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najma
Razítko

najma
Textové pole
Za první rok mého působení v resortu jsme udělali řadu kroků ke zprůhlednění hospodaření ministerstvem přímo řízených nemocnic. Dali jsme jasná pravidla problematice zpětných bonusů, které ročně dosahují několika miliard korun. Odmítli jsme také tolerovat netransparentní        zadávání veřejných zakázek. Motivujeme ředitele nemocnic k vyšší prosoutěženosti zakázek.Je zřejmé, že ve zdravotnictví nemůže být v rámci nákupů jediným kritériem cena. Důraz na nejnižší cenu může        v konečném důsledku znamenat zvýšení nákladů.            Hledejme proto nákladově efektivní řešení, kde je         odpovídající poměr ceny a kvality, resp. ceny a hodnoty pro pacienta, poskytovatele, systém v.z.p. Při dodržení zákona o veřejných zakázkách je nutné pamatovat na princip péče řádného hospodáře a usilovat o definici „hodnoty“ v rámci tendrů. (Zdroj: http://bit.ly/330zMmh, http://bit.ly/330A3pj)Adam VojtěchMinisterstvo zdravotnictví ČR



Co jsou
zdravotnické
technologie?
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Zdravotnické technologie jsou produkty, služby a řešení, které jsou využívány pro záchranu či zlepšení
lidských životů. Mají rozmanité formy a provázejí člověka v různých životních etapách, od diagnózy až k léčbě:

• Zdravotnické prostředky (ZP) jsou produkty, služby a řešení, která se využívají pro prevenci, diagnózu
monitoring a péči.

• In vitro diagnostika (IVD) jsou neinvazivní metody jako testy biologických vzorků (např. rozbor krve, moči 
nebo sekretu) pro bližší určení zdravotního stavu jedince.

• Digitální zdraví a péče, která odkazuje na nástroje a služby, které využívají informační a komunikační technologie
(ICT) pro zlepšení prevence, diagnózy, péče, monitoring a řízení zdraví a životního stylu.

Pro účely publikace používáme označení zdravotnické technologie pro tři výše zmíněné kategorie.



Existuje více než 500 000 zdravotnických technologií, které se využívají v nemocnicích, sociálních službách 
a domácí péči. Zdravotnické prostředky jsou rozmanité. Jedná se o výrobky z oblasti každodenní potřeby, jako 
jsou náplasti, latexové rukavice, testovací proužky nebo injekční stříkačky. Dále pak brýle, kolečková 
křesla, těhotenské testy nebo sluchadla.

Do kategorie zdravotnických technologií  řadíme i celotělové skenery, testy genových mutací, implantabilní
přístroje jako pacemakery a srdeční pumpy nebo implantáty kyčelních a kolenních kloubů.

Zdravotnické technologie poskytují hodnotu v různých formách. Prodlužují a zkvalitňují lidské životy. Lidé se
mohou rychleji vrátit a zapojit do běžného života.
Zdravotnické technologie zlepšují kvalitu péče, přispívají k efektivnímu hospodaření a udržitelnosti celého
systému zdravotnictví.
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Zdravotnické technologie jsou v Evropské unii přísně regulovány
zákony s cílem zajištění maximální bezpečnosti v průběhu celého životního cyklu výrobku. Během několika málo
let dojde na evropském trhu zdravotnických prostředků k významné změně legislativy.
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Klasifikace diagnostických zdravotnických prostředků in vitro

V současné době je oblast diagnostických zdravotnických prostředků in vitro (IVD) regulována směrnicí č. 98/79/

EC. Od 26. května 2022 bude plně použitelné nové nařízení č. 2017/746/EU. Do té doby si mohou dodavatelé 

zvolit, zda se budou řídit Směrnicí nebo Nařízením.

Klasifikace výrobků IVD je důležitá s ohledem na to, že stanovuje míru zapojení třetí strany (notifikované

osoby) v posuzování shody IVD, a to jak před uvedením na trh, tak po něm. Úroveň této kontroly je obvykle
závislá na rizicích spojených s chybnými výsledky zkoušky.

Podle Směrnice se IVD klasifikují do čtyř tříd dle následujícího seznamového přístupu:

Podle Nařízení se budou všechny IVD nově klasifikovat dle nového přístupu založeného na posouzení rizik, 

která prostředek představuje pro zdraví veřejnosti či jednotlivce v závislosti na chybných výsledcích zkoušky. 
Všechny IVD budou klasifikovány jako třída A, B, C nebo D, kdy D je nejvyšší riziková skupina.

Příloha II
Seznam B

(např. glukometry)

Prostředky pro 
sebetestování

(např. těhotenské 
testy)

OstatníPříloha II
Seznam A

(např. stanovování 
skupin - systém AB0)

najma
Textové pole
(např. klinické chemické analyzéry)
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Klasifikace zdravotnických prostředků

Oblast zdravotnických prostředků (ZP) je regulována směrnicemi č. 93/42/EC a 90/385/EEC. Od 26. května 

2020 bude plně použitelné nové nařízení č. 2017/745/EU. Do té doby si mohou výrobci vybrat, zda se 

budou řídit Směrnicemi nebo Nařízením.

Klasifikace zdravotnických prostředků (odhaduje se, že je jich více než 500 000) vyžaduje jak před, tak po uvedení
na trh splnění mnoha požadavků. S ohledem na rozmanitost produktů je úroveň kontroly třetí stranou
(notifikovanou osobou) před uvedením na trh závislé na dopadu, který může mít užití prostředku na lidské tělo.
Tatáž notifikovaná osoba je nadále zapojena i po uvedení prostředku na trh, z důvodu zajištění bezpečnosti  
a funkční způsobilosti zdravotnických prostředků.

Podle Směrnice se ZP klasifikují do čtyř tříd dle následujícího klasifikačního systému:
 

V rámci nového Nařízení byl přístup obsažený ve Směrnicích založený na posouzení rizik zachován, ačkoli byly
uvedeny některé změny/doplnění. Princip je tedy stejný: propojit třídu zdravotnických prostředků s potenciálním
rizikem, které představuje závada ve fungování pro zdraví veřejnosti a jednotlivce. Všechny ZP jsou klasifikovány
jako třída I, IIA, IIB nebo III, kdy III je nejvyšší riziková skupina.

Třída I

(např. jednoduché
bandáže či výrobky pro

péči o rány)

Třída IIa

(např. pumpy
injekční)

Třída IIb

(např.
anestetické

přístroje)

Třída III

(např. stenty)



Inovace
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Průmysl zdravotnických technologií je významným inovátorem. Díky intenzivnímu
výzkumu, spolupráci s lékaři i pacienty a nepřetržitému vývoji, přicházejí výrobkové inovace každých 18-24 

měsíců. Životní cyklus výrobku je krátký, a díky tomu mají pacienti i lékaři k dispozici nejmodernější technologie.

Řečí čísel: V roce 2017 bylo podáno více než 13 000 žádostí o patent u Evropské patentové kanceláře               
v oblasti zdravotnických technologií, což představuje 7,9 % z celkového počtu žádostí. Průmysl zdravotnických 
technologií se v oblasti inovací drží v Evropě stále na předním místě. 40 % žádostí o patent putovalo ze zemí EU 
(EU 28, Norsko, Švýcarsko). 60 %  z jiných zemí, z čehož největší množství žádostí z USA (37 %).

Jen pro srovnání, přibližně 6 300 žádostí o patent bylo odesláno od farmaceutických firem a shodně 6 300 žádostí
z oblasti biotechnologií. Za posledních 10 let se počet žádostí u Evropské patentové kanceláře v oblasti
zdravotnických technologií zdvojnásobil zatímco farmaceutický průmysl a průmysl biotechnologií stagnoval1.

POČET ŽÁDOSTÍ PODANÝCH                
U EVROPSKÉ PATENTOVÉ KANCELÁŘE
Z OBLASTI ZDRAVOTNICKÝCH
TECHNOLOGIÍ 2016

EU28, Norsko a Švýcarsko

Ostatní země

40 %

60 %



10 nejčastějších technických patentových žádostí. (ref. 1)

Počet podaných patentů u Evropské patentové 
kanceláře, 2017

ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ TECHNOLOGIE

ELECTRICKÉ STROJE, APARATURA, ENERGIE

DOPRAVA

MĚŘENÍ

ORGANICKÁ CHEMIE

LÉKY

13 090

11 694

11 174

10 402

8 217

7 999

6 462

6 330

6 278

5 548 JINÁ SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

BIOTECHNOLOGIE



Vývoj evropských patentových žádostí v technické oblasti, 2017
(ref. 1)
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Pracovníci



Evropský průmysl zdravotnických technologií zaměstnává více než
675 000 pracovníků. Německo patří k zemím, které zaměstnávají absolutně největší počet

pracovníků v tomto odvětví. Pokud nás zajímají země, kde pracuje největší počet lidí v sektoru zdravotnických
technologií v přepočtu na 10 000 obyvatel, pak se jedná o Irsko a Švýcarsko. Vysoká čísla počtu pracovníků
vypovídají o skutečnosti, že sektor zdravotnických technologií patří k významným hráčům evropské ekonomiky.

Pro srovnání - evropský farmaceutický průmysl zaměstnává více než 750 000 lidí2.

Evropu vykazujeme jako EU 28, Norsko a Švýcarsko.
16

Pracovníci

najma
Textové pole
pracovníků



Německo
Velká Británie

200 000100 000

Irsko 38 000

Francie

85 000

Švýcarsko

58 500

Španělsko Itálie    
24 000 76 000

Sedm zemí s nejvyšším počtem pracovníků v oblasti 
zdravotnických technologií, 2017 (ref. 3)



79 69 26 24 23 15 15 13 13 9 5 5 3

Počet pracovníků zaměstnaných v oblasti zdravotnických
technologií, přepočteno na 10 000 obyvatel, 2017 (ref. 3)
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27,000 medical 
technology

companies in Europe     
95 %
SMEs

V Evropě působí v oblasti zdravotnických technologií téměř    
27 000 firem. Většina z nich sídlí v Německu, Velké Británii, Itálii, Španělsku a Francii. Malé a středně 
velké společnosti (SMEs*) tvoří 95 % odvětví zdravotnických technologií, z čehož většinu představují 
zaměstnavatelé s méně než 50 zaměstnanci (tzv. malé a mikrofirmy)3.

*SMEs jsou definovány jako firmy, které mají méně než 250 pracovníků a jejich roční obrat nepřesahuje 50 milionů 
EUR (firmy malé velikosti jsou s počtem do 50 pracovníků a roční obrat nepřesahuje 10 milionů EUR).

najma
Textové pole
firem v Evropě
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roční výdaje         
v přepočtu na 
hlavu v Evropě

Na zdravotnictví v Evropě je vynakládáno
přibližně 10 % HDP. Z celkových výdajů na zdravotnictví,
tvoří výdaje na zdravotnické technologie přibližně 7,2 %, tj. méně než    
1 % HDP. Výdaje na zdravotnické technologie v evropských zemích se 
značně liší. Pohybují se od 5 do 10 % celkových výdajů na zdravotnictví4. 
Roční výdaje na zdravotnické technologie v přepočtu na hlavu a rok jsou 
213 € (vážený průměr).

10 %
HDP na

zdravotnictví

213



In vitro
diagnostika

Zdravotnické 
prostředky (včetně 
zobrazovací techniky)

6.5 %

7.2 %
Zdravotnické
technologie

Léky

15.9 %

0.7 %

Péče o pacienta 

76.9 %

Rozdělení celkových výdajů na zdravotní péči v Evropě, 2017
(ref. 5)
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Evropský
trh
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miliard eur

27 %
světového

trhu

Evropský průmysl zdravotnických technologií
je odhadován na 115 miliard € za rok 2017.
Na základě cen výrobců tvoří evropský trh 27 % z celkového světového trhu
zdravotnických technologií. Je to druhý největší trh zdravotnických
technologií, hned po USA (+/- 43 %)6.

2.
největší trh

po USA



27,4 %
Německo Francie Itálie  

15,0 %             11,0 % 10,2 %

6,0 % 4,1 %              3,9 %

2,5 %              2,4 % 14,7 %

2,7 %

Velká Británie

Španělsko               Nizozemsko  Švýcarsko  Belgie

Švédsko                  Rakousko                     Ostatní

Evropský trh zdravotnických prostředků dle zemí, na základě cen
výrobců, 2017 (ref. 6)

 



20,3 %             15,0 %             13,4 %               9,2 %

8,7 %               4,3 %              3,5 %

2,5 %               2,4 % 17,4 %

3,4 %

Itálie                       Francie

Polsko

Německo Španělsko

 Švýcarsko   Belgie

Nizozemsko Rakousko  Ostatní

Evropský trh diagnostiky in vitro dle zemí, 2017 (ref. 7)

Velká Británie



43 % 27 %               7 % 6 %

2 % 1 %                 1 % 13 %

Evropa                 Japonsko                   Čína

Kanada                  Brazílie Rusko                  Ostatní

USA

Světový trh zdravotnických prostředků dle regionu a cen výrobců,
2017 (ref. 6)



Zdroj: H
odnocení, Září 2018

Podíl na trhu v % v roce 2024

% Růst tržeb: CAGR 2017-24

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

2 %

0 %

+3,0 % +4,0 % +5,0 % +6,0 % +7,0 % +8,0 % +9,0 %

Zobrazovací 
technologie

Ortopedie

Aplikace léků

Zubní péče
                        Diabetologie

Endoscopie

Akutní a plastická 
chirurgie

Oftalmologie

Kardiologie

In vitro
diagnostika

(IVD)

Světový trh zdravotnických technologií dle segmentu  
a velikosti trhu, 2017-2024 (ref. 8)

Zdravotnické technologie nabízejí řešení pro různé oblasti zdravotní péče. Z mezinárodního pohledu jsou 
největší rostoucí kategorií diagnostika in vitro, kardiologie a zobrazovací technologie.



43% 27% 7% 6%

13%2% 1% 1%

Europe Japan China

Canada Brazil Russia Others

USA

5 %

10 %

15 %

- 5 %

0 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016         2017

Vývoj trhu zdravotnických prostředků v Evropě, na základě cen
výrobců, 2008-2017 (ref. 6)

Evropský trh zdravotnických prostředků rostl v průměru o 4,3 % ročně za posledních 10 let. Poptávka klesla až
vlivem ekonomické krize v roce 2009, což vedlo k meziročnímu růstu o 1 %. Trh se vrátil na původní hodnoty v roce
2010, ale opět poklesl v roce 2011. Obecně lze konstatovat, že od té doby trh meziročně roste v průměru o 2-5 %.



20.3% 15.0% 13.4% 9.2%

8.7% 4.3% 3.5%

2.5% 2.4% 17.4%

3.4%

FranceItaly

Poland

Others

Germany

UK

Spain

Switzerland Belgium

Netherlands Austria

1 %

0 %

- 1 %

4 %

3 %

2 %

5 %

- 4 %

- 3 %

- 2 %

2008 2009 2010 2011 2012 2015 2016 201720142013

Vývoj trhu diagnostiky in vitro v Evropě, 2008-2017 (ref. 7)

Evropský trh diagnostiky in vitro zpomaloval až do roku 2013, kdy se meziroční růst pohyboval 2-4%. V roce 2013
se evropský trh opět postupně nastartoval a meziroční růst se od roku 2017 pohybuje na hranici 1 %.



Obchod
v Evropě
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miliard

Přebytek evropského
obchodu 2017

Evropský průmysl zdravotnických prostředků má pozitivní obchodní
bilanci v hodnotě € 19,7 miliard (2017). Jen pro srovnání, USA má pozitivní obchodní
bilance v hodnotě 2 miliardy €. V porovnání s předešlými roky  zůstává evropský trh zdravotnických prostředků
stabilní. nejvýznamnější obchodní partneři jsou USA, Čína a Japonsko6.

*Sekce obchod neobsahuje údaje za diagnostiku in vitro v ukazatelích
označených zdravotnické technologie.



Kanada
2,0 %

Rusko
4,0 %

Indie
2,1 %

Austrálie
3,3 %

Čína
9,6 %

Japonsko
6,6 %

Turecko Jižní Korea
2,1 %

USA

40,7 % 2,3 %
Saudská Arábie

1,8 %

Export evropských zdravotnických prostředků, 2017 (ref. 6)



Malaysie
3,5 %

Austrálie
1,5 %

Kostarika
1,5 %

USA 52,6 % 
Mexiko             

5,1 %

Singapur
3,7 %

Izrael
1,5 % Čína

12,2 %

Japonsko
6,2 %

Jižní Korea
1,4 %

Import zdravotnických prostředků do Evropy, 2017 (ref. 6)



5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.0000

NĚMECKO 25 811 16 676

16 682
13 811

12 071
9 689

10 814
1 982

4 090
9 795

7 334
5 513

5 536
3 742

NIZOZEMSKO

BELGIE

IRSKO

   ŠVÝCARSKO

  FRANCIE  
6 984

VELKÁ BRITÁNIE

ITÁLIE

9 785

RAKOUSKO 1 909
1 930

1 441
1 595

1 053
974

1 785
905

1 506
4 031

  POLSKO 2 141
1 792

DÁNSKO 1 912
1 284

ŠVÉDSKO

ČESKÁ REP.

ŠPANĚLSKO

FINSKO

Export a import zdravotnických prostředků dle zemí (včetně
vnitřního trhu EU, v milionech eur), 2017 (ref. 6)
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-231

-20
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-525
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-659
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IRSKO
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LITVA

ESTONSKO

SLOVINSKO

RAKOUSKO

LITVA

BULHARSKO

ŠVÉDSKO

SLOVENSKO

RUMUNSKO

CHORVATSKO

ŘECKO

PORTUGALSKO

NORSKO

ITÁLIE

VELKÁ BRITÁNIE

ŠPANĚLSKO

FRANCIE

Obchodní bilance trhu zdravotnických prostředků (včetně
vnitřního trhu EU, v milionech eur), 2017 (ref. 6)



Reference
1 European Patent Office, MedTech Europe calculations. Medical technology as defined by World Intellectual

Property Organization (based on the WIPO IPC-Technology concordance as revised in August 2014). Eu-
ropean countries refer to EU + Norway, Switzerland. Patents are attributed by the country of residence of
the applicant.

2 EFPIA – The Pharmaceutical Industry in Figures. Key Data 2018. Europe refers to EU + Norway, Switzerland.

3 MedTech Europe calculation based on the data obtained from National Associations of 12 countries for the
latest year available. Europe refers to EU + Norway, Switzerland.

4 WHO Global Health expenditure Database, Eurostat, BMI Research, MedTech Europe calculations based on
the data obtained from National Associations of 15 countries for the latest year available.

5 BMI Research, WHO, Eurostat, EFPIA, EDMA, MedTech Europe calculations. Europe refers to EU + Norway,
Switzerland.

6 BMI Research, MedTech Europe calculations. Manufacturer prices. Medical technology excluding in–vitro
diagnostics.

7 MedTech Europe - European IVD Market Statistics Report 2017.

8 Worldwide Medtech Sales by EvaluateMedTech® Device Area: Top 15 Categories & Total Market (2017 -
2024) - http://info.evaluategroup.com/WPMT2018-CS.html
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MedTech Europe zastupuje společnos�, které vyvíjejí, navrhují, vyrábějí a dodávají zdravotnické
technologie a technologie používané při diagnos�ce.
MedTech Europe usiluje o zlepšení přístupu pacientů i odborníků k moderním, inova�vním
a spolehlivým zdravotnickým technologiím. Asociace usiluje o legislativu, která umožní uspokojit

rostoucí požadavky pacientů a zdravotníků. Objasňuje hodnotu, kterou technologie přináší.

Více informací naleznete na www.medtecheurope.org.

MedTech Europe je evropská asociace sdružující výrobce 

a distributory širokého portfolia zdravotnických technologií.



 We represent

Czech. We represent

diagnostics and medical devices manufacturers operating in Europe.

Zájmové sdružení CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, dlouhodobě
přispívá ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice. CzechMed sdružuje 30 členů, což
představuje 30 % českého trhu zdravotnických prostředků. Cílem je postupné zvyšování povědomí
o nejmodernějších zdravotnických prostředcích u odborné i laické veřejnos�. CzechMed je členem
MedTech Europe a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V CzechMed funguje 6 pracovních skupin – ambulance, nemocnice, prostředí a etika, regulátory, inovace,
talent. Dlouhodobě usilujeme o změnu vnímání problematiky veřejných zakázek v souvislosti s kvalitou.

Poskytujeme službu předběžné tržní konzultace a věnujeme se implementaci úhradové novely                       

a dodržování etického kodexu.

Bližší informace naleznete na www.czechmed.cz.

30
členů

 > 5 000
zaměstnanců

 > 500 000
zdravotnických 

prostředků

 CZK 6,5 mld.
vykazovaný obrat 

členských firem

Dvacet let posouváme české zdravotnictví kupředu






