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Anotace
Tento příspěvek představuje dílčí průběžný výstup z řešení víceletého výzkumného projektu
Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj ve Slovenské republice a v České
republice zpracovávaný na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a Vysoké školy
ekonomie a managementu v Bratislavě. Část výzkumu, zaměřená na zdravotní politiku a analýzu
jejího vlivu na regionální rozvoj, bude prováděna formou komparace mezi Slovenskou a Českou
republiku.
V prvním roce výzkumu byly prozkoumány tyto oblasti – (1) strategie krajů, pokud jde personální
zabezpečení pracovníků krajských úřadů odborů, do nichž spadá zdravotnictví a (2) potenciální
rozpory mezi zdravotní politikou vlády a krajskou zdravotní politikou skrze analýzu politického
složení krajských zastupitelstev a vlády.
Pro následující, navazující, fázi výzkumu byly stanoveny tyto cíle: (1) identifikovat rozsah aktivit
krajů, pokud jde o koncepční činnost v oblasti zdravotní politiky, a současně porovnat tyto
odlišnosti se statistickými údaji o úrovni zdravotního stavu v krajích a (2) na příkladu poplatků za
zdravotní péči demonstrovat problém autonomních pravomocí krajů, jejich vztahu k vládě
a regionálních diferenciací.
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Annotation
The paper presents partial results of the multiannual research project “Impact of selected public
policies on the regional development – comparison of the Slovak Republic and Czech Republic. The
aims of this paper are following: (1) Identify the extent of regions’ conceptual activities and
compare results with health status indicators and (2) Demonstrate the problem of regions
competencies, differences and relations with the cabinet on the case of regulatory fees. The paper
presents results for the Czech Republic.
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