
VI. 

Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 2. února 
2017, s termínem dodání stanovisek do 22. února 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
 

Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

 
Obecně k návrhu 

Českomoravská konfederace odborových svazů projednala návrh 
nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je 
plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát na zasedání 
Legislativní rady ČMKOS dne 21. února 2017. 

Českomoravská konfederace odborových svazů spolu s Odborovým 
svazem zdravotnictví a sociální péče není spokojena s předloženým 
návrhem, neboť jím předkladatel řeší okamžité navýšení platů 
zdravotnického personálu, ale neřeší nedostatek a návrat zdravotnického 
personálu do zdravotnických zařízení. Českomoravská konfederace 
odborových svazů považuje navrhovanou částku zvýšení (969 Kč) za 
nízkou, neboť neumožní nemocnicím zvýšit počet zaměstnanců a tím 
zabezpečit udržení a další rozvoj zdravotní péče, a také řešit neúnosnou 
situaci v hrazení zdravotní péče v sociálních službách hrazených ze 
zdravotního pojištění.  

Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří na hraně svých 
možností a bez dostatečného navýšení financování tohoto systému není 
možné provést mnohá klíčová opatření ve zdravotnictví, tak jak vyplývá 
z důvodové zprávy (další výdaje na léčbu prostřednictvím nových léčivých 
přípravků, posílení výdajů pro poskytování zdravotních služeb u některých 
zdravotních služeb (mobilní hospicová péče) a přirozený nárůst úhrad 

 
ROZPOR. 
 
Návrh na okamžité sjednocení výše 
pojistného za státního pojištěnce s osobou 
bez zdanitelných příjmů není zejména 
možné rozpočtově pokrýt (meziroční 
navýšení cca 39 mld. Kč). Zároveň jde 
takový návrh vysoko nad rámec 
skutečných potřeb systému veřejného 
zdravotního pojištění. 
 
Ministerstvo zdravotnictví přitom cílí 
na postupné pravidelné navyšování platby 
za státní pojištěnce. Pro roky 2019 a 2020 
by k němu mělo dojít prostřednictvím 
zákonné úpravy, která je v současné době 
projednávána v PSP ČR, a díky níž by 
mělo dojít opět k meziročnímu navýšení 
o 3,5 mld. Kč. 
 
Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím 
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ambulancím).    
Předkladatel tak nevzal v úvahu připomínku ČMKOS k návrhu 

zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kde 
jsme upozorňovali na to, že české zdravotnictví je ve srovnání s ostatními 
státy EU podfinancované, což považujeme dlouhodobě za systémovou 
chybu. Jedním z hlavních důvodů je přitom velmi nízké ocenění práce 
zdravotnického personálu, ačkoli stát od roku 2015 dle svých možností 
přispíval na platy zdravotnického personálu. Platy lékařů a zdravotních 
sester jsou stále velmi nízké, což v minulosti vedlo a současnosti stále vede 
k jejich odchodu do zahraničí. Prostřednictvím posílení příjmové stránky 
systému veřejného zdravotního pojištění nedochází k personální stabilizaci 
poskytovatelů zdravotních služeb a tím odvozeně i ke zkvalitnění 
dostupnosti zdravotních služeb pro všechny občany v České republice.  

U nelékařského personálu nadále dochází ke snižování atraktivity 
výkonu práce ve zdravotnických zařízeních i v porovnání s jinými odvětvími. 
Velmi pozvolné navyšování platového ohodnocení ve spojení se stále 
rostoucími nároky na jejich výkonnost, proto nutně vede k odlivu 
zdravotnického personálu.  

Českomoravská konfederace odborových svazů je přesvědčena, že 
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.  Peníze dodané do zdravotnictví by zdravotnickému personálu a 
sociálním službám velmi pomohly. Mohl by být přijat dostatečný počet 
zaměstnanců do nemocnit, zvýšit a srovnat platy a mzdy, pomohlo by to 
praktickým lékařům, přidalo by se na centrovou péči, zlepšila by se situace 
v sociálních službách. Zvýšení objemu peněz ve zdravotnictví není jen 
pomocí pro personál, ale především také pro pacienty. Bez lidí se o druhé 
pečovat nedá.   

Navrhovaná právní úprava nařízení vlády a navrhovaná částka 
v měsíční výši platby 969 Kč ve variantě 1 je dle našeho názoru 

úhradových mechanismů již od roku 2015 
zajišťuje výrazné navyšování odměňování 
nemocničního personálu. V roce 2015 
i 2016 došlo k 5% navýšení platových tarifů 
a úhradová vyhláška přinesla dostatek 
prostředků i pro analogické navýšení mezd. 
Pro rok 2017 je zajištěno dokonce 10% 
navýšení platových tarifů a mezd. Stejný 
trend přitom bude pokračovat i v příštím 
roce, přičemž Ministerstvo zdravotnictví 
předpokládá, že k tomu plně postačí 
navýšení platby za státu za státní 
pojištěnce o 3,5 mld. Kč. K navyšování 
příjmů dochází i v dalších segmentech 
zdravotních služeb – ambulantní sféře, 
zdravotně-sociálních službách 
i u praktických lékařů. 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKVGEFFU)



minimalistická. V zájmu udržení stávajícího rozsahu a kvality poskytované 
zdravotní péče požaduje ČMKOS tuto částku zvýšit.  

Z tohoto důvodu požadujeme, stejně jako u návrhu novely zákona č. 
592/1992 Sb., aby se platby za státní pojištěnce vyrovnaly s platbami osob 
bez zdanitelných příjmů – tzn., aby stát hradil za osoby, za které je 
plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, v roce 2018 
částku 1 485 Kč/měsíc.  Pojistné se platí ve výši 13,5 % z minimální mzdy, 
která v roce 2017 činí 11 000 Kč. Podle našich propočtů by šlo přibližně o 
částku 39 mld. Kč.  

Námi navrhované zvýšení by pomohlo vyrovnat restriktivní 
„ekonomická“ opatření předcházejících pravicových vlád, která 
nereflektovala potřeby rozvoje zdravotnictví. Ze systému zdravotnictví 
(zvláště nemocnic) opakovaným zvyšováním DPH tak vlády „vyvedly“ 
miliardy, které nebyly zdravotnickým zařízením kompenzovány. Nakonec 
negativní dopady na rezort zdravotnictví měla i opatření ČNB. Náš návrh by 
tedy neznamenal žádné razantní zvýšení, ale návrat nezbytných financí do 
systému zdravotnictví.    

Námi navrhovaným zvýšením plateb státu za skupinu státních 
pojištěnců v České republice se naplní 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 %. 

Dále Českomoravská konfederace odborových svazů požaduje, aby 
ministerstvo zdravotnictví zavedlo po roce 2018 pravidelnou valorizaci, aby 
se systém zdravotnictví stabilizoval a tím nedocházelo k propadu v jeho 
financování.  Tyto připomínky považuje ĆMKOS za zásadní. 
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Unie 

zaměstnavatel-
ských svazů ČR 

 
Konkrétní připomínka 
1. Navrhované navýšení plateb za státní pojištěnce je pro dosažení 
stanovených cílů zcela nedostatečné. 

a) Popsaný cílový stav pracuje s nárůstem zdrojů pro rok 2018 ve výši 
12,8 mld. Kč. Z Tabulky 1 je ovšem zřejmé, že z této částky je 
vyčleněno 11,5 mld. Kč na posílení úhrad pro nemocnice, přičemž i 
tato část je v položce centrové léky podhodnoceny nejméně o 300 až 
500 mil Kč. 

b) Ve výčtu zvýšených nákladů chybí 440 mil Kč za zvýšení vratek 
započitatelných doplatků (viz vládou schválené snížení limitů pro 
doplatky) 

c) Ocenění tzv. přirozeného nárůstu péče, tedy vlivu nových 
přístrojových kapacit, nárůstu nákladů na léky na recept a 
zdravotnických pomůcek a dále vlivu stárnutí populace na zvyšující 
se počty ošetření u ambulantních specialistů, komplementu, 
lázeňství a stomatologie a dalších průběžně diskutovaných faktorech 
je evidentně a zásadně podhodnoceno. Při maximální restriktivní 
politice byly tytéž přirozené nárůsty ohodnoceny pro rok 2017 ze 
strany MZ na cca 3,5 mld. Kč. 

Z výše uvedeného vyplývá, že při dodržení deklarovaných priorit je pro 
stabilitu systému veřejného zdravotního pojištění nutné meziroční 
navýšení zdrojů minimálně o 15,8 až 17 mld. Kč, tedy za státní 
pojištěnce nikoliv o 3,5 mld. Kč, ale nejméně o 5,5 až 7,2 mld. Kč. 

I při takto zvýšeném financování však nebude dosaženo uvedené navýšení 
odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví o 10 %, ale pouze u 
(pravděpodobně jen větší části) zaměstnanců v nemocnicích.  

Hodnocení účinnosti a udržitelnosti deklarovaných cílů a priorit z hlediska 
plátců a pacientů přitom není předmětem této připomínky. 

tato připomínka je zásadní 

 
 ROZPOR. 
Co se týče nárůstu zdrojů pro rok 2018, 
předkladatel v závislosti na nejnovějším 
vývoji bilance systému veřejného 
zdravotního pojištění aktualizuje tabulku 
předpokládaných výdajů systému 
veřejného zdravotního pojištění. 
V současnosti se předpokládá takováto 
struktura: 
  

 

Navýšení tarifních 
platů o 10 % 

8 mld. Kč 

Navýšení příplatků za 
směnnost o 2 000 Kč 

2 mld. Kč 

Snížení limitu na 
doplatky pro děti a 
seniory 

0,5 mld. Kč 

Růst nákladů na 
centrové léky 

1,5 mld. Kč 

Celkem 12 mld. Kč 

+  

Přirozený růst 
segmentů 

minimálně 0,8 mld. 
Kč 
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Tabulka v závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace bude v tomto smyslu 
aktualizována. 
 
Úhrada přirozeného nárůstu péče bude 
financována z  úsporných opatření 
připravovaných Ministerstvem 
zdravotnictví. Lze zmínit např. příchod 
biologických léčivých přípravků podobných 
původním přípravkům, tzv. biosimilars, 
kterými se budou snižovat výdaje 
na biologickou léčbu až o 30 %, což by 
českému zdravotnictví přineslo během 3 let 
úsporu přibližně 2 miliardy korun. Dále 
pokračují revize prováděné Státním 
ústavem pro kontrolu léčiv, zvažovány jsou 
rovněž úsporná opatření na straně provozu 
zdravotních pojišťoven. 
 

 
Ministerstvo 

financí 

Sděluji Vám, že předkládaný materiál respektuje naši dohodu z 5. 
ledna 2017. Prostředky ze zvýšení platby ze státního rozpočtu by měly být 
určeny na navýšení platů a mezd pracovníků ve zdravotnictví. Vzhledem k 
předpokládanému vývoji ekonomiky a růstu příjmů z pojistného na zdravotní 
pojištění by systém v.z.p. neměl hospodařit deficitně. Domnívám se, že 
nárůst zdrojů systému by měl umožnit financování realizace  priorit 
Ministerstva financí, které přispějí k zefektivnění zdravotnictví v České 
republice, přitom jsou nákladově nenáročné a naopak mají potenciál přinést 
úspory.  

 Zasílám jejich návrhy a žádám, aby byly zapracovány při tvorbě tzv. 

 
Vypořádáno dopisem pana ministra. 
Vysvětleno.  
 
Svou povahou se nejedná o připomínky 
uplatněné k předkládanému materiálu 
ve smyslu Legislativních pravidel vlády, 
a nelze je tedy vypořádat v rámci tohoto 
meziresortního připomínkového řízení. 
 
Návrhy Ministerstva financí budou 
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úhradové vyhlášky na rok 2018, případně jiných předpisů. A to za 
předpokladu, že v daných segmentech nedojde k dohodě mezi zdravotními 
pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb v rámci dohodovacího 
řízení. Níže uvedené priority jsou založeny mimo jiné na doporučení 
renomovaných mezinárodních institucí, které se zabývají financováním 
zdravotnictví. Žádám, aby mé návrhy byly zohledněny se stejnou vstřícností, 
jakou jsem projevil při navyšování platby za tzv. státní pojištěnce na roky 
2018 až 2020. 
  

- Podpora ambulantního řešení léčby a jednodenní chirurgie. 
- Podpora integrace péče a její větší koordinace (např. bundled 

payments). 
- U praktických lékařů posílení váhy výkonové složky (např. 

preventivní prohlídky). Větší motivace k roli gate-keepera, aby 
neposílali pacienty zbytečně ke specialistovi, ale zajistili více 
vyšetření a komplementu sami a zamezilo se duplicitním vyšetřením. 

- Vytvoření prostoru pro zavedení prvků pay-for-performance v péči o 
chronicky nemocné pacienty v rámci disease managementu. Např. 
bonifikace lékařů, kteří svým pacientům - diabetikům, zajistí alespoň 
jednou ročně screening diabetické retinopatie či vyšetření 
glykovaného hemoglobinu. 

- Bonifikace praktických lékařů, pokud se u nich připravují na atestaci 
mladí praktičtí lékaři. 

- Snížená kapitační platba v případě, že má praktický lékař větší počet 
pacientů bez vykázaného vyšetření za určité dlouhé období. 

- Omezení předepisování antibiotik, např. přísnější regulační omezení 
či bonifikace CRP. 

- Zvýšení motivace k odesílání hemodialyzovaných pacientů na 
vyšetření pro zjištění jejich transplantability. 

- Zavedení malusů za nozokomiální infekce a rehospitalizace u 

projednány v rámci přípravy vyhlášky 
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a regulačních omezení 
pro rok 2018. 
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vybraných diagnóz. 
 

 
Rada seniorů ČR 

 
 
Rada seniorů ČR navýšení plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
za státní pojištěnce vítá a oceňuje. Současně si ale dovoluje upozornit, 
že podepsaný závazek všech stran současné vládní koalice dne 12. 
prosince 2013 na mezinárodní konferenci Rady seniorů ČR navýšit platbu 
za státní pojištěnce na úroveň 1 080 Kč nebude v současném funkčním 
období vlády dosažen! 

 
Vzato na vědomí. 
 
 

 
Úřad vlády ČR – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 

výzkum a inovace 

 

K předkládací zprávě – Požadujeme vysvětlit, proč se rovněž očekává 
přirozený nárůst výdajů systému veřejného zdravotního pojištění i u 
ambulantních specialistů. 

Odůvodnění: 

Daný segment zdravotní péče je pokládán za předimenzovaný 
a koncentrovaný v regionech velkých nemocnic, zatímco v periferních 
oblastech je ambulantních specialistů nedostatek. Případné zvýšení výdajů 
systému veřejného zdravotního pojištění u ambulantních specialistů by mělo 
být cíleno právě na tyto periferní oblasti. 

 
Vysvětleno. 
 
Výdaje na zdravotní služby v segmentu 
ambulantních specialistů rostou autonomně 
každý rok ze tří důvodů:  
1) Demografický a medicínský vývoj, 
který ústí ve vyšší poptávku po zdravotní 
péči.  
2) Přesun nemocniční péče do 
ambulantní péče. 
3) Saturace sítě poskytovatelů 
a zvyšování dostupnosti zdravotních 
služeb. 
 
V důsledku těchto efektů roste počet 
ošetřených unikátních pojištěnců 
a množství vykázaných bodů o 2 až 5 % 
ročně. Současně roste počet poskytovatelů 
v tomto segmentu průměrně o 0,5 % ročně 
a počet lékařů o 1 %. Všechny tyto efekty 
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samovolně zvyšují výdaje v segmentu 
ambulantních specialistů. Regionální 
dostupnost zdravotní péče potom zajišťují 
zdravotní pojišťovny motivačními schématy 
a úhradovými bonifikacemi. 

V Praze 26. května 2017 

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger  Podpis: 
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