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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE 
OBECNÝCH ZÁSAD 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení 
pro rok 2017. 

1.2 Definice problému 
Na základě zmocnění obsaženého v § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 
č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., 
zákona č. 369/2011 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb. (dále jen „zákon“), vydává Ministerstvo 
zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a regulačních omezení (dále jen „vyhláška“) vždy pro následující kalendářní 
rok. Návrh této vyhlášky vychází z výsledků dohodovacího řízení zástupců Všeobecné 
zdravotní pojišťovny ČR (dále jen „VZP“) a ostatních zdravotních pojišťoven a dále 
příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotních služeb jako zástupců smluvních 
poskytovatelů (dále jen „dohodovací řízení“). 
 
Obsah uvedené vyhlášky je ovlivněn skutečností, zda v příslušném dohodovacím řízení dojde 
či nedojde mezi jeho účastníky k dohodě o parametrech úhradových mechanismů 
na následující kalendářní rok. V případě dohody (za předpokladu jejího souladu s právními 
předpisy a veřejným zájmem) ji ministerstvo zpracuje do návrhu vyhlášky, v případě 
nedohody pak hodnoty bodu, výši úhrad a regulační omezení stanoví samo. Rozhodujícím 
faktorem při stanovení úhradových parametrů je odpovědnost ministerstva za respektování 
veřejného zájmu na zajištění kvality a dostupnosti zdravotních služeb, fungování systému 
zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního 
pojištění tak, jak je tento zájem definován v § 17 odst. 2 zákona. 
 
Dohodovací řízení k úhradám na rok 2017 probíhalo v období od 2. února 2016 do 20. června 
2016. V zákonem stanoveném termínu účastníci dohodovacího řízení dospěli k dohodě, 
z celkového počtu 14 segmentů zdravotní péče, v 6 segmentech: 

1. skupina poskytovatelů ambulantní hemodialyzační péče, 
2. skupina poskytovatelů ambulantních stomatologických služeb, 
3. skupina poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb,  
4. skupina poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné 

péče a lékařské pohotovostní služby, vyjma stomatologické, 
5. skupina poskytovatelů zdravotnické dopravní služby, 
6. skupina poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb. 
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V návaznosti na tento výsledek ministerstvo předkládá návrh vyhlášky, u níž je nutno 
konstatovat, že se podle § 17 odst. 5 zákona tato vyhláška použije pouze tehdy, pokud se 
poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši 
úhrady a regulačních omezeních jinak.  
 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
V současné době platí vyhláška č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016. Ministerstvo vydalo vyhlášku na rok 
2016 tak, aby nastavené parametry úhrad respektovaly předpokládané finanční možnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2016 a aby předpokládané výdaje systému 
nepřevýšily předpokládané příjmy. 
 
Kromě zákona a samotné vyhlášky č. 273/2015 Sb., je oblast úhrad, hodnot bodu 
a regulačních omezení ovlivněna vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „seznam 
výkonů“), která definuje jednotlivé odbornosti a jejich výkony. 
 
Dále je tato oblast dotčena výsledky rozhodovací činnosti Ústavního soudu, a to: 

• Nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 36/11, vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod 
č. 238/2013 Sb., kterým se ruší regulační poplatek za lůžkovou péči uplynutím dne 
31. prosince 2013. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Vyhláškou dotčenými subjekty jsou účastníci systému veřejného zdravotního pojištění, 
tj. zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotních služeb. Zprostředkovaně jsou vyhláškou 
dotčeni i pojištěnci všech zdravotních pojišťoven, kterým jsou služby poskytovány. 
 

1.5 Popis cílového stavu 
Cílem navrhované právní úpravy je stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulačních omezení pro rok 2017, které reflektuje následující skutečnosti: 
 

• Podpořit kvalitní a dostupnou péči u poskytovatelů akutní lůžkové péče 
a u poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové péče. 

• Umožnit navýšení platů a mezd pracovníků ve zdravotnictví u poskytovatelů lůžkové 
péče. 

• Umožnit vyrovnané hospodaření zdravotních pojišťoven. 
• Umožnit poskytovatelům zdravotních služeb růst odpovídající finančním možnostem 

systému. 
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• Pokračovat v narovnávání systému úhrad: pokračovat ve sbližování individuální 
základní sazby u poskytovatelů akutní lůžkové péče a paušálních sazeb za jeden den 
hospitalizace u poskytovatelů následné péče a dlouhodobé lůžkové péče. 

• Prosazovat takové úhradové mechanismy, které motivují zdravotní pojišťovny 
k efektivnímu vynakládání finančních prostředků a poskytovatele zdravotních služeb 
k zvyšování efektivity v poskytování hrazených zdravotních služeb. 
 

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (dále jen „ZZP“) plánují ke konci roku 2016 zůstatky na 
základním fondu v celkové výši 5,3 miliardy Kč. Všechny ZZP mají naplněny rezervní fondy. 
 
VZP plánuje ke konci roku zůstatek na základním fondu v celkové výši 1,7 miliard Kč. V 
průběhu roku 2016 splatila VZP 0,5 mld. Kč z poskytnuté návratné finanční výpomoci a 
naplní rezervní fond v plné výši, případně naplní rezervní fond v roce 2017 s využitím 
prostředků z provozního fondu. 
 
Příjmy z přerozdělení pojistného na veřejném zdravotním pojištění (dále jen „pojistné“) ZZP 
během roku 2017 se na základě predikce Ministerstva financí odhadují na 109,7 miliardy Kč. 
Disponibilní zdroje základního fondu ZZP v roce 2017 se odhadují na 106,4 mld. Kč. 
 
Příjmy z přerozdělení pojistného VZP během roku 2017 se na základě predikce Ministerstva 
financí odhadují na 164,5 mld. Kč. Disponibilní zdroje základního fondu VZP v roce 2017 se 
odhadují na 160,4 mld. Kč. 
 
Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 se tudíž odhadují na 
274,2 mld. Kč a disponibilní zdroje základního fondu zdravotního pojištění na 266,8 mld. Kč.  
 
Oproti roku 2016 se tak očekává zvýšení disponibilních zdrojů pro úhradu zdravotních služeb 
o 12 miliard Kč. Tento údaj vychází z aktuální predikce stavu ekonomiky ČR v roce 2017, 
která počítá s nárůstem mezd o 4,7 % a zaměstnanosti o 0,1 % a dále bere v úvahu zvýšení 
platby za státní pojištěnce z 870 Kč na 920 Kč a navýšení tarifních platů. 
 
Poskytovatelům zdravotních služeb budou i nadále kompenzovány zrušené regulační 
poplatky, a to do výše skutečně vybraných poplatků v roce 2014, tj. 1,5 mld. Kč za klinická 
vyšetření a 0,7 mld. Kč za výdej léků na recept. 
 

1.6 Zhodnocení rizika 
Nestanovení hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení by 
znamenalo porušení povinnosti ministerstva, neboť zákon počítá s tím, že se vyhláška vydává 
pro každý kalendářní rok. Nevydáním vyhlášky by reálně vzniklo riziko žalob (viz závěry 
z relevantních právních rozhodnutí, např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2012, 
sp. zn. 32 Cdo 2108/2010) vyplývajících ze situace, kdy by nebylo možno jednoznačně určit, 
podle jakých parametrů počítat výše úhrady. 
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2 Návrh variant řešení 
 

Varianta 0 
Nulová varianta představuje nečinnost ministerstva a nevydání vyhlášky, tedy nestanovení 
hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a nevydání regulačních omezení. 
 
Varianta 1 
Uvedená varianta představuje předložení vyhlášky v obdobném znění, ve kterém byla vydána 
vyhláška pro rok 2016 s tím, že by byly zohledněny pouze výsledky dohodovacího řízení 
a bylo upraveno referenční období.  
 
Varianta 2 
Varianta č. 2 vychází z varianty č. 1, ale reflektuje ekonomické, věcné i právní změny, které 
nastaly v průběhu roku 2016, popřípadě nastanou od 1. ledna 2017. Tato varianta 
• reflektuje skutečnost, že příjmy systému veřejného zdravotního pojištění by měly podle 

odhadů meziročně vzrůst o 12,9 miliard Kč. Růst je způsoben vyšším předpokládaným 
výběrem pojistného (9,3 mld. Kč) a vyšší platbou státu za státní pojištěnce (3,6 mld. Kč), 

• počítá s navýšením tarifních platů pracovníků ve zdravotnictví o 10 % v roce 2017, proto 
v segmentu poskytovatelů lůžkové péče navrhuje 6% růst úhrad oproti roku 2016 
k pokrytí nákladů na navýšení mezd a platů pracovníků ve zdravotnictví a na přirozený 
finanční růst segmentu. 

 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
Varianta 0 

Nevydání vyhlášky, tedy nestanovení hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulačních omezení by znamenalo porušení povinnosti uvedené pro ministerstvo, v jehož 
důsledku by nebyly hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro rok 
2017 vůbec stanoveny, neboť zákon počítá s tím, že se vyhláška vydává pro každý kalendářní 
rok.  
 
Náklady 
Je zde pravděpodobnost vysokého rizika žalob, byť obtížně vyčíslitelné, vyplývající ze 
situace, kdy by nebylo možno jednoznačně určit podle jakých parametrů počítat výše úhrady 
(viz závěry z relevantních právních rozhodnutí, např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 
26. června 2012, sp. zn. 32 Cdo 2108/2010). 
Dále v případě nedohody a při absenci regulačních omezení by se náklady na poskytování 
hrazených služeb mnohonásobně zvýšily, neboť by v systému chyběly ekonomické 
mechanismy, které poskytovatele vedou k efektivitě. Tato varianta by byla jednoznačným 
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rizikem nejen pro zdravotní pojišťovny, ale i pro pojištěnce, kterým by byly poskytovány 
zdravotní služby bez ohledu na jejich potřebnost (například nadbytečná laboratorní vyšetření 
atd.). 
 
Přínosy 
Poskytovatelé a zdravotní pojišťovny by byli nuceni dojít k individuální dohodě, jinak by 
nebyla zajištěna dostupnost zdravotních služeb. V případě uzavření většího množství dohod 
by zdravotní pojišťovny mohly více řídit poskytování zdravotních služeb a ve větší míře 
zohledňovat specifika jednotlivých poskytovatelů. 
 
Varianta 1 
Tato varianta, která v podstatě znamená, že by byla vydaná vyhláška v obdobném znění, ve 
kterém byla vydána vyhláška na rok 2016 s tím, že by byly zohledněny pouze výsledky 
dohodovacího řízení a bylo upraveno referenční období, má následující náklady a přínosy: 
 
Náklady 
Nevýhodou vyhlášky ve stávajícím znění je, že s výjimkou segmentů, které se dohodly 
v dohodovacím řízení, nereflektuje nové skutečnosti – ekonomickou realitu ČR, navýšení 
tarifních platů o 10 % a připomínky a podněty poskytovatelů a zdravotních pojišťoven ke 
stávající vyhlášce. 
 
Přínosy 
Jelikož je vyhláška obsahově velmi podobná platné vyhlášce pro rok 2016, poskytovatelé 
i zdravotní pojišťovny její obsah znají a nemuseli by se tedy novému znění nijak 
přizpůsobovat, s výjimkou změn, k nimž došlo na základě dohody v dohodovacím řízení.  
 
Varianta 2 
Varianta 2 má tyto základní náklady a přínosy: 
 
Náklady 
Dopady na zdravotní pojišťovny budou pravděpodobně vyšší než v případě varianty 1. 
Varianta 1 stanovuje procentuálně nižší navýšení paušální úhrady za akutní lůžkovou péči. 
U některých poskytovatelů by byl tento nárůst dostačující na 10 % navýšení tarifní složky 
platu pracovníků ve zdravotnictví, nicméně varianta 2 určuje takové navýšení úhrad, aby 
každý poskytovatel měl dostačující navýšení úhrad k pokrytí nákladů souvisejících s růstem 
platů, tedy stanovuje navýšení úhrad podle poskytovatele s největším podílem osobních 
nákladů. 
 
Přínosy 
Parametry vyhlášky vycházejí z modelace ministerstva, které reflektuje očekávaný výběr 
pojistného v roce 2017. 
 
Vyhláška umožňuje potřebný růst ve všech segmentech k zajištění dostupnosti zdravotních 
služeb, což je jednoznačným přínosem pro poskytovatele zdravotních služeb i pacienty. 
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Vyhláška stanoví v různých segmentech ty mechanismy úhrad, které poskytují nejlepší 
motivace poskytovatelům (motivace ke zvýšení efektivity a vyvarování se účelovému 
chování).  
 
Vyhláška zajistí, že všichni poskytovatelé budou mít potřebný růst úhrad k pokrytí zvýšených 
osobních nákladů. 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Pořadí jednotlivých variant se stanoví s přihlédnutím k jejich nákladům a přínosům, a to na 
základě míry, s jakou splňují cíle vytýčené v kapitole 1.5 a uvedené v písmenech a) až f). 
 
a) Podpořit kvalitní a dostupnou péči u poskytovatelů poskytujících akutní lůžkovou péči 
a u poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové péče 
V tomto kritériu se zohledňuje objem finančních prostředků, které obdrží poskytovatelé 
akutní lůžkové péče a poskytovatelé následné a dlouhodobé lůžkové péče. Zohledňuje se dále, 
jak zvolené úhradové mechanismy přispívají k vyšší efektivitě poskytovaných hrazených 
služeb.  
 
b) Umožnit navýšení platů a mezd pracovníků ve zdravotnictví u poskytovatelů lůžkové 
péče. 
V tomto kritériu se zohledňuje objem finančních prostředků, které obdrží poskytovatelé 
akutní, následné a dlouhodobé lůžkové péče na pokrytí zvýšených osobních nákladů z důvodů 
navýšení tarifní složky platu pracovníků ve zdravotnictví o 10 %. 
 
c) Umožnit vyrovnané hospodaření zdravotních pojišťoven. 
V tomto kritériu se zohledňuje, jak zvolená varianta ovlivní výši zůstatků na základních 
fondech zdravotních pojišťoven. 
 
d) Umožnit ostatním poskytovatelům růst, odpovídající finančním možnostem systému 
V tomto kritériu se zohledňuje objem finančních prostředků, které obdrží poskytovatelé mimo 
poskytovatelů lůžkové péče. 
 
e) Pokračovat v narovnávání systému úhrad: sbližování individuálních základních sazeb u 
poskytovatelů akutní lůžkové péče a paušálních sazeb za jeden den hospitalizace u 
poskytovatelů následné péče a dlouhodobé lůžkové péče. 
V tomto kritériu se zohlední, jakou měrou přispívá daná varianta ke sblížení základních sazeb 
a paušálních sazeb za jeden den hospitalizace u poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové 
péče.  
 
f) Prosazovat takové úhradové mechanismy, které motivují zdravotní pojišťovny 
k efektivnímu vynakládání finančních prostředků a poskytovatele zdravotních služeb 
k zvyšování efektivity v poskytování hrazených zdravotních služeb. 
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V tomto kritériu se zohlední, jaké mechanismy úhrad jsou použity v jednotlivých segmentech 
a jakou měrou tyto mechanismy přispívají k efektivnímu poskytování hrazených služeb. 
 
Všechna kritéria jsou hodnocena přidělením bodů od - 2 do 2. 
 
Tabulka: Stanovení pořadí variant 

 a) b) c) d) e) f) Celkem 

Varianta 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -12 

Varianta 1 1 1 2 -1 -2 0 1 

Varianta 2 2 2 1 2 1 1 9 

 

Varianta 0 
Cíl a) 
V případě nedohody by nebyla zajištěna dostupnost zdravotních služeb. Při úhradě 
zdravotních služeb by chyběly jakékoliv úhradové mechanismy. Cíl by nebyl splněn. 
Cíl b) 
Poskytovatelé by neměli dostatečné finanční prostředky na vládou schválené navýšení platů 
pracovníků ve zdravotnictví. Cíl by nebyl splněn. 
Cíl c) 
Při absenci regulačních omezení, by chyběly takové mechanismy, které vedou poskytovatele 
a zdravotní pojišťovny k efektivitě. Požadavky poskytovatelů by byly výrazně vyšší než 
možnosti systému. Cíl by nebyl splněn. 
Cíl d) 
V případě nedohody by nebyla zajištěna dostupnost zdravotních služeb, nebyl by zajištěn růst 
odpovídající finančním možnostem systému. Cíl by nebyl splněn. 
Cíl e) 
Nedocházelo by k sbližování individuálních základních sazeb u poskytovatelů akutní lůžkové 
péče a paušálních sazeb za jeden den hospitalizace u poskytovatelů následné a dlouhodobé 
lůžkové péče napříč zdravotními pojišťovnami, jelikož by zde nebyly nastaveny žádné 
mechanismy, které by dávaly motivaci pro zdravotní pojišťovny zvyšovat nejnižší základní 
sazby a paušální úhrady. Cíl by nebyl splněn. 
Cíl f) 
Nebyly by nastaveny žádné mechanismy k zvýšení efektivity. Cíl by nebyl splněn. 
 
Varianta 1 
Cíl a) 
Meziroční navýšení úhrad poskytovatelům poskytujícím akutní lůžkovou péči a následnou 
a dlouhodobou lůžkovou péči by bylo nastaveno na 3% růst, i když systém dovoluje 
meziroční nárůst 6 %. Cíl by byl splněn pouze částečně, bylo by zde navýšení, ale nižší, než 
dovoluje systém. 
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Cíl b) 
Pouze poskytovatelé s nižším procentem osobních nákladů by měli dostatečné finanční 
prostředky na vládou schválené navýšení platů pracovníků ve zdravotnictví. Cíl by byl splněn 
pouze u některých poskytovatelů. 
Cíl c) 
Zůstatky na základních fondech zdravotních pojišťoven by neklesly, mírně by rostly. Cíl by 
byl splněn. 
Cíl d) 
Ve většině segmentů by byl nastaven větší růst, než odpovídá finančním možnostem systému. 
Cíl by nebyl splněn u většiny segmentů. 
Cíl e) 
Nedocházelo by k dalšímu sbližování individuálních základních sazeb u poskytovatelů akutní 
lůžkové péče a paušálních sazeb za jeden den hospitalizace u poskytovatelů následné péče 
a dlouhodobé lůžkové péče. Cíl by nebyl splněn. 
Cíl f) 
Nebyly by nastaveny žádné nové mechanismy k zvýšení efektivity. Cíl by nebyl splněn. 
 
Varianta 2 
Cíl a) 
Bylo by nastaveno takové navýšení úhrad, které je umožněno navýšením finančních 
prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění a je potřebné k zajištění dostupnosti 
péče a k zajištění kvalitních zdravotních služeb. Cíl by byl splněn. 
Cíl b) 
Všichni poskytovatelé by měli dostatečné finanční prostředky na vládou schválené navýšení 
platů pracovníků ve zdravotnictví. Cíl by byl splněn. 
Cíl c) 
Zůstatky na základních fondech u většiny zdravotních pojišťoven by neklesly. Cíl by byl spíše 
splněn (kladné saldo systému veřejného zdravotního pojištění), v roce 2017 by došlo 
k vyrovnanému hospodaření většiny zdravotních pojišťoven. 
Cíl d) 
Byl by nastaven růst odpovídající finančním možnostem systému. Cíl by byl splněn. 
Cíl e) 
Došlo by k dalšímu částečnému sbližování individuálních základních sazeb u poskytovatelů 
akutní lůžkové péče a paušálních sazeb za jeden den hospitalizace u poskytovatelů následné a 
dlouhodobé lůžkové péče. Cíl by byl splněn částečně, protože by nedošlo k výraznému 
sblížení sazeb mezi zdravotními pojišťovnami, jelikož finanční možnosti systému neumožňují 
skokové navýšení nákladů u některých zdravotních pojišťoven. Ke změnám musí dojít 
v rozmezí několika let. 
Cíl f) 
Ve variantě 2 jsou ke zvýšení efektivity v poskytování zdravotních služeb nastaveny nové 
mechanismy v segmentu lůžkové péče. Cíl by byl částečně splněn. 
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Jak vyplývá z celkového zhodnocení všech variant řešení, za nejvhodnější je po provedení 
kvantitativní i kvalitativní analýzy třeba považovat variantu 2. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování  
Za implementaci regulace budou odpovídat zdravotní pojišťovny, jako subjekty provádějící v 
ČR zdravotní pojištění. V daném případě půjde o činnosti, které jsou zdravotními 
pojišťovnami již prováděny. Přezkum účinnosti navržených legislativních opatření provádí 
ministerstvo v rámci své kontrolní činnosti, v součinnosti s Ministerstvem financí, popřípadě 
prostřednictvím zástupců státu v orgánech zdravotních pojišťoven. 

6 Přezkum účinnosti regulace 
Vyhláška, jejíž návrh je předkládán podle zmocnění zákona č. 48/1997 Sb., se použije pouze 
v tom případě, pokud se příslušný poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna, za 
podmínky dodržení zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny, nedohodnou o způsobu 
úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak. Během roku 2017 se budou 
vyhodnocovat dopady vyhlášky na poskytování zdravotních služeb a na základě analýzy 
dopadů bude formulován návrh příští vyhlášky.  
 
Konzultace a zdroje dat 
Konzultace byly realizovány v rámci dohodovacího řízení podle § 17 odst. 5 zákona mezi 
zástupci VZP a ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení 
poskytovatelů zdravotních služeb jako zástupců smluvních poskytovatelů. Z jednání tohoto 
dohodovacího řízení vyplynuly představy jednotlivých segmentů poskytovatelů zdravotních 
služeb a zdravotních pojišťoven o řešení dané problematiky, které ministerstvo posoudilo 
z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a navrhlo řešení. Vyhláška proto 
v mnohém reflektuje připomínky poskytovatelů ohledně technických detailů úhrad, které dále 
precizuje. 
 
Ministerstvo si průběžně vytváří modelace příjmů celého systému veřejného zdravotního 
pojištění na základě údajů Ministerstva financí, dále získává čtvrtletně informace 
o hospodaření zdravotních pojišťoven. Dalším tradičním podkladem jsou údaje Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky. 
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