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Abstract 

 

The health care system is the only sphere traditionally dominated by the state that went through 

radical reform after the political changes at the end of 1989. The new health care system is 

strongly orientated towards the private provision of health care and is striving to introduce a 

sense of personal responsibility in individuals for the status of their health. It is possible to 

conclude that this fact is explicable by the strong support and active co-operation of health care 

providers in the preparation and realization of health care reform.  

 

The new system suffers from the common problem of all health care systems--the difficulty of 

controlling increases in costs. The reform of the health care system contributed to cost increases 

by imposing an additional administrative cost for the creation of a system of health insurance 

companies, by technical mistakes in the system of price regulation, and by introducing a pure fee-

for-service reimbursement system in combination with an amateur fee-for-service Price List.  

 

Nevertheless the new system is compatible with the new market orientation of the whole 

economy and did not distort the accessibility or quality of health care. In future, the Czech health 

care system will most likely follow the path on which it has embarked during the last three years. 

It will concentrate on improvements in the structure of health insurance and price regulation, and 

on introducing cost-combating modifications of the fee-for-service system. 

 

 

Abstrakt 

 

Systém zdravotní péče je jedinou státem tradičně dominovanou sférou, která prošla po 

politických změnách na konci roku 1989 radikální reformou. Nový systém zdravotní péče je silně 

orientován směrem k zajišťování zdravotní péče prostřednictvím institucí, které jsou v 

soukromém vlastnictví. Tento systém usiluje o vyvolání pocitu osobní zodpovědnosti obyvatel za 
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jejich zdravotní stav. Tuto skutečnost lze vysvětlit silnou zainteresovaností provozovatelů 

zdravotní péče v období přípravy i realizace reformy.  

 

Nový systém trpí typickým neduhem moderních zdravotních systémů - nekontrolovatelným 

růstem nákladů. K růstu nákladů přispěla reforma zejména vyvoláním dalších administrativních 

nákladů v průběhu budování systému zdravotních pojišťoven, technickými chybami v systému 

regulace cen a zavedením čistého systému plateb provozovatelům za vykonané služby v 

kombinaci s amatérsky sestaveným číselníkem výkonů.  

 

Nicméně nový systém je kompatibilní s tržní orientací celého nového ekonomického systému, 

nenarušil kvalitu ani přístupnost poskytované zdravotní péče. Lze předpokládat, že se další vývoj 

zdravotního systému bude ubírat cestou, na kterou nastoupil v uplynulých 3 letech. Bude se 

soustředit na vylepšení struktury zdravotního pojištění a cenové regulace a o zavedení úprav a 

doplnění systému plateb za výkony tak, aby byli účastníci systému nuceni snižovat, respektive 

nezvyšovat náklady. 

 


