
VII. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 1. února 
2016, s termínem dodání stanovisek do 29. února 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

 
1. K předkládací zprávě 
V rozporu s čl. IV odst. 7 Jednacího řádu vlády 
předkládací zpráva neobsahuje zhodnocení dopadů 
materiálu na jednotlivé druhy veřejných rozpočtů 
v tříletém výhledu. S ohledem na významné dopady 
předkládaného materiálu na státní rozpočet požadujeme 
doplnění informací o těchto dopadech do textu 
předkládací zprávy. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
Akceptováno jinak. Vysvětleno. Připomínkové místo 
s vysvětlením souhlasí. 
 
Při přípravě návrhu se Ministerstvo zdravotnictví řídilo 
náležitostmi uvedenými pro předkládací zprávu 
v Legislativních pravidlech vlády (čl. 10 odst. 6 ve spojení 
s čl. 7 odst. 4). 
 
Nad rámec dotčených požadavků však byly vzhledem 
k důležitosti předkládaného materiálu požadované informace 
doplněny do části důvodové zprávy „Předpokládaný 
hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy“: 
 
„Očekává se, že ve střednědobém výhledu v letech 2019 a 
2020 bude nezbytné pokrýt meziroční navyšování platby za 
státní pojištěnce v průměru o cca 3,5 mld. Kč. Vzhledem k 
tomu, že v současnosti je předpokládán pozitivní vývoj 
ekonomiky, bude možné tyto využít prostředky z navýšeného 
výběru daní, k čemuž přispějí i předpokládané reformní 
zákony v daňové oblasti. Tento trend je patrný již na 
výsledcích z roku 2015, kdy daňové příjmy veřejných 
rozpočtů (vč. pojistného na sociální zabezpečení a 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění) dosáhly za celý rok 
meziročního růstu o 72,2 mld. Kč. V souladu s uvedeným 
návrhem bude muset Ministerstvo financí navýšit dotčenou 
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rozpočtovou kapitolu Všeobecná pokladní správa.“. 
 

 
2. K obecné části důvodové zprávy 
Předkladatel se zde omezuje na pouhé konstatování, že 
valorizované pojistné za tzv. státní pojištěnce bude 
stejně jako doposud i nadále za stát hradit Ministerstvo 
financí. Opětovně v nesouladu s čl. IV odst. 7 Jednacího 
řádu vlády se však už nikterak nevypořádává s otázkou, 
na základě jakého konkrétního opatření (např. navýšení 
výdajů v rámci rozpočtu kapitoly) získá Ministerstvo 
financí předmětných cca 3,5 mld. Kč, o které narostou 
náklady státu na veřejné zdravotní pojištění za tzv. státní 
pojištěnce v roce 2017. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Akceptováno jinak. Vysvětleno. Připomínkové místo 
s vysvětlením souhlasí. 
 
Při přípravě návrhu se Ministerstvo zdravotnictví řídilo 
náležitostmi uvedenými pro důvodovou zprávu 
v Legislativních pravidlech vlády (čl. 9). 
 
Do důvodové zprávy byla doplněna skutečnost, že v souladu 
s uvedeným návrhem bude muset Ministerstvo financí 
navýšit dotčenou rozpočtovou kapitolu Všeobecná pokladní 
správa. 

 
3. K čl. I bodu 2 návrhu (§ 12) 
a) K § 12 odst. 2 

V kontextu znění a struktury odstavců 1 a 3 ustanovení § 
12 shledáváme předkladatelem zvolený legislativně 
technický postup u odstavce 2 za nepřehledný a 
nesystematický. Z toho důvodu doporučujeme nahrazení 
navrženého znění § 12 odst. 2 např. následujícím 
způsobem: 
„(2) Výše pojistného hrazeného podle odstavce 1 se 
stanoví jako součin celkové výše pojistného za osoby, za 
které je plátcem pojistného stát, a měsíčního koeficientu 
počtu těchto osob, stanoveného podle odstavce 3 (dále 
jen „měsíční koeficient“).“. 
b) K § 12 odst. 3 

 
Akceptováno jinak. 
 
Vzhledem ke změně koncepce došlo k přeformulování 
původně navrženého textu. 
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Doporučujeme vypustit z navrženého znění § 12 odst. 3 
slovo „vždy“, neboť jeho výskyty ve třetí a čtvrté větě 
tohoto ustanovení považujeme za z logiky věci 
nadbytečné. 

 
Český statistický 

úřad 

 
Zásadní připomínka: 

1. Český statistický úřad nesouhlasí se zvolenou 
variantou vázat vyměřovací základ za státní 
pojištěnce na všeobecný vyměřovací základ 
stanovený pro účely důchodového pojištění, 
a to definováním vyměřovacího základu 
pro pojistné hrazené státem jako 25 %  
průměrné mzdy podle § 3a odst. 2   zákona            
č. 592/1992 Sb. 
Průměrnou hrubou měsíční mzdu zveřejňuje 
ČSÚ jako předběžný aktuální údaj o podílu 
mzdových prostředků (včetně příplatků 
za přesčas, odměn, náhrady mzdy, atd.) 
připadající na jednoho zaměstnance za měsíc, 
který je dále zpřesňován. Jako statistický 
výsledek je vypočítána na základě 
matematického modelování a výběrových 
zjišťování s možností statistické chyby, a proto 
je revidována. 

ČSÚ vytváří statistická data pro podporu rozhodovacího 
procesu jako nezávislý poskytovatel dat. Jeho data 
mohou být využita jako vstupní data v rámci 
rozhodovacího procesu, ale nemohou být jeho 
náhražkou. 

 
Akceptováno jinak. Vysvětleno. Připomínkové místo 
s vysvětlením souhlasí. 
 
Původní připomínka Českého statistického úřadu byla 
vysvětlena. Vzhledem ke změně koncepce došlo 
k přeformulování původně navrženého textu, a tak 
již předkladatel s všeobecným vyměřovacím základem 
stanoveným pro účely důchodového pojištění v tomto návrhu 
navýšení platby za tzv. státní pojištěnce nepočítá. 
 
K samotné připomínce je třeba shrnout, že „průměrnou 
mzdou“ se pro účely zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
rozumí částka, která se vypočte jako součin všeobecného 
vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění 
za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu 
roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího 
koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího 
základu. 
 
Ministerstvo zdravotnictví zvolilo variantu všeobecného 
vyměřovacího základu stanoveného fixně vyhláškou MPSV 
právě s ohledem na skutečnost, že na rozdíl od průměrné 
mzdy zveřejňované ČSÚ již u něj nedochází k následným 
korekcím. Je třeba uvést, že všeobecný vyměřovací základ 
stanovený vyhláškou MPSV je v oblasti veřejného 
zdravotního pojištění již běžně používán pro výpočet 
minimálního vyměřovacího základu u OSVČ (viz § 3a odst. 2 
zákona č. 592/1992 Sb.). 
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V tomto způsobu určení vyměřovacího základu tak není 
zahrnuta průměrná mzda zveřejňovaná ČSÚ, ale jen a pouze 
vyměřovací základ upravený přepočítacím koeficientem, 
který je stanoven právním předpisem bez možnosti změny. 

 
Úřad vlády ČR – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 

výzkum a inovace 

 

Doporučující: 

Doporučujeme zvážit, zda se v rámci problematiky 
výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
nezaměřit na adekvátnost výběru předmětného 
pojistného u OSVČ. 
 

 
Neakceptováno. 
 
Připomínka významně překračuje rozsah plánované 
novelizace, která se předkládá na základě Programového 
prohlášení vlády. Předložená novela se týká výhradně 
zavedení pravidelné valorizace platby státu za státní 
pojištěnce. 

 
Česká lékařská 

komora 

 
Připomínka: 
Česká lékařská komora podporuje snahu Ministerstva 
zdravotnictví ČR o zakotvení automatické valorizace 
výše pojistného placeného státem za skupinu tzv. 
státních pojištěnců. Tento návrh vychází 
z Programového prohlášení vlády.  
Česká lékařská komora rovněž považuje za vhodné 
vázat výši pojistného za tzv. státní pojištěnce na výši 
průměrné mzdy, která je parametrem nejvíce 
ovlivňujícím celkovou výši příjmů systému veřejného 
zdravotního pojištění. 
Česká lékařská komora však nepovažuje za 
dostatečný navrhovaný vyměřovací základ pro 
pojistné hrazené za tzv. státního pojištěnce státem, který 
by měl činit pouhých 25 % průměrné mzdy (§ 3a odst. 
2 tohoto zákona), přičemž výše pojistného činí 13,5 % z 
tohoto vyměřovacího základu za rozhodné období. 
V této souvislosti považuje ČLK za nezbytné upozornit 
zejména na diskrepanci mezi výší platby odváděné 
státem v porovnání s odvody osob bez zdanitelných 

 
Neakceptováno. 
 
Vzhledem ke změně koncepce a politickému rozhodnutí 
dojde k pravidelnému meziročnímu navyšování (do roku 
2020) úhrnné částky za státní pojištěnce o 3,5 mld. Kč. 
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příjmů (tj. odvody z minimální mzdy). Tento rozdíl 
odporuje zásadě solidarity, na které je systém veřejného 
zdravotního pojištění založen.  
 
Česká lékařská komora navrhuje následující právní 
úpravu: 
 
"S účinností od 1.1.2017 činí vyměřovací základ pro 
pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle 
zvláštního právního předpisu plátcem pojistného 
stát, 30 % průměrné mzdy (§ 3a odst. 2). Vypočtená 
částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“ 
  
"S účinností od 1.1.2018 činí vyměřovací základ pro 
pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle 
zvláštního právního předpisu plátcem pojistného 
stát, 40 % průměrné mzdy (§ 3a odst. 2). Vypočtená 
částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“ 
 
"S účinností od 1.1.2019 činí vyměřovací základ pro 
pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle 
zvláštního právního předpisu plátcem pojistného 
stát, 50 % průměrné mzdy (§ 3a odst. 2). Vypočtená 
částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“ 
 
 
Česká lékařská komora si je vědoma skutečnosti, že i 
přes neoddiskutovatelnou oprávněnost okamžitého 
navýšení vyměřovacího základu na 50 % průměrné 
mzdy, by takovýto skokový nárůst vyměřovacího základu 
pro stanovení výše pojistného za tzv. státní pojištěnce 
znamenal zásadní a neočekávaný zásah do státního 
rozpočtu. Vzhledem k odpovědnému přístupu a znalosti 
problematiky tvorby státního rozpočtu se ČLK přiklonila 
ke kompromisnímu návrhu, jenž spočívá v postupném, 
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pravidelném a zaručeném nárůstu platby státu za tzv. 
státní pojištěnce. Jedná se o předvídatelné výdaje státu, 
s nimiž lze kalkulovat při tvorbě státních rozpočtů pro 
následující roky a současně se nejedná o žádné 
nesystémové řešení. Navrhované postupné navyšování 
platby za tzv. státní pojištěnce povede alespoň k 
částečnému přibližování a dorovnávání odvodů 
pojistného jednotlivých skupin pojištěnců a tím i 
k posílení principu solidarity, na kterém je systém 
veřejného zdravotního pojištění založen. 
 
Připomínka: 
Česká lékařská komora nesouhlasí se zavedením 
anticyklického charakteru platby za státní pojištěnce, 
který v době ekonomické konjunktury povede ke snížení 
platby za tyto pojištěnce a v době ekonomické recese se 
příspěvek státu bude zvyšovat. Tento mechanismus 
nezaručuje nutné zvyšování platby za tzv. státní 
pojištěnce, neboť se vždy bude odvíjet od konkrétního 
politického rozhodnutí. Rovněž snižování platby v době 
ekonomické konjunktury povede v konečném důsledku 
ke snížení plateb za státní pojištěnce. Systém platby za 
státní pojištěnce by měl byt nastaven předvídatelně s 
ohledem na konkrétní ekonomickou bilanci a s cílem 
přibližovat platbu za státní pojištěnce ostatním 
skupinám, které do tohoto systému přispívají. 
Česká lékařská komora nesouhlasí se zavedením 
anticyklického mechanismu.  
 

 
Akceptováno. 
 
Anticyklický mechanismus není součástí předkládaného 
materiálu. 
. 
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Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

 
K čl. I  
K bodu 1 
V bodě 1 jsou v § 3c větě první nadbytečná slova „podle 
§ 3a odst. 2“, neboť v § 3a odst. 2 zákona č. 582/1992 
Sb. je obsažena definice průměrné mzdy („za průměrnou 
mzdu se pro účely tohoto zákona považuje…“). 

 
Akceptováno jinak. 
 
Vzhledem ke změně koncepce došlo k přeformulování 
původně navrženého textu. 
 
 

 
K bodu 2 
1. V § 12 odst. 2 jsou nadbytečná slova „stanoveného 
podle odstavce 3“, neboť v odstavci 3 je obsaženo 
vymezení měsíčního koeficientu. 
 

 
Akceptováno jinak. 
 
Vzhledem ke změně koncepce došlo k přeformulování 
původně navrženého textu. 
 

 
2. V § 12 novém odstavci 4 větě druhé doporučujeme 
zpřesnit citaci § 21 příslušným odstavcem tohoto 
paragrafu, podle kterého správce zvláštního účtu 
veřejného zdravotního pojištění, tj. Všeobecná zdravotní 
pojišťovna, oznamuje Ministerstvu financí údaje 
o celkových počtech pojištěnců. 
 Ustanovení § 21 zákona obsahuje celkem 6 
odstavců, které však komplexně upravují obsáhlou 
problematiku týkající se např. oznamování počtu 
pojištěnců příslušnými zdravotními pojišťovnami, 
stanovení podílu na standardizovaného pojištěnce, odvody 
přebývajících finančních prostředků na pojistném 
zdravotními pojišťovnami na zvláštní účet veřejného 
zdravotního pojištění, apod.  

Takto široce koncipované úpravy, obsažené 
v citovaném paragrafu, si vyžadují při odkazu na 
oznamovací povinnost Všeobecné zdravotní pojišťovny 
vůči Ministerstvu financí zpřesnit citaci § 21 doplněním 
příslušného odstavce. 

 
Akceptováno jinak. 
 
Vzhledem ke změně koncepce došlo k přeformulování 
původně navrženého textu. 
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Připomínky nad rámec návrhu 
K § 3 
V souvislosti s novelizací zákona o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění dáváme podnět k tomu, aby v § 3 
zákona byla vypuštěna poznámka pod čarou č. 7, která 
odkazuje na § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
Poznámka pod čarou č. 7 se původně vztahovala k § 3 
odst. 3 ve znění účinném do 31. 12. 2014, ve kterém 
bylo stanoveno, že „do vyměřovacího základu 
zaměstnance se zahrnuje kromě příjmů uvedených 
v odstavci 1 odměna pěstouna vyplácená podle zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí7).“ Uvedené znění § 3 
odst. 3 bylo s účinností od 1. 1. 2015 nahrazeno novým 
zněním v rámci novelizace provedené zákonem č. 
267/2014 Sb., kterým bylo zakotveno nové znění § 3 
odst. 1 až 5, avšak současně nedošlo ke zrušení 
poznámky pod čarou č. 7, která je v platném znění 
zákona nadbytečná a matoucí. 

 
Neakceptováno. 
 
Poznámky pod čarou se zpravidla nenovelizují. 

 
K § 3 odst. 8 písm. c) 
Navrhujeme odstranit znevýhodnění způsobené 
existencí minimálního vyměřovacího základu pro účely 
povinného zdravotního pojištění úpravou § 3 odst. 8 
udělením výjimky pro specifické skupiny zaměstnanců 
(rodiče dětí mladších 15 let) tak, aby nebyli nuceni 
odvádět plný odvod zdravotního pojištění, pokud 
nedosahují minimální mzdy. Věcně jde o to, aby se 
minimální vyměřovací základ (= minimální mzda) 
nevztahoval na osoby, které pečují o dítě do 15 let, 
přičemž to dítě může být přes den v jeslích/školce/škole 
bez omezení počtem hodin. Navrhované změny 
písmene c) jsou vyznačeny přeškrtnutím. 
 
(8) Minimální vyměřovací základ neplatí pro osobu 

  
Neakceptováno. 
 
Připomínka významně překračuje rozsah plánované 
novelizace, která se předkládá na základě Programového 
prohlášení vlády. Předložená novela se týká výhradně 
zavedení pravidelné valorizace platby státu za státní 
pojištěnce. 
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… 
c) která celodenně osobně a řádně pečuje 
alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo 
nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka 
celodenní péče se považuje za splněnou, je-li 
dítě předškolního věku umístěno v jeslích 
(mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení 
na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a 
jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po 
dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v 
zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za 
takovou osobu se považuje vždy pouze jedna 
osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo 
osoba, která převzala dítě do trvalé péče 
nahrazující péči rodičů; 

 
K podrobnějšímu zdůvodnění návrhu 

uvádíme, že situace, kdy je příjem osoby nižší než 
minimální mzda, se týkají převážně žen s nízkou 
kvalifikací, pracujících na zkrácený úvazek. Může se 
jednat rovněž o ženy osamělé, které nemá v péči o 
dítě/děti kdo zastoupit. Aktuální nastavení podmínek 
pro neuplatnění minimálního vyměřovacího základu pak 
může pro tyto osoby představovat významné omezení - 
např. rozdíl v péči o dítě ve věku 6 a 8 let není zásadní. 
   
Domníváme se, že tyto osoby je třeba motivovat k účasti 
na trhu práce a poskytovat jim i další podporu. Přínos 
z tohoto přístupu budou mít tyto osoby a jejich rodiny 
(finanční efekt, seberealizace, sociální kontakty, 
rodičovský příklad dětem), stát (pozitivní dopad na 
zaměstnanost, snižování šedé ekonomiky) i 
zaměstnavatelé (potenciálně více zájemců o málo 
placenou práci). 
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Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

Obecně k návrhu 
Českomoravská konfederace odborových svazů 

projednala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů na zasedání Legislativní 
rady ČMKOS dne 24. února 2016.  

Českomoravská konfederace odborových svazů 
velmi vítá iniciativu MZ novelizovat zákon č. 592/1992 
Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou se naplní Programové 
prohlášení vlády opět zavést valorizaci částky 
vyměřovacího základu za osoby, za něž je plátcem 
pojistného prostřednictvím státního rozpočtu stát.  

Navrhovaná právní úprava a navrhované částky 
ve variantách 1, 2 a 3 jsou dle našeho názoru 
minimalistické a v zájmu udržení stávajícího rozsahu a 
kvality poskytované zdravotní péče je nutné částky 
skokově zvýšit. I na základě jednání Pléna RHSD dne 
14. 12. 2015 a jeho závěrů, že sociální partneři požadují, 
aby došlo k „navyšování plateb pojištění za státní 
pojištěnce tak, aby došlo k postupnému sjednocení 
sazby u těchto pojištěnců se sazbou pojištěnců bez 
zdanitelného příjmu“, žádáme, aby MZ předložilo 
Vládě ČR jako svoji variantu, variantu 4.   

Systém veřejného zdravotního pojištění měl by 
být ekonomicky stabilní, měl by zejména zohledňovat 
neustálý vývoj ve zdravotnictví, který s moderními 
metodami léčby i novými postupy přináší zvyšující se 
náklady na zdravotní péči.  

Námi navrhované zvýšení má své opodstatnění a 
bude také částečně vyrovnávat „ekonomická“ opatření 
předcházejících pravicových vlád, která nereflektovala 
potřeby rozvoje zdravotnictví a ze systému zdravotnictví 

Neakceptováno. Rozpor. 
Vzhledem ke změně koncepce a politickému rozhodnutí 
dojde k pravidelnému meziročnímu navyšování (do roku 
2020) úhrnné částky za státní pojištěnce o 3,5 mld. Kč. 
 
Zároveň je třeba uvést, že řešení předložené připomínkovým 
místem není možné rozpočtově pokrýt.  
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(zvláště nemocnic) opakovaným navýšením DPH 
„vyvedla“ miliardy, které nebyly zdravotnickým zařízením 
kompenzovány. 

 V minulých obdobích tj. od roku 2008 
Českomoravská konfederace odborových svazů 
několikrát žádala, aby stát přistoupil ke změně platby za 
státní pojištěnce, protože se dříve standardně tato platba 
zvyšovala. Jelikož nebyla politická vůle ke zvyšování 
platby, reálná výše platby státu za státní pojištěnce se 
meziročně v důsledku znehodnocení inflací a 
opakovaným zvyšováním DPH snížila. Výpadek příjmů, 
které dříve zajišťovala valorizace platby za státní 
pojištěnce, byl nahrazován vnitřními úsporami v systému 
zdravotního pojištění, které byly na nedostatečné úrovni, 
což vedlo k jeho dalšímu deficitu.  

V kontextu našeho požadavku je nutné 
připomenout také vliv opatření ČNB, které mělo další 
negativní dopady na resort zdravotnictví.  

Připomínáme, že zvýšení částky vyměřovacího 
základu za osoby, za něž je plátcem pojistného 
prostřednictvím státního rozpočtu stát a možnost část 
těchto zdrojů přerozdělit poskytovatelům zdravotní péče 
by při účelově vymezené alokaci financí mohla být 
významným personálním stabilizačním prvkem, který 
zajistí potřebnou kvalitu poskytované zdravotní péče 
občanům.  Jsme nadále přesvědčeni, že navrhovaná 
právní úprava doznává pouze neuspokojivých úprav, 
které nebudou krýt potřeby ve zdravotnictví, takže 
následně bude docházet k dalšímu odlivu počtu lékařů a 
sester v nemocnicích. Nebude také zohledňovat 
dostatečnou předvídatelnost příjmů systému veřejného 
zdravotního pojištění ve střednědobém horizontu. 
Naopak výrazným zvýšením plateb státu za skupinu 
státních pojištěnců v České republice se naplní 
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doporučení EU, aby bylo zdravotnictví vnímáno jako 
jedna ze zásadních podmínek rozvoje společnosti. 
Zvýšením plateb za státní pojištěnce se ČR dostane 
k doporučenému objemu HDP vydávanému na 
zdravotnictví ve výši 9,2 %.    

Tuto připomínku považuje ĆMKOS za zásadní. 
 

Ministerstvo financí 
 
Návrh má výrazný dopad na státní rozpočet, který není 
nijak finančně krytý a střednědobý výhled na léta 2017-
2018 s ním nepočítá. S takovými dopady v době 
vysokého tempa hospodářského růstu i růstu objemu 
mezd a platů v ekonomice nelze souhlasit. Nároky na 
systém veřejného zdravotního pojištění by měly být 
uspokojeny z růstu výběru pojistného a nikoli ze zvýšení 
platby ze státního rozpočtu. Kromě toho, kumulativně by 
bylo v letech 2003–2015 dle tohoto mechanismu 
vynaloženo o cca 94 mld. Kč více oproti dosažené 
skutečnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh není v souladu s Koaliční smlouvou, neboť 
valorizace by byla navázána na parametr, který Koaliční 

 
Akceptováno jinak. 
 
Na základě vypořádání připomínek došlo ke shodě ministrů 
na formě řešení, kdy dojde k pravidelnému meziročnímu 
navyšování (do roku 2020) úhrnné částky za státní pojištěnce 
o 3,5 mld. Kč. 
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smlouva neuvádí. 

 
Navržený „proticyklický mechanismus“ nemá 
jednoznačný proticyklický charakter. Dosažené hodnoty 
korelačních koeficientů tempa růstu plateb státu na 1 
státního pojištěnce a růstu nominálního HDP, resp. 
reálného HDP sice vykazují záporné hodnoty, nicméně 
při vazbě na růst nominálního objemu mezd a platů 
(základ pro výpočet pojistného) rozhodně neshledáváme 
danou variantu jako proticyklickou (korelační koeficient 
nedosahuje ani záporné hodnoty). V tomto směru 
nedochází k žádné zásadní změně oproti procyklickému 
současnému stavu, kdy korelační koeficient dosahuje 
kladné hodnoty (0,28). Při provedení korelace na 
produkční mezeru vychází korelační koeficient prakticky 
nulový. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akceptováno jinak. 
 
Na základě vypořádání připomínek došlo ke shodě ministrů 
na formě řešení, kdy dojde k pravidelnému meziročnímu 
navyšování (do roku 2020) úhrnné částky za státní pojištěnce 
o 3,5 mld. Kč bez zavedení anticyklického mechanismu. 
 
 
 
. 
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V návrhu neshledáváme provázanost se zvýšením 
výběru pojistného na zdravotní pojištění při 
ekonomickém růstu a možnosti snížení plateb státu. 
Např. v letech 2004–2007 při průměrném růstu reálného 
HDP 5,9 %, nárůstu pojistného o cca 30 mld. Kč a 
poklesu počtu státních pojištěnců o cca 28 tis. by došlo k 
nárůstu plateb státu kumulativně o cca 6 mld. Kč. 
 
 
 
 
Návrh by vedl k ještě vyššímu podílu veřejných výdajů 
na celkových výdajích na zdravotnictví, který je již nyní 
v České republice v porovnání s vyspělými státy na 
výrazně nadprůměrné úrovni. 
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Jednotlivé varianty pracují pouze s předpokladem, 
že dochází ke změně počtu státních pojištěnců 
v důsledku ekonomického cyklu, ale neberou v úvahu 
vliv demografické struktury populace, která má zásadní 
vliv na celkový počet státních pojištěnců. Chybí tedy 
analýza dlouhodobých dopadů, která by měla být 
doplněna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumentace, založená na disproporci mezi částkou 
platby za tzv. státní pojištěnce a hodnotě čerpané péče, 
je mylná. Stejně tak je možno argumentovat, že drtivá 
většina tzv. státních pojištěnců byli či budou ekonomicky 
aktivní poplatníci, kteří si v době ekonomické aktivity 
budou hradit vyšší pojistné, než činila nebo bude činit 
hodnota čerpané péče. Je potřeba mít na paměti celý 
život pojištěnce, nikoli vytrhávat z kontextu jednu jeho 
část. 
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Ministerstvo vnitra 

 
Navrhujeme v daném ustanovení slova „každé 2000 
pojištěnců“ v obou případech nahradit slovy „každých 
2000 pojištěnců“. 
 

 
Akceptováno jinak. 
 
Vzhledem ke změně koncepce došlo k přeformulování 
původně navrženého textu. 
 

 
Doporučujeme v předmětném odstavci v obou případech 
nahradit slovo „odchylka“ slovem „rozdíl“, které se jeví 
být pro daný kontext vhodnější.  
 

 
Akceptováno jinak. 
 
Vzhledem ke změně koncepce došlo k přeformulování 
původně navrženého textu 
 
 

 
Ministerstvo 

životního prostředí 

 
Domníváme se, že jakýkoliv návrh na reformu systému 
plateb pojistného na v. z. p. za tzv. státní pojištěnce by 
měl zohledňovat i očekávaný demografický vývoj, 
v jehož rámci je počítáno s klesajícím podílem 
ekonomicky aktivního obyvatelstva, ipso facto nárůstem 
počtu státních pojištěnců. 
 
Vývoj počtu státních pojištěnců sice je do nového 
způsobu výpočtu pojistného částečně promítnut 
prostřednictvím anticyklického mechanismu, resp. tzv. 
měsíčního koeficientu, tento koeficient by však měl dle 
předkladatele reagovat toliko na momentální fázi 
ekonomického cyklu a s tím spojený úbytek, nebo 
naopak nárůst státních pojištěnců. 

 
Lze se však důvodně domnívat, že spíše než 
ekonomický cyklus bude mít na vývoj počtu státních 
pojištěnců vliv dlouhodobý demografický trend stárnutí 
obyvatelstva, a to ve smyslu setrvalého zvyšování počtu 
státních pojištěnců. Tím pádem i měsíční koeficient bude 

 
Akceptováno jinak. 
 
Vzhledem ke změně koncepce a politickému rozhodnutí 
dojde k pravidelnému meziročnímu navyšování (do roku 
2020) úhrnné částky za státní pojištěnce o 3,5 mld. Kč. 
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v průměru pravděpodobně více ovlivněn demografickým 
vývojem než ekonomickým cyklem.  

 
Požadujeme proto do materiálu doplnit následující: 

 
1) Posouzení, nakolik bude hodnota měsíčního 
koeficientu v praxi odvozena od ekonomického cyklu 
a do jaké míry bude závislá na očekávaném 
demografickém vývoji. 
 
2) Analýzu, ve které bude posouzena dlouhodobá 
udržitelnost státních výdajů na zdravotnictví při 
navrhovaném nárůstu platby pojistného za státní 
pojištěnce v kombinaci s pravděpodobným nárůstem 
státních pojištěnců. 

 
V souladu s připomínkou č. 1 doporučujeme zvážit, zda 
by výpočet pojistného za státní pojištěnce neměl 
obsahovat mechanismus se silnějším anticyklickým 
efektem, než k jakému vede samotný „měsíční 
koeficient“, byť jistá korelace mezi počtem státních 
pojištěnců a hospodářským vývojem může být dána i 
přes dominantní vliv demografického vývoje. 

 
Jedním z vhodných nástrojů by mohla být jiná 
konstrukce přepočítacího koeficientu, jímž se násobí 
všeobecný vyměřovací základ pro účely důchodového 
pojištění. Dle ustanovení § 17 odst. 4 zákona o 
důchodovém pojištění MPSV počítá přepočítací 
koeficient následujícím způsobem: 

 
„Přepočítací koeficient se stanoví jako podíl průměrné 
měsíční mzdy zjištěné Českým statistickým úřadem za 
první pololetí kalendářního roku, který o jeden rok 
předchází roku přiznání důchodu, a průměrné měsíční 

  
Vzato na vědomí. 
 
Vzhledem ke změně koncepce a politickému rozhodnutí 
dojde návrhem k pravidelnému meziročnímu navýšení 
úhrnné částky za státní pojištěnce o 3,5 mld. Kč, a to pro 
roky 2019 a 2020 a bez zavedení anticyklického 
mechanismu. 
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mzdy zjištěné Českým statistickým úřadem za první 
pololetí kalendářního roku, který o dva roky předchází 
roku přiznání důchodu;“ 

 
Lze tedy konstatovat, že přepočítací koeficient tak, jak je 
stanovuje vyhláškou MPSV, má výrazně procyklický 
charakter, což je z hlediska platby státu za státní 
pojištěnce nežádoucí. 

 
Možné řešení přitom spočívá v tom, že se ve zlomku, jež 
určuje hodnotu přepočítacího koeficientu, navzájem obě 
hodnoty prohodí. V čitateli by tedy byla průměrná mzda 
za první pololetí kalendářního roku, který o dva roky 
předchází roku stanovení pojistného, a ve jmenovateli 
průměrná mzda za první pololetí kalendářního roku, 
který o jeden rok předchází roku stanovení pojistného. 

 
Hodnota přepočítacího koeficientu by přitom mohla být 
v případě pojistného za státní pojištění na rozdíl od 
důchodového pojištění nižší než 1, protože sníženou 
platbu pojistného za státní pojištěnce by v případě 
hospodářského růstu kompenzovaly zvýšené odvody 
ekonomicky činných obyvatel 
 
V bodě 1 v odkazu na poznámku pod čarou č. 37 
doporučujeme uvést celý název zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s článkem 45 Legislativních pravidel 
vlády. 
 

 
Akceptováno jinak. 
 
Poznámka pod čarou byla z návrhu vypuštěna (zákon ji již 
obsahuje). 

 
Unie 

zaměstnavatelských 
svazů ČR + 

 
Doporučujeme předkladatelům zvážit, zda rigidní 
úpravou, spolu s nepřekročitelným koeficientem, 
nevystavují systém veřejného zdravotního pojištění až 

 
Akceptováno jinak. 
 
Vzhledem ke změně koncepce a politickému rozhodnutí 
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Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů ČR 

přílišnému riziku, které spočívá v tom, že stát nebude mít 
nadále možnost pružněji reagovat při vyšších výkyvech 
v počtu státních pojištěnců. 
 
Navrhujeme proto zvážit, zda nepřevzít při překročení 
změn stavu státních pojištěnců, které by již nebyly 
reflektovány automatickou změnou násobícího 
koeficientu, neponechat vládě možnost jejím nařízením 
koeficienty upravit – pouze však ve formě možnosti a 
výlučně v případech, kdy by byly překročeny stanovené 
koeficienty. 

dojde k pravidelnému meziročnímu navyšování (do roku 
2020) úhrnné částky za státní pojištěnce o 3,5 mld. Kč, 
přičemž možnost měnit výši vyměřovacího základu 
nařízením vlády po tomto období zůstává nedotčena. 
 
. 

 
K Čl. I bod 2 odst. 4 
 
§ 21 z. č. 592/1992 Sb. upravuje dvě formy hlášení 
počtu státních pojištěnců – aktuální a 3 měsíce zpětně. 
Navrhujeme tedy samostatný text zákona upravit 
jednoznačněji. 
 
Odůvodnění: 
Z textu nového ustanovení není jasné, jaký údaj bude 
použit k výpočtu referenčního počtu osob – detailnější 
zdůvodnění v důvodové zprávě, dle našeho soudu 
nejednoznačný popis v zákoně, situaci nenapravuje. 
 

 
Akceptováno jinak. 
 
Vzhledem ke změně koncepce došlo k přeformulování 
původně navrženého textu 
 
 
 

 
K § 12 – Nelze bez dalšího podpořit 
 
Odůvodnění: 
 
Měsíční koeficient počtu státních pojištěnců se jeví jako 
zbytečný i s ohledem na skutečnost, že se negativně 
projeví při případných skokových změnách počtu 
pojištěnců. Z vývoje nezaměstnanosti za posledních 7 let 
je patrný pokles nezaměstnanosti o 3%.  Porovnává se 

 
Akceptováno. 
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tedy počet státních pojištěnců za dlouhé časové období 
a platba za státní pojištěnce by se snížila, protože lze 
předpokládat, že v počtu státních pojištěnců je výkyv 
v počtech tvořen převážně v počtu nezaměstnaných. 
 
Stát je plátcem pojistného za každého státem 
hrazeného  pojištěnce. Nemůže platit jakousi paušální 
platbu, ale přesně podle počtu těchto osob. Tak je to ze 
zákona (§ 7 zákona č.48/1997 Sb.) Vzhledem k tomu, že 
průměr počtu státních pojištěnců za posledních 7 let je 
6 060 tis. státních pojištěnců a aktuální stav je 5 971 tis. 
státních pojištěnců, bude koeficient dlouhodobě pod 
hranicí 1,00.  
 
Požadujeme proto navrhovaný proces stanovení 
„měsíčního koeficientu“ z návrhu vypustit, aby 
nedeformoval funkci plateb státu na zdravotní 
pojištění za tzv. státní pojištěnce. 
 
Připomínka nad rámec návrhu novely 

K § 3a(otázce upřesnění vyměřovacího základu pro 
pojištění OSVČ). 
 
Dáváme podnět k tomu, aby vyměřovacím základem u 
pojistného na zdravotní pojištění u osoby samostatně 
výdělečně činné byl stanoven jako částka odpovídající 
hodnotě 50 % z dílčího základu daně stanoveného podle 
§ 7 zákona o daních z příjmů z příjmů ze samostatné 
činnosti po úpravě podle § 5 a § 23 zákona o daních z 
příjmů. 
 
Návrh změny v § 3a odst. 1: 
 

 
Neakceptováno. Připomínkové místo změnilo 
připomínku na doporučující. 
 
Připomínka významně překračuje rozsah plánované 
novelizace, která se předkládá na základě Programového 
prohlášení vlády. Předložená novela se týká výhradně 
zavedení pravidelné valorizace platby státu za státní 
pojištěnce. 
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Zatím bez konkrétního návrhu – viz inspirace podle textu 
§ 5b zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Odůvodnění: 
Jsme toho názoru, že by bylo vhodné sjednocení 
vyměřovacích základů pro pojistné na sociální 
zabezpečení (§ 5b zákona č. 589/1992 Sb.)a zdravotní 
pojištění tak, aby vyměřovacím základem pro odvod 
pojistného pro OSVČ bylo 50% z dílčího základu daně 
stanoveného podle § 7 zákona o daních z příjmů z 
příjmů ze samostatné činnosti po úpravě podle §§ 5 a 23 
zákona o daních z příjmů. 
 
Připomínka nad rámec návrhu novely 

 
K § 12 odst. 5(dosud odst. 2).  
 

„V případě sezónních výkyvů v platbách za poskytované 
zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního 
pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění 
(dále jen "hrazené služby") je ministr financí zmocněn v 
průběhu rozpočtového roku poskytnout návratnou 
finanční výpomoc splatnou v témže roce a změnit 
frekvenci a výši plateb státu do systému všeobecného 
zdravotního pojištění uvnitř rozpočtového roku na 
základě žádosti správce zvláštního účtu některé 
zdravotní pojišťovny. Žádost bude posuzována podle 
vývoje příjmů a výdajů ve státním rozpočtu. Úpravy 
plateb podle tohoto zmocnění nesmí ovlivnit částku 
rozpočtovanou ve schváleném státním rozpočtu na 
platbu státu podle § 3c tohoto zákona.“ 
 
Odůvodnění: 

 
Neakceptováno. Připomínkové místo změnilo 
připomínku na doporučující. 
 
Připomínka významně překračuje rozsah plánované 
novelizace, která se předkládá na základě Programového 
prohlášení vlády. Předložená novela se týká výhradně 
zavedení pravidelné valorizace platby státu za státní 
pojištěnce. 
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V současné době může zažádat o finanční výpomoc a 
předsunutou platbu státu za státem hrazené pojištěnce 
pouze VZP ČR. Navrhujeme provést tuto změnu, která 
by měla odstranit nerovné postavení zaměstnaneckých 
zdravotních pojišťoven v porovnání s VZP ČR (správcem 
zvláštního účtu). Realizace předsunuté platby v podstatě 
znamená další přerozdělování  pojistného mezi 
zdravotními pojišťovnami. Je to způsobeno tím, že 
v době, kdy se tzv. vrací předsunutá platba státnímu 
rozpočtu, vykazují jednotlivé zdravotní pojišťovny jiný 
počet pojištěnců než v době, kdy je předsunutá platba 
realizována (v roce 2014 se např. u VZP ČR jednalo o 
efekt cca +10,8 mil. Kč). Pokud by byl akceptován názor, 
že o předsunutou platbu státu má nárok žádat i jiná 
zdravotní pojišťovna než VZP ČR, byla by nyní velmi 
vhodná příležitost učinit změnu už v této novele. 

 
Ministerstvo obrany 

 
K materiálu jako celku 
 
Požadujeme zrevidovat parametry navrhované 
valorizace, aby se snížil celkový dopad na státní 
rozpočet. 
 
Odůvodnění: Respektujeme závazek vlády 
z Programového prohlášení vlády, v němž se zavázala 
k pravidelné valorizaci plateb za státní pojištěnce. 
Celkové dopady předloženého návrhu na státní rozpočet 
však považujeme za neúměrně vysoké. 
 

 
Akceptováno jinak. 
 
Vzhledem ke změně koncepce a politickému rozhodnutí 
dojde k pravidelnému meziročnímu navyšování (do roku 
2020) úhrnné částky za státní pojištěnce o 3,5 mld. Kč 
 
 
 

 
K předkládací zprávě 
 
Požadujeme doplnění materiálu tak, aby byl v souladu 
s čl. IV odst. 7 Jednacího řádu vlády, tedy aby 

 
Akceptováno jinak. Vysvětleno. 
 
Při přípravě návrhu se Ministerstvo zdravotnictví řídilo 
náležitostmi uvedenými pro důvodovou zprávu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAHZAXLRT)



23 
 

v předkládací zprávě byl návrh zhodnocen z hlediska 
jeho dopadu na jednotlivé druhy veřejných rozpočtů 
v tříletém výhledu a zároveň aby byl uveden konkrétní 
zdroj, ze kterého budou zvýšené nároky pokryty. 
 
Odůvodnění: Materiál je z výše uvedeného ohledu 
zpracován nedostatečně a je třeba jeho dopracování. 

v Legislativních pravidlech vlády, na které odkazuje i Jednací 
řád vlády ve svém čl. II odst. 8. Důvodová zpráva bude 
ve smyslu připomínky doplněna. 
 

 
Moravskoslezský 

kraj 

 
Moravskoslezský kraj považuje shodně se 
zpracovatelem pro naplnění cílů úpravy za 
nejvhodnější realizaci varianty 1 u valorizačního 
mechanismu (tj. mechanismu ke stanovení výše 
pojistného) a varianty 2 u anticyklického mechanismu 
(tj. zohlednění výkyvů počtu pojištěnců a stavu 
ekonomiky). Doplňuji rovněž, že z hlediska zásady 
sociální spravedlnosti považuje Moravskoslezský kraj za 
vhodné, minimálně v horizontu budoucích změn, aby 
osoby státních pojištěnců měly shodnou výši pojistného 
s osobami bez zdanitelných příjmů (není dán důvod pro 
jiný přístup k těmto cílovým skupinám). 

 
Neakceptováno. 
 
Osoby bez zdanitelných příjmů jsou mezi plátci pojistného 
zastoupeny zdaleka nejmenším počtem. Naopak skupina 
státních pojištěnců je skupinou nejpočetnější. Ve smyslu 
připomínky by tak v úvahu připadalo spíše snížení výše 
odvodu osob bez zdanitelných příjmů. Příslušnost do skupiny 
státních pojištěnců je ale dána spíše objektivními faktory 
(nezaměstnaní, nezaopatřené děti, důchodci), kdežto u osob 
bez zdanitelných příjmů je důvod příslušnosti spíše 
subjektivní (nemožnost zařazení do některé z ekonomicky 
aktivních skupin obyvatelstva a zároveň nenaplnění 
podmínek pro zařazení mezi státní pojištěnce). Z toho 
důvodu se domníváme, že rozdíl ve stanovení výše 
pojistného u těchto skupin pojištěnců je důvodný. 

 
Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

 
Předložený návrh zákona řeší problematiku automatické 
valorizace pojistného za státem hrazené pojištěnce. Je 
nanejvýš jasné, že jedním z důvodů periodicky se 
objevujícího zadlužování systému v.z.p., je právě 
problematika nízkého podílu plateb státu za státní 
pojištěnce, která navíc několik let stagnovala. Tíže 
naplňování zdravotního fondu tak ležela zejména na 
zaměstnavatelích a zaměstnancích. Přesto bychom 
doporučovali se zcela seriózně zástupnou platbou 
zabývat a pracovat na jejím uzákonění. 
 

 
Vzato na vědomí. 
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K předloženému materiálu nemáme žádné zásadní 
připomínky. 

 
Ministerstvo 

průmyslu 
a obchodu 

 
Upozorňujeme, že důvodová zpráva předloženého 
návrhu zákona je v rozporu s čl. 9 Legislativních pravidel 
vlády, které byly přijaty usnesením vlády ze dne 3. února 
2016. Z tohoto důvodu doporučujeme dopracování 
důvodové zprávy, především z hlediska obsahových 
náležitostí obecné části důvodové zprávy, které jsou 
blíže specifikovány v odstavci 2 výše uvedeného článku 
Legislativních pravidel vlády. 

 
Akceptováno. 
 
 

V Praze 23. května 2017 

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger Podpis: 
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