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Systém zdravotní péče v ČR považují ředitelé nemocnic i zdravotních pojišťoven dlouhodobě za 
velmi kvalitní – vyplývá to z pravidelného výzkumu společností HealthCare Institute a Ipsos. Přesto 
jsou patrné zvyšující se obavy, ředitelé nemocnic se letos ve větší míře obávají zhoršení kvality a 
zejména dostupnosti zdravotní péče.   
 
Organizace HealthCare Institute ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos realizovala v květnu již 
čtvrtý ročník speciálního výzkumu mezi řediteli 8 zdravotních pojišťoven a téměř 160 nemocnic v ČR. 
Letošního výzkumu se zúčastnilo celkem 74 ředitelů nemocnic a 5 ředitelů zdravotních pojišťoven. 
Otázky směřovaly k vnímání stávající situace v několika oblastech: kvalita a dostupnost zdravotní péče, 
lidské zdroje, finance, hodnocení nemocnic a koncepce zdravotnického systému jako celku.  
 
I přes obavy ze zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče vidí ředitelé určité možnosti v jejich 
zlepšení. V otázce zlepšení kvality je vidí srovnatelně ředitelé nemocnic i pojišťoven, v otázce zlepšení 
dostupnosti vidí tyto možnosti spíše ředitelé nemocnic, pojišťovny tento názor v takové míře nesdílí. 
 
„Důvěra v kvalitu zdravotního systému v ČR je evidentní a můžeme říci, že i dlouhodobá. Pozitivním 
zjištěním je, že jak ředitelé nemocnic, tak představitelé zdravotních pojišťoven preferují zavedení 
hlubších tržních principů do zdravotního systému. To přináší mimo jiné větší možnosti participace 
pacientů, možnost připojištění, rozlišení standardní vs. nadstandardní péče, a tím i větší možnost 
konkurence zdravotních pojišťoven“, dodává k výzkumu Michal Kudernatsch, Executive Director Ipsos 
Healthcare.  
 
V otázce financování jsou patrné názorové rozdíly mezi nemocnicemi a pojišťovnami. Naprostá 
většina (92 %) ředitelů nemocnic považuje dosavadní úhrady pojišťoven za nedostatečné, navíc 
očekávají letos a v příštím roce v této oblasti spíše negativní trend, v lepším případě stagnaci. Naproti 
tomu jsou všichni ředitelé pojišťoven přesvědčeni, že úhrady jsou dostatečné, letos a v příštím 
očekávají jejich stagnaci (60 %), někteří (40 %) dokonce jejich růst. 
 
Příjmy zdravotních pojišťoven sledují vývoj ekonomiky ČR, která bude do konce roku 2012 vykazovat 
stagnaci, resp. mírný pokles. „Příjmy zdravotního systému mají výrazně procyklický charakter a i na nich 
se projeví dopady krize. V současné době chybí zdroje nejen státní pokladně, ale celé ekonomice. 
Prostor pro zvyšování zdravotního pojištění je minimální, současný stav financování zdravotnictví je 
proto dlouhodobě neudržitelný. Systém financování je proto nutné otevřít privátním zdrojům“, říká Jan 
Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky. 
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Na čem se obě strany, tedy ředitelé nemocnic i ředitelé pojišťoven, shodují, je skutečnost, že české 
nemocnice v průměru hospodaří málo efektivně – myslí si to 100 % ředitelů pojišťoven a polovina 
ředitelů nemocnic. Téměř dvě třetiny (65 %) ředitelů nemocnic vidí dokonce potřebu zavést opatření 
vedoucí k zefektivnění přímo v nemocnici, kterou sami řídí.  
 
Problém je však v odlišnosti některých názorů pojišťoven a nemocnic na konkrétní opatření, která 
mají vést k zefektivnění. Obě strany shodně vnímají potřebu vyšší efektivity práce, v dalších opatřeních 
vedoucích k zefektivnění se ale jejich názory rozcházejí. „Ředitelé nemocnic si uvědomují rezervy uvnitř 
svých organizací, nejčastěji uvádějí vzájemnou komunikaci personálu, komunikaci směrem 
k pacientům, vnímají také rezervy v oblasti zlepšení mzdových podmínek. Ředitelé zdravotních 
pojišťoven vidí zase velký potenciál v nemocnicích při snižování fixních nákladů, úspor výdajů na léky a 
zdravotnické prostředky a také v restrukturalizaci skladby lůžek“, komentuje Daniel Vavřina, předseda 
HealthCare Institute. 
  
S potřebou zlepšit komunikaci směrem k pacientům souvisí i dodržování právních předpisů ve vztahu 
k nim. V této otázce se názory ředitelů nemocnic liší. Zatímco 45 % ředitelů vnímá dodržování takových 
právních předpisů ve své nemocnici jako problém, 52 % v tom problém nevidí. 
 
Podle informací ředitelů pojišťoven je v současnosti zhruba 45 % zdravotní péče vykazováno 
prostřednictvím DRG, ředitelé nemocnic odhadují tento podíl dokonce na 60 %, což je výrazně více než 
v roce 2011, kdy ředitelé shodně mluvili o zhruba 1/3 objemu zdravotní péče vykazovaném DRG. 
V této oblasti jsou však mezi nemocnicemi zatím značné individuální rozdíly. Většina ředitelů nemocnic 
(65 %) však považuje tento systém za více vyhovující v porovnání s paušálním systémem. 
 
Z výzkumu dále vyplývá, že v oblasti lidských zdrojů pokračuje již několik let pozitivní trend. I nadále 
klesá podíl ředitelů, kteří vidí ve své nemocnici fluktuaci zaměstnanců jako problém, v kategorii 
lékařů je to letos 36 %, zatímco v roce 2010 to bylo 53 % ředitelů nemocnic. Rovněž se snižuje podíl 
ředitelů, kteří pociťují nedostatek zdravotnického personálu. Přesto více než polovina (57 %) ředitelů 
nemocnic cítí nedostatek lékařů ve své nemocnici a 60 % ředitelů vnímá jejich přesčasy jako problém. 
Tato situace se zdaleka netýká zdravotních sester, kde pouze 17 % ředitelů nemocnic má nedostatek 
zdravotních sester a 12 % vnímá jejich přesčasy jako problém ve své nemocnici. 
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PROFILY: 
Informace o Ipsos 
Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění včetně poradenské 
činnosti. Síť Ipsos má za sebou 20 let činnosti, je jednou z největších světových výzkumných sítí 
v oblasti výzkumu trhu. Ipsos se v r. 2009 stal největší agenturou výzkumu trhu a veřejného mínění 
v ČR z hlediska dosaženého obratu. Ipsos Healthcare je specializovanou divizí na výzkumy ve 
zdravotnictví a na farmaceutickém trhu.  
 
Více na www.ipsos.cz. 

 
Informace o HealthCare Institute 
HealthCare Institute je nezisková organizace, která napomáhá postupně zvyšovat kvalitu poskytované 
péče o pacienty v nemocnicích. Proto se snažíme diskutovat s managementem a zřizovateli nemocnic 
o nasazování nových manažerských přístupů, obvyklých v západní EU a USA. 
Mezinárodní odborná konference „Efektivní nemocnice 2012“ se bude konat opět krátce před 
vánočními svátky od 27.-28.11.2012 v Hotelu Clarion v Praze – Vysočanech. 
  
Více na: www.hc-institute.org. 
 
Informace o KB 
Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje 
klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 803 
zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,6 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 
398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 699 bankomatů. Jeden z kanálů 
přímého bankovnictví využívá 1,1 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale. 
 
Více na: www.kb.cz. 
 
 
Kontakty: 
Daniel Vavřina 
předseda 
HealthCare Institute 
e-mail: d.vavrina@hc-institute.org 
tel: +420 608 878 400,  
www.hc-institute.org 
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Divize Ipsos Healthcare  
Národní 6, 110 000 Praha 1 
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