 

počtu státních pojištěnců v někte-

rých podskupinách, nejvíc v kate-

gorii uchazeči o zaměstnání. V roce 

2009 došlo během prvních čtyř mě-

síců ke skokovému nárůstu počtu 

Graf č. 3: Meziměsíční přírůstky tzv. státních pojištěnců v absolutních hodnotách v letech 2000–2018 (absolutní hodnoty pojištěnců)

Graf č. 4: Vývoj počtu tzv. státních pojištěnců v absolutních hodnotách od ledna 2000 (absolutní hodnoty pojištěnců)

Zdroj: Ministerstvo fi nancí ČR, vlastní výpočty 2018

Zdroj: Vstupní soubor dat byl poskytnut Ministerstvem fi nancí ČR. (Zákon č. 592/1992 Sb. a pří-

slušná nařízení vlády)
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Graf č. 5: Počet tzv. státních pojištěnců po logaritmické transformaci (logaritmické hodnoty pojištěnců)

Zdroj: Ministerstvo fi nancí ČR, vlastní výpočty 2018

Parametry
regSARIMA(0,1,9)(0,1,1)

12
SARIMA(0,1,3)(0,1,1)

12

odhad t p-hodnota odhad t p-hodnota

MA 1  -0,109  -1,655 0,099 -0,082  -1,207 0,229 

2  -0,223  -3,380  0,001*  -0,231  -3,437  0,001*

3  0,213  3,087  0,002*  0,159  2,306  0,022**

4  -0,119  -1,701  0,091

5  0,012  0,166  0,868

6 -0,105  -1,489  0,138

7  -0,081  -1,177  0,241

8 0,038  0,572  0,568

9  -0,360  -5,356  0,000*

SMA 1  0,839  15,313  0,000*  0,798  14,976  0,000*

regresní 1 0,000  -0,238 0,812 

Tabulka č. 1: Odhadnuté parametry a t-test o významnosti parametrů predikčních modelů regSARIMA a SARIMA

Poznámka: *p < 0,01; **p < 0,05

Zdroj: Vlastní výpočty
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del zbytečná. Reziduální ACF a PACF 

modelu regSARIMA v porovnání se 

SARIMA leží uvnitř povoleného in-

tervalu ±2/√T a vykazují nesystema-

tický pohyb (viz graf č. 6). Přestože 

deváté zpoždění (graf č. 7, zpoždě-

ní = 9) reziduálních ACF a PACF mo-

delů SARIMA přesahují hranice povo-

leného intervalu, tento fakt nebude 

mít významný vliv na autokorelaci 

nesystematické složky.

Na základě výsledků z tabulky č. 2 

jsou oba modely konzistentní a vhod-

né pro výpočet predikce. Stacionární 

koefi cient determinace regSARIMA 

činí 0,463 a je větší než koefi cient de-

terminace modelu SARIMA (0,398). 

Vypočítané chyby jsou nízké a ko-

lísají kolem nuly. P-hodnoty Ljung-

-Boxova testu jsou oproti hladině 

významnosti α = 5 % větší, a proto 

nezamítají nulovou hypotézu, tj. re-

ziduální složky pro oba modely ne-

obsahují autokorelace a jsou nezá-

vislé. Hlavním rozhodujícím bodem 

bude hodnota BIC. Model SARIMA 

má menší hodnotu BIC (-11,927) než 

regSARIMA (-11,829). SARIMA vyka-

zuje nejmenší chybovost a je prefe-

rovanější pro predikce. Malý rozdíl 

mezi odhadnutými modely a nekon-

zistentnost vybraných parametrů 

v modelu regSARIMA naznačují, že 

použití velkých hodnot parametru q 

nebude mít vliv na výpočet predikce. 

Navíc příliš velký řád modelu může 

způsobit chyby ve výpočtech a ko-

nečný model není přehledný. 

Predikce

Dlouhodobý vývoj počtu státních po-

jištěnců očištěný od sezonnosti lze 

odhadnout pomocí kubické trendové 

funkce, která na základě různých tes-

tů (t-testy parametrů, F-test modelu) 

a odhadnutých statistik (koefi cient de-

terminace je 0,833, RMSE je 216,45) 

nejlépe popisuje pohyb všech hod-

not. Art, Artlová & Rublíková (2004) 

regSARIMA(0,1,9)(0,1,1)
12

SARIMA(0,1,3)(0,1,1)
12

stacionární R2* 0,463 0,398

RMSE* 0,002 0,002

MAPE* 0,011 0,12

MAE* 0,002 0,002

MPE* 0,046 0,047

ME* 0,007 0,007

BIC* -11,829 -11,927

LB test* 4,618 20,377

p-hodnota 0,798* 0,119*

Tabulka č. 2: Výsledky modelů pro počet tzv. státních pojištěnců

Poznámka: *p > 0,05, R2 je koefi cient determinace, RMSE – kvadratický kořen z průměrné kvadra-

tické chyby, MAPE – průměrná absolutní procentuální chyba, MAE – průměrná absolutní chyba, 

MPE – průměrná procentuální chyba, ME – průměrná chyba, BIC – parametr je normalizované 

bayesovské informační kritérium, LB test – Ljung-Boxův test. Popis parametrů a jejich výpočet 

podle metodiky IBM SPSS (2014). 

Zdroj: Vlastní výpočty

Graf č. 6: Reziduální ACF a PACF grafy predikčního modelu regSARIMA (0,1,9)(0,1,1)
12

Zdroj: Výstup ze softwaru SPSS, vlastní výpočty 2018
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ve svém článku podrobně popisují 

postup provedení sezonní dekompo-

zice časových řad, na základě kterého 

se počítá dlouhodobá predikce počtu 

státních pojištěnců. Dlouhodobá pre-

dikce pomáhá posoudit globální trend 

a možný směr pozdějších změn. 

Z grafu č. 8 je při porovnání skuteč-

ných hodnot s předpověďmi, kte-

ré zahrnují vliv sezonnosti, patrné, 

že odhadnutá funkce má tendenci 

předpověď nadhodnocovat a účinně 

nezachycuje velké změny, jakou je 

například pokles v letech 2007–2009. 

Na základě odhadnutých hodnot by 

měl celkový počet státních pojištěnců 

ještě krátkou dobu klesat. Posléze by 

mělo dojít ke stagnaci na úrovni hod-

not z roku 2002 (5 780 000 pojištěn-

ců) nebo k mírnému nárůstu. Hlubší 

pokles se neočekává. Navíc rezidua 

odhadnuté kubické funkce neuspěla 

při testu na normalitu, Durbin-Watso-

nově testu, ACF a PCF testech, tj. jsou 

autokorelovaná (závislá) a výpočet 

podrobnější předpovědi tak není do-

poručován. 

Rozdíl v předpovědích je patrný z gra-

fu č. 9 pro časový interval 2016–2018. 

Odhady stochastických modelů více 

odpovídají skutečnosti než odhady 

trendové funkce. RegSARIMA a SA-

RIMA mají spíše tendenci podhodno-

covat, zachycují skoky a rozdíl mezi 

odhady modelů je malý. Predikce pro 

prosinec 2018 a pro rok 2019 se po-

čítá na základě výsledného modelu 

SARIMA (0,1,3)(0,1,1)
12

 bez konstanty 

a je zobrazená v tabulce č. 3.

Počet státních pojištěnců dle průměr-

ného odhadu na příští rok by měl či-

nit 5 866 796 pojištěnců, směrodatná 

odchylka je 33 316. Interval spolehli-

vosti na hladině  = 5 % je (5 847 560; 

5 886 032), tj. s 95% pravděpodobnos-

tí bude počet státních pojištěnců kolí-

sat v intervalu od 5 847 560 pojištěnců 

Graf č. 7: Reziduální ACF a PACF grafy predikčního modelu SARIMA (0,1,3)(0,1,1)
12

Zdroj: Výstup ze softwaru SPSS, vlastní výpočty 2018

Graf č. 8: Porovnání skutečných a odhadnutých hodnot státních pojištěnců pomocí funkce kubického trendu se zahrnutím 
vlivu sezonního faktoru v letech 2000–2018 (absolutní hodnoty pojištěnců)

Zdroj: Ministerstvo fi nancí ČR, vlastní výpočty 2018
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do 5 886 032 pojištěnců (viz tabulka 

č. 4). Na začátku roku 2019, první 

čtyři měsíce, lze očekávat mírný růst 

pojištěnců. Hodnoty však nepřesáh-

nou 6 000 000 pojištěnců, jako v roce 

2009 nebo v roce 2016. Od května se 

dá očekávat výrazný pokles. Platba ze 

státního rozpočtu by tak v roce 2019 

činila 71,74 mld. Kč (střední hodnota), 

fi nanční vyjádření dolní a horní meze 

je 71,50 až 71,97 mld. Kč.

Ing. Bc. Anastasia Tyuleneva, Ing. Jakub Haas

Oddělení Zdravotnictví a veřejné zdravotní pojiš-

tění Ministerstva fi nancí ČR

e-mail: Anastasia.Tyuleneva@mfcr.cz

e-mail: Jakub.Haas@mfcr.cz
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Závěr

Vývoj počtu státních pojištěnců bě-

hem posledních 18 let má tvar ku-

bické funkce. Po zásahu ekonomic-

ké krize v roce 2009 a recese z let 

2012–2013 se počet státních pojištěn-

ců od roku 2014 pomalu vrací k hod-

notám z roku 2004. Celkovou hodnotu 

nejvíce ovlivňuje kategorie uchazečů 

o zaměstnání, jejichž počet klesá, ten-

to pokles však naráží na strukturální 

limity české ekonomiky a sociálního 

systému. Při podrobnějším zkoumání 

chování počtu státních pojištěnců lze 

odhadnout pomocí stochastického mo-

delu SARIMA(0,1,3)(0,1,1)
12

 bez kon-

stanty. 

Na základě modelu se v nebližší době 

neočekává žádná výrazná změna a po-

čet státních pojištěnců se bude pohy-

bovat na úrovni 5 866 796 osob, a to 

v intervalu od 5 847 560 do 5 886 032 po -

jištěnců. Ve fi nančním vyjádření by 

pro rok 2019 tento interval představo-

val 71,50 až 71,97 mld. Kč.

Graf č. 9: Porovnání skutečných hodnot s odhadnutými pomocí kubického trendu se zahrnutím sezonních faktorů, regSARIMA 
a SARIMA modelů v letech 2016–2018 (absolutní hodnoty pojištěnců)

Zdroj: Výstup ze softwaru SPSS, vlastní výpočty 2018

Datum Odhady

2018M12 5 845 017

2019M1 5 873 551

2019M2 5 906 122

2019M3 5 918 420

2019M4 5 928 312

2019M5 5 889 078

2019M6 5 872 377

2019M7 5 860 175

2019M8 5 865 979

2019M9 5 834 505

2019M10 5 833 805

2019M11 5 831 530

2019M12 5 825 410

Výběrová statistika odhadu

stř. hodnota 5 866 796

medián 5 863 077

směr. odchylka 33 316

dolní mez 5 847 560

horní mez 5 886 032

Tabulka č. 3: Odhad počtu státních pojištěnců 

pomocí modelu SARIMA (0,1,3)(0,1,1)
12

Tabulka č. 4: Výběrová statistika odhadnutých 

hodnot

Zdroj: Vlastní výpočty

Zdroj: Vlastní výpočty
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Miriama Tarhaničová, Beáta Gavurová

Vybrané metodologické aspekty 
ekonomickej kvantifi kácie 
spoločenských nákladov užívania 
legálnych a nelegálnych drog

Súhrn

Príspevok refl ektuje na celospoločenskú potrebu eliminácie závislosti z užívania legálnych a nelegálnych drog 

a s tým súvisiacich chorôb, ktoré sú spojené s viacerými negatívnymi ekonomickými a sociálnymi javmi. 

Do popredia sa dostáva potreba kvalitného monitoringu a zberu dát na realizáciu analýz poukazujúcich 

na mnohé negatívne aspekty, ktoré s tým súvisia. K tomu je nevyhnutná kvalitná metodika a znalosť rozsiahleho 

metodologického aparátu. Tvorba metodiky zameranej na ekonomickú kvantifi káciu nákladov súvisiacich 

s užívaním najpoužívanejších drog je metodologicky značne zložitá a vyžaduje si multidisciplinárny prístup 

a kvalitnú dátovú základňu. Jej význam spočíva aj vo vytvorení porovnávacej základne pre skúmanie efektívnosti 

prevenčných, liečebných, ako aj regulačných intervencií v jednotlivých oblastiach a obdobiach. To podporí 

vytvorenie systémového nástroja s monitorovacími, evaluačnými a rozhodovacími mechanizmami, refl ektujúcimi 

na priority štátnej politiky zdravia. Cieľom príspevku je zrealizovať prehľad vybraných metód vhodných 

na vytvorenie metodologického konceptu ekonomickej kvantifi kácie spoločenských nákladov užívania legálnych 

a nelegálnych drog. Na jeho základe je možné identifi kovať špecifi cké nároky na dátovú základňu, ktorá je 

problematická v každej krajine. Tým sa sťažuje aj možnosť medzinárodnej komparácie, čo sa odráža na kvalite 

relevantných strategických zámerov a s nimi súvisiacich politík.

Kľúčové slová

kvantifi kácia spoločenských nákladov, legálne a nelegálne drogy, náklady na ochorenie, ekonomické zaťaženie 

spôsobené ochoreniami

Summary

The paper refl ects on the society-wide need to eliminate dependence on the use of legal and illegal drugs and 

related diseases associated with several negative economic and social phenomena. The need for high-quality 

monitoring and data collection to analyse many of the negative aspects related to this is at the forefront. To 

Selected Methodological Aspects of Economic 
Quantifi cation of Societal Costs of Legal and Illegal 
Drugs Use

Analýza dat
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do this, a quality methodology and knowledge of an extensive methodological apparatus is essential. Creating 

a methodology aimed at economic quantifi cation of costs related to the most widely used drugs is extremely 

methodologically complicated and requires a multidisciplinary approach and a quality database. Its importance 

also lies in the creation of a comparative basis for examining the effectiveness of prevention, treatment and 

regulatory interventions in individual areas and periods. This will support the creation of a systemic tool, with 

monitoring, evaluation and decision-making mechanisms, refl ecting the priorities of state health policy. The 

aim of the paper is to submit an overview of selected methods suitable for creating a methodological concept 

of economic quantifi cation of social costs connected with the use of legal and illegal drugs. Based on this, it 

is possible to identify specifi c data base requirements that are problematic in every country. This also brings 

diffi culties in international comparisons, which is refl ected in the quality of relevant strategic objectives and 

related policies.

Key words

societal cost quantifi cation, legal and illegal drugs, cost of illness, economic burden of diseases 

JEL: I10, I18 

Úvod do problematiky 

spoločenských nákladov

História slovného spojenia „spoločen-

ské náklady“ sa datuje do obdobia 

neoklasickej ekonómie (Berger, 2013). 

V súčasnosti často nachádzame jeho 

nesprávnu interpretáciu a zamieňanie 

si ho s anglickým pojmom označujú-

cim sociálne náklady (social costs). 

Sociálne náklady predstavujú súčet 

spoločenských a súkromných nákla-

dov. Kým v kontexte užívania drog 

predstavujú súkromné náklady, nákla-

dy jednotlivcov na obstaranie a konzu-

máciu drog, v prípade spoločenských 

nákladov ide o celkové ekonomické 

zaťaženie spoločnosti vyplývajúce 

z prevencie, liečby a ochrany obyva-

teľstva pred nepriaznivými účinkami 

plynúcimi z užívania drog. Predstavme 

si modelovú situáciu, keď máme určitý 

sledovaný jav A, ktorý je zapríčinený 

faktormi XY. Takýmto javom A môže 

byť konkrétne ochorenie. Faktormi, 

ktoré spôsobili toto ochorenie, budú 

v našom prípade tabak, alkohol alebo 

ilegálna droga. Spoločenské náklady 

tak budú predstavovať súčet všet-

kých nákladových položiek, ktoré sú 

ovplyvnené týmto javom A. V súčas-

ločnosti vzniknú dodatočné náklady, 

ktoré by v prípade neexistencie drog 

nemuseli vôbec vzniknúť.

Je nevyhnutné uvedomiť si, že tie-

to náklady nevznikajú len v rezorte 

zdravotníctva, ale ide o prepojenie 

viacerých oblastí, ako je napríklad 

trestnoprávna, sociálna, environmen-

tálna oblasť, oblasť dopravných nehôd,

vedy a výskumu, prevenčných progra-

mov a pod. Z uvedeného vyplýva, že 

medzi zasiahnuté rezorty patrí okrem 

ministerstva zdravotníctva (MZ) aj 

ministerstvo práce a sociálnych vecí 

(MPSV), kde sú podstatné výdavky, 

ktoré súvisia so sociálnym pozadím 

osoby. Štátu tak môžu vzniknúť nákla-

dy na sociálnych pracovníkov, ktorí 

majú za úlohu znížiť účinky ochorenia 

na rodinu. Ministerstvu školstva, mlá-

deže a telovýchovy (MŠMT) vznikajú 

náklady v spojitosti s výučbou týkajú-

cou sa drog. Údaje o dopravných ne-

hodách a ich následkoch je potrebné 

hľadať na ministerstve dopravy, pôšt 

a telekomunikácií (MD). Verejný po-

riadok a akákoľvek forma kriminality 

pod vplyvom návykových látok spadá 

do kompetencií ministerstva obrany 

(MO), či ministerstva spravodlivosti 

(MS). 

nosti sa dostávajú do popredia štúdie 

zaoberajúce sa analýzou spoločen-

ských nákladov ako dôsledok chronic-

ky neprenosných chorôb, ochorení za-

príčinených konzumáciou návykových 

látok, infekčných ochorení, endokrin-

ných ochorení, duševných porúch 

a porúch správania, ochorení nervovej 

sústavy, obehovej sústavy, tráviacej sú-

stavy, kožných ochorení, podmienok 

spojených s tehotenstvom, respektíve 

narodením dieťaťa, otravou alebo iný-

mi externými príčinami pri kvantifi ká-

cii vplyvu dopravných nehôd (Angelis, 

Tordrup, & Kanavos, 2015; Jo, 2014; 

Lozano et al., 2012; Lyons et al., 2011; 

Mangen et al., 2015). 

Ak sa pozrieme na problematiku z po-

hľadu užitočnosti, dalo by sa povedať, 

že závislý človek sa snaží uspokojovať 

svoju potrebu a dosiahnuť čo najvyššiu 

mieru úžitku (Berger, 2013; Folland, 

2006). V prípade nepožitia drogy bude 

jeho úžitková funkcia klesať. Na zákla-

de ekonomickej teórie je možné pred-

pokladať, že závislý človek sa bude sna-

žiť maximalizovať svoje potreby, a teda 

bude zvyšovať konzumáciu drogy, čo 

prináša riziká nielen pre konkrétneho 

užívateľa, ale aj pre celú spoločnosť, 

pretože, ako sme uviedli vyššie, spo-
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Podľa najnovších výsledkov Európ-

skeho monitorovacieho centra pre 

drogy a drogovú závislosť z roku 2016 

predstavovali celkové verejné výdavky 

Českej republiky súvisiace s droga-

mi 1 534,8 mil. Kč, čo predstavovalo 

0,03 % HDP (European Monitoring 

Centre for Drugs and Drug Addiction, 

2018). Z toho takmer 59 % výdavkov 

bolo zameraných na znižovanie po-

nuky po drogách a zvyšných 41 % 

predstavovalo výdavky cielene využité 

na znižovanie dopytu po mäkkých, či 

tvrdých drogách. Ako uvádza štúdia 

ďalej, v Európe bolo zaznamenané zvý-

šenie výrobnej kapacity drog. Zvýše-

nie tejto úrovne je sprievodným javom 

stále sa prehlbujúcej interakcie medzi 

drogami a ich konzumentmi, či už ide 

o aktívnych, alebo pasívnych užívate-

ľov. Podľa Výročnej správy o stave vo 

veciach drog v Českej republike v roku 

2017, ktorá vychádza vo svojich ana-

lýzach zo štátnych záverečných účtov 

rezortov a informácií od zástupcov 

a kontaktných osôb rezortov a štát-

nych inštitúcií, respektíve z výročných 

správ o realizácii protidrogovej poli-

tiky v jednotlivých krajoch, výdavky 

zdravotných poisťovní ČR boli v roku 

2016 1 818 mil. Kč (v roku 2015 to 

bolo 1 707 mil. Kč, v roku 2014 1 583 

mil. Kč) (Mravčík et al., 2018). Z toho 

na liečbu porúch spôsobených alko-

holom vznikli náklady vo výške 1 218 

mil. Kč (v porovnaní s predchádza-

júcimi nákladmi, keď to v roku 2015 

bolo 1 145 mil. Kč a v roku 2014 tieto 

náklady predstavovali 1 062 mil. Kč) 

a na liečbu porúch spôsobených neal-

koholovými drogami to bolo 600 mil. 

Kč (562 mil. Kč v roku 2015, 520 mil. 

Kč v roku 2014). Posledná štúdia, kto-

rá informuje o výške spoločenských 

nákladov, bola vykonaná v roku 2007 

(Zabransky & Belackova, 2011). Podľa 

výsledkov tejto štúdie boli celkové spo-

ločenské náklady na drogy 56,2 mld. 

(1,6 % HDP), z toho na tabak bolo vy-

naložených 33,1 mld. Kč (59 %), na al-

tu zdravia (QALY, quality-adjusted life 

years). QALY pomáha identifi kovať 

oblasti, ktoré vyžadujú určitý sociál-

ny zásah zo strany štátu, a porovnáva 

intervencie, ktoré predlžujú život, no 

zároveň majú tzv. bočné efekty, ako 

je napríklad znevýhodnenie spôso-

bené radiáciou alebo chemoterapiou 

v prípade nádoru. DALY je ukazovateľ, 

ktorý predstavuje súčet stratených ro-

kov života ako dôsledok úmrtia (YLL, 

years lost due to prematur mortali-

ty) a stratených rokov života preži-

tých v ochorení (YLD, years lived in 

less than ideal health) (Murray et al., 

2012). HALY je zdravotný ukazovateľ, 

ktorý spája v sebe morbiditu a mor-

talitu, čím umožňuje ich simultánny 

opis v jednom čísle. Ekonomické 

zaťaženie pomáha zjednodušiť kom-

plexnejšie informácie, ako napríklad 

rizikové faktory a pravdepodobnosť 

ochorenia, či smrti. Medzi ukazovatele 

verejného zdravia, ktoré bližšie impli-

kujú a koherentne súvisia so skúma-

nou problematikou a stali sa základom 

na hodnotenie efektívnosti programov 

zdravotných politík, patrí očakávaná 

dĺžka života (LE, life expectancy), kva-

lita života (QoL, quality of life), ekviva-

lent zdravých dní (HDE, healthy-days 

equivalent), očakávaná dĺžka života 

v zdraví (HLE, healthy life expectan-

cy), potenciálne stratené roky života 

(PYLL, potential years of life lost), 

ktoré predstavujú modifi káciu k vyššie 

uvedeným ukazovateľom.

Metodológia na výpočet 

spoločenských nákladov

Na kvantifi káciu spoločenských ná-

kladov sa využívajú viaceré metódy 

(Mlčoch et al., 2015; Single, 2003). 

Relevantnosť zvolenej metodológie sa 

líši v závislosti od dostupných dát, kto-

ré sa môžu stať v samotnom procese 

tvorby metodológie limitujúcim fakto-

rom. Štúdie nákladov sa často využíva-

jú v syntéze s plánovanými, respektíve 

vykonanými intervenciami zo strany 

kohol 16,4 mld. Kč (29,1 %) a na drogy 

6,7 mld. Kč (11,9 %).

Kým drogová činnosť neprináša z po-

hľadu štátu do štátneho rozpočtu žiad-

ne prostriedky, opačným príkladom 

sú alkohol a tabak, kde z ich užívania 

plynie z výberu spotrebných daní štá-

tu príjem. Z ekonomického hľadiska je 

potrebné nájsť hranicu efektívnosti, pri 

ktorej sú príjmy štátu plynúce z užíva-

nia drog vyššie ako spoločenské nákla-

dy spojené s užívaním týchto drog.

Vybrané metodologické prístupy

Vychádzajúc z predošlých štúdií, cie-

ľom článku bolo vytvoriť metodolo-

gický základ pre ekonomickú kvantifi -

káciu spoločenských nákladov, ktoré 

vznikajú v dôsledku užívania alkoholu, 

drog a tabaku. Pôjde tak o komplex-

nejší prístup, ktorý zahrnie do výpočtu 

všetky nákladové položky relevantné 

pre výskumnú oblasť. Inováciou oproti 

doposiaľ predpokladanému prístupu je 

integrovanie viacerých nákladových 

položiek pre viaceré diagnózy, ktoré 

v predošlých štúdiách vyčísľujúcich 

spoločenské náklady absentujú.

Ukazovatele ekonomického zaťaženia 

spôsobeného ochorením

S kvantifi káciou spoločenských nákla-

dov úzko súvisí pojem ekonomické 

zaťaženie ochorenia (BOD, burden of 

disease). Tento koncept vyvinuli v 90. 

rokoch Harvardova škola verejného 

zdravia, Svetová banka a Svetová zdra-

votnícka organizácia na opísanie smrti 

a straty plynúcej zo zdravotného sta-

vu, ktorý je ovplyvnený ochorením, 

zranením a rizikovými faktormi po ce-

lom svete (Rehm et al., 2009). Základ-

nými ukazovateľmi, ktoré sa využívajú 

v rámci ekonomického zaťaženia, sú 

mortalita, morbidita, roky života pre-

žité v zdraví (HALY, health-adjusted 

life years), roky života prežité s obme-

dzením (DALY, disability-adjusted life 

years) a roky života upravené o kvali-
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štátu a hodnotením ich efektivity, čo 

je tiež jedným z faktorov, ktorý limituje 

takéto štúdie z pohľadu predmetu vý-

skumu. Vo všeobecnosti rozlišujeme 

tzv. rozhodovacie modely (DM, deci-

sion models), ktoré slúžia na predikciu 

nákladových účinkov intervencie pred 

jej implementáciou, a retrospektív-

ne štúdie (RS, retrospective studies), 

ktoré slúžia na predikciu nákladových 

účinkov intervencie po jej implemen-

tácii (Ostermann, Witt, & Reinhold, 

2017). Poslednú skupinu tvoria tzv. 

vyhliadkové štúdie (PS, prospective 

studies), pričom dostupné dáta slúžia 

na analýzu účinkov intervencie v prie-

behu jej implementácie.

Náklady je možné kvantifi kovať využi-

tím metódy odvráteného správania 

(ABM, averting behavior method). 

Táto metóda sa používa vo vzťahu k ži-

votnému prostrediu, respektíve k pro-

strediu, v ktorom ľudia žijú, vychádza-

júc z predpokladu, že lepšie životné 

prostredie má pozitívny vplyv na zdra-

vie jednotlivca. Cieľom týchto štúdií je 

zistiť, či sú jednotlivci ochotní priplatiť 

si za ochranu zdravotného prostredia 

(French, Rachal, & Hubbard, 1991). 

Príkladom je situácia, keď pri znečis-

tení vody robia jednotlivci opatrenia, 

ako je investícia do studní, fl iaš a čis-

tiacich prostriedkov, alebo s cieľom 

znížiť nepriaznivé dôsledky spojené so 

znečistením a hlukom ľudia investujú 

do búrkových okien a hrubších stien. 

V prípade spoločenských nákladov 

spojených s drogami to bude predsta-

vovať akékoľvek náklady spojené so 

snahou udržať svoje zdravie na dobrej 

úrovni. Takéto snahy sa spájajú predo-

všetkým so zdravým životným štýlom. 

V spojitosti so skúmanou problemati-

kou by sme sa mohli spýtať, čoho sú 

ľudia ochotní vzdať sa, aby sa nestali 

drogovo závislými, respektíve, ak je už 

vypestovaná závislosť od nejakej dro-

gy, koľko sú ochotní zaplatiť, aby sa ta-

kejto závislosti vzdali. Do veľkej miery 

Táto metóda patrí medzi najvhodnejšie 

metódy na kvantifi káciu nehmotných 

nákladov na užívanie drog (Loehman 

et al., 1979). Dôvodom je to, že pri dro-

gách sa nepriaznivé účinky líšia v závis-

losti od typu drogy a taktiež od času, 

keď sa drogy užívali (Jones-Lee, Ham-

merton, & Philips, 1974).

Posledná metóda, ktorá je spomínaná 

v literatúre ako metóda určená na vý-

počet spoločenských nákladov, je me-

tóda nákladov na ochorenie (COI, 

cost-of-illnes method). Tá sa využíva 

najmä na bližšiu kvantifi káciu zdravot-

ných dôsledkov. V oblasti zdravotníc-

tva sa teda považuje za základnú hod-

notiacu techniku (Hodgson & Meiners, 

1982; Farnham, 1994; Jo, 2014). COI je 

deskriptívna metóda, ktorá neobsahuje 

spravidla žiadne hypotézy na testova-

nie a vzhľadom na to, že prepája viace-

ro oblastí, nejde ani o plne ekonomickú 

metódu). V spojitosti s COI sa často 

stretávame aj s pojmami analýza efek-

tívnych nákladov (CEA, cost-effective-

ness analysis) a analýza minimalizácie 

nákladov (CM, cost minimization). Aj 

napriek tomu, že ide o doplňujúce ana-

lýzy, často sa tieto pojmy nesprávne 

označujú ako synonymá uvedenej me-

tódy. Dostupnosť dát neraz ovplyvňuje 

to, či je daná metóda založená na inci-

dencii, teda berie do úvahy novovznik-

nuté prípady, alebo je založená na pre-

valencii, a teda berie do úvahy všetky 

prípady, aj tie, ktoré vznikli v minulos-

ti. V rámci metódy rozlišujeme, či ide 

o priame, alebo nepriame náklady, čo 

taktiež vplýva na využitý prístup v rám-

ci tejto metódy.

Metóda nákladov na ochorenie 

(COI, cost-of-illness)

Metodologickým základom je analýza 

spoločenských nákladov, v zahrani-

čí známa ako cost-of-illness, ktorá sa 

v oblasti zdravotníctva považuje za zá-

kladnú hodnotiacu techniku. V tradič-

ných COI štúdiách sú všetky vplyvy 

môžeme povedať, že táto metóda pre-

pája spoločenské náklady s osobnými 

(Gegax, Gerking, & Schulze, 1991). Ne-

výhodou tohto prístupu je, že takáto 

ochota platiť sa počíta len na základe 

pravdepodobnosti výskytu potenciál-

neho rizika a nie na základe určitosti 

existencie javu.

Ďalšou metódou na kvantifi káciu ná-

kladov je metóda užitočnosti (UVM, 

utility valuation method). Východis-

kom tejto metódy je mikroekonomická 

teória užitočnosti v spojení s ekonó-

miou blahobytu. Zahrnutý je koncept 

užitočnosti vyjadrujúci určitú mieru 

uspokojenia a potešenia. Pre zahrnu-

tie užitočnosti do výpočtu nákladov 

bol vytvorený prístup – ochota pla-

tiť (WTP, willingness-to-pay appro-

ach). Medzi najvýznamnejšie metódy 

na oceňovanie zmien užitočnosti patrí 

metóda spotrebiteľského trhu (CMM, 

consumer market method) zameraná 

najmä na výskum správania spotrebite-

ľov. Pôvodne sa využívala v štú diách, 

ktorých cieľom bolo určiť, či je trh 

schopný reagovať na zmeny v bezpeč-

nostných rizikách. Jej využitie je mož-

né nájsť v štúdiách, ktoré sa zaoberajú 

rôznymi bezpečnostnými prvkami, 

ako sú napríklad bezpečnostné pásy, 

detektor dymu či informácia o škod-

livosti fajčenia. Ďalšími submetódami 

sú: podmienená metóda oceňovania 

(CVM, contingent valuation method) 

vytvorená na princípe hypotetických 

trhov s určitým rizikom, hedonická 

metóda oceňovania (HMO, hedonic 

price method), ktorej uplatnenie na-

chádzame najmä pri oceňovaní cien 

nehnuteľností, či metóda kvality života 

(QOLM, quality-of-life method (Gegax, 

Gerking, & Schulze, 1991; Rosen, 1974; 

Smith, 1974). Výskumníci v oblasti me-

tódy QOLM vyvinuli škály zdravotné-

ho stavu, ktoré poskytujú kardinálnu 

klasifi káciu nepriaznivých zdravotných 

stavov, v literatúre sa dá nájsť v spoji-

tosti s indexom zdravotného stavu. 
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na spoločnosť pomenované ako spolo-

čenské náklady a uvádzajú sa v peňaž-

nom vyjadrení. V rámci COI sa vyčísľu-

je hodnota zdravotných zdrojov (aj v % 

z HDP), ktoré sa používajú na diagnos-

tiku a liečbu buď konkrétneho ochore-

nia, alebo skupiny ochorení (Jo, 2014; 

Single, 2003). Na výpočet COI z pohľa-

du počtu diagnóz, ktoré zahŕňajú, sa 

používajú známe metódy:

•  súčet nákladov spojených s viacerými 

 diagnózami (SAM, sum all medical), 

 pričom sa vypočítavajú náklady 

 pre všetky skúmané diagnózy; 

•  súčet nákladov pre špecifi ckú 

 diagnózu (SDS, sum diagnosis 

 specifi c) – predstavuje výpočet 

 nákladov len pre určitý typ 

 diagnózy, pričom v porovnaní s SAM 

 ide o podrobnejší opis.

Podľa oblasti výskumu delíme COI na: 

•  spoločenské – z pohľadu spoločnosti, 

 respektíve predstavujú kalkuláciu 

 nákladov, ktoré vznikli vo vzťahu 

 k spoločnosti;

•  orientované na pacientov – z pohľadu 

 konkrétneho pacienta, respektíve 

 zahŕňajú náklady, ktoré vznikajú

 jednotlivcom pri liečbe;

•  orientované na poskytovateľa 

 zdravotnej starostlivosti, respektíve 

 zahŕňajú analýzy, ktoré sú 

 vypracované v prostredí konkrétneho 

 poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Využitie metódy COI vychádza z via-

cerých predpokladov, akým je tzv. 

kontrafaktuálny scenár, pri ktorom sa 

návykové látky vôbec nepoužívajú, 

a náklady, ktoré vznikli vplyvom sle-

dovaného javu, sú nákladmi obetova-

nej príležitosti tejto alternatívy. Tiež 

nemôžeme vynechať predpoklad plnej 

zamestnanosti, v ktorej jedinci odcho-

dom z trhu práce nemôžu byť jednodu-

cho nahradení. Posledným dôležitým 

faktom je, že metodika nezahŕňa súk-

romné náklady ani transfery.

loženou zdravotnou starostlivosťou 

takto:

•  ústavná zdravotná starostlivosť 

 – vypočítaná na základe informácií 

 o konkrétnych počtoch hospitalizácií 

 pre diagnózy spájajúce sa s užívaním 

 alkoholu, drog a tabaku. 

 Hospitalizačné náklady sa dajú 

 vypočítať využitím ukazovateľa 

 celkový počet dní strávených 

 na lôžku, respektíve priemerné 

 hospitalizačné náklady na jedno 

 lôžko vynásobené etiologickým 

 faktorom;

•  ambulantná zdravotná starostlivosť 

 – vypočítaná na základe informácie 

 o nákladoch na ambulantnú 

 zdravotnú starostlivosť vynásobenej 

 etiologickým faktorom;

•  lekárenská zdravotná starostlivosť 

 – vzhľadom na to, že nevieme 

 vypočítať náklady na zamestnanca, 

 ktorý obslúžil v lekárni pacienta, 

 ktorý sa lieči na nejaké z ochorení 

 spôsobených užívaním návykových 

 látok, budeme pokračovať rovnako 

 ako v prípade ambulantnej zdravotnej 

 starostlivosti; relevantnosť dát sa dá 

 zvýšiť tým, že etiologický faktor 

 sa vypočíta na základe údajov 

 z poisťovní – tzn. z údajov o liekoch, 

 ktoré boli predpísané v súvislosti 

 s diagnózami vznikajúcimi v dôsledku 

 užívania omamných látok.

Pri vyčísľovaní priamych nákladov je 

potrebné vypočítať priraditeľné po-

diely zvlášť pre alkohol, drogy a ta-

bak (Konnopka & Koening, 2007; 

Zabransky & Belackova, 2011). Vo 

všeobecnosti sú tieto priraditeľné 

faktory vypočítané ako počet úmrtí 

prislúchajúcich alkoholu, drogám ale-

bo tabaku. Z toho vyplýva, že prira-

diteľný podiel pre alkohol, respektíve 

drogy alebo tabak, predstavujú úmr-

tia, ktoré by sa nenastali v prípade, 

ak by neexistoval alkohol, respektíve 

drogy či tabak. Odhad úmrtí súvisia-

Pred samotnou analýzou a kvantifi ká-

ciou spoločenských nákladov je po-

trebné identifi kovať nozologické jed-

notky priraditeľné návykovým látkam, 

pričom je možné aplikovať viaceré po-

stupy ako využitie korelácie sledova-

ného javu s použitím návykovej látky, 

nájsť logickú súvislosť či sledovať izolo-

vané výsledky pri zachovaní konzisten-

cie, sily asociácie a časového faktora. 

Po prvej fáze nasleduje identifi kácia 

etiologických faktorov. Etiologické 

faktory chápeme ako podiel prislú-

chajúci danému typu diagnózy na cel-

kovej nákladovej položke priraditeľnej 

identifi kovanej diagnóze. Nasleduje 

identifi kácia nákladových položiek pre 

sledovanú diagnózu súvisiacu s užitím 

alkoholu, tabaku a nelegálnych drog. 

Pre zabezpečenie relevantnosti zvo-

lenej metodiky je nevyhnutné rozlíšiť 

priame a nepriame náklady.

Priame náklady 

Priame náklady predstavujú všetky 

priame platby v spojitosti s ochorením, 

respektíve so závislosťou, zatiaľ čo ne-

priame náklady sú tie, pri ktorých do-

chádza k postupne rastúcemu čerpa-

niu dostupných zdrojov. Je ich možné 

vypočítať na základe využitia zdrojov 

a nákladových štatistík (Konnopka & 

Koenig, 2007). Postup pred výpočtami 

priamych nákladov sa odvíja v závis-

losti od toho, či budeme pri výpočte 

priamych nákladov využívať prístup 

zdola nahor (BU, bottom-up), alebo 

zhora nadol (TD, top-down), prípadne 

ekonometrický prístup. Vo všeobec-

nosti sa na výpočet priamych nákla-

dov spojených so zdravotnou starost-

livosťou využíva najmä prístup TD. Pri 

tomto prístupe je pre väčšiu presnosť 

výpočtu potrebné vybrať zvlášť relatív-

ne riziká pre obe pohlavia v závislosti 

od vekovej kategórie pre všetky typy 

drog. 

V rámci priamych zdravotných nákla-

dov delíme náklady spojené s vyna-
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cich s alkoholom bol založený na PAF 

pre alkohol a na počte úmrtí na kaž-

dú kategóriu chorôb alebo zranení 

spôsobených v dôsledku závislostí, 

respektíve požitím návykovej látky. 

Priraditeľné podiely sú vypočítané 

na základe úrovne expozície alkoholu 

a rizikových vzťahov medzi spotrebou 

a rôznymi kategóriami chorôb.

Pred skúmaním faktorov, ktoré vplýva-

jú na náklady z kriminálnej činnosti, je 

potrebné preukázať kauzálnu závislosť 

medzi užitím návykovej látky a spácha-

ním trestného činu. Táto kauzalita sa 

dá vyvrátiť/potvrdiť využitím nasledujú-

cich modelov:

•  farmakologický alebo intoxikačný 

 model (pharmacological 

 or intoxication model);

•  model defi novaný konkrétnou 

 látkou (the substance-defi ned model);

•  systémový model (the systemic 

 model);

•  model ekonomických prostriedkov 

 (the economic means model).

Náklady, ktoré vznikajú v oblasti presa-

dzovania práva, závisia od počtu trest-

ných činov zavinených pod vplyvom 

omamných látok, počtu obžalovaných 

z týchto trestných činov, počtu odsú-

dených (podmienečne, nepodmieneč-

ne) a pod.

Do priamych nákladov je možné zara-

diť rôzne programy protidrogovej po-

litiky a jeho členenie (náklady v p. j., 

podiel na program protidrogovej politi-

ky) (Konnopka & Koenig, 2007; Feno-

glio, Parel, & Kopp, 2003). Náklady je 

možné vyjadriť využitím metódy TD, 

respektíve môžeme uviesť priame ná-

klady v ich absolútnej hodnote. Zák-

ladné piliere protidrogovej politiky sú 

zníženie dopytu, respektíve ponuky. 

Zníženie dopytu je možné prostred-

níctvom nasledujúcich krokov, pričom 

pri následnom výpočte nákladov je po-

sa vyskytuje v literatúre vo viacerých 

formách, a to:

•  prístup založený na príjme 

 (IBA, income-based approach);

•  prístup založený na outpute 

 (OBA, output-based approach);

•  prístup založený na nákladoch 

 (CBA, cost-based approach);

•  prístup založený na využití indikátorov 

 (IBA, indicators based);

•  prístup na základe indexu ľudského 

 rozvoja (HDI, human development 

 index);

•  prístup na základe objemových 

 indikátorov (volume indices).

Významnú úlohu zohrávajú nepriame 

náklady, preto je nevyhnutné započítať 

ich do spoločenských nákladov. Do-

chádza k nasledujúcim skutočnostiam: 

U užívateľov drog dochádza k nižšej 

pracovnej produktivite pri rovnakej 

mzde. Následne dochádza k zníženiu 

produktivity aj u iných pracovníkov. 

Z pohľadu súkromného sektora dochá-

dza k zvýšeniu cien a zníženiu miezd. 

Na výpočet nepriamych nákladov 

je možné využiť ukazovatele QALY, 

DALY (Jarl et al., 2008). Najčastej-

šie používaným prístupom na odhad 

nepriamych nákladov spojených so 

závislosťou je práve prístup cez ľud-

ský kapitál. V tejto štúdii je kľúčovou 

strata produktivity, ktorá je vyjadrená 

mierou predčasných úmrtí využitím 

súčasnej hodnoty budúcich príjmov. 

Autori Konnopka, Alexander Koenig 

(2007) taktiež vyčísľujú nepriame 

náklady využitím HCA s diskontnou 

mierou 5 %.

Nepriame náklady v dôsledku mor-

bidity predstavujú zmarenú produk-

tivitu v kategóriách nami zvolených 

diagnóz, pričom pre ďalšie analýzy 

budeme v prípade užívania alkoho-

lu voliť ochorenia v týchto kategó-

riách:

trebné brať do úvahy náklady plynúce 

zo všetkých z uvedených krokov:

•  prevencia;

•  liečba;

•  následná starostlivosť;

•  tzv. harm reduction – programy 

 a zameranie sa na zníženie 

 psychoaktívnych látok u ľudí, ktorí 

 nie sú schopní prestať s drogovou 

 činnosťou.

Nepriame náklady

Nepriame náklady predstavujú nákla-

dy spojené s chorobnosťou a úmrtnos-

ťou a z nich plynúcou zmarenou pro-

duktivitou (PN zapríčinená ochorením 

v dôsledku užívania tabaku, drog, alko-

holu; zmarená produktivita v prípade 

predčasnej smrti spôsobenej závislos-

ťou). S týmito nákladmi sa spájajú v li-

teratúre dve metódy, a to prístup cez 

ľudský kapitál (HCA, human capital 

approach) a demografi cký prístup 

(DA, demographic approach) (Feno-

glio, Parel, & Kopp, 2003; Nakamura, 

Tanaka & Takano, 1993; Chung, Chun, 

& Lee, 2006). Niektoré štúdie využíva-

jú metódu frikčných nákladov (FCA, 

friction cost approach) (Rothermich & 

Pathak, 1999), ale ide o metódu, ktorá 

je z dôvodu, že vyžaduje dotazníkový 

prieskum, náročnejšia na spracováva-

né dáta. Kľúčovú metódu pri kalkulácii 

nepriamych nákladov zohráva využitie 

prvých dvoch metód. Demografi cký 

prístup je komplementárnym prístu-

pom k HCA. Porovnáva súčasnú veľ-

kosť a štruktúru populácie s veľkosťou 

a štruktúrou hypotetickej populácie 

vo svete, kde nenastáva pozorovaný 

jav (Devlin, Scuffham, & Bunt, 1997; 

Brynjolfsson, & Yang, 2000). Prístup 

cez ľudský kapitál je určený na odhad 

hodnoty ľudského kapitálu. Princípom 

tejto metódy je odhadnúť súčasnú hod-

notu budúceho výrobného toku pra-

covníka využitím vhodnej diskontnej 

miery (Harwood, Fountain, & Founta-

in, 1999; Collins, 1996). Tento prístup 
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• mortalita všeobecne zapríčinená 

 alkoholizmom;

• nádorové ochorenia;

• duševné poruchy a poruchy správania;

• alkoholová psychóza;

• neuropsychiatria;

• kardiovaskulárne ochorenia;

• poruchy tráviaceho traktu;

• kožné ochorenia;

• úrazy;

• dopravné nehody pod vplyvom 

 alkoholu.

Nepriame náklady spájané s morbidi-

tou zapríčinenou užívaním tabaku bu-

deme analyzovať ako zmarenú produk-

tivitu v kategóriách:

• nádorové ochorenia;

• neuropsychiatria;

• duševné poruchy a poruchy 

 správania;

• kardiovaskulárne ochorenia;

• ochorenia dýchacej sústavy;

• tráviace ochorenia;

• ochorenia v priebehu tehotenstva, 

 respektíve komplikácie pri pôrode;

• ochorenia spojené s predpôrodným 

 a pôrodným obdobím.

Nepriame náklady spojené s užívaním 

nelegálnych drog sa budú spájať s mor-

biditou v týchto kategóriách:

• mortalita všeobecne; 

• ochorenia a komplikácie 

 v predpôrodnom a popôrodnom 

 období;

• duševné poruchy a poruchy správania;

• vírusové hepatitídy; 

• kardiovaskulárne ochorenia;

• dopravné nehody.

Pre analýzu nákladov v oblasti presa-

dzovania práva sú potrebné dáta a in-

formácie o zmarenej produktivite v dô-

sledku toho, že páchatelia strávia istú 

časť života vo väzení, preto je dôležitý 

ukazovateľ počet dní strávených vo vä-
zení. Celkovo sú náklady v oblasti pre-

pre úspešnú a efektívnejšiu alokáciu 

dostupných prostriedkov a budovanie 

udržateľného hospodárstva.
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sadzovania práva rozdelené do troch 

kategórií, príznačných najmä pre uží-

vanie alkoholu a drog:

• majetková kriminalita;

• násilná kriminalita;

• iná kriminalita.

Záver

Konzumácia alkoholu, tabaku a drog 

predstavuje zvýšené riziko z pohľadu 

chorobnosti a úmrtnosti, a tak i zvý-

šené riziko vzniku nákladov, ktoré by 

v prípade, že by tieto návykové látky 

neexistovali, nevznikli. Využitá meto-

dológia spoločenských nákladov sa 

líši v závislosti od charakteru a kvali-

ty dostupných dát. Pre ekonomickú 

kvantifi káciu spoločenských nákladov 

plynúcich z užívania návykových lá-

tok sú charakteristické dva prístupy, 

a to DA a HCA. Známy je taktiež FCA. 

Vzhľadom na svoje špecifi ká a nároč-

nosť na dáta sú dôležité najmä prvé 

dva uvedené prístupy, bližšie opísané 

aj v tejto práci. Oba prístupy však fun-

gujú komplementárne, a teda sa navzá-

jom dopĺňajú. Kým DA porovnáva sku-

točnú veľkosť populácie a štruktúru 

obyvateľstva s veľkosťou a štruktúrou 

hypotetickej populácie, HCA nadobú-

da viacero foriem, a to prístup zalo-

žený na príjme, outpute, nákladoch, 

vybraných indikátoroch, respektíve 

indexe ľudského rozvoja, a prístup za-

ložený na objemových indikátoroch.

Skúmaná problematika prinesie po-

hľad na súčasný stav v rámci pre-

venčných programov a opatrení 

zavedených na kontrolu a boj proti uží-

vaniu návykových látok, ako aj pohľad 

na príjmy štátu z užívania tabaku a al-

koholu. Problematika je širokospek-

trálna a predstavuje syntézu viacerých 

oblastí hospodárstva. Stane sa podpor-

ným materiálom na vytváranie nielen 

zdravotnej politiky, ale i celkovej po-

litiky na úrovni štátov či medzinárod-

ných zoskupení a bude podkladom 
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Úvod

V posledním čísle ročníku 2018 časopi-

su Ekonomie ve zdravotnictví & HTA 

byla uveřejněna krátká poznámka 

týkající se doporučení Organizace 

pro Ekonomickou spolupráci a rozvoj 

(dále jen „OECD“) českému zdravot-

nictví. Hodnocení členských států 

jen „ČR“) hojně diskutovány nejen od-

bornou veřejností, ale také mediálně. 

Tradičně největší pozornost přitahuje 

pravděpodobně hodnocení vzděláva-

cího systému, ale nejširší veřejnosti 

jsou prezentována také hodnocení 

politiky nebo životního prostředí. Cí-

lem tohoto příspěvku je nabídnout 

přehled hlavních doporučení OECD 

k tvorbě a realizaci české zdravotní 

této prestižní mezinárodní organizace 

patří mezi jeden ze základních způ-

sobů práce OECD, která tak přispívá 

nejen k formulaci specifi ckých dopo-

ručení právě hodnocené země, ale 

výrazně také k rozšiřování meziná-

rodního srovnávání jako inspirace pro 

tvorbu a realizaci (v daném případě) 

zdravotní politiky. Různé přehledy 

OECD jsou v České republice (dále 

Souhrn

Cílem sdělení je nabídnout komentované shrnutí doporučení Organizace pro Ekonomickou spolupráci a rozvoj  

k dalšímu vývoji českého zdravotnictví a stručné představení prezentovaných východisek Organizace pro 
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politiky, a to v kontextu jejího aktuál-

ního vývoje, který je zpracován for-

mou komentářů. 

Doporučení, která se vztahují ke zdra-

ví (zdravotnictví), byla zpracována 

v červenci 2018 a návazně byla pre-

zentována v listopadu 2018 širší od-

borné veřejnosti. Velkou pozornost 

věnovala těmto doporučením také 

česká média, což dokládá řada člán-

ků, komentářů a rozhovorů na toto 

téma, zejména ze závěru roku 2018. 

Dokument je k dispozici v českém 

jazyce pod názvem Hospodářské 

přehledy OECD Česká republika, 

červenec 2018 – Strukturální kapito-

la – Zlepšení systému zdravotní péče 

v České republice (OECD, 2018). Text 

je možné získat jak na webových 

stránkách Ministerstva zdravotnictví, 

tak i přímo na webu www.oecd.org.  

OECD (2018, s. 1) uvádí, že „kapitola 
hodnotí výkonnost českého zdravot-
nictví a klíčové výzvy, jimž čelí, a po-
skytuje doporučení, jak přizpůsobit 
systém tak, aby v kontextu stárnoucí 
populace zůstal efektivní a fi nančně 
udržitelný“. Je pozitivním zjištěním, 

že OECD dochází k obecnému zá-

věru, že zdravotnictví v ČR dosahu-

je dobrých výsledků a přibližuje se 

průměru OECD. Toto je samozřejmě 

dobrá zpráva, je však otázkou, do jaké 

míry se země přibližuje zemím refe-

renčním (k diskuzi referenčních stá-

tů pro české zdravotnictví viz napří-

klad Barták & Dlouhý, 2013). OECD 

v tomto smyslu ve své zprávě uvádí, 

že „porovnání českého zdravotnictví 
se zeměmi se srovnatelným instituci-
onálním prostředím poukazuje na po-
tenciál pro zvýšení efektivity“. Je ur-

čitou zajímavostí, že samotná OECD 

Jednotlivé části kapitoly a kontext 

českého zdravotnictví 

Základní makroekonomické 

a systémové charakteristiky 

V úvodní části kapitoly se OECD zabý-

vá hodnocením systému péče o zdraví 

v ČR a uvádí, že český systém péče 

ve své webové prezentaci věnované 

studii za ČR nabízí graf, který srovná-

vá údaje za ČR s údaji za Slovensko, 

Maďarsko, EU 28 a průměr OECD2.  

Důvody výběru Slovenska a Maďar-

ska pro srovnání s ČR nejsou na strán-

kách uvedeny, ale lze usuzovat, že je 

OECD může považovat za referenční.

Graf č. 1: Vývoj výdajů na zdravotnictví v ČR a v průměru OECD v % HDP 

Graf č. 2: HDP na osobu v ČR a v průměru OECD v průměrných cenách roku 2010 v tisících USD v paritě kupní síly 

Zdroj: OECD (2018) OECD Health Statistics 

Zdroj: OECD (2018), OECD Productivity (database)3

1 http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-czech-republic.htm
2 http://www.oecd.org/czech/economic-survey-czech-republic.htm 
3 Graf vychází z prezentace uvedené na webu OECD pro ČR a je upraven pouze pro srovnání ČR a průměru OECD. Zdrojová data dostupná 

  z http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-czech-republic.htm
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o zdraví funguje dobře v několika di-

menzích, konkrétně v oblasti příjmů, 

životních podmínek nebo pokud jde 

o ukazatele střední délky života. Dobré 

výsledky OECD odvozuje od faktu, že 

výsledky ČR se přibližují k průměrné 

hodnotě za všechny členské státy této 

organizace. Zpráva upozorňuje na to, 

že výdaje na zdravotní péči jsou u nás 

relativně nízké v porovnání s průmě-

rem OECD (viz graf č. 1). Vývoj HDP 

na osobu a v průměru OECD pak uka-

zuje graf č. 2. 

Kapitola dále rozvíjí důvody fi nanční 

udržitelnosti českého zdravotnictví 

a jako hlavní výzvu uvádí demogra-

fi cké stárnutí populace. Tuto výzvu 

spatřuje OECD především v budoucím 

výběru pojistného od nižšího počtu 

ekonomicky aktivních pojištěnců (ze-

jména zaměstnanců) a nárůstů výdajů 

na zdravotní péči o stárnoucí popula-

ci. Zatímco první podmínku uvádí slo-

vy „předpokládá se“, druhou slovem 

„pravděpodobně“ (OECD, 2018, s. 2). 

Je třeba podotknout, že řada přehledo-

vých studií upozorňuje na to, že tempo 

růstu výdajů na zdravotnictví je poten-

ciálně akcelerováno celou řadou fak-

torů a demografi cké stárnutí je pouze 

jedním z nich, navíc podle některých 

autorů ne tím nejvýznamnějším (viz 

Ivlev a kol., 2014). 

V další části se studie (OECD, 2018, 

s. 3) věnuje zdravotnictví u nás z po-

hledu své novější typologie systémů 

zdravotní péče. České zdravotnictví 

je na základě průzkumu OECD z roku 

2009 označeno jako systém využívající 

tržních mechanizmů při poskytování 

zdravotnických služeb, oproti kterému 

rozlišuje systémy převážně veřejného 

poskytování a veřejného pojištění. Čes-

ké zdravotnictví je společně se systé-

my Rakouska, Řecka, Japonska, Jižní 

Koreje a Lucemburska označeno jako 

systém využívající tržní mechanizmy 

při poskytování služeb s existencí ve-

sazovaných zdravotních ukazatelů. 

Vysvětlení nabízí studie s odvoláním 

na domácí zdroje především v růz-

nosti regionálních sociálních a eko-

nomických podmínek života s tím, že 

regionální dostupnost zdravotní péče 

hodnotí jako celkově relativně vyso-

kou, pouze se slabou korelací se střed-

ní délkou života (OECD, 2018, s. 5). 

Vysvětlení příčin regionálních rozdílů 

je v této části kapitoly věnována velká 

pozornost, která přesahuje dosavadní 

vymezení této charakteristiky českého 

zdravotnictví v předchozích zprávách. 

OECD ČR doporučuje cílené politiky, 

které se zaměří na snižování struktu-

rálních odlišností, například sociode-

mografi ckých charakteristik (OECD, 

2018, s. 6). Zpráva rovněž uvádí, že 

„znečištění životního prostředí hraje 
pouze malou roli, pokud jde o vysvět-
lení rozdílů ve výsledcích v oblasti zdra-
ví v České republice“. (OECD, 2018, 

s. 7). Toto je do jisté míry v rozporu 

s některými dalšími dokumenty, které 

obecně považují znečištění za jeden 

z deseti nejvýznamnějších problémů, 

které ovlivňují zdraví české populace 

(srovnej MZ, 2014). 

Velká pozornost je v dokumentu vě-

nována otázce zdravotních výsledků 

v závislosti na sociálních a ekonomic-

kých podmínkách, jakými jsou vzdělá-

ní a s ním zpravidla pozitivně korelující 

výše příjmů, etnicita (zpráva explicitně 

zmiňuje otázku zdraví Romů). OECD 

v této souvislosti odkazuje jak na do-

mácí analýzy, tak i na mezinárodní stu-

die. Pozornost je zde věnována také 

fi nančním překážkám, které mohou 

existovat přes existenci široce vymeze-

ného systému veřejného zdravotního 

pojištění, například v oblasti doplatků 

na léky u nízkopříjmových skupin oby-

vatelstva (OECD, 2018, s. 9). 

Z hlediska zdravotních výsledů OECD 

doporučuje ČR zvyšovat výdaje 

na zdravotnictví spolu se zvyšová-

řejného pojištění pro základní krytí 

(dodejme, že v ČR je jeho obsah velmi 

rozsáhlý) s existencí omezeného sou-

kromého pojištění nad rámec základní-

ho krytí a s neexistencí gatekeepingu.

Využitím tržních mechanizmů OECD 

v daném kontextu rozumí využití těch-

to mechanizmů na úrovni poskyto-

vatelů (OECD, 2018, s. 3). Mimo toto 

vymezení našeho zdravotnictví existují 

také další, která upozorňují na to, že se 

jedná dominantně o systém založený 

na veřejných výdajích a fi nancování 

prostřednictvím veřejného zdravot-

ního pojištění (srovnej Barták 2010; 

Barták 2012). OECD obecně k systé-

mu, ke kterému přiřazuje ČR, dodává: 

„K dispozici je jen málo dostupných 
informací o kvalitě a cenách, a proto 
nevzniká konkurenční tlak na poskyto-
vatele. Možnosti připojištění jsou ome-
zené. Rozpočtové omezení je obvykle 
méně přísné než v jiných typech zdra-
votních systémů.“ (OECD, 2018, s. 3).

Zdravotní stav obyvatel 

a determinanty zdraví 

Další část kapitoly je věnována ukaza-

telům zdravotního stavu obyvatelstva. 

OECD opět uvádí, že registruje poma-

lé přibližování výsledků ČR k průměru 

OECD. Tradičně je vyzdvihnuta pozice 

naší země v oblasti ukazatelů kojenec-

ké úmrtnosti, která jako vždy patří 

k nejnižším mezi státy OECD a v zá-

sadě i celosvětově. V této části kapi-

toly je pozitivně hodnocen také vývoj 

tzv. zdravé střední délky života. Na dru-

hou stranu zaznívá konstatování, že 

některé ukazatele stále za průměrem 

OECD zaostávají. Zde uvádí konkrétně 

míru přežití po hospitalizaci z důvodu 

ischemické cévní mozkové příhody 

nebo vývoj ukazatele odvratitelné 

úmrtnosti, tedy úmrtnosti, které lze 

předejít prostřednictvím poskytování 

zdravotnických služeb (OECD, 2018, 

s. 4). Je rovněž konstatována v domá-

cím prostředí dobře známá odlišnost 

jednotlivých regionů ČR ohledně do-



Ekonomie ve zdravotnictví & hodnocení zdravotnických technologií24

ním efektivity systému (OECD, 2018, 

s. 10). OECD uvádí, že při současné 

úrovni fi nancování je v českém zdra-

votnictví stále prostor pro zvyšování 

efektivity a zdravotních výsledů s tím, 

že například Slovinsko dosahuje se 

srovnatelnými výdaji a institucionální-

mi charakteristikami aktuálně lepších 

výsledků než ČR (OECD, 2018, s. 10). 

Koherence a organizace systému 

péče o zdraví v ČR

Tuto část kapitoly uvádí OECD kon-

statováním, že „neexistuje žádný nej-
lepší model zdravotní péče: každý 
model má své silné a slabé stránky“ 
a dále že „ve všech systémech jsou 
vytvořeny pobídky, které mají přimět 
aktéry ke vhodnému chování ve smy-
slu poskytování nákladově efektivních 
a kvalitních služeb“ (OECD, 2018, s. 11). 

OECD konstatuje, že ČR uplatňuje 

silnou kontrolu systému prostřednic-

tvím cenové a objemové regulace, což 

vede k relativně nízké úrovni nákladů, 

na druhou stranu efektivita a kvalita 

poskytované péče utrpěla díky exis-

tenci asymetrie informací mezi zdra-

votními pojišťovnami, poskytovateli 

zdravotních služeb a obyvateli. OECD 

z toho vyvozuje, že systém postrádá 

do určité míry motivační mechanizmy 

a cenovou signalizaci, a tudíž existuje 

další prostor pro zvyšování efektivity 

i kvality (OECD, 2018, s. 11).

OECD doporučuje, na základě zevrub-

ného popisu situace v ČR, posunutí 

nastavení systému směrem k větší 

konkurenci mezi poskytovateli zdra-

votních služeb a zdravotními pojišťov-

nami a k soukromému fi nancování 

(OECD, 2018, s. 14). Uvádí dvě mož-

nosti, jakými se mohou reformy v této 

oblasti ubírat. První možností je snížit 

rozsah působnosti úhradové vyhlášky 

prostřednictvím omezení počtu zahr-

nutých položek při zachování prosto-

ru pro vyjednávání mezi pojišťovnami 

a poskytovateli zdravotní péče. Spo-

e-health ještě nebylo v ČR plně imple-

mentováno, ačkoli byl zaveden e-re-

cept (OECD, 2018, s. 19). 

U zlepšení poskytování zdravotní péče 

OECD nabízí širokou analýzu systému 

ambulantní a nemocniční péče, všímá 

si systému úhrad i dalších parametrů 

poskytovaných zdravotnických služeb 

(OECD, 2018, s. 20–24). OECD dopo-

ručuje ČR rozšíření využívání nových 

zdravotnických technologií (OECD, 

2018, s. 21) a další zkracování průměr-

né délky hospitalizace (OECD, 2018, 

s. 21). OECD pochvalně hodnotí posun 

péče o duševní zdraví směrem k am-

bulantní péči (OECD, 2018, s. 22).

Jak je již uvedeno výše, značná pozor-

nost je věnována systému úhrad péče 

a OECD doporučuje ČR urychlit vývoj 

nového systému DRG (OECD, 2018, 

s. 24). Dále hodnotí výsledky v oblasti 

centrové péče (kapitola zmiňuje kon-

krétně iktová centra), která zajišťuje, že 

pacient podstoupí léčbu v rámci dopo-

ručeného času na jedné z nejlepších po-

zic v Evropě (OECD, 2018, s. 24). 

Další část kapitoly je věnována refor-

mě sektoru primární a ambulantní 

péče (OECD, 2018, s. 25). OECD uvá-

dí, že „skutečnost, že praktičtí lékaři 
neplní gatekeepingovou roli, oslabuje 
organizaci primární a ambulantní péče. 
Pojištěnci musí být teoreticky zaregist-
rováni u praktického lékaře, zubního 
lékaře, gynekologa a/nebo pediatra 
(v případě dětí). Pacienti však mohou 
navštívit přímo specialistu, nebo jít 
do nemocnice, aniž by navštívili dopo-
ručujícího lékaře, a také to často dělají. 
Neexistuje žádná sankce ani pobídka, 
která by vedla k dodržení postupu 
prostřednictvím lékaře. Tím se otevírá 
prostor pro nadměrnou ambulantní 
péči v nemocnicích na úkor pohoto-
vostní péče a lůžkové péče.“ Stejně tak 

upozorňuje, že zavedení přísného gate-

keepingu v této oblasti se podle „neo-

lečně s umožněním větší diferenciace 

mezi pojišťovnami s cílem dále zvy-

šovat jejich motivaci na poskytování 

vysoce kvalitní a zároveň nákladově 

vysoké péče (OECD, 2018, s. 15). Dru-

hou možností je podle OECD dvoupilí-

řový systém, kde by byl první pilíř po-

vinný a stejný pro všechny pojišťovny 

(OECD, 2018, s. 15). Ten by zahrnoval 

veškerou nezbytnou a nákladově efek-

tivní péči dostupnou pro všechny bez 

rozdílu (základní balík péče) a druhý 

by byl nepovinný s možností uzaví-

rat doplňkové pojištění na péči, která 

by nespadala do vymezeného balíku 

služeb v rámci pilíře prvního (OECD, 

2018, s. 15). 

Podle OECD (2018, s. 15) u nás „or-
ganizace systému nestaví pacienta 
do role konečného spotřebitele zdra-
votní péče“, což je vysvětleno širokým 

přístupem k lékařům a do zdravotnic-

kých zařízení bez existence gatekeep-

ingu a tím, že občané pociťují náklady 

na zdravotnictví v zásadě pouze v plat-

bách povinného zdravotního pojištění, 

nikoliv přímo – vzhledem k tomu, že 

většina služeb je v okamžiku spotřeby 

bezplatných (k tomuto tématu více viz 

Barták, 2010). OECD (2018, s. 16) se 

zde domnívá, že „monitorovací rámec 
pro hodnocení efektivity řízení systé-
mu zdravotních služeb by zvýšil efekti-
vitu a zajistil lepší výsledky“. 

V oblasti správy systému zdravotní 

péče OECD uvádí, že odpovědnost je 

sdílená více aktéry a nabízí podrobné 

údaje k rozdělení pravomocí mezi jed-

notlivé aktéry (OECD, 2018, s. 18–19). 

Důraz je kladem především na vy-

tvoření elektronického zdravotnictví, 

které představuje podle kapitoly „dů-
ležitý potenciál pro zlepšení správy 
zdravotnictví prostřednictvím lepšího 
shromažďování informací a umožňuje 
těžit ze zvýšené efektivity a realizovat 
inteligentní systém odměňování za vý-
konnost“. Kapitola zároveň dodává, že 
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věřených dokladů“ setkává s nepocho-

pením u občanů, pacientů a také části 

zdravotnické veřejnosti (OECD, 2018, 

s. 25). Dále v této části kapitoly vyjad-

řuje OECD domněnku, že úhrady prak-

tickým lékařům a v ambulantní péči 

přispívají k nepružnosti českého zdra-

votnictví. Ohledně platového ohodno-

cení uvádí možná z českého pohledu 

formulaci relativně diskutabilní, a to 

že „úroveň odměňování lékařů a zdra-
votnických pracovníků nepředstavuje 
problém, neboť poměr příjmů českých 
lékařů a zdravotnických pracovníků 
k průměrným příjmům je srovnatelný 
s poměrem v zemích OECD“ (OECD, 

2018, s. 26). 

Značnou pozornost OECD věnuje také 

otázce vypracování strategie dlou-

hodobé péče přizpůsobené stárnutí 

společnosti (OECD, 2018, s. 26–28). 

OECD konstatuje, že „nedostatečná 
koordinace a rozdílné úhrady zdravot-
ní péče poskytované v nemocnicích 
a zařízeních dlouhodobé sociální péče 
přispívají k neefektivnímu využívání 
nemocničních služeb“ (OECD, 2018, 

s. 27), a dále dodává, že „je zapotřebí 
podporovat rozvoj pečovatelských za-
řízení a harmonizovat politiku úhrad 
zdravotní péče poskytované v nemoc-
nicích a jiných zařízeních“ (OECD, 

2018, s. 27). 

Další oblastí pozornosti kapitoly je 

otázka řízení výdajů na zdravotnictví 

a posílení fi nanční udržitelnosti. OECD 

zde shrnuje obecně známý fakt, že 

výdaje na zdravotnictví jsou v ČR sta-

bilní. Dále uvádí, že podíl veřejných 

výdajů na celkových výdajích (82 %) 

patří k nejvyšším v rámci států OECD 

a naopak fi nanční spoluúčast pacientů 

zůstává nadále pod průměrem OECD, 

který činí zhruba 20 % (OECD, 2018,

s. 32–33). OECD uvádí, že „v rámci 

OECD věnuje možnostem spoluplateb 

v českém zdravotnictví a shrnuje ně-

které (ne všechny) studie ohledně je-

jich fungování u nás. V souhrnu uvádí, 

že v České republice existuje prostor 

pro opětovné zavedení lépe navržené-

ho systému spoluúčasti, a technicky 

doplňuje, že „v současné době je nej-
větším problémem vnímání veřejnos-
ti a politická citlivost“ (OECD, 2018, 

s. 38). Podkapitola v rámci této části 

studie je věnována i roli zdravotních 

pojišťoven. Materiál uvádí, že aktuálně 

je malý prostor pro konkurenci zdra-

votních pojišťoven, a odkazuje na lite-

raturu, která dává do souvislosti větší 

konkurenci trhu zdravotního pojištění 

a zlepšování kvality péče, přičemž od-

kazuje na některé zahraniční studie 

(OECD, 2018, s. 40–41). 

Následně přesouvá další podkapitola 

pozornost k demografi ckému stárnutí 

a v nadpise uvádí, že stárnutí zapříčiní 

zhruba polovinu budoucího růstu vý-

dajů na zdravotní péči (OECD, 2018, 

s. 41), ale zároveň na s. 43 v souladu 

se zjištěním některých studií uvádí, že 

demografi cké faktory vysvětlují malou 

část budoucího vývoje výdajů na péči 

(OECD, 2018, s. 43). Obecně však 

u této podkapitoly shrnuje, že „silná 
závislost na veřejném fi nancování je 
proto slabinou, která nebude v kontex-
tu stárnoucí společnosti udržitelná a fi -
nancování zdravotnictví je proto nutné 
rozšířit“ (OECD, 2018, s. 44). 

Poslední část dokumentu je věnována 

tématům rizikových faktorů životního 

stylu a zdravotní gramotnosti. U otá-

zek životního stylu srovnává OECD 

situaci u nás zejména v oblasti alko-

holu a tabáku, situaci v ČR nehodnotí 

jako dobrou stejně jako otázku obezity. 

OECD v návaznosti na zjištění Evrop-

ské komise uvádí, že „odhady nazna-

zvyšování efektivity výdajů na zdra-
votnictví iniciovala vláda posun od lůž-
kové péče k ambulantní péči a denní 
péči, přičemž změny ve struktuře 
výdajů od roku 2013 naznačují menší 
posun od lůžkové k ambulantní péči“ 
(OECD, 2018, s. 34). OECD rovněž 

kvituje, že „pokles výdajů ve farma-
ceutickém sektoru směrem k průmě-
ru OECD je příkladem lepší nákladové 
efektivity. V rámci zlepšování kontroly 
a transparentnosti výdajů na léky nese 
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) 
od roku 2008 odpovědnost za stano-
vení maximální výrobní ceny a rozho-
dování ohledně úhrad.“ (OECD, 2018, 

s. 34–35) V této části kapitoly vytváří 

OECD rovněž základ svého dopo-

ručení v oblasti posílení fi nancování 

systému zdravotní péče (OECD, 2018, 

s. 36–37) – nejdříve shrnuje český 

způsob fi nancování a zároveň doporu-

čuje: „Aby bylo možné zvýšit výnosy 
a v budoucnu vynakládat vyšší výdaje 
na zdravotní péči, je zapotřebí rozšířit 
daňový základ.“ (OECD, 2018, s. 37) 

V kontextu zcela aktuálních debat4

zaujme konstatování, které uvádí: 

„Příspěvek státu nebude dostatečný 
k pokrytí nákladů na zdravotní péči, 
ačkoli toto uspořádání funguje jako 
automatický stabilizátor v době hos-
podářského poklesu.“ OECD (2018, 

s. 38) explicitně navrhuje, že „k pokry-
tí veřejných výdajů systému zdravotní 
péče je vhodné rozšířit příjmy z všeo-
becného zdanění použité na zdravot-
nictví. Jedním ze způsobů je stanovení 
sazby pojistného pro všechny druhy 
příjmů (např. příjmy z kapitálu a ma-
jetku), nikoli pouze pro mzdy, a tím 
zajistit, aby veškeré příjmy přispívaly 
na zdravotní péči. Dále je možné za-
vést nebo zvýšit daně, které potenciál-
ně ovlivňují chování způsobem snižují-
cím potřebu výdajů na zdravotní péči 
a zvyšujícím celkové příjmy.“ Dále se 

4 https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2019/alena-schillerova-v-poradu-otazky-vaclav-34566, citováno 5. 3. 2019
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čují, že omezení rizikového chování 
(kouření, konzumace alkoholu, strava 
a obezita) na zdravou úroveň by v Čes-
ké republice mohlo vést k prodloužení 
střední délky života o téměř 3,5 roku“ 
(OECD, 2018, s. 45). V této části pod-

kapitoly OECD také otevírá u nás pro-

zatím méně diskutovanou otázku zda-

nění některých nutrientů (například 

cukru). Posledním tématem, kterému 

se OECD analyticky věnuje, je otázka 

zdravotní gramotnosti české populace. 

Toto téma se ukazuje do budoucna 

jako jedno z nosných, OECD logicky 

odkazuje na studii zdravotní gramot-

nosti v ČR zpracovanou Kučerou a kol. 

(2016).

Souhrnná a specifi cká doporučení 

OECD pro zdravotnictví v ČR 

Na základě výše popsané zevrubné 

analýzy jsou v závěru kapitoly formulo-

vána obecná a konkrétní doporučení 

k řadě aspektů dalšího vývoje zdra-

votnictví u nás. Doporučení (OECD, 

2018, s. 52–53) jsou rozdělena na hlav-

ní doporučení a konkrétní doporučení 

k vybraným aspektům zdravotnického 

systému. V úvodu jsou formulována 

hlavní doporučení, která zahrnují: 

• Postupně pro nemocnice a lékaře 
 zavést systém odměňování za 
 výkonnost založený na širokém 
 souboru ukazatelů výkonnosti. 
•  Snížit vliv úhradové vyhlášky 
 omezením rozsahu její působnosti 
 a ponecháním prostoru pro jednání 
 mezi zdravotními pojišťovnami 
 a poskytovateli zdravotních služeb. 
•  Pokračovat ve snižování počtu 
 nemocničních lůžek pobízením 
 regionů a obcí k restrukturalizaci 
 kapacit zdravotních služeb a zařízení.
• Posílit úlohu primární péče 
 prostřednictvím gatekeepingu 
 a dalšího posunu směrem k lepší 
 kombinaci kapitačních plateb 
 a výkonové úhrady u praktických 
 lékařů.

 a minimálně invazivní léčby. 
• Pověřit praktické lékaře koordinací 
 léčby a preventivních opatření 
 v primární péči a svěřit jim roli 
 gatekeepingu za účelem zvýšení 
 efektivity řízení péče. 
• Zavést rozumnou spoluúčast s cílem 
 omezit počet návštěv a zvýšit 
 povědomí o nákladech na zdravotní 
 péči. Lze například zavést fi nanční 
 spoluúčast pro osoby, které obcházejí 
 systém lékařských doporučení, 
 a dále pro určité nemocniční ošetření 
 a konkrétní typy konzultací. 
• Vyhodnotit a v případě potřeby 
 zvýšit plán dotací a odměn, jehož 
 cílem je motivovat lékaře k usazování 
 v odlehlejších oblastech.
• Zlepšit vzdělávací a kariérní 
 příležitosti pro zdravotnický 
 a ošetřovatelský personál nabídkou 
 posílení samostatnosti 
 a odpovědnosti v průběhu kariéry. 
 (OECD, 2018, s. 52–53)

 

Pro oblast reforem fi nancování zdra-

votní péče:

• Postupně zvyšovat pojistné osob 
 samostatně výdělečně činných tak, 
 aby lépe odráželo jejich schopnost 
 přispívat. 
• Rozšířit příjmy z všeobecného 
 zdanění pro zdravotní systém 
 stanovením pojistného na všechny 
 druhy příjmů.
 (OECD, 2018, s. 53)

Připravit dlouhodobou péči na stár-

noucí obyvatelstvo: 

• Motivovat krajské úřady k zajištění 
 dostatečného počtu institucí 
 dlouhodobé péče na jejich území. 
• Poskytovat příspěvek na sociální 
 péči s přihlédnutím k příjmům 
 jednotlivce a tím zaručit, aby přístup 
 k institucionální péči byl pro 
 jednotlivce fi nančně dostupný. 
 (OECD, 2018, s. 53)

• Zvýšit kapacitu lékařských fakult 
 a počet studentů prostřednictvím 
 stipendií a zajistit udržitelné 
 fi nancování vysokých škol.
• Zvýšit daně z tabáku a alkoholu 
 a zvážit zavedení daní z nezdravých 
 potravin a nápojů. 
• Podporovat zdravější životní styl 
 a dále rozvíjet programy na prevenci 
 onemocnění a screeningové programy.
• Sladit úhradové systémy dlouhodobé 
 péče v zařízeních zdravotní 
 a sociální péče prostřednictvím 
 koordinace využívání spoluúčasti. 
 (OECD, 2018, s. 52)

Dále jsou uvedena doporučení, kte-

rá se vztahují k vybraným aspektům 

zdravotnického systému: konkrétně 

k reformě řízení a organizace systé-

mu péče o zdraví, zlepšení poskyto-

vání péče a vypracování preventivní 

politiky, reformě fi nancování zdravot-

ní péče a přípravě dlouhodobé péče 

o stárnoucí obyvatelstvo (OECD, 2018, 

s. 52–53). 

Reformovat řízení a organizaci systé-

mu zdravotní péče: 

• Využívat nový systém založený na 
 diagnostických skupinách (DRG) 
 ke stanovení úhrad zdravotních 
 služeb za účelem zvýšení efektivity 
 a reformovat nebo zavřít nevýkonné 
 nemocnice.
• Rozvíjet elektronické zdravotnictví 
 dotováním vybavení poskytovatelů 
 zdravotních služeb, školením 
 uživatelů a zajištěním bezpečnosti 
 informací a jejich vhodného využívání. 
 (OECD, 2018, s. 52)

Konkrétně u zlepšování poskytování 

péče a vypracování preventivní politiky:

• Další posun od lůžkové péče 
 k ambulantní péči rozvíjením denní 
 péče prostřednictvím zvýšení počtu 
 ambulantních chirurgických zákroků 



Číslo 1 / Rok 2019 27

Postoj Ministerstva zdravotnictví ČR 

ke zdravotní kapitole 

a doporučením OECD 

K výše představené zdravotní kapitole, 

byl zpracován a zveřejněn poziční do-

kument Ministerstva zdravotnictví ČR 

(dále jen „MZ“). Poziční dokument se 

hlásí prakticky ke všem doporučením 

a oceňuje expertizu OECD. Z pohledu 

OECD se skutečně, jak OECD uvá-

dí, jedná o nejpodrobnější dokument 

za poslední léta. MZ konstatuje, že vy-

znění analýzy je pozitivní a do značné 

míry v souladu a pozicemi a již existují-

ře doplňuje přehled českého zdravot-

nictví, tak jak je zpracován například 

v rámci studie Health Systems in Tran-

sition Czech Republic Evropskou úřa-

dovnou WHO (viz Alexa, et al., 2015). 

Přehled OECD nestaví pouze na jed-

né nebo několika málo odborných 

studiích, ale využívá široké spektrum 

dostupných materiálů včetně akade-

mických zdrojů, což není u všech ob-

dobných zpráv mezinárodních institucí 

zcela obvyklé, a představuje tak jednu 

z nejkvalitnějších studií o českém zdra-

votnictví za poslední léta, která bude 

jistě hojně využívána jak v zahraničí, 

cími strategiemi MZ.

Diskuze

Zdravotní kapitola hospodářského pře-

hledu OECD z roku 2018 je zpracována 

s využitím velkého množství domácích 

publikací a poznatků, které dobře re-

fl ektují situaci v ČR a její základní pro-

blémy a rozvojové příležitosti v oblasti 

zdravotnictví. OECD nevynechává 

žádnou důležitou součást systému 

péče o zdraví, včetně rizikových fak-

torů (behaviorálních determinant zdra-

ví). Způsob, jakým zpracovává domácí 

odborné studie, je zdařilý a velmi dob-

Zdravotní kapitola 
Hospodářského přehledu 

OECD 
Pozice Ministerstva zdravotnictví ČR

Hlavní doporučení 

• Doporučení OECD jsou do velké míry v souladu s pozicemi, a dokonce s již existujícími strategiemi MZ. 

    To je pro mě jasný signál, že jsme se v rámci zdravotnických reforem vydali správným směrem.

• V této oblasti již MZ pracuje na reformě, která by měla rozšířit kompetence praktických lékařů tak, 

    aby byli průvodci pacienta ve zdravotním systému.

• Omezení vlivu úhradových vyhlášek… „Je potěšující, že v souladu s tímto doporučením došlo v tomto 
    roce v rámci dohodovacího řízení ke shodě a poprvé v historii všech čtrnáct segmentů poskytovatelů 
    zdravotní péče se domluvilo se zdravotními pojišťovnami na úhradách pro příští rok, a to bez zásahu 
    ministerstva."
• Společně s rezortem školství byl připraven a vládou schválen program, v rámci kterého lékařské fakulty 

    v následujících jedenácti letech dostanou přes 7 miliard korun na navýšení kapacit lékařských fakult 

    o 15 % a navýšení platů učitelů. OECD dále doporučuje rozvíjet e-health. V této oblasti spustilo MZ 

    na začátku roku 2018 e-recept a připravilo sdílený lékový záznam pacienta, který je nyní projednáván 

    v Poslanecké sněmovně ČR. Kromě toho do konce roku 2018 předloží vládě věcný záměr zákona 

    o elektronickém zdravotnictví.

Reforma systému řízení 

a organizace zdravotní péče 
• viz celková doporučení 

Zlepšení poskytování 

péče a vypracování 

preventivní politiky

• Česká republika má dlouhodobě zavedeny organizované programy screeningu rakoviny prsu, děložního 

    čípku, tlustého střeva a konečníku. Nezastupitelnou roli v podpoře zdravého životního stylu hraje 

    zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatel. MZ proto připravuje projekt národního zdravotnického 

    informačního portálu, který má být pro širokou veřejnost informačním zdrojem odborně validních

    informací.

Reforma fi nancování 

zdravotní péče 

• MZ dále v souladu s doporučením OECD zavádí nový úhradový mechanizmus pro nemocnice v rámci 

    projektu DRG Restart, který sjednotí základní sazby napříč poskytovateli akutní lůžkové péče 

    (nemocnicemi) tak, aby se platilo za skutečně poskytnutou péči a peníze šly za pacientem. 

Připravit dlouhodobou péči 

o stárnoucí obyvatelstvo 

• viz celková doporučení 

• Hlavní výzvou pro české zdravotnictví je dle OECD dlouhodobá udržitelnost fi nancování zdravotnictví 

    v kontextu stárnoucí populace.

Tabulka: Pozice MZ ke zdravotní kapitole OECD 

Zdroj: OECD, 2018, s. 52–53. Dostupné z:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-predstavilo-pozici-k-doporucenim-oecddo-velke-miry-_16226_1.html 



Ekonomie ve zdravotnictví & hodnocení zdravotnických technologií28

tak i v domácím prostředí. Je zřejmé, 

že analytická kapacita OECD je značná 

a způsob práce s národními poznatky 

korektní. Stejně tak doplnění kontextu 

mezinárodního srovnávání včetně po-

měřování ČR s průměrem OECD, pří-

padně s některými konkrétními státy, 

je funkční a přináší důležitý a zajímavý 

pohled na naše zdravotnictví. Je také 

nutné zmínit, že k dosažení vysoké 

míry porozumění problémům českého 

zdravotnictví v této strukturální kapi-

tole přehledu přispěla výrazně dobrá 

spolupráce mezi MZ a OECD během 

celé její přípravy.

Zatímco s vymezením problémů se 

jednotliví aktéři zdravotní politiky 

u nás nemají v zásadě problém zto-

tožnit, ohledně konkrétních cest, jak 

dané problémy a rozvojové příležitos-

ti řešit, bude zcela jistě ještě vedena 

diskuze. Zde se pozice jak jednotli-

vých rezortů, tak i dalších zaintere-

sovaných aktérů mohou lišit a shodu 

bude ještě třeba hledat. Tuto skuteč-

nost mohou dokladovat v některých 

ohledech odlišné pozice MZ a Minis-

terstva fi nancí. Velmi vstřícná je pozi-

ce MZ (viz výše), odlišná je pak pozice 

Ministerstva fi nancí prezentovaná Ja-

kubem Haasem (viz seznam literatu-

ry). Tato pozice se věnuje některým 

doporučením a staví je do kontrastu 

s programovým prohlášením součas-

né vlády. V oblasti zvyšování spolu-

plateb uvádí, že podle programové-

ho prohlášení se nebude spoluúčast 

zvyšovat, obdobně uvádí, že doporu-
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čení na zvyšování daňových výnosů 

pro využití ve zdravotnictví koliduje 

s ustanovením programového prohlá-

šení nezvyšovat daně. V zásadě tak 

vyjádřil méně vstřícný postup, než 

který deklarovalo MZ.

Závěr

Zdravotní kapitola Hospodářského 

přehledu OECD přináší velmi kvalitní 

obraz českého zdravotnictví a pojme-

novává základní problémy a rozvojové 

příležitosti, se kterými se naše zdravot-

nictví poměřuje. Doporučení OECD 

byla velmi pozitivně přijata ze strany 

MZ, jak dokazuje zveřejněný poziční 

dokument. Zdravotní kapitola Hospo-

dářského přehledu tak představuje 

jedno z funkčních východisek tvorby 

a realizace naší zdravotní politiky a lze 

ji doporučit všem, kteří chtějí získat 

ucelený přehled o současném vývoji 

zdravotnictví u nás. 
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Komparácia vybraných aspektov 
systému sociálneho zabezpečenia 
v podmienkach SR a ČR v kontexte 
osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

Comparation of Selected Aspects of the Social 
Insurance System in the Slovak Republic 
and the Czech Republic System in the Context 
of Persons with Severe Disability

Súhrn

Predkladaný článok sa zaoberá porovnaním vybraných aspektov systému sociálneho zabezpečenia, ktoré vo 

výraznej miere ovplyvňujú socio-ekonomickú situáciu a kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím a ich 

rodinných príslušníkov. Analýza v podmienkach Slovenskej republiky a  Českej republiky sa zameriava na oblasť 

peňažných príspevkov a invalidného dôchodku ako foriem kompenzácie zdravotného postihnutia. Formy podpory 

zo strany štátu v danej oblasti sú v oboch krajinách veľmi podobné, avšak nie úplne rovnaké a ich systémy 

sociálneho zabezpečenia možno považovať za rozvinuté. 

Kľúčové slová

systém sociálneho zabezpečenia, zdravotné postihnutie, osoba so zdravotným postihnutím, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Summary

The present article deals with a comparison of selected aspects of social security system that signifi cantly affect 

the socio-economic situation and quality of life of disabled people and their family members. The analysis in 

the conditions of the Slovak Republic and the Czech Republic focuses on the area of fi nancial contributions 

and invalidity pension as forms of disability compensation. The forms of state support in the given area are 

very similar in both countries, but not exactly the same and their social security systems can by considered as 

developed. 
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social security system, disability, person with disability, compensation of severe disability consequences
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Úvod

Dohovor o právach osôb so zdravot-

ným postihnutím (OSN, 2006, s. 3) 

uvádza, že osoby so zdravotným po-

stihnutím sú osoby majúce dlhodobé 

fyzické, duševné, mentálne alebo 

zmyslové postihnutie, ktoré v interak-

cii s rôznymi prekážkami môžu brániť 

ich plnému a účinnému zapojeniu sa 

do spoločnosti na rovnoprávnom zák-

lade s ostatnými. Všeobecným cieľom 

sociálneho zabezpečenia je zlepšovať 

životnú situáciu a kvalitu života osôb 

so zdravotným postihnutím, pôsobiť 

proti všetkým formám znevýhodne-

nia tejto skupiny obyvateľov a podpo-

rovať začlenenie ľudí so zdravotným 

postihnutím do všetkých sfér spolo-

čenského života vrátane trhu práce. 

Problematika sociálneho zabezpeče-

nia osôb so zdravotným postihnutím 

je prierezovou témou, ktorá sa dotýka 

rôznych aspektov života zdravotne 

postihnutých a za zlepšovanie pod-

mienok ich života je zodpovedných 

viacero inštitúcií (ministerstvá, úrady 

práce a iné). Významným a čiastočne 

zanedbávaným aspektom starostli-

vosti o osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím je problematika opatro-

vateľov, ktorí môžu čeliť celému radu 

problémov a výziev, ktoré súvisia 

so starostlivosťou o osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím (možnosť zo-

súladenia starostlivosti a pracovného 

života alebo zosúladenie starostlivosti 

a ďalších aspektov súkromného živo-

ta). Významným aktérom v starost-

livosti o osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím sú tiež neštátne nezisko-

vé organizácie, ktoré ponúkajú širo-

ké spektrum sociálnych služieb tak 

osobám so zdravotným postihnutím, 

ako aj ich opatrovateľom a rodinným 

príslušníkom. Dôležitým aspektom je 

teda tiež sledovanie miestnej a typovej 

dostupnosti týchto služieb, rovnako 

ako aj ich fi nancovanie. V Českej re-

publike žije podľa odhadov približne 

1 100 000 osôb so zdravotným postih-

môcky, peňažný príspevok na výcvik 

používania pomôcky, peňažný príspe-

vok na úpravu a opravu pomôcky, 

peňažný príspevok na kúpu zdvíhacie-

ho zariadenia, peňažný príspevok na 

kúpu osobného motorového vozidla, 

peňažný príspevok na úpravu osob-

ného motorového vozidla, peňažný 

príspevok na úpravu bytu, rodinného 

domu alebo garáže. Žiadosť o jednora-

zový peňažný príspevok môže však byť 

podaná aj opakovane, a to za predpo-

kladu uplynutia zákonom stanovenej 

lehoty siedmich rokov od poskytnutia 

posledného príspevku tohto druhu, na 

rovnaký účel.

Peňažný príspevok na osobnú 

asistenciu

Osobná asistencia je legislatívne de-

fi novaná ako pomoc fyzickej osobe 

s ťažkým zdravotným postihnutím 

s cieľom aktivizácie, podpory sociál-

neho začlenenia, nezávislosti pri vý-

kone pracovných, vzdelávacích a voľ-

nočasových aktivít. Rozsah osobnej 

asistencie môže byť najviac 7 300 ho-

dín ročne a určuje sa podľa zoznamu 

činností uvedených v prílohe zákona, 

pri ktorých osoba s ťažkým zdravot-

ným postihnutím potrebuje pomoc 

inej fyzickej osoby. Výrazné zmeny 

pri poskytovaní tohto príspevku pri-

niesla novela zákona č. 447/2008 Z. z., 

ktorá vstupom do platnosti od 1. júla 

2018 zvýšila sadzbu na jednu hodinu 

osobnej asistencie o 1 €, a teda na 

sumu 3,82 € (asi 99,26 Kč). Výška tej-

to sadzby sa znižuje o sumu zvýšenia 

dôchodku pre bezvládnosť, iný príjem 

osoby s ťažkým zdravotným postihnu-

tím však už po novelizácii nemá vplyv 

na výšku príspevku.

Peňažný príspevok na prepravu

Tento druh kompenzačnej dávky slúži 

na zabezpečenie prepravy osoby s ťaž-

kým zdravotným postihnutím na jej 

pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo 

občianske aktivity, ak je podľa platné-

nutím, z toho asi 25 % s ťažkým a veľmi 

ťažkým postihnutím. Na Slovensku je 

počet zdravotne postihnutých odhado-

vaný približne na 450 000 osôb.

Cieľom článku je komparácia vybra-

ných aspektov inštitucionálneho na-

stavenia systému sociálneho zabezpe-

čenia Slovenskej a Českej republiky so 

zameraním sa na osoby s ťažkým zdra-

votným postihnutím.

Metodológia

Článok vychádza z analýzy systému 

sociálneho zabezpečenia so zamera-

ním sa na cieľovú skupinu osôb s ťaž-

kým zdravotným postihnutím. Pozor-

nosť je venovaná deskripcii vybraných 

aspektov sociálneho zabezpečenia 

v Slovenskej a Českej republike, a to 

v poslednom dostupnom období (naj-

novšie dostupné údaje boli k dispozícii 

v roku 2017). U invalidných dôchod-

cov boli sledované rovnako regionálne 

charakteristiky. 

Systém sociálneho zabezpečenia 

vo vzťahu k osobám 

s ťažkým zdravotným postihnutím 

na Slovensku 

Peňažné príspevky na kompenzáciu 

sociálnych dôsledkov ťažkého 

zdravotného postihnutia

Podmienky poberania príspevkov 

tohto druhu legislatívne upravuje zá-

kon č. 447/2008 Z. z., o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu sociál-

nych dôsledkov ťažkého zdravotného 

postihnutia, a môžu mať charakter 

opakovaných alebo jednorazových pe-

ňažných dávok. Opakovane, spravidla 

na mesačnej báze, sa vypláca peňažný 

príspevok na osobnú asistenciu, pe-

ňažný príspevok na prepravu, peňažný 

príspevok na kompenzáciu zvýšených 

výdavkov a peňažný príspevok na 

opatrovanie. Charakter jednorazovej 

peňažnej dávky má podľa tohto zá-

kona peňažný príspevok na kúpu po-
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ho komplexného posudku odkázaná 

na individuálnu prepravu osobným 

motorovým vozidlom. Príspevok ne-

možno poskytnúť v prípade, ak sa oso-

be s ťažkým zdravotným postihnutím 

poskytuje príspevok na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov súvisiacich so 

zabezpečením prevádzky osobné-

ho motorového vozidla, ak je osoba 

s ťažkým zdravotným postihnutím 

vlastníkom alebo držiteľom osobného 

motorového vozidla alebo v prípade, 

ak príjem tejto osoby prevyšuje päťná-

sobok sumy životného minima. Výška 

príspevku sa rovnako odvíja od aktu-

álnej výšky životného minima a v sú-

časnosti predstavuje 104,63 € (asi 

2 718,81 Kč).(1)

Peňažný príspevok na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov

Peňažný príspevok na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov na diétne stravo-

vanie slúži na zmiernenie dôsledkov 

spojených so zvýšenými výdavkami 

vznikajúcimi v dôsledku dodržiavania 

diétneho režimu. Výška tohto príspev-

ku stanovená zákonom sa opäť odvíja 

od výšky životného minima a od zara-

denia do konkrétnej skupiny chorôb. 

Pre I. skupinu chorôb predstavuje prí-

spevok sumu 38,07 € (asi 989,25 Kč)

(1), pre II. skupinu 19,04 € (494,75 

Kč)(1) a pre III. skupinu chorôb je to 

11,43 € (297 Kč)(1). Ak fyzická osoba 

so zdravotným znevýhodnením trpí 

viacerými chorobami a poruchami, 

ktoré si vyžadujú diétny režim stravo-

vania, poskytne sa tejto osobe príspe-

vok vo výške najnákladnejšieho druhu 

diéty. Nárok na poskytnutie príspevku 

stráca osoba s ťažkým zdravotným po-

stihnutím, ktorej sa poskytuje celoroč-

ná pobytová sociálna služba, a rovna-

ko aj osoba, ktorej príjem je vyšší ako 

trojnásobok sumy životného minima.

Peňažný príspevok na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov súvisiacich s hy-

gienou alebo opotrebovaním šatstva, 

Príspevok na opatrovanie

Tento druh fi nančnej kompenzácie sa 

poskytuje osobe, ktorá osobne opatru-

je občana s ťažkým zdravotným postih-

nutím, a teda mu každodenne zabezpe-

čuje pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, 

starostlivosti o domácnosť, pri realizo-

vaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať 

v prirodzenom domácom prostredí. 

Pri určovaní výšky peňažného príspev-

ku na opatrovanie sa prihliada na via-

ceré okolnosti. Ak fyzická osoba v pro-

duktívnom veku opatruje jednu ťažko 

zdravotne postihnutú osobu, výška 

príspevku predstavuje sumu 369,36 €
(cca 9 597,82 Kč) (1), ak opatruje 

dve alebo viaceré osoby má nárok 

na príspevok vo výške 492,34 € (asi 

12 793,45 Kč)(1). Ak je osoba, ktorej 

zdravotný stav si vyžaduje opatrovanie, 

umiestnená viac ako 20 hodín týžden-

ne v zariadení poskytujúcom sociálne 

služby, tento príspevok sa kráti takto: 

osobe, ktorá opatruje jednu ťažko zdra-

votne postihnutú osobu, sa vyplatí prí-

spevok vo výške 326,16 € (asi 8475,27 

Kč)(1) a v prípade, že sa za týchto pod-

mienok vypláca príspevok na opatro-

vanie pre dve a viaceré osoby, predsta-

vuje sumu 461,81 € (asi 12 000,13 Kč)

(1). Rovnako zákon upravuje aj situá-

ciu, keď fyzická osoba opatruje ťažko 

zdravotne postihnutú osobu, ktorá je 

v zariadení viac ako 20 hodín týžden-

ne, a zároveň tá istá osoba opatruje aj 

druhú fyzickú osobu s ťažkým zdravot-

ným postihnutím, ktorá nie je umiest-

nená v zariadení alebo je v zariadení 

najviac 20 hodín týždenne. Za týchto 

podmienok jej bude mesačne vyplá-

caných 480,05 € (asi 12 474,10 Kč)(1). 

Vyplácaná suma peňažného príspevku 

na opatrovanie sa zníži, ak príjem oso-

by s ťažkým zdravotným postihnutím 

presahuje dvojnásobok sumy životné-

ho minima (trojnásobok sumy životné-

ho minima u nezaopatreného dieťaťa) 

alebo ak je opatrovaná osoba s ťažkým 

zdravotným postihnutím poberateľom 

dôchodku pre bezvládnosť, suma prí-

bielizne, obuvi a bytového zariadenia 

slúži ako čiastočná náhrada výdavkov 

na bežnú osobnú hygienu a hygienu 

domácnosti, ako aj výdavkov na obno-

vu a nákup predmetov bežnej osobnej 

spotreby a bytovej spotreby. Výška 

príspevku je opäť naviazaná na životné 

minimum a vypláca sa mesačne v sume 

19,04 € (asi 494,75 Kč)(1). Tento druh 

peňažného príspevku nemožno poskyt-

núť fyzickej osobe s ťažkým zdravot-

ným postihnutím, ktorej sa opäť jednak 

poskytuje celoročná pobytová sociálna 

služba alebo priemerný mesačný prí-

jem ťažko zdravotne postihnutej osoby 

presiahol v predchádzajúcom kalendár-

nom roku sumu 615,21 €.

Peňažný príspevok na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov súvisiacich so 

zabezpečením prevádzky osobného 

motorového vozidla slúži na aspoň 

čiastočné pokrytie nákladov na po-

honné hmoty vznikajúce v dôsledku 

prevádzky osobného motorového 

vozidla, ktorým sa prepravuje osoba 

s ťažkým zdravotným postihnutím, 

keďže podľa platného komplexného 

posudku je odkázaná na individuálnu 

prepravu. Výška peňažného príspevku 

je mesačne 16,7 % sumy životného mi-

nima, čo je 34,25 € (asi 889,99 Kč)(1).

Peňažný príspevok na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov súvisiacich so 

starostlivosťou o psa so špeciálnym 

výcvikom sa osobám s ťažkým zdra-

votným postihnutím poskytuje s cie-

ľom zmiernenia dôsledkov spojených 

s pravidelným zvýšením výdavkov pri 

zaobstarávaní krmiva a zabezpečovaní 

potrebnej veterinárnej starostlivosti 

psovi, ktorý je určený na pomoc fyzic-

kej osobe s ťažkým zdravotným postih-

nutím a na tento účel bol aj vycvičený. 

Výška peňažného príspevku, počítaná 

ako 22,27 % sumy životného minima, 

sa vypláca na mesačnej báze a v sú-

časnosti predstavuje sumu 45,67 € (asi 

1 186,73 Kč)(1). 
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spevku sa zníži o sumu zvýšenia tejto 

dôchodkovej dávky. V pozícií opatro-

vateľa môže vystupovať aj fyzická oso-

ba, ktorá je poberateľom niektorej zo 

zákonom stanovených dôchodkových 

dávok, v tomto prípade sa však vyplatí 

184,71 € (asi 4 799,69 Kč)(1) mesačne, 

pokiaľ opatruje jednu postihnutú oso-

bu. Ak sú opatrované dve alebo viace-

ré osoby s ťažkým zdravotným postih-

nutím, prináleží poberateľovi dávky 

mesačný príspevok vo výške 246,20 € 

(asi 6 397,51 Kč)(1).

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, 

peňažný príspevok na výcvik 

používania pomôcky a peňažný 

príspevok na úpravu pomôcky

Výška peňažného príspevku je najviac 

8 630,42 € (asi 224 261,46 Kč)(1), pri 

kúpe druhého mechanického vozíka je 

to najviac 1 659,70 € (asi 43 127,30 Kč)

(1), pri kúpe druhého elektrického vo-

zíka 4 979,09 € (asi 129 381,65 Kč)(1) 

a pri kúpe druhého načúvacieho apa-

rátu najviac 331,94 € (asi 8 625,46 Kč)

(1). Výška príspevku sa určí percentu-

álnou sadzbou v závislosti od obstará-

vacej ceny pomôcky, ceny výcviku vy-

užívania pomôcky alebo ceny úpravy 

pomôcky a príjmu žiadateľa, vykázané-

ho ako priemerný mesačný príjem za 

rok, ktorý predchádza roku, v ktorom 

bola žiadosť o príspevok podaná.

Peňažný príspevok na úpravu 

pomôcky

Na základe zákona č. 447/2008 možno 

tento príspevok poskytnúť na opravu 

pomôcky, opravu úpravy pomôcky, 

opravu úpravy osobného motorového 

vozidla, opravu zdvíhacieho zariade-

nia, rovnako aj na kompenzáciu nákla-

dov spojených s chirurgickým zákro-

kom v rámci veterinárnej starostlivosti 

o psa so špeciálnym výcvikom. Výška 

príspevku vyplateného sociálnym sys-

témom opäť závisí od ceny opravy po-

môcky a príjmu osoby s ťažkým zdra-

votným postihnutím ako žiadateľa.

sa predmetnou úpravou splnila pod-

mienka, že osoba s ťažkým zdravot-

ným postihnutím bude po jej vykonaní 

schopná viesť toto motorové vozidlo 

alebo ho využívať na svoju prepravu. 

Najvyššia možná zákonom stanovená 

suma je 6 638,79 € (asi 172 508,96 Kč)

(1), pričom tento príspevok možno 

poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy, 

avšak celkový súčet poskytnutých prí-

spevkov nesmie presiahnuť v období 

siedmich rokov sumu 6 638,79 €.

Peňažné príspevky na úpravu bytu, 

rodinného domu alebo garáže

Slúžia na úpravu rodinného domu, bytu 

alebo garáže na bezbariérovú stavbu 

tak, aby sa zvýšila schopnosť osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím 

premiestňovať sa, orientovať, dorozu-

mievať alebo zabezpečiť si sebaobslu-

hu, ako aj na odstránenie bariér, ktoré 

uľahčila premiestňovanie osoby v rám-

ci interiéru a exteriéru bytu alebo ro-

dinného domu. Jednou zo základných 

podmienok poskytnutia peňažného 

príspevku tohto druhu je vlastnícke 

právo na nehnuteľnosť, na ktorú sa žia-

dosť o príspevok vzťahuje, alebo aspoň 

trvalý pobyt žiadateľa na adrese tejto 

nehnuteľnosti. Výšky jednotlivých prí-

spevkov sú stanovené takto: 6 638,79 € 
(asi 172 508,96 Kč)(1), ak boli peňažné 

príspevky poskytnuté na úpravu bytu 

alebo rodinného domu, a 1 659,70 € 

(asi 43 127,30 Kč)(1), ak boli peňažné 

príspevky poskytnuté na úpravu gará-

že. Žiadateľ o poskytnutie tohto druhu 

príspevkov stráca nárok na ich vypla-

tenie za predpokladu, že jeho príjem 

prevyšuje päťnásobok sumy životného 

minima alebo práce, ktoré majú byť 

fi nancované z poskytnutých príspev-

kov, boli realizované predo dňom na-

dobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

o týchto peňažných príspevkoch.

V roku 2017 bol zaznamenaný najvyšší 

priemerný mesačný počet 158 424 pri 

poberateľoch peňažného príspevku 

na kompenzáciu zvýšených výdav-

Peňažný príspevok na kúpu 

zdvíhacieho zariadenia

Za takéto zariadenie možno podľa zá-

kona považovať technický prostriedok, 

ktorý osobe so zníženou schopnosťou 

pohybu uľahčuje premiestňovanie ale-

bo vykonávanie základných úkonov 

sebaobsluhy. Možno sem zaradiť najmä 

schodolez, zdvihák, šikmú schodisko-

vú plošinu, zvislú schodiskovú plošinu, 

výťah, stropné zdvíhacie zariadenie. 

Výška sumy peňažného príspevku sa 

určuje identickým spôsobom ako pri 

dvoch predchádzajúcich príspevkoch, 

najviac sa však môže poskytnúť vo výš-

ke 11 617,88 € (asi 301 890,61 Kč)(1).

Peňažný príspevok na kúpu 

osobného motorového vozidla

Osobné motorové vozidlo má na úče-

ly tohto zákona slúžiť na zabezpečenie 

mobility osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ktorá je odkázaná na in-

dividuálnu prepravu a využíva toto vo-

zidlo v stanovenej frekvencii na prepra-

vu na určené miesta a späť. Peňažný 

príspevok je možné poskytnúť najviac 

vo výške 6 638,79 € (asi 172 508,96 Kč)

(1). V prípade, že je nevyhnutné vyba-

viť automobil automatickou prevodov-

kou na to, aby ho mohla viesť osoba 

s ťažkým zdravotným postihnutím, 

ktorá má vodičské oprávnenie, pred-

stavuje výška tohto príspevku najviac 

8 298,48 € (asi 215 636 Kč)(1). Výška 

príspevku sa určuje zhodne so všet-

kými ostatnými peňažnými príspev-

kami, ktoré majú jednorazový cha-

rakter. Cena osobného motorového 

vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 

13 277,57 €, a to aj v prípade, že sa 

fyzická osoba s ťažkým zdravotným 

postihnutím rozhodne kúpiť vozidlo, 

ktorého obstarávacia cena bude nad 

úrovňou tejto sumy. 

Peňažný príspevok na úpravu 

osobného motorového vozidla 

Pri nárokovaní na tento druh peňaž-

ného príspevku je nevyhnutné, aby 
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kov. V priemernom mesačnom počte 

53 209 tvorili druhú najpočetnejšiu 

skupinu poberatelia príspevku na opat-

rovanie.  

Z pohľadu peňažných príspevkov vy-

plácaných jednorazovo bol najvyšší 

počet poskytnutý s cieľom kúpy po-

môcky (2 846), nasledoval peňažný 

príspevok na kúpu osobného motoro-

vého vozidla (1 436) a peňažný príspe-

vok na opravu pomôcky (824).

Invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok zaraďujeme do 

skupiny základných príjmov osôb so 

nenú, ak je poistenec do 20 rokov veku 

dôchodkovo poistený menej ako 1 rok, 

od 20 do 24 rokov najmenej 1 rok, od 

24 do 28 rokov najmenej 2 roky, od 

28 do 34 rokov najmenej 5 rokov, od 

34 do 40 rokov najmenej 8 rokov, od 

40 do 45 rokov najmenej 10 rokov 

a pri dosiahnutí veku nad 45 rokov 

najmenej 15 rokov. V prípade vzniku 

invalidity z dôvodu pracovného úrazu, 

chorôb z povolania alebo zdravotného 

postihnutia od detstva (tzv. invalidný 

dôchodok z mladosti) sa žiadne trva-

nie invalidného poistenia nevyžaduje.

Pri každom type vyplácaného inva-

lidného dôchodku dochádzalo me-

dziročne k valorizácii. Najvyšší nárast 

dôchodku za sledované obdobie nastal 

pri výške invalidného dôchodku nad 

70 %, a to o 11,9 % oproti výške tohto 

dôchodku v roku 2011. Nasledoval 

invalidný dôchodok do 70 % (nárast 

o 8,8 %) a invalidný z mladosti (nárast 

o 8,7 % oproti údaju z východiskového 

roku). Medziročne najvyšší priemer-

ný nárast vykázal invalidný dôchodok 

nad 70 %, v prípade ktorého dochádza-

lo každoročne asi k 3,4 % rastu. Výška 

invalidného dôchodku do 70 % rástla 

každoročne približne 3 % tempom, in-

validný z mladosti rástol z roka na rok 

o 2,6 % a posledný druh dôchodku, vy-

plácaný z titulu invalidity v SR, o 2,5 %. 

zdravotným postihnutím v podobe 

dávky vyplácanej na mesačnej báze 

za podmienok stanovených zákonom

č. 461/2003, o sociálnom poistení, 

hradenej z invalidného poistenia. Ak 

sa u poistenca znížila schopnosť vyko-

návať zárobkovú činnosť v rozmedzí 

od 41 do 70 %, má nárok na poberanie

tzv. čiastočného invalidného dôchod-

ku, v prípade poklesu schopnosti pra-

covať nad 70 % na poberanie tzv. plné-

ho invalidného dôchodku. 

Zákonná podmienka trvania invalidné-

ho poistenia, teda vznik nároku na in-

validný dôchodok, sa považuje za spl-

Graf č. 1: Počet poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnuia v rokoch 2016 a 2017

*V uvedenom grafe fi guruje každý poberateľ len raz, a to aj v prípade, že poberá viacero príspevkov

Zdroj: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2017

Bratislavský Trnavský Trenčiansky Nitriansky Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický

2011 17 128 24 056 27 594 31 056 29 828 29 226 36 601 34 143

2012 17 781 24 954 28 549 31 616 30 835 29 187 37 736 34 943

2013 17 603 24 590 28 316 30 762 30 762 28 187 37 036 34 180

2014 18 541 26 084 29 683 32 334 32 990 28 922 39 474 35 395

2015 18 930 26 694 30 038 32 507 33 964 28 773 39 972 35 254

2016 19 130 27 398 30 381 32 546 34 861 28 889 40 097 34 858

2017 19 532 27 955 30 407 32 697 35 598 28 927 40 508 34 342

Tabulka č. 1: Počet vyplatených invalidných dôchodkov (vrátane invalidného dôchodku z mladosti) podľa krajov v rámci SR

Zdroj: vlastné spracovanie podľa ŠÚ SR
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Z dôvodu valorizácie v čase je však 

takmer nemožné porovnávať výšku 

invalidného dôchodku nad 70 % s výš-

kou invalidného dôchodku v mladosti.

Sociálne zabezpečenie vo vzťahu 

k zdravotne postihnutým 

v Českej republike

Príspevok na mobilitu

Predstavuje jednu z dávok poskyto-

vaných osobám so zdravotným po-

stihnutím v rámci Českej republiky za 

podmienok stanovených zákonom

č. 329/2011 Sb., o poskytovaní dávek 

osobám se zdravotním postižením. 

Nárok na túto peňažnú dávku vzniká 

každému občanovi, ktorý má viac ako 

1 rok, je držiteľom preukazu zdravotne 

ťažko postihnutej osoby alebo preuka-

zu zdravotne ťažko postihnutej osoby 

so sprievodcom a čestným vyhlásením 

preukáže, že sa mesačne prepravuje 

alebo je prepravovaný na určité miesta 

za úhradu. Aktuálne sa príspevok vy-

pláca mesačne vo výške 550 Kč.

Príspevok na zvláštnu pomôcku

Predstavuje ďalšiu dávku pre osoby 

so zdravotným postihnutím podľa zá-

kona 329/2011 Sb., pričom vyhláška 

č. 388/2011 špecifi kuje zoznam pomô-

cok, na kúpu ktorých môže byť tento 

príspevok poskytnutý. V uvedenom zo-

je možné zo zákona poskytnúť vtedy, 

ak ide o zdravotnícku pomôcku, ktorá 

je sčasti alebo plne hradená z verejné-

ho zdravotného poistenia. 

Pri výpočte výšky príspevku na zvlášt-

nu pomôcku sa spravidla vychádza 

z ceny pomôcky v jej základnom vyho-

tovení, pričom sa stanovuje takým spô-

sobom, aby sa žiadateľ spolupodieľal 

na kúpe najmenej 10 % podielom alebo 

sumou 1 000 Kč. Peňažný príspevok 

môže byť poskytnutý najviac vo výške 

350 000 Kč, s výnimkou príspevku na 

kúpu zvislej a šikmej zdvižnej plošiny, 

kde je možné poskytnúť príspevok 

v maximálnej výške 400 000 Kč. Výška 

príspevku, ktorý sa poskytuje s cieľom 

kúpy osobného motorového vozidla, 

sa určuje takto:

• ak je príjem žiadateľa nižší alebo 

 rovný osemnásobku sumy životného 

 minima (podľa zákona č. 110/2006), 

 potom je výška príspevku 

 200 000 Kč,

• ak priemerný mesačný príjem 

 žiadateľa prevyšuje osemnásobok, 

 ale zároveň je nižší alebo rovný 

 deväťnásobku životného minima, 

 predstavuje príspevok 180 000 Kč,

• ak je priemerný mesačný príjem 

 osoby alebo spoločne posudzovaných

 osôb nad hranicou deväťnásobku 

 životného minima, ale zároveň tento

 príjem nedosahuje hranicu 

 desaťnásobku, žiadateľovi vzniká 

 nárok na príspevok vo výške 

 160 000 Kč, 

• ak príjem presahuje desaťnásobok 

 životného minima, avšak je nižší 

 alebo rovný jedenásťnásobku 

 životného minima, výška príspevku 

 je 140 000 Kč, 

• v prípade, že príjem prevyšuje 

 jedenásťnásobok sumy životného 

 minima, ale pritom je nižší alebo 

 rovný sume dvanásťnásobku 

 životného minima, poskytne sa 

 príspevok vo výške 120 000 Kč,

zname sú pomôcky ďalej kategorizova-

né podľa toho, či je účelom poskytnu-

tia peňažného príspevku kompenzácia 

sociálnych dôsledkov ťažkého zdra-

votného postihnutia nosného alebo 

pohybového ústrojenstva (napríklad 

úprava motorového vozidla, úprava 

bytu, schodolez...), postihnutia zraku 

(napríklad kalkulačka s hlasovým vý-

stupom, zväčšovacie prístroje, vodiaci 

pes...) alebo ťažkého postihnutia slu-

chu (napríklad signalizácia bytového 

zvončeka alebo telefónneho prístroja, 

špeciálny softvér...). Nárok na jednot-

livé druhy zvláštnych pomôcok sa pre 

účely zákona č. 329/2011 posudzuje 

aj z hľadiska veku ťažko zdravotne po-

stihnutej osoby. Pokiaľ sa príspevok 

poskytuje s cieľom kúpy motorového 

vozidla, schodolezu, stropného zdví-

hacieho systému, zvislej alebo šikmej 

zdvižnej plošiny, schodiskovej sedačky 

alebo úpravy bytu, musí byť oprávne-

ná osoba staršia ako 3 roky. Ak sa prí-

spevok poskytuje s cieľom obstarania 

vodiaceho psa, musí byť osoba staršia 

ako 15 rokov. V ostatných prípadoch 

musí mať osoba s ťažkým zdravotným 

postihnutím viac ako 1 rok.  Ďalšou 

zákonnou podmienkou poskytnutia 

tohto príspevku je, aby bola osoba 

schopná využívať pomôcku a aby toto 

užívanie viedlo k zvýšeniu miery jej se-

bestačnosti. Tento druh príspevku nie 

Graf č. 2: Priemerná mesačná výška dôchodku podľa miery invalidity

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov Sociálnej poisťovne
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• ak je príjem osoby alebo spoločne 

 posudzovaných osôb vyšší než 

 dvanásťnásobok životného 

 minima, poskytne sa príspevok 

 vo výške 100 000 Kč. 

Príspevok na kúpu osobného moto-

rového vozidla sa môže podľa zákona 

329/2011 Sb., o poskytovaní dávek 

osobám se zdravotním postižením 

a změne souvisejících zákonů, poskyt-

núť opakovane po uplynutí 84 mesia-

cov. Pri ostatných druhoch peňažných 

príspevkov na zvláštnu pomôcku sa 

postupuje tak, aby súčet poskytnutých 

príspevkov za obdobie šesťdesiatich 

po sebe nasledujúcich mesiacov ne-

presiahol sumu 800 000 Kč a v prípade 

príspevku na kúpu zdvíhacej plošiny 

850 000 Kč.

Príspevok na starostlivosť

Tento druh príspevku je súčasťou 

tretieho piliera sociálneho systému 

a predstavuje dávku, ktorú pravidel-

ne, v mesačných intervaloch, vypláca 

klientovi či poskytovateľovi sociálnych 

služieb krajská pobočka úradu práce. 

2016. Príspěvek na mobilitu sa v roku 

2017 vyplácal 251 019 poberateľom, 

a teda medziročne vzrástol o 7 340 vy -

plácaných dávok. Jedine v prípade 

příspěvku na zvláštní pomůcku došlo 

k medziročnému poklesu vyplatených 

dávok, v roku 2017 bolo poskytnu-

tých 6 469 príspevkov, čo predstavuje 

o 698 vyplatených dávok menej ako 

v roku 2016.

Invalidný dôchodok v podmienkach 

Českej republiky

Podmienky na vznik nároku na výplatu 

dôchodku v prípade staroby (starobný 

dôchodok), invalidity (invalidný dô-

chodok) a smrti živiteľa (vdovský, vdo-

vecký a sirotský dôchodok) v Českej 

republike legislatívne upravuje zákon 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém po-

jištění (konkrétne § 38). Výplata inva-

lidného dôchodku sa realizuje rovnako 

na mesačnej báze a platná legislatíva 

rozlišuje: invalidný dôchodok I. stupňa 

(pokles schopnosti vykonávať zárob-

kovú činnosť v rozmedzí 35 až 49 %), 

invalidný dôchodok II. stupňa (pokles 

schopnosti vykonávať zárobkovú čin-

nosť o 50 až 69 %) a invalidný dôcho-

dok III. stupňa (pokles pracovných 

schopností poistenca o viac než 70 %). 

Do skupiny invalidného dôchodku 

III. stupňa zaraďujeme aj tzv. invalid-

ní důchod z mládí, ktorý prináleží zo 

zákona poistencom, ktorí trpia od na-

rodenia určitou formou ťažkého zdra-

votného postihnutia. 

Zákon č. 155/1995 rovnako určuje tr-

vanie poistenia, ktoré je nevyhnutné 

získať pre vznik nároku na výplatu in-

validného dôchodku, a to nasledujú-

cim spôsobom:

• poistencom mladším ako 20 rokov 

 postačuje, ak budú dôchodkovo 

 poistení menej ako 1 rok, 

• poistenci vekovej kategórie od 20 

 do 22 rokov musia byť dôchodkovo 

 poistení najmenej 1 rok,

Legislatívne príspevok upravuje zákon 

108/2006 Sb., o sociálních službách, 

a vyhláška č. 505/2006 Sb. Nárok na 

vyplácanie tejto sociálnej dávky majú 

zo zákona osoby staršie ako 1 rok, 

u ktorých nepriaznivý vývoj zdravotné-

ho stavu trvá alebo bude trvať najme-

nej 1 rok a zároveň ich obmedzuje pri 

výkone úkonov základných životných 

potrieb v oblastí mobility, orientácie, 

komunikácie, stravovania, obliekania 

a obúvania, telesnej hygieny, fyziolo-

gických potrieb, udržiavania osobných 

aktivít, starostlivosti o zdravie a o do-

mácnosť.

Vyhláška č. 391/2011 priniesla novú 

paradigmu posudzovania stupňa závis-

losti osôb so zdravotným postihnutím na 

základe úrovne zvládania úkonov uspo-

kojovania základných životných potrieb. 

Bližšiu charakteristiku aj mesačnú výšku 

príspevku uvádza tabuľka č. 2. 

Podľa údajov MPSV ČR príspěvek na 

péči poberalo v roku 2017 353 019 ob-

čanov s postihnutím, čo je o 7 058 vy-

plácaných príspevkov viac než v roku 

Osoby do 18 rokov
Výška príspevku

(mesiačne)
Osoby staršie ako 18 rokov

ľahká závislosť

(I. stupeň)

nezvláda 3 základné životné potreby 3 300 Kč

nezvláda 3 alebo 4 základné životné potreby 880 Kč

stredne ťažká 

závislosť

(II. stupeň)

nezvláda 4 alebo 5 základných životných potrieb 6 600 Kč

nezvláda 5 alebo 6 základných životných potrieb 4 400 Kč

ťažká závislosť

(III. stupeň)

nezvláda 6 alebo 7 základných životných potrieb 9 900 Kč

nezvláda 7 alebo 8 základných životných potrieb 8 800 Kč

úplná závislosť

(IV. stupeň)

nezvláda 8 alebo 9 základných životných potrieb
13 200 Kč

nezvláda 9 alebo 10 základných životných potrieb

Tabulka č. 2: Stupne závislosti ZŤP osôb a výška príspevku na starostlivosť

Pozn.: Príspevok sa môže mesačne zvýšiť až o sumu 2 000 Kč, pokiaľ sa poskytuje nezaopatrené-

mu dieťaťu a príjem spoločne posudzovaných osôb je nízky, rovnako aj v prípade, ak ide o dieťa 

vo veku 4 – 7 rokov, patriace do kategórie závislosti III. a IV. stupňa.

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
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• u poistencov od 22 do 24 rokov 

 sú potrebné aspoň 2 roky 

 dôchodkového poistenia,

• kategória poistencov vo veku od 

 24 do 26 rokov musí byť dôchodkovo

 poistená najmenej 3 roky,

• poistencom vo veku od 26 do 28 

 rokov sú na vznik nároku potrebné 

 aspoň 4 roky poistenia, 

• poistenci, ktorí sú starší ako 28 

 rokov, musia byť dôchodkovo

 poistení aspoň 5 rokov. 

Na trvanie dôchodkového poistenia 

sa rovnako ani v podmienkach Českej 

republiky neprihliada, ak sa poistenec 

stal invalidným v dôsledku ťažkého 

zdravotného postihnutia alebo pracov-

ného úrazu. 

Výška invalidného dôchodku závisí od 

výšky tzv. základnej a percentuálnej 

výmery. Základná výmera bola pre 

rok 2018 stanovená na sumu 2 700 Kč. 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, uvádza, že výška percen-

tuálnej výmery sa odvíja od trvania 

poistenia a stupňa invalidity, a to tak, 

že predstavuje 0,5 % výpočtového zá-

kladu mesačne pri invalidite 1. stupňa; 

0,75 % výpočtového základu mesačne 

pri invalidite 2. stupňa a 1,5 % výpočto-

vého základu mesačne v prípade inva-

lidity 3. stupňa.

me aj dôchodok z mladosti – tu totiž 

dochádzalo k medziročnej valorizácii 

v priemere 1 % tempom. Pri tomto 

stupni invalidného dôchodku však do-

šlo k najvýraznejšej valorizácii v porov-

naní s rokom 2011, ktorý sme si zvolili 

za východiskový, keďže jeho priemer-

ná mesačná výška bola v roku 2017 

o 6,5 % vyššia. 

Diskusia a záver

Z porovnania Slovenskej a Českej re-

publiky vyplýva, že v Českej republike 

absentuje príspevok, ktorý by dokázal 

skĺbiť starostlivosť o osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím a zamestna-

nie (príspevok na osobnú asistenciu 

v SR). Český příspěvek na péči môže 

slúžiť aj na úhradu osobnej asistencie, 

Analýzou priemernej mesačnej výšky 

invalidných dôchodkov v Českej re-

publike sa nám podarilo zistiť, že za 

nami sledované obdobie nedošlo v prí-

pade invalidného dôchodku 1. stupňa 

k jeho každoročnej valorizácii, ale, na-

opak, jeho výška každoročne klesala 

približne 1,6 % tempom a v porovnaní 

s východiskovým rokom 2011 klesla 

jeho výška v roku 2017 až o 2,1 %. Výš-

ka invalidného dôchodku 2. stupňa sa 

v priemere zvyšovala 0,4 % tempom 

z roka na rok a jeho výška sa v po-

rovnaní s rokom 2011 zvýšila o 2,6 %. 

Môžeme teda skonštatovať, že pri 

tomto druhu invalidného dôchodku 

dochádzalo k valorizácii (hoci nevý-

raznej). Iná situácia je pri invalidnom 

dôchodku 3. stupňa, kam zaraďuje-

Praha CZ–ST CZ-JC CZ–PL CZ–KA CZ–US CZ–LI CZ–KR CZ–PA CZ–VY CZ–JM CZ–OL CZ–ZL CZ–MO

2011 34 593 50 905 29 450 25 289 11 071 40 612 20 189 24 688 23 890 23 392 54 610 24 344 27 978 54 022

2012 33 889 49 923 28 917 25 365 11 148 41 302 19 941 23 939 23 415 23 084 54 143 23 856 27 371 52 216

2013 33 397 49 180 28 423 25 454 11 155 41 313 19 770 23 516 23 160 22 790 53 738 23 457 26 852 51 209

2014 32 946 48 557 27 802 25 424 11 132 41 133 19 362 23 128 22 879 22 468 53 481 23 195 26 424 50 367

2015 32 215 47 682 27 173 25 169 11 025 40 650 18 955 22 759 22 567 22 026 53 194 23 020 25 906 49 314

2016 32 782 47 889 27 031 25 438 11 025 41 450 18 904 22 691 22 846 22 214 53 953 23 523 25 796 50 246

2017 32 174 47 547 26 637 25 438 10 960 41 470 18 921 22 638 22 879 22 159 54 187 23 537 25 759 49 938

Tabulka č. 3: Počet príjemcov invalidných dôchodkov v rámci jednotlivých krajov ČR za obdobie rokov 2011 až 2017

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov Štatistickej ročenky z oblasti práce a sociálnych vecí v roku 2017

Graf č. 3: Priemerná mesačná výška invalidných dôchodkov v ČR v závislosti od stupňa invalidity

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov Českého štatistického úradu
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avšak tá je časovo neobmedzená a nie 

je platená od počtu odpracovaných 

hodín, ale pevnou paušálnou sumou, 

čo často vedie k výrazným rozdielom 

fi nančného ohodnotenia asistentov 

v ČR. Zároveň na Slovensku chýba 

obdoba příspěvku na péči, ktorý by 

mohol slúžiť na dofi nancovanie sumy 

hradenej klientom mesačne za posky-

tovanú starostlivosť v domovoch soci-

álnych služieb. Rozdielne je taktiež po-

sudzovanie stupňov závislosti fyzickej 

osoby od pomoci inej fyzickej osoby. 

Na Slovensku sa rozlišuje šesť stup-

ňov závislosti podľa počtu základných 

potrieb, ktoré fyzická osoba s ťažkým 

zdravotným postihnutím nie je schop-

ná vykonať bez pomoci inej fyzickej 

osoby, v ČR sa oproti tomu využíva 

len štvorstupňová stupnica. Rozdiely 

pozorujeme aj v prípade nároku na 

invalidný dôchodok a podmienok jeho 

získania. V ČR sa pokles schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť klasifi ku-

je trojstupňovo (invalidný dôchodok I., 

II. a III. stupňa) a v SR len dvojstup-

ňovo (pokles miery schopnosti výko-

nu zárobkovej činnosti od 41 do 70 % 

a nad 70 %). Trvanie dôchodkového 

poistenia potrebné na vznik nároku na 

invalidný dôchodok je v oboch kraji-

nách podobné, líši sa však u osôb nad 

34 rokov, keď ľudia nad touto vekovou 

hranicou musia na Slovensku splniť 

podmienku poistenia najmenej 8 ro-
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kov, pričom tento čas sa zvyšuje až na 

15 rokov pri veku nad 45 rokov. V ČR 

postačuje, ak sú osoby staršie ako 

28 rokov dôchodkovo poistené aspoň 

5 rokov.
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