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Auditoři EU budou prověřovat přeshraniční zdravotní péči 
Evropský účetní dvůr provádí v současnosti audit systému přeshraniční zdravotní péče v EU. Auditoři 
budou zkoumat, jak Evropská komise monitoruje a podporuje zavádění legislativy EU týkající se přístupu 
k přeshraniční zdravotní péči a jakých výsledků bylo dosud pro pacienty v této oblasti dosaženo, a budou 
také posuzovat účinnost rámce financování EU a financovaných opatření. Audit se zaměří i na odvětví 
elektronického zdravotnictví, kde se pro zlepšení zdravotní péče a zdraví občanů využívají informační 
technologie. Pro ty, kteří mají o tuto problematiku zájem, dnes zveřejnili auditoři podkladový dokument 
o systému přeshraniční zdravotní péče v EU.  

Důležitým cílem zdravotní politiky EU je zajistit právo pacientů na přístup k bezpečné a vysoce kvalitní 
zdravotní péči – a to včetně přeshraniční péče v rámci EU – a právo na náhradu výdajů za takovouto 
zdravotní péči. Je to rovněž jedna ze zásad vnitřního trhu EU.  

„Ačkoli je většině pacientů v EU poskytována zdravotní péče v jejich zemích, v některých situacích může být 
nejpřístupnější či nejvhodnější péče k dispozici v jiném členském státě,“ uvedl Janusz Wojciechowski, člen 
Evropského účetního dvora odpovědný za tento audit. „To nastoluje komplexní otázky jak pro pacienty, 
tak pro zdravotnické systémy a zdravotnické pracovníky.”  

Zdravotnické systémy v Evropě jsou z důvodu stárnoucí populace a rostoucích rozpočtových omezení, ke 
kterým došlo v posledním desetiletí, pod tlakem. V roce 2016 představovaly osoby ve věku 65 a více let 
19,2 % populace EU, což je ve srovnání se stavem před deseti lety nárůst o 2,4 %. Vzhledem k těmto 
demografickým změnám se očekává, že se zmíněný podíl bude v příštích letech dál zvyšovat. To může na 
úrovni celé EU dál prohloubit nerovnosti v oblasti zdraví.  

Součástí auditu budou návštěvy v Dánsku, Švédsku, Nizozemsku, Itálii a Litvě. Předpokládá se, že zpráva 
bude zveřejněna v první polovině roku 2019. 

Poznámky pro redaktory 

Financování přeshraniční zdravotní péče v EU je zajištěno hlavně z druhého (2008–2013) a třetího (2014–
2020) programu v oblasti zdraví, u nichž průměrné roční výdaje na oblast zdravotní péče představují 64 
milionů EUR. Z programu v oblasti zdraví jsou podporovány „činnosti vyžadované právními předpisy Unie 
v oblasti […] přeshraniční zdravotní péče nebo přispívající k provádění těchto předpisů“. Mezi typy 
spolufinancovaných opatření patří projekty spolupráce na úrovni EU, opatření prováděná společně 
zdravotnickými orgány členských států, opatření související s fungováním nevládních organizací a 
spolupráce s mezinárodními organizacemi. 
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Předchozí zpráva Evropského účetního dvora týkající se této oblasti – zvláštní zpráva č. 28/2016 „Zvládání 
vážných přeshraničních zdravotních hrozeb v EU: byla přijata důležitá opatření, ale je třeba učinit více“ – 
byla zveřejněna v prosinci 2016. 

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních podkladového dokumentu přijatého 
Evropským účetním dvorem. Plné znění tohoto dokumentu je k dispozici na internetové stránce 
eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx

