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IV. 

Odůvodnění 

 

Obecná část 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů, 

zhodnocení platného právního stavu 

V současné době je výše vyměřovacího základu pro pojistné za tzv. státní pojištěnce (osoby, 

za něž je stát prostřednictvím státního rozpočtu plátcem pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění)1 stanovena ve výši 6 814 Kč nařízením vlády č. 181/2016 Sb., o stanovení 

vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

stát. Podle § 2 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.,o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“), přitom výše pojistného činí 

13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období. Výše pojistného činí od 1. ledna 

letošního roku 920 Kč. 

Možnost změnit výši vyměřovacího základu prostřednictvím nařízení vlády vyplývá 

z ustanovení § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. Vláda tak může učinit každoročně 

do 30. června, a to s účinností k 1. lednu roku následujícího; přihlíží přitom k vývoji průměrné 

mzdy zveřejňované Českým statistickým úřadem, k možnostem státního rozpočtu a k vývoji 

finanční bilance veřejného zdravotního pojištění.  

Předkládaným návrhem nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou 

je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát (dále jen „nařízení“) se navrhuje 

navýšení vyměřovacího základu pro platbu státu za tzv. státní pojištěnce na 7 177 Kč. 

Výsledná měsíční částka pojistného za jednoho státního pojištěnce by tak činila 969 Kč 

a celkové meziroční navýšení odvodu pojistného za tuto skupinu by činilo cca 3,5 mld. Kč. 

Finanční prostředky získané navýšením vyměřovacího základu pro platbu státu za státní 

pojištěnce budou spolu s příjmy od ostatních skupin pojištěnců (viz níže) ve výdajové stránce 

systému veřejného zdravotního pojištění sloužit zejména k personální stabilizaci v oblasti 

zdravotnictví v České republice. V posledních letech dochází v důsledku nízké platové 

hladiny k odchodům lékařského i nelékařského personálu do zahraničí či do jiných odvětví 

činnosti. To vyplývá zejména ze skutečnosti, že zaměstnanci nejsou odměňováni adekvátně 

k náročnosti práce a míře odpovědnosti, které toto zaměstnání nese. Přestože již v minulých 

letech došlo ke zvýšení odměn lékařů i nelékařských pracovníků, trend odchodů zejména 

u nelékařského personálu se zcela zvrátit nepodařilo. Z toho důvodu by v příštím roce mělo 

dojít k dalšímu navýšení platů (předpokládá se navýšení tarifu o 10 %) a mezd 

u poskytovatelů lůžkové péče včetně navýšení odměňování nelékařských pracovníků 

ve směnných provozech. Další zvýšené výdaje systému veřejného zdravotního pojištění se 

                                                           
1 Viz § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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očekávají v oblasti moderních léčivých přípravků (používaných v tzv. centrové péči2), 

financování paliativní péče (domácí hospicová péče) a k přirozenému nárůstu dojde 

i u ambulantních specialistů. Za účelem naplnění těchto cílů je nezbytné navýšit příjmovou 

stránku systému veřejného zdravotního pojištění meziročně celkem o cca 12,8 mld. Kč. 

Zbývajících 9,3 mld. Kč bude získáno v důsledku předpokládaného meziročního nárůstu ve 

výběru pojistného od ekonomicky aktivních skupin pojištěnců a osob bez zdanitelných 

příjmů. 

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace, která je 

přílohou tohoto odůvodnění. 

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 592/1992 Sb., k jehož provedení je 

navržena, a se zákonným zmocněním k jejímu vydání (§ 3c odst. 2). 

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami a s právem 

EU 

Na problematiku stanovení výše vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění za státního pojištěnce, se nevztahuje unijní právo ani mezinárodní smlouvy. Návrh 

nezapracovává právo EU a není s ním v rozporu. 

 

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

Návrh nařízení vlády bude mít dopad na výdaje státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná 

pokladní správa v roce 2018, a to o 3,5 mld. Kč více oproti částce, kterou Ministerstvo 

zdravotnictví očekává jako skutečnost roku 2017 (odhadovaná platba za skupinu státních 

pojištěnců za rok 2017 činí 65,8 mld. Kč), tedy 69,3 mld. Kč. Návrh bude mít dopad do 

příjmů ostatních veřejných rozpočtů, tj. do příjmové části systému veřejného zdravotního 

pojištění ve stejné výši a zprostředkovaně do zvýšení úhrad poskytovatelům zdravotních 

služeb.  

 

E. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí České republiky, sociálních dopadů, 

včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopadů na životní prostředí 

                                                           
2 Centrová péče je péče poskytovaná na specializovaných pracovištích a nabízí pacientům se závažnými 
nemocemi převážně biologickou nebo další specializovanou léčbu. Biologická léčba je velmi účinná a nemá tak 
významné vedlejší účinky a v mnoha případech prokázala velmi dobré výsledky oproti klasické léčbě. Náklady 
na tyto léky rostou z důvodu růstu počtu center, nově zaváděných léků i rozšiřování indikací. Na rostoucím 
počtu pacientů se však podílí i vyšší poptávkou z důvodu oprávněného nároku pacienta vyplývajícího z právních 
předpisů, a dále zvyšující se incidence a v důsledku zlepšených výsledků léčby i rostoucí prevalence nemocných. 
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Předpokládá se pozitivní vliv na poskytovatele zdravotních služeb, u kterých se navýšení 

výdajů systému veřejného zdravotního pojištění promítne ve výši úhrad za poskytování 

zdravotních služeb. K tomu dojde prostřednictvím úhradových mechanismů obsažených 

v úhradové vyhlášce a odvozeně ve smlouvách o poskytování a úhradě hrazených služeb. 

Návrh nemá přímé sociální dopady ani dopady na životní prostředí. V souvislosti s podporou 

zaměstnanců ve zdravotnictví a poskytování zdravotních služeb v odlehlých regionech lze 

předpokládat zlepšení dostupnosti zdravotních služeb pro všechny skupiny obyvatel. 

Sekundárně dojde rovněž k požadovanému navýšení platů zaměstnanců ve zdravotnictví 

v takové míře, aby bylo adekvátní k rozsahu jejich odpovědnosti a odpovídalo výši 

odměňování v jiných oborech. 

 Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace nebo ve vztahu k rovnosti žen a 

mužů. 

F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh neupravuje oblast ochrany soukromí a nakládání s osobními údaji. Navrhované změny 

se nijak nedotknou ochrany osobních údajů dotčených subjektů. 

  

G. Zhodnocení korupčních rizik 

Nepředpokládá se zvýšení korupčních rizik, neboť pojistné za státního pojištěnce je 

přerozdělováno podle objektivních, zákonem č. 592/1992 Sb. stanovených kritérií mezi 

příslušné zdravotní pojišťovny.   

 

H. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh nemá žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu ani na ochranu zpravodajských 

služeb a bezpečnostních sborů. 
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Zvláštní část 

K § 1 

Jedná se o změnu vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

za státního pojištěnce. V roce 2017 činí tento vyměřovací základ 6 814 Kč, přičemž se 

navrhuje jeho zvýšení na 7 177 Kč. Účelem předkládaného návrhu je zvýšení platby státu na 

pojistné za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění na částku 969 Kč za 

osobu a měsíc platnou v roce 2018. Takto získané finanční zdroje zajistí zvýšení objemu 

finančních prostředků na financování kvalitních a dostupných zdravotních služeb, hrazených 

ze systému veřejného zdravotního pojištění pro pojištěnce. 

K § 2 

Návrhem se zároveň zrušuje nařízení, na jehož základě je výše vyměřovacího základu pro 

platbu za státního pojištěnce určena v současné době. 

K § 3 

Účinnost je navrhována v souladu s ustanovením § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., a to 

na 1. ledna 2018. 
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