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Abstract 

 

In many developed countries, health care is now the cause of difficult economic, managerial and 

even political problems. In the Czech Republic, where fundamental changes in the health care 

system were absolutely necessary and long overdue, this situation was further complicated by the 

process of economic transformation and privatization, in which many changes occurred 

simultaneously.  

 

One of the major concerns of our health care transformation is the amendment of the short-

comings of our health care system within the confines of our economy. The needs of the 

population are a result of the existing health status, which is not satisfactory.  

 

The basic trends of health care transformation were fully justified. But many changes in the 

economic environment, and the haste to change the existing situation might be the cause of some 

transformation being introduced without a sound conceptual framework.  

 

The introduction a new health care insurance system was a positive act but owing to the factors 

mentioned above, this system has many imperfections and weaknesses that could have been 

avoided. In particualar, the introduction of fee-for-service as the exclusive system of payments by 

the GHIO to health care units is inadequate in many ways. This motivates the health facilities to 

increase volume of services without regarding the quality.  

 

It was evident that it was necessary to discontinue the state ownership of health care 

establishments; it seems questionable, however, that methods of privatization commonly used in 

industry and business should also be the most suitable for health care organizations. It is difficult 

to understand why the type of non-profit organizations has not been applied here and why, up to 

now, no legal founding for such an organization has yet been prepared.  
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Hospitals form a very important part of the health care system. They are faced with many serious 

problems, since changing the form of state ownership in the Czech Republic seems to be much 

more difficult than in the small scale health care units.  

 

Structural changes in medical staff do not present a sound basis for further privatization steps. 

This process improved neither the economy of these facilities nor the efficiency of the Czech 

Republic's health care system. 

 

 

Abstrakt 

 

Zdravotnictví nyní představuje obtížný ekonomický, manažerský i politický problém v mnoha 

ekonomiky vyspělých zemích. U nás, i když základní změny ve zdravotnictví byly již delší dobu 

zcela nezbytné, je tato situace komplikována tím, že současně probíhá transformace ekonomiky a 

proces privatizace. Velmi mnoho změn se odehrává současně. Jedním z vážným problémů je jak 

zajistit správný vztah mezi prokázanými potřebami a možnostmi ekonomiky. Potřeby 

obyvatelstva vyplývají z jeho zdravotního stavu, který není uspokojivý.  

 

Základní trend prováděné transformace zdravotnictví považujeme za zcela oprávněný. Snaha 

provést některé změny co nejrychleji a to za situace, kdy v ekonomickém prostředí probíhá řada 

změn, vedla k tomu, že některé transformační kroky nebyly ve zdravotnictví dostatečně 

koncepčně připraveny.  

 

To, že byl zaveden nový systém zdravotního pojištění bylo samo o sobě pozitivní. Zavedený 

systém má však řadu nedostatků, jichž jsme se mohli vyvarovat. Zejména zavedení platby za 

výkony jako výlučného systému úhrady od pojišťoven pro zdravotnická zařízení je z řady 

hledisek nevhodné. Motivuj zdravotnická zařízení k tomu, aby zvyšovala objem poskytovaných 

služeb bez dostatečného ohledu na kvalitu.  

 

Je zřejmé, že bylo i ve zdravotnictví nutné přistoupit k privatizaci zdravotnických zařízení. Je 

však problematické, zda privatizační metody, jež se obecně používají v průmyslu a obchodu, jsou 

ty nejvhodnější i pro privatizaci zdravotnictví. Je nepochopitelné, proč se zde nevyužívá též 

formy neziskové organizace, a proč nebyly dosud pro tento organizační útvar připraveny 

dostatečné legální základy. 

 

Důležitou část zdravotnického systému tvoří nemocnice. Ty dnes čelí mnoha vážným problémům 

a jejich privatizace bude mnohem obtížnější než privatizace malých zdravotnických zařízení. 

Probíhající změny ve struktuře pracovníků ve zdravotnictví nevytvářejí dobrý základ pro další 

privatizační kroky. Tyto změny ani nezlepšují ekonomiku těchto zařízení, ani nezvyšují jeho 

výkonnost. 

 


