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Abstrakt  

Cílem diplomové práce je hledání řešení dlouhodobé udržitelnosti financování 

zdravotnictví České republiky s ohledem na budoucí demografický vývoj české 

populace a vývoj dalších faktorů ovlivňujících příjmy nebo výdaje zdravotního 

systému. Po úvodu druhá kapitola popisuje vývoj a stávající stav fungování českého 

zdravotnictví. Třetí kapitola se zabývá historickým vývojem příjmů a výdajů na 

zdravotní péči v České republice a jejich mezinárodní srovnání. Kapitola čtyři 

identifikuje hlavní motivy pro budoucí změnu financování českého zdravotnictví. 

Kapitola pět předkládá inspirativní vzory fungování financování zdravotní péče 

z Nizozemí, Švýcarska a Německa. Kapitola šest popisuje základní aspekty, výhody a 

nevýhody zavedení nominálního pojistného do českého systému zdravotního 

pojištění. V sedmé kapitole je shrnut postup zavedení nominálního pojistného a 

výsledky modelace budoucích příjmů z reformovaného zdravotního pojištění pro rok 

zavedení změn – 2015.  

 Základním výstupem modelace je fakt, že zavedení nominálního 

pojistného ve výši 725 Kč měsíčně na osobu dokáže do českého zdravotnictví přinést 

dodatečných 31 505 mld. Kč i přes nahrazení státního pojistného finančními 

kompenzacemi pro nízkopříjmové nebo nevýdělečné obyvatele republiky. Ačkoliv 

celkové predikované příjmy ze zdravotního pojištění nepokryjí 100% 

předpokládaných výdajů na zdravotní péči (deficit 21 651 mld. Kč), jsou v závěru 

práce nastíněny možnosti, jak do budoucích let příjmy zdravotnictví zvýšit zapojením 

dalších finančních zdrojů. 
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Abstract  

The aim of diploma thesis is searching for solution of long-term sustainability 

for health care financing in Czech Republic with respect to future demographic 

development of Czech population and with respect to development of other factors 

influencing income and expenditure of health care system. After introduction there is 

the second chapter that describes evolution and current state of Czech health care 

system. The third chapter deals with historical progress of income and expenses on 

health care in Czech Republic and adds an international comparison. The chapter four 

identifies main motives for future change of Czech health system financing. The 

chapter five shows inspiring examples how health care financing works in 

Netherlands, Switzerland and Germany. The sixth chapter describes basic aspects, 

advantages and disadvantages of introducing nominal premium to Czech health 

insurance system. In chapter seven there is a summary of process of introducing 

nominal premium and results of model of future income from reformed health 

insurance for year of nominal premium introduction – 2015.  

 The basic outcome of model is fact that nominal premium introduced 

in amount of 725 CZK per month per person can bring additional finance to health 

care system in amount of 31 505 bil. CZK in despite of replacing state paid insurance 

by financial compensations for low-income and non-working population. Although 

the predicted income from health insurance does not cover 100% of assumed 

expenditures for health care (deficit in amount of 21 651 bil. CZK), in conclusion 

there are suggested options how to increase health care system income in next future 

years by using other financial sources.  
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Dlouhodobá udržitelnost financování zdravotnictví v České republice  1 

1 Úvod  

Vyvážené a udržitelné financování zdravotního systému je výzva pro každou 

vládu naší republiky, obzvláště v momentě, kdy existují predikce vývoje skladby 

obyvatelstva na budoucích 50 let. Tyto predikce ukazují silný nárůst počtu obyvatel     

v neproduktivním důchodovém věku. Financování zdravotnictví se může dostat do 

problémů ve chvíli, kdy při stagnujících příjmech budou růst zdravotní výdaje 

spojené s větší poptávkou po zdravotní péči ze strany seniorů, nebo v případě sice 

stagnujících výdajů ale doprovázených snižujícím se objemem zdrojů určených na 

jejich financování. Nejhorším případem by byla kombinace klesajících příjmů a 

rostoucích výdajů. Je ale známo, že výdaje vždy kopírují příjmy, tedy že část 

poptávky po zdravotní péči nebude uspokojena, když na její pokrytí nebudou 

dostačovat finanční prostředky. Proto se tato práce bude zaměřovat přednostně na 

příjmovou stránku českého zdravotnictví, protože ta bude populačním stárnutím 

zasažena zcela jistě a její vývoj bude zároveň určovat maximální strop pro výdaje na 

poskytovanou péči. 

 

 Cílem práce je ukázat možnosti zavedení systémových změn, které by 

dokázaly podpořit dlouhodobou solventnost českého zdravotnictví, pomohly přinést 

do hospodaření zdravotních pojišťoven více příjmů, tlačily na zvýšení efektivnosti 

nakládání s těmi to zdroji a více zainteresovaly občany České republiky na kvalitě 

poskytované péče a na její ceně. 

 

 Základní inspirace ke změnám vychází ze vzorů fungujících v zahraniční. Pro 

účely této práce byly pro inspiraci vybrány tři země, které v nějaké formě využívají 

nominální pojistné nezávislé na výši příjmů pojištěnců. Inspirujícími případy jsou 

Nizozemí, Švýcarsko a Německo. Zavedení nominálního pojistného je i ta primární 

změna, jejíž modelací se tato práce bude zabývat. Kýženým výsledkem bude výše 

ideálního měsíčního pojistného modelovaného pro rok zavedení změn. Vedle výše 

ideálního pojistného bude důležitým aspektem modelace i potřeba finančně podpořit 

nízkopříjmové a nevýdělečné skupiny obyvatel tak, aby zavedení fixního 

nominálního pojištění bylo lidsky pochopitelné a politicky přijatelné a průchodné. 

 

 

 



Dlouhodobá udržitelnost financování zdravotnictví v České republice  2 

2 Systém zdravotnictví v České 
republice 

Současný systém zdravotnictví dostal své základy v počátcích devadesátých 

let 20. století v průběhu formování samostatné České republiky. Od té doby prošel 

nemálo změnami jak v procesu financování, tak ve vztazích mezi organizacemi 

tvořící celý systém navzájem a taktéž i ve vztahu vůči pacientům. Systém českého 

zdravotnictví se vyznačuje poměrně nízkými výdaji na zdravotní péči v poměru k 

západním evropským zemím, navíc s mírně klesající tendencí. Příspěvky do systému 

jsou povinné a odvádějí se ve formě veřejného zdravotního pojištění placeného 

v procentech z výdělku ekonomicky aktivních obyvatel a ve formě státem placeného 

pojistného za tzv. státní pojištěnce (děti, mladistvé, nezaměstnané atd.). Privátní 

výdaje hrají jen zanedbatelnou roli. Obyvatelé republiky se díky povinnému systému 

těší ve své podstatě univerzálnímu krytí zdravotní péče. V některých zdravotnických 

oblastech dosahuje český systém nadprůměrných výsledků (např. dětská úmrtnost je 

v ČR jedna z nejnižších na světě) v jiných oblastech zase pokulhává za průměry 

jiných států (např. úmrtí na onemocnění dýchacích cest nebo zhoubnými nádory) 

(Bryndová, a další, 2009, stránky 8 - 11). I přes některé negativní stavy českého 

zdraví se předpokládaná doba dožití v ČR kontinuálně zvyšuje. 

2.1. Vývoj systému zdravotnictví 

Dnešní systém zdravotnictví má na území České republiky kořeny sahající do 

doby Rakouska – Uherka a první centralizovaná organizace zdravotnictví byla 

prováděna již za vlády Marie Terezie a následně jejího syna Josefa II v 18. století 

(Eim, 2008, str. 18). V roce 1888 bylo zavedeno povinné nemocenské a zdravotní 

pojištění podle Bismarckova německého vzoru pro dělníky. Tento systém postavený 

na solidaritě obyvatel odvádějících platby do systému v závislosti na své mzdě a 

čerpajících zdravotní služby podle potřeby byl dále vylepšován i za dob první 

republiky v 20. století.  

 

Po roce 1918 bylo povinné nemocenské a zdravotní pojištění rozšířeno na 

rodinné příslušníky dělníků a postupně na všechny vydělávající osoby. Tehdy 

existovalo v Československu zhruba 300 zdravotních pojišťoven a jedna Ústřední 

sociální pojišťovna, která stmelovala sociální pojištění do jedné organizace. Tehdejší 

výše zdravotního pojištění dosahovala 6% ze mzdy, kdy polovinu platil zaměstnanec 



Dlouhodobá udržitelnost financování zdravotnictví v České republice  3 

a polovinu zaměstnavatel. V roce 1925 byli do nemocenského a zdravotního pojištění 

zahrnuti i státní zaměstnanci a do roku 1938 byla pojištěna více než polovina 

obyvatelstva (Bryndová, a další, 2009, str. 15), (Eim, 2008, stránky 19 - 20). 

 

Po druhé světové válce padlo území dnešní České republiky pod správu 

Sovětského svazu a vládla zde Komunistická strana a její ideologie. V roce 1948 byl 

systém sociálního a nemocenského pojištění sjednocen do jediného povinného 

systému v čele s Ústřední národní pojišťovnou. Výše pojistného se zvýšila na 6,8% 

mzdy a platil ho celé zaměstnavatel (Bryndová, a další, 2009, str. 16). Všechna 

zdravotnická zařízení kromě soukromé ambulantní péče byla zestátněna. 

 

Na přelomu let 1951 a 1952 byl přijat ze Sovětského svazu tzv. Semaškův 

model zdravotnictví. Stát převzal zodpovědnost za zdraví svého obyvatelstva, byl 

zrušen povinný systém zdravotního pojištění a úhrada zdravotní péče byla plně 

financována z všeobecných daní skrz státní rozpočet a lékařská péče byla 

poskytována bez přímé finanční spoluúčasti pacienta, tedy z jeho pohledu zadarmo. 

Veškeré zdravotnické služby byly centralizovány do krajských a okresních ústavů 

národní péče. Ve svých počátcích v 50. a na začátku 60. let si systém vedl dobře a i 

zdravotní stav obyvatel se zlepšoval, přesto od 60. do 80. let postihla systém 

stagnace, klesala efektivita poskytované péče i financování, a tím trpělo i zdraví 

občanů (Bryndová, a další, 2009, str. 16), (Eim, 2008, stránky 21 - 22).  

 

Po roce 1989 byl systém zavedený pod vlivem Sovětského svazu opět 

přeměněn a jeho vývoj byl veden zpět k dobře fungujícímu vzoru z první republiky. 

Financování zdravotnictví se vrátilo k všeobecnému zdravotnímu pojištění 

placenému částečně zaměstnancem a zaměstnavatelem, jež je distribuováno mezi 

zdravotní pojišťovny. Při transformaci systému se cílem stalo naplnění následujících 

principů: 

- „stát bude garantovat adekvátní zdravotní péči všem občanům,  

- zdravotní péče bude poskytována v konkurenčním prostředí, 

- občan bude mít právo svobodné volby lékaře a zdravotnického zařízení,  

- monopolní postavení státního zdravotnictví bude odstraněno, zdravotní 

péče pro veřejnost bude poskytována bez ohledu na typ vlastnictví 

zdravotnického zařízení (státní, obecní, církevní, privátní), 

- základním prvkem veřejného zdravotnictví bude samostatné zdravotnické 

zařízení s vlastní právní subjektivitou,  

- těžištěm léčebné péče bude péče ambulantní (zejména primární),  
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- zdravotnictví bude financováno z více zdrojů (státní rozpočet, zdravotní 

pojištění, prostředky obcí, podniků, obyvatel, atd.), 

- nedílnou součástí systému zdravotní péče bude povinné zdravotní 

pojištění.“ 

(Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2010, str. 28) 

 

Na počátku 90. let bylo přijato několik zákonů, které formovaly vznikající 

systém – zákon o všeobecném zdravotním pojištění a o Všeobecné zdravotní 

pojišťovně. Pro dosažení konkurenčního prostředí byl přijat zákon o rezortních, 

oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. V 90. letech existovalo 

celkem 27 zdravotních pojišťoven. Bez valné kontroly ze strany státu z nich většina 

ale zanikla krachem nebo byla sloučena s finančně úspěšnějšími (Ústav 

zdravotnických informací a statistiky ČR, 2010, str. 29). V té době byly postupně 

zrušeny krajské a okresní ústavy národního zdraví a většina zdravotnických zařízení 

byla plně zprivatizována (např. ambulantní sféra, farmaceutický průmysl, lékárny, 

lázně) (Bryndová, a další, 2009, str. 17). Od 90. let platíme zdravotní pojištění ve 

výši 13,5%, což je více než dvojnásobek původních odvodů před sovětskou érou. 

 

V průběhu 90. let se dramaticky měnily i způsoby úhrad zdravotních 

pojišťoven vůči poskytovatelům zdravotní péče. V prvních letech byla využívána 

výkonová platba za zdravotní služby (hodnocené bodovým systémem), což bylo 

hojně zneužíváno k dosažení co největšího úhrnu proplacených úkonů (bodů). Proto 

byl roku 1997 systém úhrad změněn na kapitační platby za pacienta pro praktické 

lékaře a zálohové platby pro nemocnice a lůžkovou péči. (Ústav zdravotnických 

informací a statistiky ČR, 2010, str. 29). Výkonové platby zůstaly platné pro 

ambulantní péči ale omezené rozpočtem na léky a limitem na plně proplácené služby 

(Bryndová, a další, 2009, str. 17).  

 

Na počátku 21. století proběhlo několik dalších změn. V roce 2003 bylo 

vlastnictví asi poloviny nemocnic převedeno ze státu na nově vzniklé kraje. Navíc 

většina z nich byla převedena na akciové společnosti, jejichž jediným vlastníkem je 

daný kraj. V letech 2005 a 2006 byl vytvořen nový systém přerozdělování vybraného 

pojistného mezi zdravotní pojišťovny pro lepší kopírování skladby pojištěnců 

rozdělenými prostředky. V roce 2008 byly zavedeny regulační poplatky jako přímá 

finanční spoluúčast pacienta na zdravotní péči placené při návštěvě lékaře, za pobyt 

v nemocnici, za předpis léků, či ambulantní ošetření (Bryndová, a další, 2009, str. 

18). 
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2.2. Současný stav systému zdravotnictví ČR 

2.2.1. Organizační struktura 

 Hlavní organizační složky a jejich základní vzájemné vztahy jsou znázorněny 

na následujícím schématu. 

 

Graf 1: Organizační struktura zdravotnictví ČR 

 

Zdroj: (Bryndová, a další, 2009, str. 14), vlastní jazyková úprava 

Nejvyšší instituce 

 Nejvyšším orgánem ustanovujícím právní rámec českého zdravotnictví je 

Parlament přijímající zákony navrhované a vypracované ve spolupráci 

s Ministerstvem zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví reguluje, dohlíží na 

vzdělávání nových zdravotníků a doktorů, dojednává platební mechanismy, úhradové 

vyhlášky a stanovuje seznamy proplácených úkonů a služeb. Společně 

s Ministerstvem financí vykonává dohled nad zdravotními pojišťovnami. Dohled nad 
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poskytovateli zdravotní péče a případně výkon přímého vlastnictví zdravotnických 

zařízení vykonávají regionální autority – krajské úřady.  

Zdravotní pojišťovny 

Zdravotní péči proplácejí zdravotní pojišťovny, které fungují jako samostatné 

společnosti financované z příspěvků povinného zdravotního pojištění, které do nich 

přitékají přímo od pojištěnců a ke kterým doplňuje Ministerstvo financí státní 

pojistné placené za ekonomicky neaktivní obyvatelstvo z všeobecných daní. 

Zdravotních pojišťoven aktuálně v systému funguje 71.  Zdravotní pojišťovny 

uzavírají kontrakty s poskytovateli zdravotní péče. Mají zakázáno vybírat si 

pojištěnce podle věku, pohlaví nebo zdravotního stavu a tím pojištěnce diskriminovat 

ve výběru pojišťovny. Skladba pojištěnců dané pojišťovny je reflektována 

v přerozdělování finančních prostředků z pojistného a od Ministerstva financí. 

Největší pojišťovnou je od svého vzniku v roce 1992 Všeobecná zdravotní 

pojišťovna České republiky (dále jen „VZP“, nebo „VZP ČR“) jak množstvím 

obyvatel u ní pojištěných tak i množstvím financí přes ni protékajících. VZP aktuálně 

pokrývá 60% registrovaných pojištěnců (Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 2012, 

stránky 4,5). Navíc požívá určitých privilegií daných jejím zakládajícím zákonem, 

například, kdo se sám nepojistil, je pojištěn u VZP ČR (Eim, 2008, str. 26). Některé 

pojišťovny jsou ryze soukromého charakteru, jiné jsou například zřizované některými 

ministerstvy. 

Vládní instituce a veřejné zdraví 

K vládě podřízeným institucím započítáváme zdravotní ústavy, hygienické 

stanice a ústav pro kontrolu léčiv.  

 

O blaho veřejného zdraví se mimo jiné starají Ministerstvu financí podřízené 

instituce jako zdravotní ústavy (státní a krajské) a hygienické stanice. Státní zdravotní 

ústav funguje jako vědecký ústav, jehož výzkum, sledování a součinnost při vytváření 

zákonů pomáhá k předcházení a kontrole nemocnosti občanů (Státní zdravotní ústav, 

2013). K této činnosti navíc vytváří posudky a doplňuje metodologii v oblasti 

                                                 

1 Seznam zdravotních pojišťoven: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Vojenská zdravotní 

pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zam. Bank, poj. a 

stav., Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Revírmí 

bratrská pokladna (bližší info na URL: http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravotni-

pojistovny_945_839_1.html)  

http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravotni-pojistovny_945_839_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravotni-pojistovny_945_839_1.html
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bezpečnosti různých produktů denní potřeby (kosmetika, potravinové doplňky atd.) 

(Bryndová, a další, 2009, str. 77). 

 

Krajské zdravotní ústavy, které se zabývají převážně vědou a výzkumem a na 

komerční bázi poskytují komplexní laboratorní služby a zdravotnické služby 

zaměřené například na očkování nebo testování a poradnu pro HIV/AIDS (Český 

informační server, 2013). 

 

Krajské hygienické stanice se zabývají širokým spektrem oblastí ovlivňujících 

veřejné zdraví od obecné a komunální hygieny, přes hygienu výživy, předmětů běžné 

potřeby, práce a dětí, až po epidemiologii včetně sledování nových případů 

infekčních onemocnění a spolupráce na zabránění jejich šíření (Krajská hygienická 

stanice Středočeského kraje, 2013). 

 

Do skupiny institucí pečujících o veřejné zdraví a zasahujících do fungování 

českého zdravotnického systém spadá již zmíněný Státní ústav pro kontrolu léčiv 

(dále jen „SÚKL“). SÚKL je také podřízen Ministerstvu zdravotnictví. Jeho úkolem 

je udílet registrace novým lékům, dohlíží na klinické testování léčiv, zajišťuje 

používání pouze bezpečných a funkčních zdravotnických prostředků a techniky, 

kontroluje dodržování distribuční praxe léčiv a nakládání s lidskými tkáněmi a 

buňkami. Důležitou roli hraje jako stanovitel maximálních cen léčiv a výše a 

podmínek jejich úhrad. Tyto parametry se stanovují v rámci správního řízení, kterého 

se vedle SÚKL účastní zdravotní pojišťovny a držitel registrace léčiva (Wikipedia, 

2013). 

Poskytovatelé zdravotní péče 

Některé ze zdravotnických zařízení jsou přímo podřízená Ministerstvu 

zdravotnictví (fakultní nemocnice, specializované ústavy), ve kterých probíhá výuka 

zdravotnického personálu a výzkum, nebo Ministerstvu obrany (vojenské nemocnice, 

zdravotní zařízení vězeňské služby), které poskytují péči především zaměstnancům 

rezortu a vězňům, ale v některých případech bývají otevřené i pro širokou veřejnost. 

Další zařízení jsou po administrativní reformě spravovány kraji. Buď je kraj 

majoritním, nebo jediným akcionářem zařízení, která byla převedena na akciové 

společnosti, nebo jsou zařízení organizována jako příspěvkové organizace. Ostatní 

poskytovatelé fungují v soukromém sektoru.  
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Celkový počet fungujících poskytovatelů je aktuálně těsně pod hranicí 28 500 

zařízení. Největší počet zařízení spadá do ambulantní sféry, z čehož nejvíce je 

ordinací primární péče. Druhá nejpočetnější skupina jsou lékárenská zařízení.  

Ve všech níže uvedených zařízeních pracuje přes 46 000 lékařů a přes 107 000 

zdravotnických pracovníků s odbornou způsobilostí (nelékaři).  

 

Počty zdravotnického lékařského personálu se v průběhu vývoje českého 

zdravotnictví vice než zdvojnásobily, viz Tabulka 2. V ambulantní péči se za 

sledované období počty lékařů skoro ztrojnásobily, zatímco v lůžkové péči dosahuje 

dnešní počet lékařů dvojnásobku počtu z roku 1970. Množství lékařského personálu 

se zmenšil pouze v zařízeních pro ochranu veřejného zdraví, za to ale skoro 

pětinásobně oproti výchozímu sledovanému roku. Pro mezinárodní srovnání jsou 

podstatné údaje o počtu lékařů na určitý počet obyvatel vyjadřující svým způsobem 

dostupnost lékařské péče. Podle Kardexu za rok 2011 je počet lékařů na 10 000 

obyvatel 44,2, podle segmentů 9,9 nemocničního lékaře (lůžkové části) a 31,5 

ambulantního lékaře na 10 000 obyvatel (Ústav zdravotnických informací a statistiky 

ČR, 2012, str. 58). 

 

Další parametrem vypovídajícím o skladbě zdravotnických poskytovatelů je 

počet lůžek k dispozici pro pacienty.  Celkový počet lůžek stagnuje zhruba od roku 

2000. Přesto v různých segmentech lůžkové péče můžeme pozorovat různé trendy. Z 

Tabulky 3 je patrné, že v lůžkových odděleních nemocnic od konce 90. let počet 

postelí systematicky klesá a je i nadále snižován. Na druhé straně počet lůžek v 

lázeňské péči od konce 90. let postupně roste. Tyto opačné trendy jsou 

kompenzovány stagnací potažmo pomalým poklesem počtu lůžek v odborných 

ústavech.  

Stejně jako u lékařů je pro srovnání se zahraničím klíčový poměr lůžek na 

počet obyvatel republiky. Pro nemocniční lůžka připadá 57,4 postelí na 10 000 

obyvatel. Pro odborné ústavy 20,6 a pro lázeňskou péči 25,5 na 10 000 obyvatel 

(Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2012, str. 54). Tady je zřetelné, že 

přestože jedině nemocniční lůžka jsou na počtech snižována, pořád jejich dvakrát 

více na 10 000 obyvatel než u ostatních lůžkových zařízení. 
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Tabulka 1: Celkový počet zařízení zdravotní péče v ČR v roce 2011 

 

Zdroj: Zdravotnictví ČR 2011 ve statistických údajích, ÚZIS, dostupný na 

http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/kardexy 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/kardexy


Dlouhodobá udržitelnost financování zdravotnictví v České republice  10 

Tabulka 2: Vývoj počtu lékařů*) 

 

*)  Od 1996 bez zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů, od 1997 za zdravotnictví 

celkem. 

Zdroj: Zdravotnictví ČR 2011 ve statistických údajích, ÚZIS, dostupný na 

http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/kardexy 

 

Tabulka 3: Vývoj počtu lůžek*) 

 

*)  včetně novorozeneckých, od 1996 bez zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů, od 

1997 za zdravotnictví celkem. 

Zdroj: Zdravotnictví ČR 2011 ve statistických údajích, ÚZIS, dostupný na 

http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/kardexy 

 

Další ukazatelem vývoje v poskytování zdravotnické péče a v tomto případě i 

zefektivnění poskytovaných služeb s ohledem na spotřebované finance je vývoj 

obsazenosti lůžek a průměrná doba pobytu pacienta na lůžkovém oddělení, viz 

Tabulka 4. Podle hodnot využití postelí ve dnech je v lůžkové péči ještě další prostor 

http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/kardexy
http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/kardexy
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pro zefektivnění, protože obsazenost v tomto smyslu se za sledované období snižuje. 

Snížená obsazenost lůžek však následuje právě trend snižování průměrné doby 

pacienta strávené na lůžkovém oddělení, která od 70. let klesla v podstatě o 5 dní. 

Současné rušení některých lůžek (nemocničních) systematicky vyrovnává tuto 

bilanci, jinak by při stejném poklesu v ošetřované době byla obsazenost lůžek ještě 

menší. To vše i přesto, že počet hospitalizovaných pacientů od počátku 21. století 

spíše stagnuje. 

 

Tabulka 4: Využití lůžkového fondu nemocnic*) 

 

Zdroj: Zdravotnictví ČR 2011 ve statistických údajích, ÚZIS, dostupný na 

http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/kardexy 

 

Dalším faktem ukazujícím na další možnost zefektivnění systému 

poskytování péče je rozdílná obsazenost a ošetřovací doba pro různě velká lůžková 

oddělení. Stav v roce 2011 byl takový, že nejmenší oddělení (do 99 lůžek) měla 

nejvyšší obsazenost v daném roce (necelých 80% kalendářního roku), ale jejich 

průměrná doba ošetřování byla nevyšší (cca 15 dní). Ve prospěch větších lůžkových 

oddělní a zařízení hraje fakt, že jejich průměrná doba ošetřování klesá na10 dní a 

méně, ale na druhou stranu jejich výtěžnost lůžek je na tom hůře než u malých 

zařízení (obsazenost 70 – 75% roku) (Ústav zdravotnických informací a statistiky 

ČR, 2012, str. 55).  

 

Efektivita poskytovatelské sítě ani organizační struktury českého 

zdravotnického systém ale není předmětem této diplomové práce, tudíž se jí nebudu 

vice zabývat. Organizační strukturu budu v dalším textu používat jen pro vysvětlení 

vazeb a vztahů jednotlivých orgánů systému zainteresovaných do toků finančních 

prostředků. 

http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/kardexy
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2.3. Systém financování zdravotnictví ČR  

Základní schéma znázorňující toky financí v českém zdravotnickém systému 

je zachyceno na Grafu 2. 

Graf 2: Systém financování zdravotnictví v ČR 

 

Zdroj: (Bryndová, a další, 2009, str. 28), vlastní jazyková úprava 

 

Jak je naznačeno v úvodu a v průběhu textu, tato diplomová práce se primárně 

zaměřuje na příjmovou stránku financování zdravotnictví, potažmo na budoucí vývoj 

výdajové stránky, který bude iniciovat potřebu větších příjmů. S ohledem na 

znázorněný systém financování českého zdravotnictví je patrné, že budoucím 

vývojem skladby obyvatelstva bude největší měrou zasažen centrální redistribuční 

účet, do kterého směřuje veškeré vybrané zdravotní pojištění. Toky dotací a investic 

v systému plynoucích z všeobecného zdanění budou samozřejmě na své příjmové 
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stránce zasaženy taky. Dopad na přímé poskytovatele zdravotních služeb bude mít 

tato změna pouze na nemocnice, do kterých tyto finance proudí. S ohledem na cíl této 

práce se nebudu tokem těchto obecních, krajských a vládních dotací dále zabývat. 

2.3.1. Příjmy zdravotnického systému 

Veřejné zdravotní pojištění 

Český zdravotní systém poskytuje virtuálně univerzální krytí léčebných 

výdajů všem obyvatelům republiky, kteří splní jednu ze dvou podmínek stanovených 

v zákoně č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Pojištěny jsou osoby, které: 

1) mají trvalý pobyt na území České republiky, nebo 

2) nemají trvalý pobyt na území ČR, ale jsou zaměstnanci zaměstnavatele, 

který má má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. 

Stát se účastníkem veřejného zdravotního pojištění může osoba narozením osobě 

s trvalým pobytem, osoba bez trvalého pobytu získáním tohoto pobytu nebo získáním 

zaměstnání. Pojištění zaniká opačnými skutečnostmi (Konečná, 2009, str. 26). 

 

Za každou osobu účastnící se veřejného zdravotního pojištění musí být 

placeno pojistné. Plátcem pojištění je zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně 

činná, stát nebo přímo pojištěnec. Procentní výměra pojistného je pro všechny shodná 

a jedná se o 13,5% z vyměřovacího základu. 

 

Zaměstnanci 

Za zaměstnance odvádí pojištění zaměstnavatel. Platbu částky ve výši 13,5% 

z vyměřovacího základu rozděluje na 4,5% odváděných na vrub zaměstnance a 9% 

odváděných na vrub firmy. Vyměřovacím základem je souhrn příjmů ze závislé 

činnosti a funkčních požitků v peněžitém i nepeněžitém plnění, které firma poskytla 

zaměstnanci v jeho prospěch. Za zaměstnání s povinností odvádět zdravotní pojištění 

se považuje i pracovní vztah na základě dohody o provedení práce, pokud pracovník 

dosáhne v kalendářním měsíci mzdy ve výši minimálně 10 001 Kč, nebo na základě 

dohody o pracovní činnosti, pokud pracovník v kalendářním měsíci přesáhl mzdu 

2 500 Kč. Maximální vyměřovací základ je stanoven jako sedmdesáti dvounásobek 

průměrné mzdy. V rámci rozpočtových opatření vlády ČR byl maximální vyměřovací 

základ zrušen pro období let 2013 až 2015 (VZP ČR, 2013). 
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Fyzické osoby podnikatelé  

Osoba samostatně výdělečně činná odvádí 13,5% z 50% svých příjmů 

z podnikání po odečtení výdajů (paušálních nebo vedených daňovou evidencí). Výše 

zdravotního pojištění se stanovuje z příjmů předešlého kalendářního roku a je zpětně 

revidován podle přehledu o příjmech a výdajích, která má OSVČ povinnosti dodat 

zdravotní pojišťovně nejpozději měsíc po podání daňového přiznání finančnímu 

úřadu. V případě vyšších příjmů za daný rok, než ze kterých byla stanovena výměra 

zálohy, vznikne podnikateli nedoplatek, v obráceném případě přeplatek. Maximální 

vyměřovací základ je stanoven stejný jako pro zaměstnance a opět platí, že pro roky 

2013 až 2015 je maximální limit zrušen. U OSVČ platí i minimální vyměřovací 

základ a z něj vycházející minimální záloha pojištění. Pro rok 2014 je min. roční 

základ ve výši 155 652 Kč a minimální měsíční záloha stanovená na 1 752 Kč (VZP 

ČR, 2013). Minimální měsíční vyměřovací základ je stanoven jako 50% průměrné 

mzdy v národním hospodářství (aktuálně 25 942 Kč). Vývoj výše minimální zálohy a 

vyměřovacího základu je zachycen v Tabulce 5. 

 

Tabulka 5: Vývoj minimálních plateb na zdravotní pojištění OSVČ 

Období  Měsíční vyměřovací základ Měsíční záloha 

1.1.1993 – 31.12.1995  2 200 Kč 297 Kč 

1.1.1996 – 31.12.1997  2 500 Kč 338 Kč 

1.1.1998 – 31.12.1998  2 650 Kč 358 Kč 

1.1.1999 – 30.6.1999  3 250 Kč 439 Kč 

1.7.1999 – 31.12.1999  3 600 Kč 486 Kč 

1.1.2000 – 30.6.2000  4 000 Kč 540 Kč 

1.7.2000 – 31.12.2000  4 500 Kč 608 Kč 

1.1.2001 – 31.12.2001  5 000 Kč 675 Kč 

1.1.2002 – 31.12.2002  5 700 Kč 770 Kč 

1.1.2003 – 31.12.2003  6 200 Kč 837 Kč 

1.1.2004 – 31.12.2004  7 929 Kč 1 071 Kč 

1.1.2005 – 31.12.2005  8 460 Kč 1 143 Kč 

1.1.2006 – 31.3.2006  9 017,50 Kč 1 218 Kč 

1.4.2006 – 31.12.2006  9 417 Kč 1 272 Kč 

1.1.2007 – 31.12.2007  10 069,50 Kč 1 360 Kč 

1.1.2008 – 31.12.2008  10 780 Kč 1 456 Kč 

1.1.2009 - 31.12.2009  11 777,50 Kč 1 590 Kč 

1.1.2010 - 31.12.2010  11 854,50 Kč 1 601 Kč 

1.1.2011 - 31.12.2011  12 370 Kč 1 670 Kč 

1.1.2012 - 31.12.2012  12 568,50 Kč 1 697 Kč 

1. 1. 2013 - 31.12.2013  12 942 Kč 1 748 Kč 

od 1. 1. 2014  12 971 Kč 1 752 Kč 

Zdroj: VZP ČR, dostupné na www.vzp.cz 

http://www.vzp.cz/
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Státní pojištěnci 

 Za určitou skupinu ekonomicky neaktivních obyvatel ČR účastnících se 

veřejného zdravotního pojištění platí pojištění stát. Tzv. státní pojištěnci jsou 

definováni v §7 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Patří mezi ně: 

1) nezaopatřené děti do věku 26 let, pokud se  

a. „soustavně připravuje na budoucí povolání 

b. nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou 

činnost pro nemoc 

c. je neschopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

vykonávat soustavnou výdělečnou činnost“ (VZP ČR, 2013) 

2) poživatelé důchodů starobního, invalidního, vdoveckého nebo vdovského a 

sirotčího 

3) ženy na mateřské dovolené 

4) příjemci rodičovského příspěvku 

5) nezaměstnaní evidovaní na úřadu práce 

6) osoby pobírající dávku v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, 

pokud nejsou ekonomicky aktivní a nespadají do žádné z předchozích 

kategorií 

7) osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni, II, III nebo IV 

8) osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby v II., III. nebo IV. stupni a o 

děti mladší 10 let závislé na péči ve stupni I. 

9) osoby konající službu v ozbrojených silách a osoby povolané k vojenskému 

cvičení, kromě vojáků z povolání 

10) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence nebo ve 

vazbě  

11) mladiství ve školských zařízeních pro ústavní a ochrannou výchovu 

12) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou činnost 

13) osoby celodenně a osobně pečující o jedno dítě do 7 let věku nebo dvě děti do 

15 let věku 

14) příjemci nemocenských dávek, kteří nejsou OSVČ nebo za ně neplatí pojistné 

zaměstnavatel ani stát 

15) osoby ve II. invalidním stupni nebo které dosáhli důchodového věku, ale 

nesplňují další podmínky pro udělení důchodu (např. odpracovaná doba) 

16) příjemci jednoho druhu penze vyplácené z doplňkového penzijního spoření do 

doby dosažení důchodového věku, pokud jsou splněny podmínky uvedené 

v zákoně 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření 

17) cizinci s uděleným pobytem za účelem dočasné ochran y a žadatelé o azyl a 

jeho dítě narozené na území, a cizinec, jemuž bylo vydáno vízum k pobytu 
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nad 90 dní pro účel strpění pobytu a jeho dítě narozené na území, pokud není 

ekonomicky aktivní 

 

Aktuální výše měsíčného pojistného placeného státem za výše definované státní 

pojištěnce je částka 787 Kč vycházející z vyměřovacího základu 5829 Kč. Stát hradí 

pojistné ze státního rozpočtu, přesněji skrz Ministerstvo financí na jednotný 

přerozdělovací účet z všeobecných daní. Ohledně zvýšení pojistného placeného 

státem se se jednalo již na půdy vlády ČR a v Parlamentu, bylo schváleno jeho 

navýšení již od roku 2014. Schválená částka budoucího státního pojistného je 845 Kč 

na jednoho pojištěnce měsíčně (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014), (Magazín 

České noviny, 2014). Původní vývoj výše státního pojistného je shrnut v Tabulce 6 

(VZP ČR, 2013). 

 

Tabulka 6: Vývoj výše pojistného za státní pojištěnce 

Období 
Měsíční 

vyměřovací základ 
Měsíční 
pojistné 

1.1.1993 – 31.12.1993 1 694 Kč 229 Kč 

1.1.1994 – 31.12.1995 1 430 Kč 194 Kč 

1.1.1996 – 30.06.1996 1 625 Kč 220 Kč 

1.7.1996 – 31.12.1997 2 000 Kč 270 Kč 

1.1.1998 – 30.06.1998 2 120 Kč 287 Kč 

1.7.1998 – 30.6. 2001 2 900 Kč 392 Kč 

1.7.2001 – 31.12.2002 3 250 Kč 439 Kč 

1.1.2003 – 31.12.2003 3 458 Kč 467 Kč 

1.1.2004 – 31.12.2004 3 520 Kč 476 Kč 

1.1.2005 – 31.12.2005 3 556 Kč 481 Kč 

1.1.2006 – 31.1.2006 3 798 Kč 513 Kč 

1.2.2006 – 31.3.2006 4 144 Kč 560 Kč 

1.4.2006 – 31.12.2006 4 709 Kč 636 Kč 

1.1.2007 – 31.12.2007 5 035 Kč 680 Kč 

1.1.2008 – 31.12.2009 5 013 Kč 677 Kč 

1. 1. 2010 - 31.10.2013 5 355 Kč 723 Kč 

Od 1.11.2013 5 829 Kč 787 Kč 

Zdroj: VZP ČR, dostupné na www.vzp.cz 

 

Samoplátci 

Samoplátce zdravotního pojištění je osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). 

OBZP je taková osoba, která nesplňuje podmínky pro zařazení mezi zaměstnance, 

není osobou samostatně výdělečně činnou a není ani státním pojištěncem. Mezi 

takové osoby patří například: 
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1) žena v domácnosti (nepečující o děti podle podmínek pro státního pojištěnce) 

2) student starší 26 let, nebo takový, který studuje na škole, která není 

Ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání 

3) osoba s příjmy, které nepodléhají zdanění nebo spadají jen do příjmů podle §8 

– z kapitálového majetku, §9 - z pronájmu, §10 – ostatní příjmy podle zákona 

o daních z příjmů 

4) student, který po ukončení studia ihned (po prázdninách) nenastoupí do 

zaměstnání nebo nezačne podnikat 

5) nezaměstnaný, který není veden v evidenci úřadu práce atd.  

Osoby bez zdanitelných příjmů mají povinnosti odvádět pojistné ve výši 13,5% 

z minimální mzdy. Aktuální částka placená OBZP platná od roku 2013 je 1 148 Kč 

měsíčně vycházející z minimální mzdy 8 500 Kč. Vývoj hodnoty pojistného 

samoplátců je ukázán v Tabulce 7 (VZP ČR, 2013). 

 

Tabulka 7: Vývoj výše pojistného pro OBZP 

Období 
Minimální 
mzda 

Měsíční 
pojistné 

1.1.1993 – 31.12.1995 2 200 Kč 297 Kč 

1.1.1996 – 31.12.1997 2 500 Kč 338 Kč 

1.1.1998 – 31.12.1998 2 650 Kč 358 Kč 

1.1.1999 – 30.6.1999 3 250 Kč 439 Kč 

1.7.1999 – 31.12.1999 3 600 Kč 486 Kč 

1.1.2000 – 30.6.2000 4 000 Kč 540 Kč 

1.7.2000 – 31.12.2000 4 500 Kč 608 Kč 

1.1.2001 – 31.12.2001 5 000 Kč 675 Kč 

1.1.2002 – 31.12.2002 5 700 Kč 770 Kč 

1.1.2003 – 31.12.2003 6 200 Kč 837 Kč 

1.1.2004 – 31.12.2004 6 700 Kč 905 Kč 

1.1.2005 – 31.12.2005 7 185 Kč 970 Kč 

1.1.2006 – 30. 6.2006 7 570 Kč 1 022 Kč 

1.7.2006 – 31.12.2006 7 955 Kč 1 074 Kč 

1.1.2007 - 31.7.2013 8 000 Kč 1 080 Kč 

od 1.8.2013 8 500 Kč 1 148 Kč 

Zdroj: VZP ČR, dostupné na www.vzp.cz 

 

 

 

 

http://www.vzp.cz/
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Přímé platby pacientů 

Přímá finanční spoluúčast pacientů na nákladech poskytované zdravotní péče 

nemá v ČR dlouhou historii. Před zavedením tzv. regulačních poplatků od 1. 1. 2008 

u nás měly tradici finanční spoluúčasti pouze doplatky některých předepisovaných 

léků. Mezi přímé platby pacientů patří kromě regulačních poplatků právě i doplatky 

za léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Přímé platby pojištěnců 

zdravotnickým zařízením mají obecně charakter nového zdroje příjmů do systému, 

ale zároveň slouží jako přirozený omezující prvek pro nadužívání zdravotní péče a 

tím mohou na druhé straně pomoci snížit výdaje na péči. 

 

Regulační poplatky jsou hrazeny na místě zdravotnického zařízení v čase 

poskytnutí zdravotní péče. Regulační poplatky jsou povinni hradit všichni 

spotřebitelé zdravotní péče s výjimkou případů definovaných v zákoně 48/1997 Sb. 

Mezi osoby vyjmuté z této povinnosti patří: 

1) pojištěnci v dětských domovech, v ústavní a ochranné výchově nebo v 

pěstounských rodinách z rozhodnutí soudu 

2) pojištěnci v ochranném léčení nebo v lůžkové péči z rozhodnutí soudu 

3) pojištěnec, který je povinen se léčit, být v izolaci nebo karanténě pro ochranu 

veřejného zdraví 

4) pojištěnec v hmotné nouzi 

5) pojištěnec poskytující tkáň a orgány podle transplantačního zákona. 

 

Regulační poplatky se hradí ve výši 30 Kč za návštěvu lékaře s provedením 

klinického vyšetření2, specializované ambulance, návštěvní službu praktického 

doktora, návštěvu klinického psychologa nebo klinického logopeda a recept na 

předepsané léky. Regulační poplatek 90 Kč hradíme za využití pohotovostní služby 

(lékařské i zubní), pokud poté neskončíme na lůžkové péči. Regulační poplatek 100 

Kč hradíme za každý den pobytu v nemocnici nebo lázních. Stejný poplatek hradí i 

dospělý doprovod dítěte.  

                                                 
2 „Klinické vyšetření je buď komplexní, cílené, kontrolní nebo konziliární vyšetření, a je vykázáno 

příslušnými výkony v dané odbornosti podle Seznamu výkonů. Začíná pohovorem s pacientem ke 

zjištění vývoje jeho zdravotních potíží. Lékař posoudí průběh onemocnění, stanoví a vysvětlí 

diagnostický a léčebný postup, zajistí další potřebná vyšetření, předepíše léky a provede 

administrativní činnosti související s výkonem.“ Citováno z webu MZ ČR dne 26.10.2013, dostupné 

na http://mzcr.cz/obsah/obecne-k-regulacnim-poplatkum-10_1279_1.html. 

 

http://mzcr.cz/obsah/obecne-k-regulacnim-poplatkum-10_1279_1.html
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 Poplatky za návštěvu lékaře (kromě psychologa a logopeda) se nehradí, jde-li 

o preventivní prohlídku, hemodialýzu, pokud bylo provedeno (nebo vyžádáno) pouze 

laboratorní nebo diagnostické vyšetření, za vyšetření lékařem transfúzní služby a 

obecně děti do 18 let věku. Poplatek za pobyt na lůžku se neplatí při péči o narozené 

dítě od porodu do propuštění ze zdravotnického zařízení. (Parlament ČR, 2013) 

 

Poplatek za pobyt na lůžku byl v roce 2013 podroben zkoumání Ústavního 

soudu po jeho zvýšení z částky 60 Kč na stávajících 100 Kč. Ústavní soud vydal  

2. 7. 2013 nález, kde ustanovení zákona 48/1997 Sb. definující regulační poplatek  

 na částku 100 Kč, zrušil s odloženou platností od 30. 12. 2013 (Ústavní soud, 2013). 

Aktuální vládnoucí koalice politických stran v České republice je nakloněna dokonce 

úplnému zrušení téměř všech regulačních poplatků. Nahrazení výpadku příjmů 

poskytovatelům zdravotní péče plánují financovat ze státního rozpočtu (Česká 

televize, 2014). 

 

Všichni pojištěnci hradící přímé platby zdravotnickým poskytovatelům jsou 

chráněni před neúměrnou finanční zátěží ochranným limitem, při jehož překročení 

jsou další poplatky hrazeny zdravotní pojišťovnou (potažmo zpětně propláceny). 

Limit je stanoven ve dvou úrovních. Limit 2500 Kč za kalendářní rok platí pro děti a 

mladistvé do 18 let věku a pro osoby starší 65 let, pro ostatní limit 5000 Kč za rok. 

Limit má chránit především chronicky nemocné a osoby vyžadující neustálou 

lékařskou péči.  Každý pojištěnec má nárok na výpis ze své pojišťovny obsahujícím 

mimo jiné i sumář zaplacené přímé finanční spoluúčasti na zdravotní péči. Do 

ochranného limitu se započítávají doplatky za částečně hrazená léčiva nebo potraviny 

pro zvláštní lékařské účely a třicetikorunové regulační poplatky. Do limitu se 

nepočítají regulační poplatky za pobyt v nemocnici a využití pohotovosti. 

2.3.2. Výdaje zdravotnického systému 

Výdaje českého zdravotnického systému můžeme rozdělit na dvě skupiny – 

na úhradu nákladů spojených s lékařskou péčí a za léky a na investiční výdaje, vědu a 

výzkum. Opět s ohledem na cíl diplomové práce se budu zabývat pouze první 

skupinou. 

Výdaje za zdravotní péči a léčiva 

Náklady na zdravotní péči jsou hrazeny z příjmů přerozdělovaných do 

zdravotních pojišťoven a propláceny poskytovatelům a zdravotnickým zařízením. 

Všichni poskytovatelé fungují na základě smluv se zdravotními pojišťovnami, díky 
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kterým jim jsou propláceny provedené zdravotnické úkony a služby. Podle druhu 

péče je můžeme rozeznávat několik různých způsobů úhrad.  

Pro ambulantní a praktickou péči se nejčastěji používají dvě varianty úhrad a 

jejich kombinace – kapitační a výkonová. Kapitační platba je paušální částka 

inkasovaná za zaregistrovaného pacienta za měsíc, kdy pacienti jsou přepočítáváni na 

tzv. kapitační jednotky, tedy že podle věkové kategorie je každý pacient vynásoben 

určitým koeficientem. Pak jsou sčítáni jako tyto přepočtené kapitační jednotky. 

Koeficient přepočtu vyjadřuje nákladnost určité věkové kategorie pro poskytování 

péče (Konečná, 2009, stránky 50 - 53). Z Tabulky 8 uvádějící tyto přepočtové 

koeficienty je zřejmé, že za nejnákladnější jsou považovány děti do 4 let věku 

následovány věkovou kategorií 85 let a více. Mezi vysoce nákladové jsou ale počítáni 

všichni pacienti s věkem 70 let a více. Koeficient vyjadřuje nákladovost pacienta pro 

výkon praktické a ambulantní lékařské péče. Nelze z něj usuzovat stejné vztahy pro 

absolutní hodnoty vynaložených financí na péči o pacienta dané věkové kategorie 

(viz kapitola 3. 1.).  

 

Výkonová platba je vázána na bodové ohodnocení daného zdravotnického 

úkonu/poskytnuté péče a hodnotou jednoho bodu. Hodnota bodu je každý rok 

stanovována v tzv. dohodovacím řízení mezi Svazem zdravotních pojišťoven, VZP a 

zástupci zdravotnických zařízení. Základním dokumentem, ze kterého takové 

dohodovací řízení vychází je úhradová vyhláška Ministerstva zdravotnictví vydávaná 

každý rok (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2010, str. 41). Kapitační 

úhrada, případně její kombinace s výkonovou platbou je nejčastěji používaná pro 

praktické doktory, čistě výkonové platby jsou uplatňovány pro ostatní ambulantní 

lékaře.  

 

Tabulka 8: Koeficient nákladovosti pacienta daného věku v poměru k nákladům 

skupiny s věkem 15 – 19 let 

Věková skupina Koeficient Věková skupina Koeficient 

0 - 4 3,91 45 - 49 1,10 

5 - 9 1,70 50 - 54 1,35 

10 - 14 1,35 55 - 59 1,45 

15 - 19 1,00 60 - 64 1,50 

20 - 24 0,90 65 - 69 1,70 

24 - 29 0,95 70 - 74 2,00 

30 - 34 1,00 75 - 79 2,40 

35 - 39 1,05 80 - 85 2,90 

40 - 44 1,05 85 a více 3,40 

Zdroj: Příloha č. 2 úhradové vyhlášky pro rok 2013 číslo 475/2012 

 



Dlouhodobá udržitelnost financování zdravotnictví v České republice  21 

Další formou úhrad poskytovatelům je paušální úhrada za hospitační péči, 

která se používá pro úhrady v lůžkové péči. Vždy je smluvena konkrétní úhrada za 

jeden hospitalizovaný den.  Tato forma se používá především pro ústavy a léčebny 

dlouhodobé péče.  

 

Další formou proplácení výdajů především nemocnic je úhrada podle 

případového paušálu (tzv. DRG), kdy je pacientovo onemocnění zařazeno podle 

Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze a podle tohoto zařazení následně 

vypočítána úhrada vzorcem uvedeným v úhradové vyhlášce (Konečná, 2009, str. 58), 

(Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2012, str. 7 (6263)). Nemocnice navíc k DRG 

platbám a individuálním dohodám získávají finance formou perspektivních rozpočtů, 

které zohledňují množství poskytnuté péče a služeb za předchozí rok a inflaci 

(Bryndová, a další, 2009, str. 48). 

 

 Léky jsou propláceny zdravotními pojišťovnami buď v plné míře, nebo 

částečně s doplatkem pojištěnce. Léky, léčivé přípravky a doplňky stravy, které si 

celé hradí sami pojištěnci, můžeme sledovat pro dokreslení obrazu celkových nákladů 

českého zdravotnictví, ale protože tyto úhrady nevstupují do vnitřního systému 

financování, nebudu se jimi dále zabývat. Léky předepisované a spotřebované 

v rámci pobytu na lůžkové péči jsou propláceny v rámci úhrad stanovených mezi 

pojišťovnou a zařízením. Stát reguluje maximální cenu léků, které jsou hrazeny 

z veřejného zdravotního pojištění u výrobce a maximální výši obchodní přirážky u 

distributora/prodejce. (Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2013a) 
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3 Příjmy a výdaje – jejich vývoj a 
mezinárodní srovnání 

Pro posouzení udržitelnosti financování českého zdravotnictví a jeho 

budoucího vývoje bychom měli mít představu o jeho vývoji v minulosti a o tom jak si 

finanční systém českého zdravotnictví stojí ve srovnání se zahraničím. 

3.1. Výdaje – vývoj a srovnání 

3.1.1. Výdaje versus HDP 

Pro základní srovnání objemu zdravotnických výdajů českého systému se 

zahraničím nám slouží poměr celkových výdajů a hrubého domácího produktu 

(HDP). Tento poměr vyjadřuje, jak velkou část svých financí daná země investuje do 

zdraví svého obyvatelstva s ohledem na velikost její ekonomiky. Pro další popis 

vývoje výdajů ČR ve srovnání se světem jsem vybrala 23 z 34 sledovaných zemí v 

průzkumu OECD a její databáze Health data, která jsem využila po aktualizaci v 

červnu 2013. 

 

Při pohledu na Tabulku 9 můžeme pozorovat, že podíl výdajů na 

zdravotnictví na HDP České republiky se za období od 2007 až 2011 pohybuje v 

rozpětí od 6,5% až po necelých 8% HDP s mírně klesající tendencí v posledních dvou 

pozorovaných letech. V roce 2009 bylo dosaženo téměř 8% hranice mimo jiné kvůli 

propadu HDP o 2,3%. Rok 2010 a 2011 vykazují nižší míru podílu zdravotnických 

výdajů na HDP kvůli mírnému poklesu absolutní výše výdajů a na druhé straně 

nárůstu HDP (viz Tabulka 13 a Tabulka I v Příloze).   

Ve srovnání s ostatními zeměmi musí být tento ukazatel brát se zřetelem na 

možné odlišnosti v metodice statistik jednotlivých států (například při výpočtu HDP). 

Pokud bychom sledované země rozdělili na třetiny podle velikosti investovaného 

podílu HDP do zdravotnictví, skončila by Česká republika v poslední třetině spolu s 

většinou států východní a střední Evropy. Spojené státy jsou zde především pro 

dokreslení obrazu, jak rozdílně mohou být systémy zdravotnictví a jejich výdaje na 

různých kontinentech. Průměrná hodnota výdajů na zdravotnictví v poměru k HDP je 

9,57%. Bez započítání Spojených států amerických se dostaneme k hodnotě 9,2%. 

Nejnižší finanční angažovanost podle tohoto parametru projevuje Estonsko. Naopak 

největším finančním podporovatelem zdraví svých obyvatel a jejich přístupu ke 
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zdravotní péči se z evropských zemí stalo Nizozemí. V závěsu za ním jsou Francie, 

Německo a Švýcarsko (v tomto pořadí). A tři z výše jmenovaných států (Nizozemí, 

Německo a Švýcarsko) jsou pro tuto studii hlavními předobrazy změn ve financování 

českého zdravotnictví.    

Tabulka 9: Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP země 

Země/Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Belgie 9,53 9,91 10,59 10,50 10,51 

Česká republika 6,52 6,82 7,95 7,43 7,50 

Dánsko 9,99 10,18 11,47 11,08 10,87 

Estonsko 5,16 6,06 7,04 6,34 5,92 

Finsko 8,04 8,31 9,17 8,99 9,00 

Francie 10,88 11,02 11,73 11,68 11,63 

Německo 10,48 10,70 11,75 11,55 11,33 

Řecko 9,81 10,13 10,20 9,53 9,13 

Maďarsko 7,67 7,46 7,74 8,03 7,89 

Grónsko 9,09 9,13 9,64 9,29 9,03 

Irsko 7,90 9,06 10,01 9,31 8,90 

Itálie 8,50 8,89 9,40 9,41 9,23 

Lucembursko 7,13 7,18 7,97 7,17 6,65 

Nizozemí 10,76 10,99 11,88 12,07 11,94 

Norsko 8,75 8,55 9,67 9,42 9,28 

Polsko 6,33 6,89 7,21 7,02 6,87 

Portugalsko 9,99 10,22 10,81 10,80 10,23 

Slovenská republika 7,76 8,02 9,15 9,00 7,94 

Slovinsko 7,86 8,35 9,19 8,87 8,85 

Španělsko 8,49 8,94 9,62 9,61 9,30 

Švédsko 8,92 9,23 9,94 9,47 9,47 

Švýcarsko 10,21 10,29 11,00 10,88 11,01 

Spojené státy 16,16 16,62 17,67 17,69 17,68 

Zdroj: Health data 2013 - OECD 

3.1.2. Výdaje versus populace 

Velikost výdajů spotřebovaných systémy zdravotnictví ale v dané zemi není 

určena pouze tím, co si daná země může dovolit ve smyslu velikosti a síly svojí 

ekonomiky. Dalším faktorem ovlivňujícím velikost výdajů na zdraví je velikost a 

skladba populace (viz Tabulky 10 a 11 níže).  Nejprve se zaměříme na náklady na 

zdravotní péči na jednoho obyvatele. Údaje jsou zpracovány v dolarech a přepočítány 

na paritu kupní síly, tudíž rozdílné cenové relace v tomto srovnání nehrají roli. Zde se 

v rozdílech projevuje buď obecně vysoká cena zdravotní péče, plýtvání a 

neefektivnost zdravotnického systému dané země nebo právě skladba jejího 

obyvatelstva. Podle dat z Tabulky 10 můžeme zjistit, že i přestože Nizozemí vkládá 
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do svého zdravotnictví největší podíl ze svého HDP, jeho náklady na osobu jsou až 

třetí nejvyšší (bez započítání USA do pořadí). Naproti tomu se do popředí srovnání 

dostalo Norsko s druhým nejvyšším výdajem na osobu (bez USA), ačkoliv jeho 

celkové výdaje v poměru k HDP se pohybují kolem průměru. Průměrná běžná útrata 

za zdravotní péči na jednoho obyvatele odpovídá částce 3 454,69 USD (3 304,86 

USD bez započítání USA). Česká republika vynakládá o necelou polovinu méně než 

je průměr. Nalezení alternativních nebo dodatečných forem financování zdravotního 

pojištění by ČR mohlo umožnit růst tohoto parametru. Je ale těžké říci, zda vyšší 

objem výdajů na obyvatele je projevem většího objemu poskytované péče 

vynakládané efektivně, nebo zda se jedná o navýšení pouze z titulu neefektivity 

systému a zbytečného plýtvání prostředky. 

 

Tabulka 10: Celkové výdaje na péči (běžné) 2011 per capita v USD v paritě 

kupní síly 

Belgie 
Česká 

republika Dánsko Estonsko Finsko Francie 

4061,41 1929,19 4285,03 1286,37 3217,29 3970,31 

Německo Řecko Maďarsko Grónsko Irsko Itálie 

4346,17 2328,81 1639,72 3304,86 3520,83 2854,26 

Lucembursko Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Slovensko 

3997,76 4737,02 5457,99 1351,06 2473,55 1828,04 

Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Spojené státy 

2336,49 3010,83 3703,34 5642,57 8174,86 

Zdroj: Health data 2013 - OECD 

Do průměrné spotřeby zdravotní péče se projevuje i již zmiňovaná skladba 

obyvatelstva, která určuje velikost konečného účtu. Podle Grafu 3, který ukazuje 

průměrné náklady na péči podle věku a pohlaví pacienta, je zřejmé, že nejnákladnější 

skupinou obyvatel jsou senioři. Podle Grafu 3 (a Tabulky II a III s číselnými údaji v 

Příloze) můžeme pozorovat vyšší náklady na děti do 4 let věku. V kategorii zhruba od 

19 do 35 let, kterou můžeme nazývat mladý dospělý, vidíme jasný vzor, kdy muži 

jsou zdraví, mladí a nepotřebují nijak nákladnou zdravotní péči a na druhé straně 

ženy v tomto věkovém rozpětí počínají děti a s tím souvisí i jejich vyšší nákladovost 

v průběhu těhotenství, porodu a při poporodní péči. Kolem padesátého roku života se 

mění proporce nákladů spotřebovaná na ženy a muže, kdy muži se stávají pro systém 

finančně náročnějšími. Tento trend pozorujeme i ve všech věkově vyšších 

kategoriích. Pro systém financování je nejdůležitější fakt, že senior od 65 let 

spotřebovává téměř dvakrát a více prostředků na osobu než pojištěnci do 50 let věku. 

S ohledem na předestřené průměrné výdaje na pojištěnce je tedy zásadní podíl 

seniorů v obyvatelstvu dané země. V predikcích udržitelnosti financování 
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zdravotnického systému musíme dále kalkulovat i s budoucím vývojem tohoto 

podílu.  

Graf 3: Průměrné náklady na zdravotní péči podle věku a pohlaví, ČR 2010 

 

Zdroj: data ČSÚ 

 

Tabulka 11 nám dává letmý pohled na stav podílu seniorů v sledovaných 

zemích v roce 2011. V podílu seniorů v populaci není vidět žádný jasný vzorec. 

Můžeme však konstatovat, že mezi zeměmi s nejvyšším počtem obyvatel v 

důchodovém věku, se objevují častěji jihoevropské státy (Itálie, Řecko a Portugalsko) 

a vedle nich Německo a Švédko; všichni v rozpětí 19 – 21% seniorů v celkové 

populaci. Česká republika se i s podílem seniorů v obyvatelstvu pohybuje v druhé 

polovině srovnání s hodnotou kolem 16%.  

Tabulka 11: Struktura obyvatelstva 2011, v tis. osob a v % 

Země/Populace 
celková 

populace 

osoby 
65 let a 
starší 

osoby 80 
let a 

starší 

Belgie          11 047,70            17,3             5,1     

Česká republika          10 496,10            16,2             3,8     

Dánsko            5 570,60            17,1             4,1     

Estonsko            1 339,80            17,2             4,4     

Finsko            5 388,30            17,8             4,8     

Francie          65 161,30            17,1             5,5     

Německo          81 373,00            20,7             5,3     

Řecko          11 300,00            19,5             5,1     

Maďarsko            9 993,10            16,8             4,1     

Grónsko               319,00            12,9             3,6     
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Irsko            4 574,90            12,2             2,9     

Itálie          60 723,60            21,0             6,2     

Lucembursko               518,30            13,9             3,8     

Nizozemí          16 718,00            15,9             4,1     

Norsko            4 952,00            15,2             4,5     

Polsko          38 525,70            13,9             3,6     

Portugalsko          10 557,00            19,0             5,1     

Slovenská republika            5 398,40            12,7             2,9     

Slovinsko            2 052,50            16,8             4,3     

Španělsko          44 835,50            17,6             5,2     

Švédsko            9 447,30            19,3             5,5     

Švýcarsko            7 912,40            17,1             4,8     

Spojené státy         311 587,80            13,2             3,7     

Zdroj: Health data 2013 - OECD a Statistiky zemí - WHO 

 Budoucí vývoj podílu seniorů v populacích sledovaných zemí (kromě USA) 

je hojně diskutovaným tématem a pro většinu evropských zemí budoucí vývoj povede 

k nárůstu podílu starobních důchodců (European Commisssion - Directorate-General 

for Economic and Financial Affairs, 2011), (Zápal, a další, 2009, stránky 46 - 48).  

Predikce růstu počtu seniorů v obyvatelstvu jsou ukázány na příkladu několika 

evropských zemí v Grafu 4.  

Graf 4: Predikce vývoje podílu seniorů 65 let+ v populaci, 2011 – 2060, v % 

 

Zdroj: Health data 2013 – OECD a Statistiky zemí – WHO, viz Tabulka 11 

 

Číselné vyjádření růstu tohoto podílu pro většinu sledovaných zemí je 

vyjádřeno v Tabulce IV v Příloze. Pro Českou republiku modelace očekávají nárůst 

podílu seniorů na dvojnásobek (z 15,2 na 30,7%), což povede nejen k nárůstu výdajů 

ale i snížení sumy vybíraného zdravotního pojištění počítaného ze mzdy. Toto je 
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jeden ze zásadních důvodů, proč bychom měli řešit, jak ochránit příjmovou stranu 

před vlivem demografických změn nebo se snažit alespoň o zmírnění jejich dopadu 

na celkovou finanční bilanci. Pokud nebudou přijata žádná opatření a systémové 

reformy, které by byly cíleny na tento populační vliv, dojde k budoucímu zhoršení 

finanční bilance českého zdravotnictví, poptávka po zdravotní péči nebude moci být 

dostatečně uspokojena z důvodu nedostatku finančních zdrojů a tím bude omezen 

všeobecný přístup obyvatel ke zdravotní péči. 

3.1.3. Výdaje podle zdroje financování 

To, v čem se liší, jednotlivé země je způsob financování zdravotních výdajů. 

Pro porovnání fungování systémů srovnáme výdaje na zdravotnictví podle zdroje 

financování, viz Tabulka 12.  Česká republika má bezkonkurenčně největší podíl 

financování z veřejných zdrojů (82,31%) a to tak, že 77,71% pochází z odvodů za 

veřejné zdravotní pojištění. Do skupiny zemí, kde je systém financování postaven na 

veřejném zdravotním pojištění, s námi patří většina zemí střední a východní Evropy a 

ze západní Evropy Německo, Francie a země Beneluxu. Druhou skupinou jsou země, 

které zdravotní výdaje financují primárně ze všeobecného zdanění protékající skrz 

státní a veřejné rozpočty. Do této skupiny počítáme severské země a z našeho výběru 

ještě jižní státy Španělsko a Portugalsko. U Itálie a Irska pocházejí veřejné zdroje 

financování pouze ze všeobecného zdanění. Samostatnou kategorií jsou země, u 

kterých výdaje placené z veřejných zdrojů sice tvoří nadpoloviční podíl (většinou 

formou veřejného zdravotního pojištění), ale od zbytku se liší vysokým podílem 

soukromých výdajů. Mezi ně můžeme počítat USA, Švýcarsko, Maďarsko, Řecko, 

Portugalsko a Irsko.  

 

Podíl výdajů hrazených ze soukromých zdrojů příjmů se v České republice 

pohybuje na hranici 15%, což nás řadí mezi země s nejnižší spoluúčastí pojištěnců na 

financování zdravotní péče. Na straně výdajů placených ze soukromých zdrojů 

můžeme vystopovat opět dvě skupiny zemí podle způsobu získání těchto prostředků. 

Méně početná je skupina, kde větší váha spočívá na soukromém zdravotním pojištění. 

Klasickým zástupcem tohoto financování jsou Spojené státy, následovány Francií a 

Slovinskem. Na druhé straně stojí země, které získávají finance díky přímým platbám 

pacientů. Do této kategorie můžeme počítat v podstatě všechny ostatní sledované 

země s výjimkou Nizozemí, které má zhruba stejné zastoupení přímých plateb i 

soukromého pojištění.  

Vše předchozí byly výdaje vynakládané na běžný provoz zdravotnického 

systému. Vedle těchto běžných výdajů se v rozpočtech zdravotnických zařízení 



Dlouhodobá udržitelnost financování zdravotnictví v České republice  28 

objevují i výdaje investiční. Investiční výdaje tvoří jen malou část celkových výdajů 

jednotlivých zdravotnických systémů, ale v některých státech přesahují hranici 5%. 

Tabulka 12: Rozložení výdajů podle zdrojů financí 2011, v % z celkových 

výdajů 

Země/Výdaje 
podle zdroje 

Veřejné výdaje běžné Soukromé výdaje běžné 

In
v
e
s
tič

n
í v

ý
d

a
je

 

Veřejné 
výdaje 
celkem 

z toho 

Soukromé 
výdaje 
celkem 

z toho 

Veřejné 
zdravotní 
pojištění 

V
e
ře

jn
é
 

ro
z
p
o
č
ty

 

Přímé 
platby 

S
o
u
k
ro

m
é
 

p
o
jiš

tě
n
í 

O
s
ta

tn
í 

s
o
u
k
ro

m
é

 

Belgie 75,91 65,45 10,47 24,09 19,68 4,21 0,20 .. 

ČR 82,31 77,71 4,61 15,82 14,74 0,13 0,94 1,87 

Dánsko 81,64 0,00 81,64 14,70 12,82 1,80 0,08 3,67 

Estonsko 79,16 68,57 10,59 19,23 17,56 0,26 1,42 1,26 

Finsko 71,78 14,36 57,42 23,58 18,61 2,09 2,88 4,64 

Francie 74,43 70,82 3,61 21,99 7,46 13,89 0,64 3,58 

Německo 74,42 67,77 6,65 22,28 11,97 9,40 0,91 3,30 

Řecko 65,05 41,65 23,41 33,41 30,51 2,81 0,09 1,36 

Maďarsko 62,63 54,43 8,21 34,47 26,03 2,59 5,84 2,90 

Grónsko 80,37 29,56 50,81 19,63 18,24 .. 1,39 .. 

Irsko 65,17 .. .. 30,00 .. .. .. 4,83 

Itálie 75,81 .. .. 18,95 .. .. .. 5,24 

Lucembursko 77,52 69,24 8,29 15,92 11,51 3,56 0,85 5,81 

Nizozemí 79,53 71,97 7,56 13,38 5,54 5,18 2,66 7,10 

Norsko 81,73 11,08 70,64 14,56 .. .. .. 3,71 

Polsko 65,93 60,03 5,90 27,10 22,28 0,69 4,12 6,97 

Portugalsko 61,89 1,26 60,63 32,57 27,31 4,66 0,59 5,55 

Slovensko 70,43 63,52 6,91 25,03 22,50 0,00 2,53 4,54 

Slovinsko 70,54 68,86 1,69 25,98 11,79 13,18 1,02 3,47 

Španělsko 71,47 4,62 66,85 26,53 20,65 5,55 0,33 2,00 

Švédsko 76,98 .. 76,98 17,37 16,19 0,28 0,90 5,64 

Švýcarsko 64,89 45,94 18,94 35,11 25,78 8,57 0,77 .. 

Spojené státy 46,85 41,45 5,40 49,24 11,61 33,81 3,82 3,91 

Zdroj, Health data 2013 – OECD 
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3.2. Příjmy a výdaje zdravotnictví v České republice 

Prezentované a dále zpracovávané údaje pochází především ze 

zdravotnických účtů spravovaných Českým statistickým úřadem (dále jen “ČSÚ”). 

Data o příjmech zdravotních pojišťoven byla získána ze závěrečných účtů státního 

rozpočtu zpracovávaných Ministerstvem financí ČR. Pro některá vstupní data 

využívám publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen 

“ÚZIS”). Ten kombinuje data od ČSÚ, Ministerstva financí a Ministerstva 

zdravotnictví. Proto se v některých případech údaje o vývoji výdajů na zdravotnictví 

mezi ČSÚ a ÚZIS liší. Mezinárodní srovnání je prováděno na základě údajů z 

databáze OECD, jehož metodika pro výpočet výdajů je taktéž odlišná. Proto se ve 

výsledku můžeme setkat se třemi různými údaji o velikosti zdravotnických výdajů v 

daném roce - např. v roce 2010 podle údajů ČSÚ ČR za zdravotnictví utratila 

284 141 mil. Kč, podle ÚZIS 289 035 mil. Kč (Ústav zdravotnických informací a 

statistiky ČR, 2013, str. 31) a podle OECD dokonce 281 734 mil. Kč. Například dle 

metodiky Zdravotnických účtů (sladěno s OECD) se do výdajů na péči zahrnují i 

některé výdaje na ošetření v zařízeních sociální péče, přestože nejsou hrazeny ze 

zdravotního pojištění (Český statistický úřad, 2013).  

Jak již bylo zmíněno, v mezinárodním srovnání Česká republika se řadí mezi 

země, kde financování celkových výdajů na zdravotní systém probíhá primárně z 

veřejných zdrojů (84,31% v 2011) a doplňkově ze zdrojů soukromých (15,68% v 

2011). Ve veřejných příjmech převažuje především veřejné zdravotní pojištění, jehož 

výpočet a výběr je popsán již v podkapitole 2.3.1. (77,06% v 2011). Za rok 2011 

tvořily výdaje na zdravotnictví cca 7,5% HDP a dosáhly v absolutní hodnotě 

289 180 000 000 Kč (viz Tabulka 13). Za dvanáctileté sledované období se výdaje na 

zdravotnictví téměř zdvojnásobily. V porovnání s čistým růstem spotřebitelských cen, 

je nárůst výdajů o necelých 70 procentních bodů větší. Průměrné tempo meziročních 

přírůstků dosahuje 3,95% reálně a 6,44% bez očištění od inflace (jednotlivé roky viz 

Tabulka 14). Dvě nejvyšší hodnoty přírůstků za sledované období byly paradoxně 

doprovázeny poměrně nižšími hodnotami inflace. Údaje za poslední dva sledované 

roky se liší od dat ÚZISu natolik, že z dat ČSÚ vychází pokles výdajů jen mezi lety 

2009 a 2010, naproti tomu ÚZIS kalkuluje pokles i mezi roky 2010 a 2011 (o 0,4%) 

(Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2013, str. 34).  

Ve vývoji jednotlivých složek výdajů podle zdroje stojí za povšimnutí spíše 

stagnující absolutní hodnoty výdajů hrazených z veřejných rozpočtů (státního a 

regionálních). Jejich podíl ale na celkových veřejných výdajích plynule klesá (zhruba 

od 13% v roce 2000 k 8,6% v roce 2011) a zvyšuje se zátěž financování výdajů na 
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veřejném zdravotním pojištění. I tento trend vede právě k úvahám o změně principu 

stanovení výše pojistného s ohledem na projektovaný budoucí vývoj demografie ČR. 

Druhou položkou českého financování zdravotnictví, která by měla být zmíněna s 

ohledem na její vývoj, jsou výdaje placené ze soukromých zdrojů, jejich větší část 

tvoří výdaje hrazené domácnostmi. Když se zaměříme na přímé platby pojištěnců, je 

zde patrný skokový nárůst o 31,1% (vč. inflace) mezi lety 2007 a 2008, kdy byl 

zaveden systém regulačních poplatků. O té doby tvořil tento zdroj stabilní část 

rozpočtu zdravotnického systému až do roku 2014, kdy byla ukončena platnost 

regulačního poplatku za hospitalizaci a je pravděpodobné i zrušení ostatních poplatků 

vládou ČR (viz kapitola 2.3.1.). 

Pro srovnání s růstem ekonomiky využijeme období 2005 – 2011, kdy růst 

výdajů na zdravotnictví dosahoval reálně 2,26%. Za stejné období rostlo HDP 

průměrným tempem 0,83% po očištění o inflaci, průměrné hrubé mzdy zaměstnanců 

rostly reálně o 2,2% (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2013, stránky 

21, 27, 28). Z tohoto pohledu je patrné, že výdaje na zdravotnictví se zvyšovaly 

zhruba stejnou rychlostí jako průměrné platy zaměstnanců, ale téměř třikrát rychleji 

než celková ekonomika státu měřená HDP. 

Tabulka 13: Vývoj výdajů na zdravotnictví ČR, v mil. Kč 

Rok/ 
Výdaje 
podle 
zdroje 

Veřejné výdaje Soukromé výdaje 

Výdaje 
celkem 

Veřejné 
výdaje 
celkem 

z toho 
Soukromé 

výdaje 
celkem 

z toho 

Veřejné 
zdravotní 
pojištění 

V
e
ře

jn
é
 

ro
z
p
o
č
ty

 

Přímé 
platby 

S
o
u
k
ro

m
é
 

p
o
jiš

tě
n
í 

O
s
ta

tn
í 

s
o
u
k
ro

m
é

 

2000 132 962 115 792 17 170 13 873 13 873 - - 146 835 

2001 145 206 127 860 17 346 16 094 16 094 - - 161 300 

2002 162 297 142 018 20 297 16 626 16 626 - - 178 923 

2003 175 592 151 701 23 891 19 563 19 097 466 - 195 155 

2004 184 825 163 330 21 495 24 445 20 934 471 3 040 209 270 

2005 191 356 170 093 21 263 27 418 23 110 530 3 778 218 774 

2006 197 027 174 200 22 828 29 783 25 346 482 3 955 226 810 

2007 206 565 183 713 22 851 35 370 31 491 514 3 365 241 935 

2008 218 719 197 280 21 439 45 801 41 288 419 4 094 264 520 

2009 244 754 218 720 26 034 47 954 43 141 627 4 186 292 708 

2010 238 387 213 900 24 487 45 754 41 867 427 3 460 284 141 

2011 243 822 222 856 20 966 45 358 42 275 377 2 706 289 180 

Zdroj: Zdravotnické účty, ČSÚ 
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Tabulka 14: Přírůstky výdajů na zdravotnictví 2000 – 2011, v % 

Rok 
Meziroční 

nárůst 
výdajů 

Průměrná 
roční 

inflace 

Reálný 
nárůst 
výdajů  

Index vývoje 
spotřebitelských 

cen 

Index vývoje 
výdajů 

2000 - - - 100 100,00 

2001 9,85 4,7 5,15 104,70 109,85 

2002 10,93 1,8 9,13 106,58 121,85 

2003 9,07 0,1 8,97 106,69 132,91 

2004 7,23 2,8 4,43 109,68 142,52 

2005 4,54 1,9 2,64 111,76 148,99 

2006 3,67 2,5 1,17 114,56 154,47 

2007 6,67 2,8 3,87 117,76 164,77 

2008 9,34 6,3 3,04 125,18 180,15 

2009 10,66 1 9,66 126,44 199,34 

2010 -2,93 1,5 -4,43 128,33 193,51 

2011 1,77 1,9 -0,13 130,77 196,94 

Zdroj: Vlastní výpočty, ČSÚ 

Pro představu celkové finanční bilance českého zdravotnictví využiji 

dostupná data o hospodaření zdravotních pojišťoven. Pro výdaje hrazené přímými 

platbami domácností a z veřejných rozpočtů můžeme zjednodušeně předpokládat, že 

výdaje jsou stejně velké jako příjmy, což u zdravotních pojišťoven neplatí. Údaje o 

hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění jsou k dispozici jako součást 

státních závěrečných účtů. Údaje pro jednotlivé roky od 2002 do 2011 jsou shrnuty v 

Tabulce Va a Vb v příloze. 

Příjmy zdravotních pojištění plynou kromě z výběru zdravotního pojištění 

také z úroků a penále (v Tabulkách Va,Vb pod označením ostatní výnosy), z plateb 

poukázaných zahraničními pojišťovnami za ošetření cizinců v českých 

zdravotnických zařízeních a také z komerční činnosti. Komerční činnost veřejných 

zdravotních pojišťoven je ale legislativně omezena nejen v ČR ale i pravidly 

Evropské unie, proto tato příjmová složka nemůže být dále rozvíjena. (Ministerstvo 

financí ČR, 2007).  

Ve výběru zdravotního pojištění tvoří v letech 2006 - 2011 zhruba 23 – 24,5% 

pojistné zaplacené ze státního rozpočtu za nevýdělečné obyvatele. V absolutních 

hodnotách narůstající pojistné placené státem je důsledkem táhnoucích se dopadů 

hospodářské recese na nezaměstnanost. Tento trend je znatelně cítit i v celkové 

bilanci příjmů a výdajů systému zdravotních pojišťoven, protože od roku 2009 do 

2011 je toto saldo záporné. A jedním z důvodů je právě nárůst počtu státních 
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pojištěnců a státem placeného pojistného, které ale nikdy nemůže dostatečně pokrýt 

výpadek v příjmech z pojistného placeného pracujícími. Druhým důvodem, který 

může způsobit zápornou bilanci účtů zdravotních pojišťoven, je i předpokládaná 

změna skladba obyvatelstva ČR (snížení příjmů, zvýšení výdajů). Oba tyto vlivy bez 

zavedení reformních opatření povedou k dlouhodobé nesolventnosti zdravotních 

pojišťoven a tedy k neudržitelnosti aktuálního stavu financování českého 

zdravotnictví. 

Do stejné situace (záporné bilance systému) se můžeme snadno dostat 

v budoucnu. Situace, kdy příspěvky ze mzdy budou nahrazeny státní pojistným za 

narůstající populaci důchodců, bude každým rokem tíživější.  Vedle toho mohou 

výběr pojistného ovlivňovat další faktory - například hospodářský cyklus. Recese 

způsobují zvýšenou nezaměstnanost a ta se opět odráží ve velikosti sumy vybraného 

pojištění negativním směrem. Kombinace obou dvou situací může vést k vážné 

nesolventnosti systému a velkému tlaku na snížení objemu poskytované péče. Proto 

je nezbytné upravit politiku zdravotního pojištění takovým způsobem, který povede 

k částečnému nebo úplnému potlačení těchto vlivů na výběr finančních prostředků. 

Hledáme tedy možnosti a způsoby zapojení formy zdravotního pojištění nezávislého 

na mzdách obyvatel. 

Z celkových výdajů ze systému zdravotních pojišťoven je na proplacení 

zdravotní péče utraceno v průměru 96 – 97%. Zbylé výdaje jsou tvořeny především 

provozními náklady pojišťoven a v zanedbatelné míře výdaje na komerční činnost a 

proplácení zdravotní péče za ošetřované cizince (tyto výdaje jsou na základě 

mezinárodních dohod vyúčtovány se zahraničními pojišťovnami). Přitom poměr 

investovaných financí do zdravotní péče tvoří 90 – 100% hodnoty celkového 

vybraného pojistného.  



Dlouhodobá udržitelnost financování zdravotnictví v České republice  33 

4 Motivace pro reformu financování a 
zvýšení efektivity zdravotnictví 

V textu již byly zmíněny některé motivy pro budoucí zvyšování příjmů v 

systému zdravotnictví obecně i konkrétně. V této části budou tyto důvody shrnuty a 

zkonkretizovány pro případ České republiky. 

Mezi hlavní motivy pro změnu financování zdravotní péče patří potřeba 

snížení morálního hazardu pojištěnců, kterým absence větší míry přímých úhrad za 

zdravotní péči a fakt, že náklady poskytnuté péče za ně platí třetí strana (pojišťovna), 

dává pocit, že zdravotní péče vlastně nic nestojí, a tím podnět k nadužívání péče 

zdravotních zařízení. Vysoká míra ochoty osob navštěvovat lékaře (bez finančního 

omezení) vede k neefektivnosti i na straně poskytovatelů, kteří pak vykazují vyšší než 

nezbytný objem lékařské péče.  

 Dalším motivem může být zlepšení podmínek pro zavádění nových 

technologií, přístupů a postupů do lékařské péče. V momentě větší finanční 

zainteresovanosti pojištěnců, jejich většího zájmu o vlastním rozhodování o 

podstoupené zdravotní péči a vyšším očekáváním, budou zdravotnická zařízení a 

poskytovatelé motivováni k vyšší kvalitě péče. Pak větší vybavenost poskytovatelů 

novými technologiemi povede k větší poptávce po jejich službách oproti těm 

poskytovatelů, kteří do vývoje a technologií investovat nebudou.  

Jedním z nejdiskutovanějších důvodů pro změny ve financování systémů 

zdravotnictví je predikovaný vývoj demografického složení obyvatelstva – jeho 

stárnutí. Stárnutí české populace je taženo několika vlivy:  

1) Nízká porodnost – aktuální míra porodnosti se pohybuje na hranici 1,5 

dítěte na jednu ženu (s předpokladem, že se dožije konce svého plodného 

období). Podle predikce počítané Evropskou komisí (European 

Commisssion - Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 

2011) se tento poměr změní nepatrně k lepšímu (1,6). Ale ani toto 

zlepšení nevede k dosažení hranice prosté reprodukce 2,1 dítěte na jednu 

ženu. 

2) Prodlužování střední délky života – vyšší životní úroveň, lepší technologie 

a zdravotní péče vedou k dožívání se vyššího věku populace. V roce 2010 
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byla střední délka života při narození pro muže 74,3 let a pro ženy 80,4 

let. Podle predikce EU se do roku 2060 pro muže prodlouží život o 8,9 let 

a ženám o 7,4 let. 

Oba tyto jevy vedou k nárůstu počtu seniorů v populaci a snižování počtu 

obyvatel v aktivním věku. Poměr těchto dvou populačních skupin se projevuje na 

ukazateli věkové míry závislosti – podíl počtu seniorů 65 let a více k počtu osob 

v pracovním věku 15 – 64 let. Tento ukazatel má podle předpovědí vzrůst do roku 

2060 o 36,5 procentních bodů (Tabulka 15). Graficky se změna složení obyvatel ČR 

může znázornit pomocí tzv. věkové pyramidy – viz Graf 5.  Zásadním sdělením 

těchto predikcí a skutečnosti, že zdravotní výdaje na péči o seniory je 

několikanásobně vyšší než na osoby v ekonomicky aktivním věku (viz Graf 6), je 

budoucí zvyšování finanční náročnosti zdravotního systému. Vyšší nákladovost péče 

o seniory je vedle zvýšené potřeby péče vysvětlována například zvýšenými náklady 

na větší počet pokusů o záchranu života umírajících osob (tzv. death related costs 

hypothesis) a protože čím vyšší věk, tím vyšší pravděpodobnost úmrtí a tím také 

vyšší náklady na velmi starou osobu blížící se času svého úmrtí (Pavloková, 2009).  

Zajímavým protipólem demografického vývoje podle studie Evropské 

komise, je zvyšující se míra participace a zaměstnanosti. Tento jev bude tažen 

především zvyšujícím se věkem pro odchod do starobního důchodu a tím zvýšený 

počet pracujících seniorů i ve věku 65 let a více.3 Tento fakt bude mít pozitivní dopad 

na příjmovou stránku zdravotnictví. 

Tabulka 15: Predikce demograficko-ekonomického vývoje ČR, 2010 - 2060 

Ukazatel/Rok 

2
0
1
0

 

2
0
1
5

 

2
0
2
0

 

2
0
2
5

 

2
0
3
0

 

2
0
3
5

 

2
0
4
0

 

2
0
4
5

 

2
0
5
0

 

2
0
5
5

 

2
0
6
0

 

Míra porodnosti  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Střední délka života při 
narození, muži 74,3 75,3 76,3 77,3 78,2 79,1 79,9 80,8 81,6 82,4 83,2 

Střední délka života při 
narození, ženy 80,4 81,3 82,1 82,9 83,6 84,4 85,1 85,8 86,5 87,2 87,8 

Populace ČR v milionech 10,5 10,7 10,8 10,9 10,8 10,8 10,7 10,7 10,7 10,6 10,5 

Děti ve věku 0-14 let jako % 
populace 14,3 15,3 15,7 14,9 13,9 13,2 13,3 13,7 14,1 13,9 13,6 

Aktivní ve věku 15-64 let jako 
% populace 70,3 67,0 64,5 64,0 64,0 63,7 61,6 58,7 57,1 56,1 55,8 

                                                 

3 Podle aktuálního platného znění Zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. platného  

od 21. 12. 2012 dosahuje věk pro odchod do důchodu i daleko za hranici 70 let pro osoby s datem 

narození po 1. 1. 1995. Viz věková kalkulačka Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dostupné na 

webové stránce http://www.mpsv.cz/cs/2435 (navštíveno dne 22. 11. 2013). 

http://www.mpsv.cz/cs/2435
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Senioři ve věku 65 let a více 
jako % populace 15,4 17,7 19,8 21,0 22,1 23,0 25,1 27,5 28,8 30,0 30,6 

Velmi staří ve věku 80 let a 
více jako % populace 3,6 3,9 4,0 5,0 6,5 7,6 7,9 8,2 8,7 10,4 12,3 

Míra růstu aktivní populace 
15-64 let -0,4 -0,6 -0,4 0,2 -0,2 -0,3 -1,1 -0,9 -0,6 -0,5 -0,1 

Míra participace (15-64) 70,3 72,1 72,9 72,0 71,5 71,1 71,6 73,0 73,2 73,0 73,1 

Míra zaměstnanosti (15-64) 65,1 67,3 68,2 67,5 67,1 66,7 67,2 68,5 68,7 68,6 68,6 

Míra nezaměstnanosti (15-64) 7,3 6,7 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

Poměr seniorů (65+) a 
pracujících (15-64) v % 23,8 28,3 33,1 35,9 37,8 39,3 44,2 50,7 54,9 58,6 60,2 

Zdroj: The 2012 Aging report - data results annex, Evropská komise 

Graf 5: Věková pyramida pro ČR, 2011 a 2060 

                             2011         2060 

  

Zdroj: ČSÚ 

Nákladovost seniorů pro systém byla již ukázána v Grafu 3. A jejich 

zvětšující se podíl v populaci nastíněn v Grafu 4. Graf 6 ukazuje vývoj průměrných 

výdajů na pojištěnce rozdělené do tří věkových skupin podle projekce demografické 

budoucnosti v Tabulce 15. Průměrné výdaje v posledním sledovaném roce sice 

stagnovaly (pro seniory muže dokonce klesly), ale pořád je zde jasný rozdíl, kdy 

věková skupina 65 let a více spotřebovává zhruba třikrát a více financí než skupina 

aktivních obyvatel ve věku 15 – 64 let. 

 

 

 

 



Dlouhodobá udržitelnost financování zdravotnictví v České republice  36 

Graf 6: Vývoj průměrných výdajů na zdravotní péči podle věkových skupin 

 

Zdroj: data ČSÚ, viz Tabulka II a III v příloze 

Vedle demografických důvodů se budou výdaje na zdravotnictví zvyšovat i 

díky nedemografickým faktorům jako vlivu příjmů (přepokládána jednotková 

příjmová elasticita), vývoji technologií a relativních cen. Vývoj nových technologií 

může zvyšovat poptávku a výdaje na léčbu, ať už z důvodu lákající zvýšené 

různorodosti léčby anebo z důvodu snížení nákladů na danou léčbu a tím zvýšení 

zájmu o její použití (OECD, 2006, str. 12). 
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5 Inspirace financování zdravotnictví 
ze zahraničí 

Pro reformu systému financování zdravotnictví České republiky, která by 

vedla k dlouhodobé budoucí udržitelnosti, si vezmeme inspiraci ze zahraničních 

států, které již v minulosti měnily podobu svého systému a z jejichž změn se můžeme 

vzít vzor a poučení. 

5.1. Nizozemí  

Nizozemí je svojí demografickou a zdravotnickou strukturou blízké České 

republice. Pro přiblížení uvádím několik údajů z tabulek prezentovaných na 

předchozích stránkách. Aktuální rozložení populace v důchodovém věku je téměř 

totožné s ČR: senioři ve věku 65 let a více tvoří 15,9% populace a z toho jsou 4,1% 

populace osoby starší 80 let (ČR 16,2 a 3,8%). Budoucí vývoj podílu seniorů je také 

podobný: v roce 2045 se dostaneme na skoro stejnou úroveň kolem 27%, poté bude 

Nizozemí do roku 2060 stagnovat na hodnotě 27,2% a ČR ještě povyskočí na hranici 

necelých 30,7%. Co se týče rozložení výdajů podle zdroje financování, Nizozemí po 

reformě v roce 2006 spadá do stejné kategorie jako ČR, kdy většina výdajů (v 2011 

79,53%) pochází z veřejných zdrojů - z toho 71,98% z výběru pojistného a 7,65% 

z veřejných rozpočtů. Soukromé financování se podílí na celku 13,38%, z čehož 

5,54% jsou přímé platby pojištěnců, 5,18% soukromé pojištění a 2,66% ostatní 

soukromé zdroje jako neziskové organizace atp. Zbylých 7,1% tvoří investiční 

výdaje. V čem se Nizozemí od ČR zásadně liší je velikost výdajů vynakládaných na 

zdravotnictví v poměru k velikosti ekonomiky a výdaje na jednoho pojištěnce. 

Celkem utrácí Nizozemí za zdraví obyvatel 11,94% HDP (rok 2011) a ČR 7,5%. U 

přepočtených výdajů na obyvatele je rozdíl ještě markantnější. Nizozemí vynakládá 

na jednoho obyvatele více než dvojnásobek toho co Česká republika (4 737,02 : 

1 929,19 USD v paritě kupní síly). Pro porovnání se podívejme na sílu ekonomiky 

měřené pomocí HDP per capita v paritě kupní síly (v USD). Pro srovnávaný rok 2011 

měla ČR 27 047 USD na obyvatele a Nizozemí 43 148 USD, což je zhruba 1,6 

násobek (The World bank, 2014). Pokud bychom jako Česká republika chtěli 

vyrovnat skóre s Nizozemím ve výdajích na zdravotnictví na jednoho obyvatele, 

museli bychom vynakládat sumu 2 960 USD na osobu. Pak by výdaje na 

zdravotnictví byly ve stejném poměru jako bohatství těchto dvou zemí. 
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V roce 2006 proběhla v Nizozemí reforma zdravotnictví. Základní změnou 

bylo vytvoření jednotného systému univerzální zdravotního pojištění a jeho přesun 

z veřejného systému do privátních rukou, které jsou veřejnými institucemi pouze 

regulovány a dozorovány, zatímco tyto soukromé instituce - zdravotní pojišťovny, 

poskytovatelé a pojištěnci mezi sebou vstupují do kontraktů na základě tzv. řízeného 

trhu. Tato změna přinesla mezi pojišťovny a poskytovatele konkurenční prostředí 

díky soutěži o cenu pojištění, poskytla větší rozhodovací možnosti samotným 

pojištěncům a navýšila finanční zdroje pro pokrytí nákladů zdravotní péče. 

5.1.1. Pojistné formou odvodů ze mzdy 

Obyvatelé Nizozemí platí do systému zdravotnictví pomocí kombinace 

pojištění stanoveného jako % příjmů a fixního nominální pojištění. Z příjmů odvádí 

zaměstnanec 7,75% mzdy (v roce 2013) (Belastingdienst, 2013a). Tento příspěvek 

odvádí zaměstnavatel ve prospěch daňového úřadu, kompenzuje tento příspěvek 

zaměstnanci zpětně do jeho mzdy, ale tato náhrada je pro zaměstnance zdanitelným 

příjmem. Osoby samostatně výdělečně činné a dále jinak specifikované skupiny 

obyvatel odvádí snížený příspěvek ve výši 5,65% pro rok 2013. Tyto odvody jsou na 

společném účtu přerozděleny ve prospěch pojišťoven podle rizikového složení jejich 

pojištěnců podobně jako v ČR. Velikost zaplaceného zdravotního pojištění v této 

formě je omezeno maximálním vyměřovacím základem 50 8535 Eur za rok, a tedy 

maximální zaplacená částka činí 2 873 Eur na rok, při překročení této hranice se dále 

zdravotní pojištění nehradí (případně je zpětně vyúčtováno a pojistné vráceno). Pro 

osoby bez jakýchkoliv příjmů a benefitů není nutné pojištění platit průběžné ale až 

v momentě čerpání zdravotní péče. Pojištění je ale placeno, jen pokud přesáhne 

v daném roce stanovenou minimální hodnotu - v roce 2013 45 Eur (Belastingdienst, 

2013b). 

5.1.2. Pojistné formou nominálního pojistného 

Ze zákona o zdravotním pojištění je každý povinen zakoupit legislativou 

definovaný minimální balíček zdravotní péče od zdravotní pojišťovny. Cena tohoto 

balíčku je nazývána nominálním pojistným a může se mezi pojišťovnami lišit. Toto je 

ten proces, kdy zdravotní pojišťovny mezi sebou konkurenčně soutěží o kontrakty 

s pojištěnci.  

Zavedení nominálního pojištění bylo tou zásadní změnou, kterou se svým 

systémem zdravotnictví Holanďané provedli. Volba změn padla na nominální 

pojistné místo zvyšování odvodů zdravotního pojištění ze mzdy. Zvýšení těchto 

odvodů by nezprostilo systém zdravotnictví morálního hazardu, kdy péči platí za 

pacienty třetí strana a zároveň by zvýšilo obecné zdanění práce. Nominální pojistné 
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na rozdíl od odvodů ze mzdy není samo o sobě náchylné na výkyvy ve výkonu 

hospodářství země.  

Základní balíček zdravotní péče obsahoval v roce 2009:  

- základní péčí od praktického doktora, specialistů a nemocnic,   

- pobyt v nemocnici, 

- zubní ošetření pro mladistvé do 22 let a speciální zubní péče pro seniory 

(zubní náhrady), 

- léky, lékařská pomoc a přístroje, 

- těhotenská a porodní péče, 

- základní psychologická péče (8 sezení) a mentální ústavní péče na první 

rok (pro 1. roce spadá do dlouhodobé péče – řešeno jiným zákonem), 

- přeprava pacientů (sanitkou nebo taxi), 

- fyzioterapie pro chronicky nemocné od 11. ošetření v roce, dietologické  

poradenství (Schäfer, a další, 2010, str. 65). 

 

Obsah základního balíčku je upravován a definován vládou každý rok 

(Zorgverzekeraars Nederland, 2013a). Základní cenu balíčku doporučuje vláda podle 

prognóz nákladovosti zdravotní péče na následující rok, například pro rok 2014 je 

predikována bazální hodnota 1 121 Eur za rok (Coöperatie VGZ, 2013). Celoplošně 

je stanovena i minimální spoluúčast pacienta, tedy množství zdravotní péče, kterou si 

pojištěnec hradí sám. V roce v 2013 to bylo 350 Eur, pro rok 2014 je stanovena suma 

360 Eur na rok (Zorgverzekeraars Nederland, 2013b). Tato odečitatelná spoluúčast se 

neuplatňuje na ošetření praktickým lékařem, péči v těhotenství, porodní péči a zubní 

péči pro děti a mladistvé (Zorgverzekeraars Nederland, 2013c). Přímá spoluúčast 

hraje významnou roli pro snížení nadužívání zdravotní péče a je důležitým podnětem 

pro pochopení reálné ceny zdravotní péče. 

Pojišťovny mohou klientům nabízet rozšíření této spoluúčasti v rozmezí 100 

až 500 Eur. Čím vyšší spoluúčast pojištěnce, tím nižší hodnota placeného pojistného 

za balíček. Dále pojišťovny nabízejí rozšíření základního balíčku o doplňkové služby 

a další zdravotní péči v minimálním balíčku neobsaženou. Podle rozsahu připojištění 

se zvyšuje nominální cena. Cena pojištění může být snížena o 10% pro pojištěnce, 

kteří jsou součástí kolektivní smlouvy (např. u zaměstnavatele). Kolektivní pojištění 

se slevou využívá kolem 50% populace (2007, 56%, (Schäfer, a další, 2010, str. 74)). 

Pojišťovny nesmí rozlišovat rizikovost klientů a musí do pojištění přijmout 

každého, kdo o to projeví zájem. Cena se odvíjí pouze od zvoleného rozsahu 

pojistného krytí a spoluúčasti. Pro stejné typy smluv se stejnými parametry musí daná 
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pojišťovna udávat stejné ceny bez ohledu na věk, pohlaví či zdravotní stav pojištěnce. 

Další vliv na cenu nominálního pojistného má i zvolená forma plnění. Klient si může 

zvolit, zda chce plnění „naturální“ tedy formou přímého proplacení poskytnuté péče 

zdravotnímu zařízení nebo zda chce čerpat finanční náhradu od pojišťovny, ale 

s nutností uhradit zdravotní péči poskytovateli v momentě ošetření. Naturální plnění 

bývá cenově zvýhodněno, ale zároveň je omezen výběr poskytovatelů péče jen na ty, 

které mají s danou pojišťovnou smluvní kontrakt. Pojištění s finanční formou plnění 

neomezuje pojištěnce při výběru zdravotnického zařízení (Schäfer, a další, 2010, str. 

66).  

Příklady aktuálně nabízených cen nominálního pojistného lze dohledat na 

webových stránkách nizozemských zdravotních pojišťoven. Pro lepší přiblížení 

cenové situace uvádím v Tabulce 16 příklad cen některých pojišťoven pro smlouvy 

na rok 2014. Průměrná cena základního balíčku v individuální smlouvě bez navýšené 

volitelné spoluúčasti podle nabídek uvedených v tabulce odpovídá hodnotě 95 Eur na 

měsíc, ročně tedy 1 140 Eur. 

Tabulka 16: Aktuální ceny základního balíčku zdravotní péče pro rok 2014 

Pojišťovna/Volitelná 
spoluúčast 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 

IZA 96,25 € 93,75 € 91,25 € 88,75 € 86,25 € 83,75 € 

IZZ naturální plnění 92,77 € 89,44 € 86,11 € 82,77 € 79,44 € 76,11 € 

IZZ finanční plnění 94,27 € 90,94 € 87,61 € 84,27 € 80,94 € 77,61 € 

OHRA 96,70 € 93,37 € 90,03 € 86,70 € 83,37 € 80,03 € 

Zdroj: webové stránky pojišťoven IZZ, IZA a OHRA (navštíveno 12/2013) 

Pro ještě lepší představu doplňuji v Grafu 7 vývoj hodnoty nominálního 

pojistného v posledních letech. Bazální pojistné představuje převážené nominální 

pojistné základního pojištění. Převažuje se počtem pojištěnců podle druhu pojistné 

smlouvy a dá se považovat za základní průměrné pojistné předepsané pojišťovnami. 

Pro srovnání průměrná mzda Nizozemců v roce 2011 činila 31 340 Eur za rok včetně 

všech bonusů, na druhé straně ale 59% obyvatel pobíralo plat menší nebo roven 

30 000 Eur ročně (Statistics Netherlands, 2013). To znamená, že v roce 2011 činilo 

individuální nominální pojistné 3,9% průměrného nizozemského platu. 
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Graf 7: Vývoj sazeb nominálního pojistného 2006 – 2011, v Eur za rok 

 

Zdroj: Vektis, Zorgthermometer – Verzekerden in beweging 2013, str. 11, dostupné na 

http://www.vektis.nl/index.php/publicaties/publicatie-zorgthermometer, navštíveno 10. 12. 2013 

Smlouva se s pojišťovnou uzavírá na jeden rok a k prvnímu lednu v roce je 

možné přestoupit do jiné, pokud nemá pojištěnec dluh u své předchozí pojišťovny. Je 

tedy čistě na aktivitě pojištěnce, zda bude optimalizovat svoje náklady na povinné 

pojištění a srovnávat nabídky pojišťoven, či nikoliv. Neplacení nominálního 

pojistného je trestáno pokutou ve výši 130% hodnoty pojistného za dobu nepojištění 

a to až na 5 let (Zorgverzekeraars Nederland, 2013d). Pojišťovny získávají od vlády 

finanční kompenzace za neplatiče tak, aby osoba neztratila svoje zdravotní pojištění. 

Navíc po 6 měsících neplacení je dlužníkovi strháván z platu automaticky poplatek 

zhruba 130 Eur ve prospěch pojišťovny do té doby, než je dluh uhrazen (Schäfer, a 

další, 2010, str. 67). 

Děti a mladiství do věku 18 let neplatí nominální pojistné, hradí je za ně stát a 

jsou pojištěny ve smlouvě svých rodičů. Pro osoby mladší 18 let ani neplatí povinná 

spoluúčast na financování péče (350/360 Eur). Pokud není dítě pojištěno, nehradí 

pokutu za neplacení, ale ani za něj není proplácena poskytnutá zdravotní péče 

(Schäfer, a další, 2010, str. 67). 

5.1.3. Financování dlouhodobé péče 

Vedle všeobecného zdravotního pojištění jsou všichni žijící nebo pracující 

v Nizozemí povinni přispívat do systému dlouhodobé zdravotní péče (podle zákona o 

mimořádných zdravotních výdajích – AWBZ). Příspěvek je určen jako procento 

příjmů – aktuální hodnota platná od roku 2013 je 12,65%. V letech 2008 až 2012 se 

odvádělo 12,15% ze mzdy.  Pojistné podle AWBZ je limitováno maximálním 
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příjmem pro výpočet odvodu na hranici 33 363 Eur za rok a tedy maximální 

odvedená suma může dosáhnout 10 393 Eur za rok (Belastingdienst, 2013c). V roce 

2011 tvořili podle předběžných údajů výdaje financované pomocí tohoto pojištění 

podíl 28 % celkových výdajů (Statistics Netherlands, 2012). V případě potřeby 

dlouhodobé zdravotní péče v pečovatelských domech nebo v ústavech pro mentálně 

nebo fyzicky postižené nebo domácí výpomoci si pacient může vybrat opět mezi 

věcným plněním ve formě přímo zajištěné péče a ošetření nebo může zvolit formu 

osobního rozpočtu, ze kterého může pečovatelské služby volně nakoupit sám, 

případně za péči platit i rodinnému příslušníkovi nebo jiné soukromé osobě, která se 

o něj bude starat (Schäfer, a další, 2010, str. 69). 

5.1.4. Soukromé připojištění 

Vedle těchto dvou základních pilířů zdravotního pojištění mohou obyvatelé 

Holandska využít i možnost soukromého připojištění. Bývá často nabízeno jako 

doplněk při sjednávání základního nominálního pojištění, ale není podmínkou u dané 

pojišťovny mít základní balíček, pokud si u ní chci sjednat připojištění. Soukromé 

připojištění je tvořeno tak, aby pokrývalo zdravotní péči, která není zahrnuta 

v základním pojistném balíčku nebo pod AWBZ (Schäfer, a další, 2010, str. 71). 

Rozšiřuje péči například o zubní ošetření pro dospělé a ortodoncii pro děti i dospělé, 

proplácení nákladů na brýle a kontaktní čočky, poskytuje částečnou nebo úplnou 

náhradu za preventivní péči, alternativní medicínu a fyzioterapii. Podle zvoleného 

rozsahu při pojištění se liší i příplatky za toto rozšíření. Pro příklad uvádím ceny za 

připojištění u pojišťovny IZA pro rok 2014, kde rozšiřující balíček Basic stojí navíc 

18,25 Eur měsíčně, balíček Clasic 39,25 Eur měsíčně a nejširší balíček Perfect 69,25 

Eur měsíčně (IZA Zorgverzekeraar, 2013). Pro sjednání soukromého připojištění 

mohou pojišťovny uplatňovat selekci klientů podle jejich rizikovosti podle 

zdravotního stavu, věku, pohlaví a podob. A podle toho volně nastavit cenu takového 

připojištění (Schäfer, a další, 2010, str. 76). 

Soukromé připojištění je nejmenším zdrojem financí po skupině Jiné. V roce 

2011 tvořily výdaje kryté soukromým pojištěním pouze 4,16% všech výdajů a i přímé 

platby a spoluúčast nominálního pojištění tvořily dvakrát větší podíl (9,31%) 

(Statistics Netherlands, 2012). Jeho nevýhodou pro plošné použití je finanční 

náročnost, potažmo nedostupnost pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Vždyť 

například připojištění Basic zmiňované výše stojí ročně zhruba jednu pětinu toho, co 

samotné nominální pojistné. A realita dokazuje, že většina obyvatel Nizozemí se bez 

něj ve skutečnosti obejde a raději volí variantu přímé úhrady takové péče, která by 

v připojištění byla kryta, než placení samotného připojištění. 
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5.1.5. Finanční dostupnost péče a kompenzace 

I přes všechny změny vedoucí k sjednocení kvality a dostupnosti zdravotní 

péče a zavedení regulovaných trhů mezi pojištěnci, pojišťovnami a poskytovateli, je 

v tomto systému znevýhodněna skupina sociálně slabších obyvatel. Pro osoby 

s nižšími příjmy je těžší si dovolit vyšší finanční spoluúčast a dosáhnout tak na nižší 

hodnoty nominálního pojistného, natož připlatit si za rozšíření krytí zdravotní péče 

pomocí soukromého připojištění. Pro osoby s dlouhodobou léčbou nemocí nebo 

chronickým onemocněním je zase jisté, že při spotřebě péče budou hradit zákonnou 

spoluúčast v plné výši na rozdíl od zdravých osob. Jejich přístup ke zdravotní péči je 

ve výsledku limitován finančně (den Exter, 2010, stránky 229-230). Toto 

znevýhodnění se snaží vláda kompenzovat formou několika různých příspěvků.  

Kompenzace zákonné spoluúčasti 

 Jedná se o jednotně danou kompenzaci, která se při splnění daných podmínek 

vyplácí na konci daného roku, kterého se týká. Pro rok 2013 byla stanovena 

kompenzace ve výši 99 Eur při aktuálně platné spoluúčasti 350 Eur (CAK, 2013a). 

Pro nárok na kompenzaci je nutné splnit alespoň jednu ze tří následujících podmínek: 

- v roce 2011 nebo 2012 byl pacientovi naordinován lék pro určitou nemoc 

(byl vydán seznam léčivých látek, které mají předepsané léky obsahovat, 

aby byla podmínka splněna) 

- v roce 2010 nebo 2011 se pacient léčil v nemocnici nebo u odborného 

lékaře s určitou nemocí (opět dle vydaného seznamu) 

- v roce 2013 pobýval 6 měsíců v instituci dlouhodobé péče podle AWBZ 

(CAK, 2013b) 

Obecný příspěvek pro chronicky nemocné a invalidní 

 Tento příspěvek se vyplácí zpětně. Na konci roku 2013 se vyplácel příspěvek 

za rok 2012. Jedná se o kompenzaci vyšších finančních nákladů na péči a ošetření pro 

osoby s chronickým onemocněním anebo s mentálním nebo psychickým postižením. 

Nárokující pacient musí splňovat nejdříve dvě základní podmínky a pak podle 

spotřebovávané péče a věku je mu přidělena určitá výše příspěvku. První základní 

podmínkou je využívání dlouhodobé zdravotní péče nebo domácí výpomoci a druhou 

podmínkou je příjem nižší než stanovená hranice. Pro domácnost jednotlivce nesmí 

pro zkoumaný rok 2012 přesáhnout roční příjmy hodnotu 24 570 Eur a pro 

domácnost o dvou a více členech částku 35 100 Eur za rok. 
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 Dle věku rozdělují nárokující pacienty na skupinu do 65 let věku a 65 let a 

více, podle toho, zda k prvnímu lednu zkoumaného roku nárokující dosáhl hraničního 

věku 65 let či nikoliv. Pro osoby mladší 65 let se vyplácí příspěvek buď 296 Eur, 

nebo zvýšený v hodnotě 494 Eur. Pro osoby ve věku 65 let a více se vyplácí 

příspěvek 148 Eur nebo vyšší v částce 346 Eur. Zda dostane pacient náhradu v nižší 

nebo vyšší hodnotě rozhoduje jeho diagnóza. Pro starší osoby se vyplácí nižší 

příspěvek, protože do státní poklady odvádějí menší odvody než pracující v nižším 

věku (CAK, 2013c). 

Příspěvek na zdravotní péči 

 Jako poslední typ se vyplácí všeobecná náhrada za nepřiměřené 

finanční náklady zdravotního pojištění osobám s nízkými příjmy a majetkem obecně. 

Náhradu může obdržet každý dospělý obyvatel (občan nebo cizinec s povolením 

k pobytu), který je účastníkem systému zdravotního pojištění a splňuje podmínky 

příjmu a majetku. Pro rok 2013 nesmí roční příjem domácnosti jednotlivce překročit 

hranici 30 939 Eur, pro domácnost s dvěma a více členy nesmí příjem překročit 

hranici 42 438 Eur za rok. Navíc se musí jednat o domácnost, kde pro jednotlivce 

jeho majetek nepřekračuje hodnotu 101 139 Eur a pro vícečlenné domácnosti nesmí 

majetek přesáhnout hodnotu 122 278 Eur. Do zkoumaného majetku se nepočítá 

hodnota nemovitosti, ve které bydlí, ale počítají se například všechny úspory, dary, 

investice nebo rekreační nemovitosti. Při splnění těchto podmínek může jednotlivec 

získat až 1 060 Eur za rok a vícečlenná domácnost až 2 062 Eur za rok 

(Rijksoverheid, 2013). Pro srovnání průměrný roční příjem v Nizozemí byl pro rok 

2012 31 740 Eur včetně bonusů (Statistics Netherlands, 2014). 

 Výše příspěvku se počítá porovnáváním výše příjmu pojištence a tzv. 

standardní prémie, která je průměrem prémií nabízených pojišťovnami. Použití 

standardní prémie zachovává konkurenční prostředí mezi pojišťovnami a zároveň 

neznevýhodňuje ty osoby, které si sjednají pojištění za levnější prémii (Schäfer, a 

další, 2010, str. 75). Na webových stránkách Daňového úřadu existuje kalkulačka pro 

výpočet velikosti nárokovaného příspěvku. Příklady výše příspěvků podle příjmů 

domácnosti jsou shrnuty v Tabulce 17. Nejvyšší příspěvky opravdu odpovídají 

maximálnímu stanovenému ročnímu limitu vydělenému 12 měsíci.  
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Tabulka 17: Výše příspěvku na péči podle příjmu pro rok 2013  

Příjem 
jednotlivce 

za rok 

Příspěvek 
měsíčně 

Příjem 
partneři 
za rok 

Příspěvek 
měsíčně 

≤10 000€ 88€ ≤15 000 €  171€ 

20 000€ 81€ 20 000€ 164€ 

25 000€ 45€ 25 000€ 128€ 

28 000€ 23€ 28 000€ 106€ 

30 000€ 8€ 30 000€ 92€ 

30 939€ 2€ 35 000€ 56€ 

    40 000€ 19€ 

    42 438€ 2€ 

Zdroj: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/, navštíveno 10.12 2013 
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5.2. Švýcarsko 

Nejdříve se opět podíváme na malé srovnání stavu zdraví populace a 

zdravotnictví ve srovnání s ČR. Aktuální výdaje na zdravotní péči je v poměru 

k HDP srovnatelná s Nizozemím – 11,01% v 2011, tedy zhruba o 3,5% více než 

v ČR. Za to při přepočtu výdajů podle populace se dostává Švýcarsko daleko za 

hranice aktuálního stavu naší republiky. S 5 642 USD na obyvatele utrácí Švýcarsko 

na zdraví svých občanů skoro třikrát tolik co Česká republika. Na rozdíl od ČR a 

Nizozemí ale celou čtvrtinu výdajů na zdraví platí občané ze svých kapes přímo, 

celkem ze soukromých zdrojů plyne 35% výdajů. Zbytek je rozložen mezi zdravotní 

pojištění a stát (65% dohromady).  

Takto nadstandardní výdaje na zdravotnictví ale nejsou taženy odlišnou 

strukturou populace. Ke konci roku 2012 obývalo Švýcarsko 8 039 100 obyvatel. Co 

se týče poměru důchodů v populaci, jsou na tom ve Švýcarsku podobně jako my: 

mají 17,1% seniorů ve věku 65 let a více a z toho jsou 4,8% populace osoby starší 80 

let. Budoucí vývoj podílu seniorů je téměř totožný s ČR – v roce 2060 modely 

předpokládají 30,4% populace v důchodovém věku (65+).  

Aktuální systém zdravotního pojištění a financování péče měl zrod v roce 

1994, kdy byl přijat stále platný zákon o zdravotním pojištění s počátkem platnosti od 

roku 1996. Stejně jako většina evropských zemí zaručuje Švýcarsko pojištěncům 

univerzální pojistné krytí, volný výběr pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče. 

Švýcarský systém je ale odlišný v tom, že nevybírá pojistné jako procentuální část 

mzdy, ale pouze ve formě fixní částky nominálního pojistného. 

5.2.1. Zdravotní pojištění a redistribuce mezi pojišťovnami 

Obyvatelé si volně vybírají mezi autorizovanými pojišťovnami v kantonu 

svého trvalého bydliště a pojišťovny musí do pojištění přijmout každého, kdo o to 

projeví zájem. Každý musí být pojištěn individuální smlouvou včetně dětí. Klient 

může dvakrát ročně změnit pojišťovnu (vždy v červnu a prosinci) s tříměsíční 

výpovědní lhůtou, případně při změně výše pojistného ze strany pojišťovny, která 

musí změnu ohlásit 2 měsíce dopředu, klient dává výpověď s jednoměsíční lhůtou. 

V základním pojistném balíčku je ze zdravotnické péče a služeb hrazeno vše, 

co není explicitně vyloučeno. Obrácený princip funguje pro léčiva a zdravotnické 

zboží – proplácené položky musí být uvedeny na oficiálním seznamu. Aktuální 

základní balíček obsahuje velmi široký rozsah včetně dlouhodobé péče v ústavech i 

doma, od roku 2009 zahrnuje psychoterapii, od 2012 na 6leté zkušební období i 

alternativní medicínu. Ze zákonného balíčku byla vždy vyjmuta dentální péče, 
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protézy a optické pomůcky. Zubař a optické produkty jsou výjimečně hrazeny 

pacientům například s chronickým onemocněním z této zdravotní oblasti 

(OECD/WHO, 2011, str. 60). Poskytovatele péče a zdravotnická zařízení si pacient 

může volit libovolně v rámci svého kantonu. Pokud nemá pojišťovna 

s poskytovatelem domluven jiný postup, za poskytnuté ošetření platí pacient, který si 

daný výdaj nechá následně proplatit svojí pojišťovnou. U nemocniční péče/pobytu 

většinou hradí výdaje přímo pojišťovna (pacient zpětně doplácí pouze svoji 

spoluúčast pojišťovně) (OECD/WHO, 2011, str. 61). Pokud se pacient nechá ošetřit 

v jiném kantonu, jde na jeho účet rozdíl v cenových tarifech proplácených úkonů, 

které se mezi kantony liší (OECD/WHO, 2011, str. 36). 

Zaplacené pojistné se redistribuuje mezi pojišťovnami i kantony. Nejen 

z důvodu různého rizikového složení klientských kmenů pojišťoven v jednom 

kantonu, ale i mezi kantony obecně. Základním redistribučním faktorem je počet 

klientů podle věku a pohlaví. Za rizikovější a dražší jsou brány ženy a starší osoby. 

Pojišťovny, které mají méně klientů v těchto skupinách než je průměrný počet, 

odvádějí část vybraného pojistného do společného fondu. Pojišťovny, které mají 

vyšší než průměrné počty žen a seniorů, získávají z tohoto společného účtu peníze 

navíc. V roce 2012 byl mezi faktory určující redistribuci zařazen i parametr 

hospitalizace delší než 3 dny z předchozího roku (OECD/WHO, 2011, str. 37). 

5.2.2. Nominální pojistné 

 Pojišťovny mohou účtovat libovolné nominální pojistné, ale návrh sazeb na 

nový rok vždy prochází kontrolou a schválením Spolkového úřadu pro veřejné 

zdraví. Zásadní podmínkou je, že výše pojistného musí být stejná pro stejné typy 

smluv v daném kantonu a pro všechny osoby v dané věkové kategorii. Pro účely 

nominálního pojistného se rozlišují tři kategorie: 0 – 18 děti, 19 – 25 mladí dospělí a 

26 let a více dospělí. Každý pojištěný občan hradí spoluúčast svých zdravotních 

výdajů. Za prvé hradí prvních 300 CHF (děti 0 CHF) a následně vždy 10% ze všech u 

pojišťovny uplatněných výdajů. Procentuální spoluúčast je limitována ročním 

limitem 700 CHF pro dospělé a mladé dospělé a částkou 350 CHF pro děti. 

Spoluúčast se neuplatňuje pro péči v těhotenství a porodní péči. Navíc pacienti hradí 

přímo poplatek za pobyt v nemocnici 15 CHF za den hospitalizace.  

U fixní spoluúčasti si pojištěnec může zvolit volitelnou vyšší částku, pokud 

předpokládá nízké vlastní zdravotní riziko, a díky tomu získat nižší cenu pojistného 

(stejné jako u Nizozemí). Volitelné spoluúčasti jsou 500, 1000, 1500, 2000, 2500 

CHF pro dospělé kategorie a 100 – 600 CHF (zvyšování po 100 CHF) pro děti. 

Velikost slevy je ale omezena ze zákona. Maximální sleva je rovna 70% z rozdílu 
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mezi zákonnou a volitelnou spoluúčastí, např. při spoluúčasti 2500 CHF může klient 

dostat maximální slevu 1540 CHF na roční pojistné. Totéž platí pro slevy na dětském 

pojistném - maximální sleva 420 CHF na roční cenu je možná při zvolení spoluúčasti 

600 CHF (Bundesamt für Gesundheit, 2013, str. 15). 

Další slevy na výši pojistného je možné získat například omezením výběru 

poskytovatelů zdr. péče nebo za vyloučení úrazového pojištění ze základního balíčku, 

pokud je klient zaměstnanec a má sjednáno úrazové a nemocenské profesní pojištění 

od zaměstnavatele (cena je dána jako procento platu a hradí ho firma) (OECD/WHO, 

2011, str. 39). Další možností jak snížit cenu nominálního pojištění je tzv. bonusový 

program, kdy klient získá slevu na pojištění až 45% po 5 letech, pokud v průběhu let 

nečerpá zdravotní péči (česky by se dalo označit jako bonus za bezeškodný průběh 

používaný například u majetkového pojištění) a zároveň první rok pojištění hradí 

vyšší pojistné (OECD/WHO, 2011, str. 62). 

Pokud pojištěnec nehradí své platby, obdrží od své pojišťovny upomínku 

s lhůtou k vyrovnání dluhu. Pokud i přesto není dluh vyrovnán, přichází klient o krytí 

zdravotních výdajů a do doby uhrazení dluhu mu není umožněno přestoupit do jiné 

pojišťovny. 

 Výše nominálního pojistného se mezi kantony velmi liší. Především z důvodů 

různé ceny zdravotní péče a celkových zdravotnických výdajů v jednotlivých 

kantonech. Můžeme říct, že zde funguje obecná přímá úměra: čím větší výdaje 

v daném kantonu, tím vyšší účtované pojistné (pořadí velikosti výdajů a pojistného 

platí s několika výjimkami – viz Graf 2.3. v OECD/WHO, 2011, str. 65 a tabulka 

přehledu prémií v Bundesamt für Gesundheit, 2013, str. 780).  Přehled prémií pro rok 

2014 vydaný Spolkovým úřadem pro veřejné zdraví nám ukazuje průměrné hodnoty 

pojistného za celé Švýcarsko a po kantonech. V roce 2013 byl průměr pro dospělé 

387,7 CHF měsíčně a nové pojistné pro rok 2014 má zdražit v průměru o 2,2% na 

396,12 CHF. Pro ilustraci rozptylu jednotlivých kantonů uvádím, že účtované prémie 

se pohybují od 299,25 CHF až po 505,86 CHF za měsíc v roce 2013 a od 308,40 

CHF po 512,08 CHF měsíčně pro rok 2014. Pro kategorii mladý dospělý byl průměr 

roku 2013 353,08 CHF a pro rok 2014 se plánuje 363,55 CHF měsíčně (průměrné 

zdražení o 3%). Pro děti je pojistné nejnižší: v roce 2013 byl celonárodní průměr 

89,35 CHF měsíčně a pro rok 2014 je schváleno pojistné v průměru 91,52 CHF 

měsíčně (Bundesamt für Gesundheit, 2013, str. 780).  
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5.2.3. Finanční zátěž obyvatel a kompenzace nákladů 

Pro srovnání je opět důležité finanční zatížení občanů placením pojistného 

s ohledem na jejich příjem. Pro nízkopříjmové rodiny má vláda/kantony kompenzační 

příspěvek. Mediánový hrubý příjem ve švýcarské ekonomice v roce 2012 byl 66 000 

CHF ročně pro samostatně výdělečně činné včetně osob zaměstnaných ve vlastních 

podnicích a 67 500 CHF ročně pro běžné zaměstnance. Do statistik se započítávají 

platy z plných i částečných úvazků (Swiss Federal Statistical Office, 2013). 

Celonárodní průměr pojistné prémie pro rok 2012 byl pro skupinu dospělých 382 

CHF měsíčně (Bundesamt für Gesundheit, 2012a, str. 752), tedy 4 584 CHF ročně. 

Výsledný podíl nominálního pojistného vůči platu je v průměru 6,95% pro 

podnikatele a 6,79% pro zaměstnance.  

V Tabulce 18 je vidět finanční zatížení občanů podle příjmové kategorie v 

roce 2012 s průměrným pojistným uvedených 382 CHF měsíčně. Z principu 

stanovení fixní nominální prémie je systém zdravotního pojištění ve Švýcarsku 

degresivní. Tudíž pro rodiny s nižším příjmem je nominální pojistné větší zátěží než 

pro majetnější rodiny. V roce 2001 bylo federální vládou navrženo, že by sociální 

zatížení nemělo přesáhnout 8% zdanitelných příjmů (OECD/WHO, 2011, str. 66). 

Toto pravidlo nebylo přijato jako závazné, ale podle naší tabulky by to znamenalo, že 

by příspěvek pro vyrovnání nákladů na zdravotní pojištění mělo dostat zhruba 40% 

pojištěnců bez ohledu na typ pracovního úvazku. Úkolem pro regionální samosprávu 

kantonů je určení, komu přidělit kompenzační příspěvek a komu ne. S ohledem na 

rozdíly mezi kantony si podmínky pro přidělování dávek určuje každý kanton zvlášť 

a každý má jiný systém jejích proplácení. Na příspěvky kantony dostávají od 

federální vlády 7,5% hrubých zdravotních výdajů. Zbytek financí na dávky musí 

kantony pokrýt z vlastních zdrojů (OECD/WHO, 2011, str. 66). 

Tabulka 18: Finanční zatížení placením zdravotního pojištění, 2012 

Roční hrubý příjem % všech 
pracovních úvazků 

% plných 
pracovních úvazků 

Finanční zátěž 
zdr. pojištěním 

v % 

≤ 26 000 CHF 18,88 2,95 ≥ 17,63 

26 001 - 52 000 CHF 20,53 11,90 17,63 - 8,8 

52 001 - 78 000 CHF 25,00 33,05 8,8 - 5,88 

78 001 - 104 000 CHF 14,65 21,75 5,88 - 4,41 

≥ 104 001 CHF 13,08 21,40 ≤ 4,41 

neznámé 7,88 8,95 - 

Zdroj: Vlastní výpočet a Swiss Federal Statistical Office 

 V roce 2010 pobíralo příspěvek zhruba 2,3 milionů obyvatel, což činí 29,8% 

všech pojištěných. Celkem byly na dávkách vyplaceny necelé 4 miliardy CHF, z toho 
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cca 2 mld CHF přišly z federálních zdrojů. Průměrné vyplácené dávky se pohybovaly 

mezi 780 až 2 705 CHF za rok (průměry kantonů) (Bundesamt für Gesundheit, 

2012b). 

5.2.4. Doplňkové pojištění 

 Vedle základního povinného zdravotního pojištění mají Švýcaři možnosti 

doplňkového připojištění, které pokrývá péči nezahrnutou v základním balíčku. Ze 

zákona nesmí krýt stejnou péči jako základní balíček ani pojištěncovu spoluúčast na 

výdajích. Rozsah a cenu pojištění určují sami pojišťovny. Doplňkové pojištění 

nejčastěji pokrývá zubní péči a nadstandardní péči jako soukromé pokoje 

v nemocnici nebo možnost výběru doktora. Doplňkové pojištění si může každý 

sjednat u libovolné pojišťovny bez ohledu na to, u koho má sjednáno základní 

pojištění, přesto nejčastější praxí je, že klient sjednává obojí u jedné pojišťovny. 

V roce 2007 mělo nějaký typ doplňkového pojištění sjednáno 88% populace. 

(OECD/WHO, 2011, stránky 63-64). 
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5.3. Německo 

Německý systém financování zdravotnictví je nejpodobnější tomu českému ze 

tří zkoumaných zahraničních podob. Přesto v něm bylo zavedeno pár změn, kterými 

se může ČR inspirovat. Co se týče základních zdravotnických dat, Německo utrácí na 

zdravotnictví lehce přes 11% HDP – tedy srovnatelně jako Nizozemí a Švýcarsko. Při 

přepočtu výdaj na obyvatele je Německo opět blíž Nizozemí a Švýcarsku než ČR, 

vydávají 4 346 USD na hlavu na rozdíl od našich 1 929 USD. Zdroje zastoupené ve 

financování zdravotnictví jsou rozloženy podobně jako v ČR, jen s tím rozdílem, že 

z veřejného zdravotního pojištění jde na výdaje o 10% méně, ale na druhou stranu o 

více než 9% jde navíc ze soukromého pojištění (bude vysvětleno dále). Co se týče 

složení populace je na tom Německo hůř než všechny detailněji srovnávané země, 

aktuální poměr seniorů je 20,7% a do roku 2060 se má zvýšit na 32,8%.  

5.3.1. Základní pojištění 

 Veřejné zdravotní pojištění je v Německu povinné pro všechny pracující 

s příjmem menším, než je určený roční limit. Pro zaměstnance vydělávající nad tento 

limit se pojištění stává dobrovolnou záležitostí – buď zůstanou u stávající pojišťovny 

jako dobrovolně pojištění nebo se pojistí soukromě nebo zůstanou nepojištěni. 

Aktuální roční limit příjmu pro povinné veřejné pojištění byl stanoven na hodnotu 

52 200 Eur (4 350 Eur za měsíc). Veřejným pojištěním je kryto zhruba 86% populace 

(Pourová & Pažitny, 2011, str. 21). 

Pojistné jako podíl ze mzdy 

 Jako v České republice se v Německu platí pojistné jako % z příjmu. Pro 

zaměstnance vydělávající více než 450 Eur měsíčně platí sazba 15,5%, kde 7,3% platí 

zaměstnavatel a 8,2% zaměstnanec. Placené pojistné je limitováno maximálním 

vyměřovacím základem 3 937,5 Eur měsíčně (47 250 Eur ročně) (Bundesministerium 

für Gesundheit, 2013b). Pro osoby samostatně výdělečně činné platí snížená sazba 

14,9% (Bundesministerium für Gesundheit, 2014a). 

 Děti do 18 let, studující do 25 let a dospělé osoby vydělávající méně než 450 

Eur měsíčně včetně osob na mateřské nebo invalidních osob platí pojištění stát, ale 

tyto osoby musí být pojištěni současně s jiným rodinným příslušníkem. Za ty to státní 

pojištěnce vyplatil do systému zdravotního pojištění stát 14 mld. Eur v roce 2012, pro 

rok 2013 se předpokládá suma 11,5 mld. Eur (Bundesministerium für Gesundheit, 

2013c). 
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Studenti nepojištěni u rodiny nebo starší 25 let (ovšem jen do 30 let věku 

nebo ukončení 14. semestru studia na vysoké škole) a dále stážisti a dobrovolně 

pojištění platí sníženou sazbu pojistného 10,85% ze státem určeného vyměřovacího 

základu – pro rok 2013 597 Eur měsíčně, tedy měsíčně platí za pojištění 64,77 Eur 

(Bundesministerium für Gesundheit, 2013c). Důchodci hradí ze svých příjmů 

sníženou sazbu 7,3% (Bundesministerium für Gesundheit, 2014b).  

Všechny vybrané finance směřují do jednotného Zdravotního fondu, který 

peníze přerozděluje mezi pojišťovny ve dvou formách – jednotný poplatek za 

pojištěnce a příplatky podle rizikové skladby jejích pojištěnců. Vedle toho dostávají 

standardizované platby na provozní výdaje (Bundesministerium für Gesundheit, 

2013c). 

Dodatečný příspěvek 

 Dodatečný příspěvek je z prvních kroků, které mají vést k větší nezávislosti 

zdravotnickému systému na vývoji mezd v ekonomice. Je stanoven jako pevná suma, 

kterou platí pojištěnci své pojišťovně. Záleží na každé pojišťovně jak velký příspěvek 

si stanový, ale musí být stejný pro všechny její klienty. Tento příspěvek má za úkol 

pomoci pojišťovně vyrovnávat její hospodaření (když příjmy ze Zdravotního fondu 

nestačí na pokrytí výdajů), tudíž jeho výše může pojištěncům naznačit rozdíly mezi 

hospodařením pojišťoven (organizace zdr. péče, nasmlouvané kontrakty 

s poskytovateli a jejich ceny atd.). S ohledem na zlepšující se finanční situaci všechny 

zdravotní pojišťovny, které dodatečný příspěvek účtovaly, tento příspěvek aktuálně 

zrušily (Krankenkassen Deutschland, 2013). V roce 2011 byl většinou pojišťoven 

účtován poplatek ve výši 8 Eur (Pourová & Pažitny, 2011, str. 25). Když se 

pojišťovně finančně daří, může na druhou stranu vyplácet svým pojištěncům bonus. 

Například v roce 2014 bude vyplácet několik pojišťoven bonus v rozpětí 30 až 125 

Eur (na rok) (Krankenkassen Deutschland, 2014). 

Finanční kompenzace 

Na kompenzaci nákladů na dodatečný příspěvek má nárok každý pojištěnec, 

pro kterého průměrný dodatečný příspěvek přesáhl 2% hrubého zdanitelného platu. 

Průměrný dodatečný příspěvek počítá odborná komise na každý rok dopředu jako 

odhad podle prognózy budoucího vývoje příjmů a výdajů zdravotních pojišťoven. 

V případě, že pojištěnec přesáhne 2% hranici, o část, která je nad zkoumanou hranici, 

je mu snížený odvod na zdravotní pojištění ze mzdy. V minulých letech byl vždy 

průměrný dodatečný příspěvek stanovený odbornou radou 0 Eur, tudíž ani žádné 
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kompenzace nebyly reálně vypláceny. O kompenzaci se pojištenec nemusí hlásit, 

automaticky je zprocesována zaměstnavatelem nebo institucí vyplácející příjem. 

5.3.2. Soukromé zdravotní pojištění 

Soukromě pojištěné mohou být osoby, které přesáhly maximální limit pro 

povinné veřejné pojištění (viz začátek kapitoly 5.3.1.). Vedle nich mohou soukromé 

pojištění využít i úředníci, podnikatelé a osoby se svobodným povoláním. Soukromé 

pojišťovny jsou povinny nabízet základní krytí, které je rozsahem srovnatelné se 

zákonným pojištěním. Základní tarif nesmí cenově překročit maximální odvod na 

povinné pojištění  - pro rok 2013 to je 610, 235 Eur měsíčně. K základnímu pojištění 

mohou komerční pojišťovny nabízet spoluúčasti (300, 600, 900, 1 200 Eur), jejichž 

zvolením si klient sníží cenu pojištění (Bundesministerium für Gesundheit, 2013a). 

 

 

 

 

 

 



Dlouhodobá udržitelnost financování zdravotnictví v České republice  54 

6 Adaptace alternativ financování do 
systému zdravotnictví ČR 

V předešlých kapitolách bylo popsáno, jak financování zdravotnictví funguje 

v ČR, kam spěje a jak funguje financování v jiných evropských krajinách, ze kterých 

si můžeme vzít inspiraci. Základním pilířem této kapitoly je nalezení možností jak 

zahraniční inspiraci adaptovat do českých podmínek. Primární změnou, kterou chci 

do českého zdravotnictví namodelovat je zavedení nominálního pojistného. Změnu 

financování zdravotnictví ČR modeluji jako zavedení nového zdroje ve formě 

nominálního pojistného, jedná se o dodatečný zdroj k již existujícím zdrojům 

financování. 

Nominální zdravotní pojistné je z podstaty fixní sumy nezávislé na příjmu 

plátce. Při jeho jednoduchém plošném zavedení místo klasického zdravotního 

pojištění, jak ho známe, bez dalších podpůrných plánů by se systém zdravotního 

pojištění stal degresivním. Největší finanční zátěž (poměr pojistného vůči příjmům) 

by padla na bezpříjmové a nízkopříjmové skupiny obyvatel. Tento model 

uplatňovaný ve Švýcarsku by byl v české realitě nepoužitelný a politicky 

neprůchodný. Navíc při zrušení pojištění počítaného z příjmů by výše nominálního 

pojištění musela být stanovena neúnosně vysoko, aby se vybral alespoň stejný objem 

financí jako běžně dnes. 

Degresivní podstatu nominálního pojištění můžeme snížit vyplácením 

finančních kompenzací tak, abychom zabránili vysoké finanční zátěži na jednotlivce. 

Otázkou je jen, jaká míra zátěže je přijatelná a jaká už ne. Druhým kritériem pro 

zavedení finanční podpory je i dostupnost a zdroj finančních prostředků pro jejich 

vyplácení. 

Poměrnou výhodou nominálního pojistného oproti pojistnému jako procenta 

z příjmů je jeho nezávislost na hospodářském cyklu, který ovlivňuje zaměstnanost a 

výši mezd v ekonomice. Při nominálním pojistném zavedeném v kombinaci se 

systémem finančních kompenzací není ale výběr pojistného oproštěn od tohoto vlivu 

na plno. Při zvýšené nezaměstnanosti a poklesu výše mezd se hospodářská recese 

projeví na zvýšeném objemu vyplácených kompenzací k nominálním pojistnému, 

přestože výběr samotného nominálního pojistného zůstane nezměněn. 
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Systém nominálního pojistného používaný v zahraniční bývá doprovázen 

stanovením přímé finanční spoluúčasti pacienta. Pacienty placená spoluúčast 

navyšuje celkový objem vybraných prostředků ve zdravotnictví a prohlubuje 

uvědomění obyvatel státu o ceně zdravotní péče. V příkladu zavedení nominálního 

pojistného pro ČR nebudeme pro jednoduchost spoluúčasti pacientů využívat. Ale 

tato možnost zůstává ve hře pro další navyšování finančních zdrojů.  

Pro zavedení spoluúčasti se může dále inspirovat v zahraničí a uvažovat o 

dvou modelech – fixní suma spoluúčasti, která musí být vyčerpána jako první než se 

začne čerpat z prostředků zdravotního pojištění, nebo spoluúčast stanovená jako 

procento z každé hodnoty čerpané zdravotní péče. Zavedení možnosti rozšířit 

zákonnou spoluúčast o dobrovolné navýšení výměnou za nižší hodnotu placeného 

nominálního pojistného opět rozšiřuje samostatnost v rozhodování občanů o svém 

zdraví a ochotě platit za zdravotní péče podle vlastního posouzení osobních 

zdravotních rizik a navíc podporuje konkurenční prostředí mezi zdravotními 

pojišťovnami. Bohužel tato volitelnost spoluúčasti zvyšuje finanční rizika pro osoby 

s nízkými příjmy a chronicky nemocné nebo osoby vyžadující častou/neustálou 

zdravotní péči. Vždy budou tito lidé nuceni buď volit varianty s nižší spoluúčastí, ale 

vyšším nominálním pojistným nebo z finančních důvodů volit levnější varianty 

nominálního pojištění, ale nedobrovolně se vystavovat riziku vyšší spoluúčasti. 

V obou případech je zde potřeba stanovit záchranný finanční limit nebo možnost 

finanční kompenzace. Jednou z možností je započítání spoluúčasti do objemu financí 

pro vyčíslení finanční zátěže obyvatel, která pak dále určuje velikost vyplácených 

kompenzací. 

Při modelování zavedení nominálního pojistného se zabývám pouze 

stanovením jeho ideální bazální výšky, celkové sumě vybraného pojistného a 

vyplaceným kompenzacím. Není mým cílem definovat balíček zdravotní péče, který 

by byl nominálním pojistným kryt, například jako v Nizozemí. To je jiný aspekt 

zavedení tohoto zdroje financování, který náleží spíše do diskuzí zdravotních 

odborníků. Definování tohoto balíčku péče je ale důležitým bodem zavedení 

nominálního pojištění, protože bude definovat, na jakém bitevním poli spolu budou 

konkurenční cenou balíčku bojovat zdravotní pojišťovny o pojištěnce, jejichž 

výsledná účtovaná cena se může lišit. Bude jen na volbě občana, u jaké pojišťovny 

bude pojištěn a za jakou cenu bude ochoten balíček zdravotní péče zakoupit.  

Umožnění konkurence mezi zdravotními pojišťovnami by mělo vést ke zvýšení 

efektivnosti při nakládání s vybranými financemi. Na konec krok adaptace 

nominálního pojištění povede nejen k větší robustnosti zdravotnických příjmů, ale 
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zároveň k lepšímu zacházení s nimi a potenciálně ke snižování výdajů na zdravotní 

péči (lepší efektivnosti).  

Výsledek modelace zavedení nominálního pojistného bude na závěr porovnán 

s předpokládanou sumou zdravotního pojištění, která by byla vybrána bez provedení 

změn. Celkový výběr zdravotního pojištění může být srovnán i s predikcí výdajů na 

zdravotní péči pro rok 2015 provedenou Evropskou komisí v publikaci The 2012 

Ageing report. Predikovaná hodnota výdajů je zde uvedena jako procento z HDP 

státu podle různých scénářů. Průměrná hodnota odpovídá 7,1% HDP ČR v roce 2015. 

HDP roku 2015 je v této diplomové práci namodelováno s ohledem na predikci růstu 

HDP vydávanou Českou národní bankou a výši HDP v roce 2012 (Česká národní 

banka, 2014). 
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7 Modelace příjmů ve zdravotnictví 
při adaptaci změn 

Pro modelaci zavedení nominálního pojistného se zaměřujeme pouze na rok 

zavedení této novinky. V případě této práce byl rokem zavedení zvolen rok 2015.   

Od modelování příjmů zdravotnictví do vzdálenější budoucnosti bylo upuštěno 

z důvodu nemožnosti přesněji predikovat vývoj základních výpočtových parametrů.  

Nominální pojistné je dodatečným zdrojem financování, ale pro jeho zavedení 

předpokládáme změnu pojistného placeného státem. Prvním předpokladem je tedy 

plné zrušení pojistného placené státem, tak jak aktuálně funguje a je popsáno 

v kapitole 2.3.1. Příjmy zdravotnického systému. Suma prostředků, které stát 

vynakládal na placení pojistného za definované skupiny obyvatel, bude využita na 

proplácení finančních kompenzací všem obyvatelů podle jejich finančního zatížení 

nominálním pojistným. S ohledem na zrušení regulačního poplatku za hospitalizaci 

od ledna roku 2014 předpokládám nahrazení způsobených finančních výpadků 

navýšením objemu státních financí určených na kompenzace. Druhým předpokladem 

je absence mimořádných plateb zdravotního pojištění (dále jen „ZP“), stejně tak 

vymáhání dlužného pojistného, úroky a penále z dlužného ZP nebo příjmy z prodeje 

pohledávek. 

7.1. Model 

Rovnici pro výpočet vybraného pojistného v daném roce definuji následovně: 

Vybrané ZP = Efektivita výběru ZP*Standardní zdravotní pojištění + Efektivita 

výběru ZP*Nominální pojištění 

Standardní zdravotní pojištění: 

ZP od zaměstnanců počítám jako 13,5% z hrubé mzdy.  

ZP od OSVČ počítám jako součin placených záloh na ZP a počtu OSVČ. 

ZP od OBZP počítám jako součin placeného ZP a počtu OBZP. 

ZP od státních pojištěnců zrušeno, počítám 0 Kč pro modelaci změn. Pro modelaci 

ZP beze změn počítám součin placeného státního ZP a počtu státních pojištěnců. 
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Nominální pojištění: 

ZP počítám jako součin počtu všech pojištěnců a fixní částky bazálního nom. 

pojistného. 

Nominální pojistné platí všichni, kteří jsou účastníky zdravotního pojištění. Za 

některé pojištěnce stále platí pojištění stát. 

Původní státní pojištěnci zůstávají i pro potřeby nominálního pojistného v jedné 

kategorii. Všichni státní pojištěnci si sami sjednávají nominální pojištění u zdravotní 

pojišťovny, ale neplatí jeho cenu zdravotní pojišťovně sami. Jelikož všichni původní 

státní pojištěnci, čili osoby nevýdělečně činné, budou pobírat 100% kompenzaci 

nominálního pojistného. Stát za ně hradí cenu pojištění přímo pojišťovně. Pro tyto 

pojištěnce můžou nastat tři situace s ohledem na reálnou cenu sjednaného pojištění: 

1) Cena sjednaného pojištění je rovna bazálnímu nominálnímu pojistnému 

určeného modelem vlády/odpovědného ministerstva. Tudíž cena je plně 

uhrazena státem a pro pojištěnce nevznikají další závazky. 

2) Cena sjednaného balíčku je nižší než stanovené bazální nominální pojistné. 

Cena pojištění je uhrazena zdravotní pojištěnce ve sjednané výši, zbytek 

nevyužité kompenzace není proplácen. 

3) Reálna cena pojištěncem zvoleného balíčku je u pojišťovny vyšší než státem 

určené bazální pojistné. Zdravotní pojišťovně je uhrazeno 100% bazálního 

nominálního pojistného. Neuhrazený zbytek ceny je závazkem pojištěnce, 

protože sjednání balíčku u dražší pojišťovny byla jeho volba. 

Efektivita výběru zdravotního pojištění: 

Pro reálnou modelaci výběru zdravotního pojištění je zásadní úspěšnost, 

s jakou je pojistné vybíráno od plátců. Efektivita výběru celkově nedosahuje 100% a 

je různá pro různé skupiny plátců. Používané míry efektivnosti vycházejí z dat 

poskytnutých Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Jejich statistiky sledují účinnost 

výběru ZP od roku 2008 a dávají průměrnou efektivitu u zaměstnanců 99,31% a pro 

samoplátce (OSVČ a OBZP) 87,47% včetně roku 2013. S ohledem na možné rozdíly 

mezi pojišťovnami a eventuální odchylky ve výpočtech, stanovuji pro potřeby práce 

míry efektivity nižší. 

Podle plátců pro standardní ZP: Stát 100%  

Zaměstnavatelé 95% 

OSVČ 85% 

OBZP 85%  
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Pro zavedení nominálního pojistného v modelu ruším státem placené 

pojištění, přesto zachovávám všem pojištěnců z této původní skupiny efektivnost na 

hodnotě 100%. Důvodem je výše popsaný mechanismus, kdy úhradu nominálního 

pojistného zajišťuje přímo stát. Možné nedoplatky mohou vzniknout pouze v případě, 

že by některý z pojištěnců volil sjednání balíčku u pojišťovny s cenou vyšší než je 

vyplácená 100% kompenzace ve výši bazálního pojistného. 

Pro samoplátce (OSVČ a OBZP) zachovávám taktéž původní hodnotu 

efektivity, protože oni jsou již z minulosti naučeni hradit si pojištění přímo sami. A i 

přes zvýšení jejich celkové platby za ZP nepředpokládám změnu jejich platební 

morálky. 

Pro potřeby výběru nominálního pojistného ale měním míru efektivity pro 

zaměstnance. U standardního pojištění odvodem ze mzdy je plátcem pojištění 

zaměstnavatel, proto je míra účinnosti ve výši 95%. V momentě, kdy budou 

zaměstnanci hradit nominální pojistné sami přímo zdravotním pojišťovnám, můžeme 

předpokládat snížení této míry s ohledem na individuální zodpovědnost platit své 

povinné výdaje, která se může lišit od zodpovědnosti zaměstnavatelů. Použitá míra 

efektivity výběru ZP 90% pro nominální pojistné byla dále snížena z důvodu souběhu 

kategorií pojištěnců u některých občanů na 88,865%. Blíže vysvětleno v dalších 

částích textu. 
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7.2. Data 

Základní data pro modelaci byla získána z veřejně přístupných zdrojů. 

Primárním zdrojem dat se stal Český statistický úřad, Všeobecná zdravotní 

pojišťovna a Česká správa sociálního zabezpečení. Základní vstupy výpočtů pro 

každou skupinu pojištěnců obsahují údaje o počtech osob v dané skupině pojištěnců a 

o údaje o jejich příjmech. Pro předpovědi vývoje jednotlivých proměnných pro rok 

2015 používám historické časové řady od roku 2003 do 2012. Hodnoty parametrů 

výpočtu jsou v roční frekvenci, ve většině případů jako roční průměry nebo stavy 

k prosinci daného roku. Detailní vstupní časové řady jsou uvedeny v Tabulce VIIa a 

VIIb v příloze. Některá další vstupní data jsou uvedena v tabulkách obsažených 

v textu. 

 

Vstupní údaje modelace: 

Zaměstnanci 

- Celkový počet osob v zaměstnání. 

- Podíly zaměstnanců v kategoriích podle průměrné hrubé mzdy.  

- Pro výpočet standardního ZP byl použit průměrný příjem každé kategorie. 

- Pro nejnižší kategorii byla použita oficiální minimální mzda.  

Data jsou uvedena v Tabulce 19. 

 

Tabulka 19: Platové kategorie zaměstnanců v roce 2015 

Mzdová 
kategorie 

Mzda pro 
výpočet 

ZP 

podíl 
zam. 
v % 

Mzdová 
kategorie 

Mzda pro 
výpočet 

ZP 

podíl 
zam. 
v % 

> 10 000  8 500 3,07  23 001 - 24 000  23 500 4,12 

 10 001 - 12 000  11 000 6,50  24 001 - 26 000  25 000 7,50 

 12 001 - 14 000 13 000 5,50  26 001 - 28 000  27 000 6,50 

 14 001 - 16 000 15 000 6,27  28 001 - 30 000  29 000 5,44 

 16 001 - 17 000  16 500 3,53  30 001 - 32 000  31 000 4,53 

 17 001 - 18 000  17 500 3,68  32 001 - 36 000  34 000 6,28 

 18 001 - 19 000  18 500 3,77  36 001 - 40 000  38 000 4,12 

 19 001 - 20 000  19 500 3,70  40 001 - 50 000  45 000 5,57 

 20 001 - 21 000  20 500 4,15  50 001 - 60 000  55 000 2,49 

 21 001 - 22 000  21 500 4,23  60 001 - 80 000  65 000 2,34 

 22 001 - 23 000  22 500 4,54  80 001 < 100 000 2,18 

Zdroj: Vlastní výpočty, ČSÚ  
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Osoby samostatně výdělečně činné 

- Počty OSVČ byly extrapolovány na celou ČR z dat poskytnutých 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o počtu jejich pojištěnců této skupiny 

poskytnutých na dotaz a podílu pojištěnců VZP na všech pojištěncích 

v ČR dostupných v Ročenkách VZP.  

- Podíly počtu OSVČ platících zálohy do VZP v 5 kategoriích dle výše 

zálohy, opět na dotaz. 

-  Minimální a maximální záloha ZP. Pro výpočet výběru ZP byly zvoleny 

zálohy ve výši průměru každé kategorie. 

- Nejnižší kategorií jsou OSVČ s nulovou zálohou, tedy takoví, kteří 

podnikají první rok a zároveň jsou státní pojištěnci, nebo kteří mají 

hlavním zdrojem příjmu zaměstnání a platí ZP jednou ročně po podání 

přehledu příjmů a výdajů. Jejich platbu ZP nejsem schopná modelovat 

s ohledem na neznámé údaje z přehledů příjmů a výdajů. 

- Nejvyšší kategorií jsou OSVČ platící maximální zálohu. Pro roky 2013 až 

2015 byl vládním opatřením zrušen maximální vyměřovací základ, takže 

někteří pojištěnci mohou hradit i zálohy vyšší, přesto pro potřeby 

modelování budeme brát maximální zálohu za platnou, protože pro další 

roky by měla být maximální hranice opět v platnosti (Všeobecná 

zdravotní pojišťovna ČR, 2014). 

- Minimální a maximální zálohy byly vypočteny z průměrné nominální 

mzdy predikované na rok 2015. 

Údaje jsou uvedeny v Tabulce 20 a 21. 

 

Tabulka 20: Nominální mzda a zálohy ZP pro OSVČ, 2015 

Rok 
Nominální 

mzda 
Růst nom. 

mzdy 

2012 realita 25 100 Kč 3% 

2013 25 300 Kč 0,8% 

2014 25 900 Kč 2,3% 

2015 26 470 Kč 2% 

Záloha 
OSVČ 2015 

minimální 1 786,7 Kč 

maximální 21 440,7 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočet, (Ministerstvo financí ČR, 2013), (Weyskrabová, 2014) 
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Tabulka 21: Zálohy zdravotního pojištění pro OSVČ, 2015 

podíly OSVČ ve skupinách 
podle výše zálohy ZP (%) 

záloha pro 
výpočet ZP 

0 Kč 26,90% 0,00 Kč 

>0 Kč a  <min 13,74% 892,50 Kč 

minimální  51,20% 1 786,70 Kč 

>min a <max 8,06% 9 826,99 Kč 

maximální 0,09% 21 440,70 Kč 

Zdroj: Vlastní výpočty, VZP 

 

Osoby bez zdanitelných příjmů 

- Počet OBZP byl extrapolován na celou ČR z dat poskytnutých 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o počtu jejich pojištěnců této skupiny 

poskytnutých na dotaz a podílu pojištěnců VZP na všech pojištěncích 

v ČR dostupných v Ročenkách VZP.  

- Výše platby zdravotního pojištění stejná jako platná od 1. 8. 2013 uvedené 

v Tabulce 7 v kapitole 2.3.1., nepředpokládám zvýšení oficiální minimální 

mzdy do roku 2015. 

 

Státní pojištěnci 

- Počet státních pojištěnců celkem. 

- Výše platby ZP stejná jako platná od 1. 11. 2013 uvedená v Tabulce 6. 

Přestože aktuální vláda jedná o zvýšení platby za státní pojištěnce, pro 

potřeby modelace nepředpokládám zvýšení této platby do roku 2015 

- Výše průměrné podpory v nezaměstnanosti a podíl nezaměstnaných 

pobírající podporu jako historický průměr. 

- Výše průměrného příjmu pro osoby pobírající peněžitou pomoc 

v mateřství nebo rodičovský příspěvek.  

- Výše průměrného důchodu pro starobní a invalidní důchodce, včetně 

variant v kombinaci s pozůstalostním důchodem a podíly důchodců ve 

skupinách podle typu důchodu. 

- Průměrné příjmy státních pojištěnců jsou uváděny jen pro dokreslení 

situace, jaká finanční zátěž by na tyto skupiny osob padla, kdyby neměli 

vyplácenu 100% kompenzaci. 

Základní vstupní data jsou uvedeny v Tabulce 22. 
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Tabulka 22: Průměrné příjmy a podíly osob dle typu příjmu, 2015 

Podíl osob ve skupinách podle typu příjmu v % 
Průměrný 

příjem 

Mateřská/rodičovská dovolená 100 8 085 Kč 

Nezaměstnaní 

Podpora v nezaměstnanosti 30,60 8 545 Kč 

Důchodci 

Starobní důchodce 64,95 13 043 Kč 

Poměrný starobní důchod 0,03 7 258 Kč 

Invalidní důchod 3. stupně 6,20 12 125 Kč 

Invalidní důchod 2. stupně 1,87 8 240 Kč 

Invalidní důchod 1. stupně 5,18 6 467 Kč 

Kombinace s pozůstalostním 21,77 14 377 Kč 

Zdroje: Vlastní výpočty, ČSSZ, Úřad práce ČR 
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7.3. Predikce vstupních dat do roku 2015 

 Většina parametrů výpočtu byla do roku 2015 projektována pomocí 

historického průměrného růstu/poklesu. Stejný postup byl aplikován i pro podíly 

osob v příjmových kategoriích u zaměstnanců a v kategoriích podle výše zálohy ZP u 

OSVČ. V některých případech byl použitý průměr počítán na zkrácené časové řadě, 

aby lépe vystihl trend posledních let, pokud byl významně odlišný od trendu na 

začátku časové řady.  

Tímto způsobem zkrácené řady pro počítání průměrné změny byl projektován 

počet OBZP (trend počítán na období 2008 – 2012), počet nezaopatřených dětí po 

ukončení povinné školní docházky (2009 – 2012), ženy na mateřské dovolené a 

příjemci rodičovského příspěvku (2009 – 2012), osoby bezmocné a osoby o ně 

pečující (2008 – 2012), osoby v civilní vojenské službě nebo na vojenském cvičení 

(2006 – 2012), mladiství v ústavech (2006 – 2012), osoby s oprávněním k pobytu za 

účelem dočasné ochrany (2008 – 2012). 

Jiným postupem byla provedena predikce pro dlouhodobé dobrovolníky, 

nezaměstnané a zaměstnance. Pro dobrovolníky byl použit konstantě průměrný 

historický počet – 26. Pro nezaměstnané bylo použito historické průměrné míry 

nezaměstnanosti (registrované) 4,52% z celkové populace. Výsledný počet 

nezaměstnaných je toto procento z predikovaného počtu obyvatel podle The 2012 

Ageing reportu Evropské komise – 10 706 002. Pro průměrný růst zaměstnanosti byla 

zvolena metoda vlivu růstu HDP. Byl proveden výpočet podílu růstu počtu 

zaměstnanců na růstu HDP, průměrně se růst HDP projevil 23% na změně počtu 

zaměstnancům. Tento podíl byl dále aplikován na predikovaný růst HDP dle České 

národní banky. Výsledný růst počtu zaměstnanců odpovídal tedy hodnotě -0,3%, 

0,51% a 0,65% pro roky 2013 až 2015. V modelaci použité hodnoty pro rok 2015 

jsou uvedeny v TabulkáchVIIa a VIIb v příloze. 

V počtu zaměstnaných a nezaměstnaných a v celkovém počtu populace se 

predikce této práce lehce liší od vstupních dat The 2012 Ageing reportu. Důležitá 

data z této unijní predikce jsou uvedeny v Tabulce 23. Na tomto místě je potřeba 

vysvětlit několik rozdílů. V Tabulce 23 je počítaný počet pojištěnců podle jejich 

statutu při placení zdravotního pojištění. S ohledem na to, že je možný souběh více 

stavů, je celkový součet počtu pojištěnců vyšší než predikovaný počet obyvatel ČR 

(podle statutu pojištěnce 11 163 268/obyvatel 10 706 002). Pro výpočet standardního 

ZP z příjmu počítám se všemi pojištěnci dle kategorií, protože ve skutečnosti dochází 

k placení více typu ZP za jednu osobu, pokud u ní dochází k souběhu, ale pro výpočet 
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výběru nominálního pojistného je nutné počítat s reálným počtem osob. Proto je 

důležitým faktorem odhalení a odstranění souběhu pojistných statutů. 

Základní souběh, který lze snadno ze vstupních dat odhalit je souběh OSVČ a 

zaměstnání a OSVČ a státní platby. První z nich je odhalitelný podle nulové zálohy 

na ZP pro statut OSVČ. Jak již bylo popsáno výše, pokud má osoba větší výdělek ze 

zaměstnání – tedy podnikání je vedlejší činností, neplatí jako OSVČ zálohy. Do této 

skupiny podle predikovaných počtů a podílů spadá 270 560 osob. Druhý souběh je 

odhalitelný podle zálohy OSVČ, která je větší než nulová ale menší než minimální. 

Do této situace se mohou dostat jen ti, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost a 

hlavní činností není zaměstnání (viz předchozí případ souběhu), ale státní platba. 

Pokud je podnikání hlavní činností, musí pojištenec hradit minimální zálohu. V této 

souběžné skupině podle záloh OSVČ je 138 152 osob. Zbylý nevysvětlený rozdíl 

mezi počtem pojištěnců a obyvatel ČR v roce 2015 je 48 554. Tento počet nebudu 

konkrétně identifikovat, aby bylo možné ho z nějaké skupiny pojištěnců přímo 

odečíst, ale bude dále zohledněn ve výpočtu nominálního pojistného ad hoc snížením 

efektivity výběru pojistného za zaměstnance. Celkový počet státních pojištěnců je dle 

předpokladů této modelace 6 056 683 a tento již nebudu dále snižovat o možné 

souběhy se zaměstnáním. 

S ohledem na predikce počtu zaměstnanců, OSVČ a OBZP je vstupní údaj o 

počtu pracujících osob mojí modelace ve výši 4 697 873, tedy o 125 159 osob méně 

než s čím kalkuluje Aging report. Počet nezaměstnaných dle Ageing reportu je o 

2 389 osob nižší (report počítá 6,72% nezaměstnaných z osob v pracovním věku 15 – 

64 let, tato modelace počítá 4,52% ze všech obyvatel). Rozdíl ještě najdeme v počtu 

důchodců, kde tato práce uvádí hodnotu 2 929 654 osob, což je ale počet všech osob 

pobírajících důchody kromě sirotčích (ti jsou zahrnuti v predikci počtu 

nezaopatřených dětí). Ageing report pracuje pouze se starobními důchodci. 

Tabulka 23: Vstupní údaje modelace výdajů pro rok 2015 

Parametr 
Hodnota 
pro 2015 

Parametr 
Hodnota 
pro 2015 

populace 10 706 002 míra participace 15-64 v % 72,10 

0-14 1 637 118 pracovní síla 15-64 5 170 218 

15-64 7 170 724 zaměstnanost 15-64v % 67,26 

65+ 1 898 160 nezaměstnanost 15-64 v % 6,72 

průměrný 
důchodový věk 61,5 počet zaměstnaných 4 823 032 

ženy/muži 60,3/62,8 počet nezaměstnaní 481 522 

Výdaje na zdravotní péči jako % HDP 7,1 

Zdroj: Evropská komise (The 2012 Ageing report) 
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7.4. Výsledky modelace 

Základní číslo, se kterým bude porovnáván výsledek modelace adaptace 

nominálního pojištění, je předpověď výdajů na zdravotní péči pro rok 2015. Tato 

srovnávací data pocházejí z již citovaného Ageing reportu zpracovaného Evropskou 

komisí roku 2012, která modeluje penzijní a zdravotní výdaje států Evropské unie až 

do roku 2060. Výsledek predikce výdajů pro rok 2015 je uveden v Tabulce 24. 

Výsledky modelace této práce budeme tedy srovnávat s hodnotou výdajů na 

zdravotní péči pro rok 2015 ve výši 289 701,26 milionů Kč. 

Tabulka 24: HDP a výdaje na zdravotní péči v roce 2015 

Rok 
Predikce 

růstu 
HDP 

HDP v mil. Kč 

2012 - 3 845 926 

2013 - 3 883 721 

2014p 2,20% 3 969 163,86 

2015p 2,80% 4 080 299,42 

Výdaje na zdravotní 
péči v mil. Kč 2015 

289 701, 26 

Zdroj: Vlastní výpočty, ČSÚ, ČNB, Evropská komise (The 2012 Ageing report) 

Prvním z výsledných čísel je objem prostředků na zdravotní péči vybraný 

v roce 2015 v případě nezavedení změn. Všechny parametry dosazené do základního 

výpočtu standardních odvodů zdravotního pojištění vychází z predikcí popsaných 

v předchozí části této kapitoly. V následující tabulce jsou zachyceny výsledky pro 

tuto část modelace. Celková suma vybraná na zdravotním pojištění v roce 2015 při 

nezavedení systémových změn je 236 544 milionů Kč. Když tuto sumu srovnáme 

s hodnotou předpokládaných výdajů, je zřetelné, že výdaje převyšují příjmy zhruba o 

53,16 miliard Kč. 

Tabulka 25: Výběr standardního zdravotního pojištění v roce 2015 

Skupina pojištěnců 
Počet osob 

včetně souběhu 
skupin 

Předepsané 
pojistné v Kč 

Zaplacené 
pojistné dle 

účinnosti výběru 
v Kč 

Zaměstnanci 3 780 560 164 864 007 349 156 620 806 981 

Osoby samostatně 
výdělečně činné 1 005 651 22 320 488 151 18 972 414 929 

Osoby bez 
zdanitelných příjmů 320 375 4 413 490 980 3 751 467 333 

Státní pojištěnci 6 056 683 57 199 313 314 57 199 313 314 

Celkem 11 163 269 248 797 299 794 236 544 002 557 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Výsledné hodnoty výběru standardního zdravotního pojištění pro rok 2015 

můžou být srovnány s modelací stejného druhu zpracovanou Advance Intitutem 

(Weyskrabová, 2014). Dle modelace Institutu, by měl výběr zdravotního pojištění 

dosahovat od výdělečně činných osob a samoplátců výše 181 508 mil. Kč a platba 

státu za státní pojištěnce hodnoty 58 187 mil. Kč. Obě hodnoty jsou větší než 

predikce mojí práce. Za výdělečné osoby je rozdíl ve výši 2 164 mil. Kč a za státní 

platbu je rozdíl 988 mil. Kč, celkem tedy 3 152 mil. Kč. Rozdílné výsledky mé 

modelace a modelace Advance Institutu mohly vzniknout rozdílnými předpoklady 

v růstech počtu pojištěnců v jednotlivých kategoricích nebo odlišné použité efektivity 

výběru ZP. Růst nominální mzdy byl brán ze stejného zdroje a dokonce růst mzdy 

pro rok 2015 v Tabulce 20 je převzat právě přímo z modelu Advance Institutu. 

Výsledné zpracování pojistného od zaměstnanců ale v mé práci vycházelo 

z platových kategorií zaměstnanců a ne jednotně z průměrné nominální mzdy. Rozdíl 

mezi predikovanými hodnotami srovnávaných modelů tvoří odchylku zhruba 1,33% 

mého výsledku, nebudu tedy tuto odchylku považovat za významnou pro celkové 

výsledky mé práce. 

Druhým stupněm modelace je zavedení nominálního pojistného ve stejné výši 

pro všechny občany republiky. Prvním krokem je zrušení státem placeného 

pojistného. Ostatní skupiny obyvatel platí standardní zdravotní pojištění podle 

původního schématu. Tedy ze standardního zdravotního pojištění bude v roce 2015 

vybráno (včetně započtení efektivity výběru ZP) suma ve výši 179 344,689 mil. Kč. 

Dalším krokem je stanovení výše nominálního pojistného a maximální 

hranice finančního zatížení poplatníků tak, aby celková suma vyplácených 

kompenzací byla rovna nebo menší součtu objemu zaplacených regulačních poplatků 

za hospitalizaci (1 824,472 mld. Kč) a objemu státem placeného pojistného v roce 

2012 (57 872,250 mld. Kč). Objem finančních prostředků, který je tímto dán 

k dispozici na distribuci kompenzací, je 59 696,722 mil. Kč. Pro modelaci zvolená 

maximální dodatečná zátěž plynoucí z nominálního pojištění byla stanovena ve 

finální verzi na hodnotu 3% z příjmů. Pro skupinu původních státních pojištěnců – 

tedy osob nevýdělečných musí být počítáno s nemožností finančně zatížit jejich 

příjmy. U skupiny OSVČ a OBZP, kde nejsou známy reálné příjmy, nestanovuji 

kompenzaci podle procentuální zátěže, ale vycházím z průměrné kompenzace 

vyplácené zaměstnancům. 

Celkovou sumu kompenzací počítám jako součet objemu kompenzací 

jednotlivých skupin pojištěnců. Kompenzace pro jednotlivce se počítá jako rozdíl 
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stanovené maximální výše finanční zátěže celkového pojistného vůči příjmu a celkem 

placeného zdravotního pojištění (standardní i nominální pojistné). 

Výše maximální zátěže pro jednotlivé skupiny pojištěnců: 

Zaměstnanci – maximální zatížení 7,5% platu. Do této hranice se počítá i odvod 

standardního pojištění 4,5% hrubé mzdy, které jde na jejich vrub. 

OSVČ – aplikuji polovinu průměrné kompenzace zaměstnance s ohledem na nižší 

finanční zatížení standardním zdravotním pojištěním.  

OBZP – aplikuji průměrnou kompenzaci zaměstnance. 

Původní státní pojištěnci – 100% kompenzace, celé nominální pojistné hradí stát. 

Výsledná ideální výše bazálního nominálního pojistného pro rok zavedení 

je 725 Kč měsíčně pro všechny pojištěnce bez další spoluúčasti na hrazení lékařské 

péče. Celkové vybrané prostředky z nominálního pojistného činí 88 705,145 mil. Kč. 

V součtu s pozměněným standardním zdravotním pojištěním ze mzdy celková 

vybraná suma na zdravotní péči pro rok 2015 činí 268 049,835 mil. Kč. Podrobné 

údaje jsou uvedeny v tabulkách níže. 

Tabulka 26: Modelované nominální pojistné pro rok 2015 

Skupina pojištěnců Počet osob 
Předepsané 
pojistné v Kč 

Zaplacené pojistné 
dle účinnosti 
výběru v Kč 

Zaměstnanci 3 780 560 32 890 870 245 29 228 471 843 

Osoby samostatně 
výdělečně činné 596 938 5 193 361 137 4 414 356 967 

Osoby bez 
zdanitelných příjmů 320 375 2 787 265 645 2 369 175 798 

Důchodci 2 929 654 25 487 993 844 25 487 993 844 

Nezaměstnaní 483 911 4 210 028 226 4 210 028 226 

Osoby na 
mateřské/rodičovské 299 449 2 605 204 941 2 605 204 941 

Ostatní původní státní 
pojištěnci 2 343 668 20 389 914 225 20 389 914 225 

Celkem 10 754 556 93 564 638 263 88 705 145 844 

Zdroj: Vlastní výpočty 

 Na základě identifikovaného souběhu pojistných statutů obyvatel byly 

z výpočtu nominálního pojištění vypuštěny osoby se souběhem OSVČ a 

zaměstnáním nebo státní platbou v celkovém počtu 408 712. Zbylý nevysvětlený 

počet 48 554 byl vyřešen snížením efektivnosti výběru ZP u zaměstnanců. Pro tento 

počet osob by nám ve výběru nominálního ZP přebývalo 419,509 mil. Kč, se 

započítáním efektivity 89% částka 373,363 mil. Kč. Původní počítaná efektivita 

výběru nominálního pojištění u zaměstnanců byla 90%. Aby bylo dosaženo snížení 
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výběru ZP o 373,363 mil. Kč, byla celková efektivita u zaměstnanců snížena na 

88,865%. Všechny dále diskutované výsledky jsou se zohledněním této úpravy. 

Celková suma vyplácených kompenzací dosáhla hodnoty 59 389,460 mld. Kč. 

Z původního balíku peněz určených pro finanční podpory ve výši 59 696,722 mld. Kč 

tedy zůstalo nevyčerpáno 307,261 mil. Kč. Tato částka může být považována za 

finanční polštář pro případné přesuny osob z jedné skupiny pojištěnců do jiné 

v průběhu roku. Průměrná výše měsíční kompenzace dosahuje 551 Kč. 

Vyplácení kompenzací pro zaměstnance se týká pouze mzdových kategorií do 

24 000 Kč hrubého příjmu měsíčně. Nejvyšší vyplácenou podporu získávají 

samozřejmě příjmově nejnižší skupiny a to 470 Kč měsíčně do příjmu 10 000 Kč 

nebo 395 Kč měsíčně při mzdě 10 – 12 000 Kč.  

OBZP v modelaci dostali všichni průměrnou podporu vyplácenou 

zaměstnancům, tedy 206 Kč měsíčně. OSVČ obdrželi polovinu průměrné 

kompenzace zaměstnanců, tedy 103 Kč měsíčně. V případě, že by modelace 

uvažovala výši placené zálohy ZP jako indikátor reálného příjmu, byly by vyplácené 

podpory vyšší. Minimální zálohu ZP platí OSVČ se ziskem 0 až 317 640 Kč v roce 

2015, pokud je živnost jejich hlavním zdrojem příjmů. Čistý zisk 317 640Kč si 

můžeme představit jako měsíční čistý příjem 26 470 Kč. Bez dalšího převodu na 

hrubé mzdy bychom všechny OSVČ s minimální zálohou na ZP rozprostřeli do 

příjmových kategorií zaměstnanců s příjmem 0 – 28 000 Kč, tedy většinu do těch 

kategorií, které pobírají kompenzace. S ohledem na fakt, že záloha ZP se počítá 

z čistého zisku podnikatele a jeho reálné příjmy mohou být naprosto odlišné a 

s ohledem na skutečnost, že výdaje mohou být do daňového přiznání a přehledu pro 

zdravotní pojišťovny kreativně navyšovány tak, aby oficiální zisk vypadal co 

nejmenší, uděluji podnikatelům finanční kompenzaci tak nízkou v porovnání s 

ostatními skupinami pojištěnců. Pokud by podnikatelé požadovali vyšší kompenzace 

k nominálnímu pojištění, muselo by se uvažovat i o změně výpočtu jejich 

standardního zdravotního pojištění. 

Pro původní státní pojištěnce je počítána kompenzace ve výši 100% 

vypočteného nominálního pojistného, tedy 725 Kč měsíčně. Jak již bylo výše 

popsáno, kompenzace těmto pojištěncům nebude vyplácena k jejich dispozici, ale 

bude přímo proplácena zdravotní pojišťovně, u níž bude dotyčný pojištěn. 

Detailní čísla k vypláceným kompenzacím jsou uvedená níže v Tabulce 27. 
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Tabulka 27: Modelované finanční kompenzace pro rok 2015 

Skupina pojištěnců 

Průměrná 
kompenzace 

měsíčně v 
Kč 

Počet 
vyplácených 
kompenzací 

 Objem 
vyplacených 
kompenzací 
ročně v Kč 

Způsob vyplacení 

Zaměstnanci 
206 2 005 500 5 164 679 652 

Kompenzace 
poplatníkům 

Osoby samostatně 
výdělečně činné 103 596 938 738 710 851 

Kompenzace 
poplatníkům 

Osoby bez 
zdanitelných příjmů 206 320 375 792 929 020 

Kompenzace 
poplatníkům 

Důchodci 
725 2 929 654 25 487 993 844 

Platba do zdravotní 
pojišťovny 

Nezaměstnaní 
725 483 911 4 210 028 226 

Platba do zdravotní 
pojišťovny 

Osoby na 
mateřské/rodičovské 725 299 449 2 605 204 941 

Platba do zdravotní 
pojišťovny 

Ostatní původní státní 
pojištěnci 725 2 343 668 20 389 914 225 

Platba do zdravotní 
pojišťovny 

Celkem 551 8 979 496 59 389 460 759   

Zdroj: Vlastní výpočty 

Když zaměříme svoji pozornost na celkové výsledky, ukážou se nám dva 

jasné závěry. Za prvé, že suma ročního zdravotního pojištění vybraná v situaci bez 

zavedení nominálního pojištění je menší než suma při zavedení nominálního pojištění 

o zhruba 31,505 mld. Kč. Tato částka rozhodně není zanedbatelná a je zřejmé, že 

zavedení tohoto nového systému i za cenu zrušení státního pojistného, tak jak ho 

známe, povede k navýšení finančních zdrojů ve zdravotnictví. Druhým závěrem je, že 

i po zavedení nominálního pojištění je celková suma příjmů zdravotnictví menší než 

predikované výdaje za zdravotní péči pro daný rok zavedení 2015 s deficitem ve výši 

21 651,423 mld. Kč. Celkové výsledky jsou uvedeny v Tabulce 28. 

Tabulka 28: Srovnání výsledků modelace 

Výsledek/Scénář Objem financí 

Příjmy bez změn 236 544 002 557 

Příjmy po změně 268 049 835 087 

Výdaje 289 701 258 972 

Bilance bez změny -53 157 256 415 

Bilance po změně -21 651 423 885 

Zdroj: Vlastní výpočty, Evropská komise (The 2012 Ageing report) 

Pro pokrytí všech výdajů příjmy ze zdravotního pojištění by muselo buď dojít 

ke zvýšení ceny nominálního pojištění, nebo k zavedení spoluúčasti. Pro případ 

zvýšení nominálního by se muselo počítat s navýšením o částku 180 Kč na osobu 

měsíčně, tedy celkem na sumu 905 Kč měsíčně. V případě zvýšení měsíční platby 
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musí být kalkulováno opět s efektivitou výběru ZP, tedy navýšení není prostou 

jednou dvanáctinou eventuální spoluúčasti.  

Při takovémto navýšení by se vybraná částka za nom. pojištění vyšplhala na 

110 728,492 mil. Kč a v součtu s upraveným standardním pojištěním ze mzdy na 

sumu 290 073,181 mil. Kč. To je částka, která by dokázala pokrýt 100% 

predikovaných výdajů. Bohužel tato varianta s sebou nese velké zvýšení nákladů na 

finanční kompenzace. Celkový objem prostředků potřebný na kompenzace by vyrostl 

na 78 601,879 mil. Kč, tedy o 18 905,157 mil. Kč více než je podle původní 

modelace na tento účel k dispozici. Můžeme směle předpokládat, že 18,9 mld. Kč se 

bude v českém státním rozpočtu hledat těžko. Proto se v této práci spokojím 

s variantou nižší ceny nominálního pojištění a faktem, že výdaje ve zdravotnictví 

zhruba kopírují příjmy a tudíž je pravděpodobné, že skutečné výdaje v roce 2015 

nedosáhnou Evropskou komisí predikované výše a budou se držet úrovně reálně 

vybraného zdravotního pojištění. 

S ohledem na výše zmíněné dopady zvýšení nominálního pojištění bych 

preferovala zavedení přímé spoluúčasti pacientů na nákladech čerpané zdravotní 

péče. Ideální výše takové spoluúčasti je 2 022 Kč ročně na osobu. Kromě jistoty, že 

při čerpání péče, budou do rozpočtu zdravotního pojištění vkládány dodatečné 

prostředky nad rámec již zaplaceného ZP, může mít tato spoluúčast vliv i na objem 

čerpané péče. Obecně přímá spoluúčast totiž přirozeně odpuzuje pacienty od 

nadužívání zdravotní péče a tím může docílit snížení celkových výdajů. 

Modelace nepočítá s příjmy zdravotních poskytovatelů z regulačních poplatků 

jako celku, jediná náhrada za zrušené poplatky je ve výše zmíněném balíku peněz na 

kompenzace pojištěncům. Pro srovnání celkových nákladů hrazených domácnostmi 

ve formě regulačních poplatků jsou data uvedena v Tabulce 29.  

Tabulka 29: Zaplacené regulační poplatky a průměr na osobu ročně 

  2010 2011 2012 

Zaplacené regulační poplatky 
5 621 894 000 

Kč 
5 254 230 000 

Kč 
5 336 236 000 

Kč 

Počet obyvatel 10 506 813 10 486 731 10 505 445 

Průměr na obyvatele ročně 535 Kč 501 Kč 508 Kč 

Zdroj: ČSÚ 

Přímé platby pojištěnců jsou ve formě nominálního pojistného za rok 17krát 

vyšší než průměrná suma zaplacených regulačních poplatků. Opět nás to vrací 

k argumentu znalosti ceny zdravotní péče. Je zřejmé, že ani původní výše regulačních 
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poplatků nebyla pro naplnění tohoto cíle dostatečná. Přesto nás tyto údaje můžou 

inspirovat k nasazení spoluúčasti pacientů v počátku právě ve výši průměrných 

nákladů na regulační poplatky. 
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8  Závěr  

Cílem diplomové práce bylo dokázat, že lze v České republice provést 

systémové změny ve financování zdravotnictví s ohledem na budoucí vývoj výdajů 

na zdravotní péči a dlouhodobou udržitelnost zdrojů financování. Potřeba změn 

financování byla podložena mezinárodním srovnáním výdajů na zdravotní péči a 

predikcemi změn ve skladbě obyvatel republiky a dopad demografického vývoje na 

náklady poskytování péče. Návrhy změn ve financování byly inspirovány systémy 

fungujícími v zahraniční. Základními předobrazy pro adaptaci změn v České 

republice bylo Nizozemí, Švýcarsko a Německo. Největší inspirace byla čerpána 

z Nizozemí, kde aktuálně funguje jeden z nejlépe propracovaných systému dnešního 

západního světa. Nizozemí staví na kombinaci zdravotního pojištění závislého na 

příjmu pojištěnců a fixní částce nominálního pojištění nezávislého na příjmu. Fixní 

část zdravotního pojištění dává státu možnost korigovat jeho výši tak, aby výběr 

tohoto pojištění doplnil základní zdravotní pojištění z mezd na 100% pokrytí 

predikovaných výdajů. 

 Tento princip lze převést i do českého prostředí. Modelace v této práci zavádí 

nominální pojištění jako doplněk ke stávajícímu pojištění ze mzdy po vzoru 

Nizozemí. Modelace je provedena pouze pro rok zavedení změn. Zvoleným rokem je 

rok 2015, který není natolik vzdálený do budoucnosti a pro nějž je vývoj proměnných 

modelace předpověditelný s větší jistotou než pro vzdálenější období. Výslednou výší 

nominálního pojištění je částka 725 Kč měsíčně na jednoho pojištěnce. Celkový 

objem prostředků vybraných z nominálního pojistného dosahuje výšky 98 796,53 

mil. Kč. Se zavedením nominálního pojistného je počítáno se zrušením statutu 

státního pojištěnce a tím pádem zrušení platby státu za tyto osoby. Standardní 

zdravotní pojištění z příjmu vybrané po zrušení státní platby činí 179 344,689 mil. 

Kč. Celková vybraná suma prostředků na zdravotní péči pro rok 2015 činí 

268 049,835 mil. Kč. 

Degresivní charakter nominálního pojistného je tlumen zavedením systému 

finančních kompenzací nastaveného podle reálného zatížení jednotlivce placením 

obou typů zdravotního pojištění. Akceptované dodatečné zatížení je stanoveno na 3% 

ze mzdy. Celková suma vyplacených kompenzací dosahuje dle modelace částky 

59 389,460 mld. Kč. Finanční kompenzace jsou propláceny ze státního rozpočtu, ze 

sumy, která byla určena na původní platby za státní pojištěnce a náhradu finančního 



Dlouhodobá udržitelnost financování zdravotnictví v České republice  74 

výpadku po zrušení regulačních poplatků za hospitalizaci od roku 2014. Objem 

k dispozici na kompenzace vychází z hodnot roku 2012 a činí 59 696,722 mld. Kč. 

Přestože systém kompenzací poplatníkům snižuje nezávislost nominálního pojištění 

na hospodářském cyklu země, podmínky a stanovení maximální finanční zátěže 

jednotlivce může být předmětem ad hoc úprav, tak jako je dnes například strop pro 

odvody standardního zdravotního pojištění. 

Celkově sice objem vybraného zdravotního pojištění v roce 2015 nepokrývá 

100% predikovaných výdajů (s deficitem 21,651 mld. Kč), ale stále je značně 

navýšen oproti situaci bez adaptace nominálního pojištění (rozdíl 31,505 mld. Kč). 

Jelikož bylo zavedení nominálního pojištění modelováno bez použití přímé 

spoluúčasti pojištěnců na nákladech zdravotní péče, je zde ponechán prostor pro další 

potenciální zvyšování příjmů českého zdravotnictví a následné modelace a analýzy 

těchto možností. Nejdůležitějšími kroky ale bude rozšíření obecného povědomí o 

reálné ceně zdravotní péče mezi české občany a podpora vyšší efektivnosti českého 

zdravotního systému díky umožnění silnější konkurence mezi zdravotními 

pojišťovnami. 
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Příloha 1: Tabulky 

Tabulka I: HDP a růst HDP v ČR 
HDP/Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

HDP v mld. Kč 3 662,6 3 848,4 3 759,0 3 790,9 3 823,4 3 845,9 

změna HDP v % 9,25 5,07 -2,32 0,85 0,86 0,59 

Zdroj: ČSÚ 

Tabulka II.: Průměrné náklady na zdravotní péči na ženu podle věku v Kč, ČR  

Věk/rok 2000 2005 2008 2009 2010 

0 - 4 roky 9 542 11 962 14 434 15 328 12 598 

5 - 9 let 5 189 7 316 7 446 8 457 7 342 

10 - 14 let 5 561 7 698 8 605 9 567 9 571 

15 - 19 let 6 531 8 572 9 278 10 996 9 939 

20 - 24 let 7 264 8 648 9 432 10 954 9 858 

25 - 29 let 8 642 11 504 12 931 14 662 14 449 

30 - 34 let 8 231 11 626 13 956 16 024 16 678 

35 - 39 let 8 274 11 670 13 166 14 060 13 348 

40 - 44 let 9 336 12 421 14 016 15 953 15 678 

45 - 49 let 11 638 15 472 16 874 19 126 17 178 

50 - 54 let 14 432 18 896 20 598 23 494 23 971 

55 - 59 let 15 722 21 546 23 252 24 136 24 767 

60 - 64 let 17 655 25 426 27 717 29 302 28 734 

65 - 69 let 20 938 30 171 33 503 36 127 38 492 

70 - 74 let 23 636 36 516 40 109 45 758 44 924 

75 - 79 let 26 370 40 273 46 074 48 024 47 507 

80 - 84 let 29 635 42 438 49 121 48 801 50 350 

85 a více let 29 045 44 718 53 365 57 746 55 365 

Průměr 12 273 17 644 20 036 21 962 21 738 

Zdroj: ČSÚ 

Tabulka III.: Průměrné náklady na zdr. péči na muže podle věku, ČR  

Věk/rok 2000 2005 2008 2009 2010 

0 - 4 roky 10 796 13 700 16 123 17 242 15 987 

5 - 9 let 5 519 8 231 9 290 10 016 9 102 

10 - 14 let 5 742 7 902 8 425 9 687 8 883 

15 - 19 let 5 440 6 847 7 803 8 948 8 037 

20 - 24 let 4 908 6 021 6 740 7 677 6 871 

25 - 29 let 5 300 6 632 7 611 8 425 8 246 

30 - 34 let 5 458 7 372 8 559 9 683 9 175 

35 - 39 let 5 918 8 271 9 285 10 584 9 779 
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40 - 44 let 7 267 9 797 11 205 13 583 13 683 

45 - 49 let 9 518 13 031 13 961 14 288 14 330 

50 - 54 let 12 704 17 967 19 134 22 004 22 364 

55 - 59 let 16 532 23 709 26 298 27 640 27 176 

60 - 64 let 18 382 29 626 33 373 36 247 38 321 

65 - 69 let 21 460 35 787 41 212 44 120 43 593 

70 - 74 let 25 755 44 281 49 532 56 806 51 113 

75 - 79 let 28 252 47 936 55 844 57 878 58 577 

80 - 84 let 30 148 48 147 55 699 64 143 58 814 

85 a více let 25 710 45 399 54 563 63 887 56 108 

Průměr 10 099 15 463 17 839 19 863 19 502 

Zdroj: ČSÚ 

Tabulka IV: Predikce vývoje podílu osob ve věku 65 let a více v poměru k 

celkové populaci státu, v % 

Země/rok 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Belgie 17,2 18,1 19,2 20,6 22,3 23,5 24,3 24,6 24,9 25,1 25,5 

Česká republika 15,2 17,5 19,6 21,0 22,0 22,9 24,8 27,4 28,7 29,9 30,7 

Dánsko 16,3 18,5 19,9 21,1 22,5 23,8 24,6 24,9 24,7 24,9 25,5 

Estonsko 17,1 17,9 19,1 20,8 22,3 23,4 24,8 25,9 27,7 29,9 30,5 

Finsko 17,0 19,9 22,1 23,7 25,0 25,7 25,5 25,6 26,0 26,3 27,0 

Francie 16,6 18,5 20,2 21,7 23,2 24,5 25,6 25,7 26,0 26,4 26,6 

Německo 20,6 21,4 23,0 25,1 28,1 30,8 31,7 31,9 32,3 32,7 32,8 

Řecko 18,9 20,0 20,9 22,2 23,7 25,9 28,1 30,1 31,5 31,6 31,3 

Maďarsko 16,6 17,7 19,7 21,3 21,8 22,9 24,8 27,6 29,2 30,7 32,1 

Grónsko 12,0 13,8 15,8 17,8 19,4 20,3 20,5 20,4 20,2 19,8 20,3 

Irsko 11,3 12,9 14,4 15,9 17,6 18,9 20,2 21,5 22,9 22,6 22,0 

Itálie 20,2 21,4 22,3 23,5 25,5 27,8 29,8 31,1 31,5 31,6 31,7 

Lucembursko 14,0 14,6 15,7 17,3 19,3 21,4 22,9 24,0 25,1 25,8 26,4 

Nizozemí 15,3 17,7 19,7 21,8 24,1 26,0 27,0 27,0 26,9 26,9 27,2 

Norsko 14,9 16,3 17,5 18,9 20,3 21,8 23,0 23,4 23,8 24,3 24,9 

Polsko 13,5 15,2 17,9 20,8 22,5 23,6 25,1 27,3 30,3 32,8 34,5 

Portugalsko 17,9 19,2 20,6 22,1 24,0 25,8 27,9 30,0 31,4 31,8 32,0 

Slovenská 
republika 12,3 13,6 16,1 18,6 20,5 22,0 24,1 27,0 29,6 31,9 33,5 

Slovinsko 16,5 17,5 19,8 22,0 24,2 26,1 27,5 29,2 30,6 31,5 31,6 

Španělsko 16,8 18,0 19,1 20,7 22,8 25,3 27,8 30,2 31,5 31,7 31,5 

Švédsko 18,1 19,7 20,6 21,4 22,3 23,4 24,0 24,2 24,5 25,3 26,3 

Švýcarsko 16,8 18,1 19,4 21,2 23,6 25,8 27,1 28,1 29,0 29,8 30,4 

Zdroj: Vlastní výpočet, Population projection data - Eurostat  
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Tabulka V: Bilance hospodaření zdravotních pojišťoven 2002 – 2011, v mil. Kč 

a) 

Příjmy/Rok 
Celkové 
příjmy 

v tom: 

pojistné po 
přerozdělení 

z toho:  ostatní 
příjmy 

a 
výnosy 
v.z.p. 

komerční 
č., smluvní 

poj. a 
připoj. 

platby 
zahr. 

pojišťoven 
za cizince 

ze SR na 
státní 

pojištěnce  

2002 136 288  134 318  30 491  1 551  419  0  

2003 147 860  143 430  32 112  3 936  491  3  

2004 157 053  154 176  33 483  2 550  302  25  

2005 168 881  164 645  34 369  4 064  113  59  

2006 182 833  180 370  42 309  2 227  133  103  

2007 202 808  199 792  47 789  2 688  133  195  

2008 211 360  207 425  47 159  3 542  117  276  

2009 212 199  208 740  49 204  3 074  109  276  

2010 215 615  212 782  52 473  2 220  98  515  

2011 220 390  217 642  52 960  2 199  94  422  

b) 

Výdaje/Rok 
Celkové 
výdaje 

v tom: 

Saldo 
příjmů a 
výdajů 

zdravotní 
péče 

provozní 
režie ZP 

zdr. péče 
za 

cizince 

komerční 
činnost 

2002 137 487  132 533  4 654  3  297  -1 199  

2003 147 736  142 117  5 249  24  286  124  

2004 156 811  151 311  5 272  66  162  242  

2005 168 417  162 575  5 580  180  82  464  

2006 180 011  174 485  5 185  269  72  2 822  

2007 185 610  179 527  5 707  312  64  17 198  

2008 200 592  193 528  6 638  375  51  10 768  

2009 218 629  210 033  8 163  378  56  -6 431  

2010 222 500  214 373  7 657  421  49  -6 885  

2011 225 545  217 641  7 284  552  68  -5 155  

Zdroj: Státní závěrečný účet ČR 2003 až 2011, MF ČR 
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Tabulka VI: Státní pojištěnci ve veřejném zdravotním pojištění, 2003 - 2011 

Státní 
pojištěnci/

Rok 

průměrný 
celkový počet 
pojištěnců k 

31.12. 

průměrný 
měsíční počet 

státních 
pojištěnců 

podíl 
státních 

pojištěnců 
v % 

pojistné ze SR 
před 

přerozdělováním 
v mil. Kč 

pojistné 
za měsíc 

za 
státního 

pojištěnce 
v Kč 

2003 10 308 000 5 778 000 56,05 - 467 

2004 10 317 000 5 843 000 56,63 - 476 

2005 10 292 000 5 845 000 56,79 33 732 481 

2006 10 315 241 5 844 332 56,66 42 998 636 

2007 10 325 647 5 816 484 56,33 47 459 680 

2008 10 371 175 5 816 469 56,08 47 253 677 

2009 10 378 451 5 991 260 57,73 48 673 677 

2010 10 396 219 6 074 193 58,43 52 700 723 

2011 10 409 487 6 070 007 58,31 52 717 723 

Zdroj: Státní závěrečný účet ČR 2003 až 2011, MF ČR 

Tabulka VII: Vstupní časové řady pojištěnců a predikce pro rok 2015 

a) 

Rok 

Z
a
m

ě
s
tn

a
n

c
i 

OSVČ OBZP 

S
tá

tn
í 
p

o
ji
š
tě

n
c

i 

2003 3 837 400 1 049 041 203 903 5 808 983 

2004 3 846 600 997 353 210 252 5 831 095 

2005 3 907 100 960 860 223 672 5 822 728 

2006 3 934 900 961 637 236 701 5 818 777 

2007 4 003 400 975 872 262 952 5 793 989 

2008 4 037 100 993 360 282 210 5 845 797 

2009 3 816 000 1 005 456 283 083 6 041 732 

2010 3 786 100 1 005 489 290 046 6 075 482 

2011 3 773 300 1 021 056 303 681 6 077 487 

2012 3 748 600 1 015 726 297 215 6 107 105 

2015 3 780 560 1 005 651 320 375 6 056 418 

Zdroj: VZP, ČSÚ 
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 c
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2003 1 651 255 706 421 2 510 706 309 704 504 702 5 411 27 561 21 255 

2004 1 624 053 714 931 2 548 236 319 752 511 135 5 237 29 535 6 740 

2005 1 592 560 728 358 2 567 173 330 094 494 144 5 466 32 584 301 

2006 1 568 658 742 064 2 603 308 346 596 443 221 5 136 36 831 13 

2007 1 564 724 747 602 2 642 922 368 182 363 604 2 991 32 599 8 

2008 1 566 977 757 792 2 682 566 382 289 345 734 2 743 32 431 9 

2009 1 566 940 757 415 2 723 007 367 040 522 363 2 769 32 109 14 

2010 1 585 284 743 300 2 777 279 356 934 510 831 2 177 32 162 5 

2011 1 599 971 715 834 2 834 672 348 016 475 763 1 572 31 683 11 

2012 1 620 051 679 989 2 818 606 332 471 550 460 1 488 33 346 15 

2015 1 610 112 627 273 2 929 654 299 449 483 646 1 012 33 832 17 

Zdroj: VZP, ČSÚ 
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2003 17 091 27 748 4 236 22 268 2 623 - 

2004 17 977 26 627 4 183 21 988 11 678 12 

2005 18 716 25 766 4 091 22 647 19 760 49 

2006 18 689 25 472 4 490 20 397 21 813 3 068 

2007 19 105 25 400 5 117 18 876 21 861 1 977 

2008 19 998 24 301 5 535 23 097 33 910 1 382 

2009 21 052 25 242 6 014 15 678 26 897 1 166 

2010 20 940 26 302 5 250 13 156 28 923 911 

2011 22 161 27 970 5 612 12 620 24 862 716 

2012 21 675 30 621 5 764 11 181 29 804 605 

2015 23 488 31 744 6 442 8 597 26 827 299 

Zdroj: VZP, ČSÚ 


