
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 15. dubna 
2016, s termínem dodání stanovisek do 6. května 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
 

Česká lékařská 
komora 

 
Připomínka: 
Česká lékařská komora navrhuje následující znění § 1 vládního nařízení:  
 
Pro rok 2017 se vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, 
stanoví ve výši 7 459 Kč na kalendářní měsíc. 

Pro rok 2018 se vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, 
stanoví ve výši 8 474 Kč na kalendářní měsíc. 

Pro rok 2019 se vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, 
stanoví ve výši 9 489 Kč na kalendářní měsíc. 

 

Odůvodnění: 
Dne 18. 3. 2016 veřejně slíbil ministr zdravotnictví – MUDr. Svatopluk 
Němeček, MBA zástupcům Krizového štábu a České lékařské komoře, že 
v příštím roce, ale i následujících třech letech, bude navyšována, tj. poroste, 
platba za státní pojištěnce, a to každoročně o 10 miliard Kč. Česká lékařská 
komora považuje za nezbytné tento veřejný příslib ministra zdravotnictví 
zapracovat do připravovaného vládního nařízení o stanovení vyměřovacího 
základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění stát ve výše uvedeném znění. 

 
Neakceptováno. 
Předkládaný návrh nařízení má za cíl řešit 
pouze situaci roku 2017, a to jen v případě, 
že nebude do konce roku přijata (resp. 
nenabude účinnosti 1. 1. 2017) právní 
úprava zakotvující automatickou změnu 
platby za státní pojištěnce přímo na úrovni 
zákona. 
Vzhledem k tomu, že nařízením se má 
reagovat pouze na aktuální situaci 
v sektoru zdravotnictví a není jasné, jak se 
bude v následujících letech tato situace 
vyvíjet, považujeme administrativní 
zakotvení výše vyměřovacího základu 
na období dalších 3 let za nevhodné. 
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Návrh České lékařské komory zajišťuje a garantuje slibované sbližování 
platby státu za státní pojištěnce s platbou fyzických osob bez samostatných 
příjmů, když tato platba posléze uvedených fyzických osob činí 1 337,- Kč. 
Měsíční platba státu za státní pojištěnce by se v tomto výše navrhovaném 
znění každý rok zvyšovala o 137,- Kč, tj. v roce 2017 by činila 1 007,- Kč, 
v roce 2018 by činila 1 144,- Kč a v roce 2019 by činila 1 281,- Kč. 
Navrhované znění reflektuje současné ekonomické možnosti a 
zejména odráží nutnost navyšování platby za státní pojištěnce, přičemž 
je zohledněn i veřejný příslib ministra zdravotnictví ČR. Česká lékařská 
komora považuje postupné navyšování platby státu za státní 
pojištěnce v navrhovaném znění za jeden z nezbytných předpokladů 
pro stabilizaci situace ve zdravotnictví České republiky.     

 
Ministerstvo 

průmyslu 
a obchodu 

 
Připomínka: 
 K odůvodnění - obecné části odůvodnění 
Upozorňujeme, že odůvodnění předloženého návrhu nařízení vlády je v 
rozporu s čl. 14 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. Z tohoto důvodu 
doporučujeme dopracování odůvodnění, především z hlediska obsahových 
náležitostí obecné části odůvodnění, které jsou blíže specifikovány právě ve 
výše uvedeném článku Legislativních pravidel vlády. 
 

 
Akceptováno. 
 
 

 
Asociace 

samostatných 
odborů 

 
K § 1 
 
Navrhujeme změnit navrhované znění § 1 takto: 
 
 

§ 1 
 

Vyměřovací základ 
 

     Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené 
státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 8 
888 Kč na kalendářní měsíc. 
 

 
Neakceptováno. Rozpor. 
 
Cílem předkládaného návrhu není 
postupné sbližování vyměřovacího základu 
(resp. nezvyšování jeho rozdílu) pro platbu 
za státního pojištěnce a pro platbu 
pojistného OBZP, ale snaha o co 
nejrychlejší finanční stabilizaci sektoru 
zdravotnictví, který je podfinancován. 
Přitom je třeba přihlížet k možnostem 
státního rozpočtu, kdy opatření navržené 
Asociací samostatných odborů by zatížilo 
meziročně státní rozpočet ČR navíc o cca 
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Zdůvodnění: 
 
     Požadavek na tuto změnu vychází ze závěrů zasedání 124. Plenární 
schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 14. prosince 
2015 na Úřadu vlády v tomto znění: 
 
"Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR bere na vědomí 
předložený materiál, konstatuje, že situace ve zdravotnictví je vážná a 
požaduje: 

• zintenzivnění činnosti Pracovního týmu RHSD ČR pro zdravotnictví s 
cílem diskuse o navrhovaných řešeních a předložení informace o 
řešení problémů ve zdravotnictví na 125. Plenární schůzi RHSD ČR 
konanou dne 1. února 2016; 

• navyšování plateb pojištění za státní pojištěnce tak, aby došlo k 
postupnému sjednocení sazby u těchto pojištěnců se sazbou 
pojištěnců bez zdanitelného příjmu." 
 

     Je třeba připomenout, že na tomto závěru se shodli i zástupci vlády ČR - 
jednání předsedal a řídil předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka. 
 
     Rozdíl mezi výší platby zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce a 
platby osob bez zdanitelných příjmů činil v roce 2015 397 Kč/měsíc, v roce 
2016 pak 467 Kč/měsíc v neprospěch platby za státní pojištěnce. Nedošlo 
tedy ke sbližování sazeb, ale naopak k jejich dalšímu vzdalování. 
 
     Pokud bude schválena výše vyměřovacího základu navrhovaná 
ministerstvem zdravotnictví ( 7 459 Kč), pak bude tento nepříznivý trend 
pokračovat i v roce 2017. Vycházíme z veřejného prohlášení předsedy vlády 
ČR Mgr. Bohuslava Sobotky ze dne 28. 12. 2015 o růstu minimální mzdy od 
1. 1. 2017, kdy předseda vlády uvedl, že by tato měla stoupnout na 11 000 
Kč měsíčně. Rozdíl oproti platbě za státního pojištěnce by pak vzrostl na 
479 Kč měsíčně. Vývoj by tedy byl v přímém rozporu se závěry pléna RHSD 
ČR. 

24 mld. Kč. Lze předpokládat, že 
v takovém případě by bylo nutné škrtat ve 
výdajích jiných kapitol státního rozpočtu. 
 
Předkladatel zároveň upozorňuje, že je 
nucen vycházet z právního stavu, který je 
zde ke dni zpracování návrhu a nemůže 
brát v potaz teoretické navýšení minimální 
mzdy, byť bylo zmíněno předsedou vlády. 
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     Pokud by byl vyměřovací základ pro pojistné za státního pojištěnce 
stanoven v námi navrhované výši, klesl by rozdíl mezi platbou za státního 
pojištěnce a platbou za osobu bez zdanitelných příjmů na 286 Kč/měsíc. I v 
případě, že by nedošlo k žádnému růstu výše minimální mzdy (což 
nepředpokládáme), činil by rozdíl mezi výšemi plateb zdravotního pojištění 
stále 137 Kč/měsíc v neprospěch platby za státního pojištěnce. V každém 
případě by byl položen základ pro sjednocování výší obou plateb ve dvou, 
event. třech krocích. Pokud by byla zachována navrhovaná výše 
vyměřovacího základu za státního pojištěnce, pak by ke sjednocení plateb 
zřejmě nedošlo nikdy. Což by mělo jednak velmi nepříznivé ekonomické 
dopady na rezort zdravotnictví, jednak by nepřispělo k důvěryhodnosti vlády 
České republiky jako partnera v jednání. 
 
Zásadní připomínka 
 

 
Ministerstvo 

obrany 

 
K předloženému materiálu uplatňujeme následující připomínky: 
 
K materiálu jako celku 
 
1. Ministerstvo obrany vnímá pozitivně problematiku možného navýšení 
platů pro zdravotnický personál, nicméně celkový dopad navrženého 
opatření směrem k dalším výdajům státního rozpočtu považujeme za 
nepřiměřeně vysoký, a požadujeme proto revizi předloženého návrhu 
směrem k jeho snížení, resp. k nalezení zdrojů v rámci resortu Ministerstva 
zdravotnictví.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
Akceptováno částečně. 
 
Na základě přehodnocení potřeb systému 
veřejného zdravotního pojištění v roce 
2017, zejména potřeby platové stabilizace 
a řešení jeho podfinancování, je materiál 
upraven tak, aby celkové meziroční 
navýšení platby státu za skupinu státních 
pojištěnců odpovídalo hodnotě 5 mld. Kč. 
Společně s platbou ekonomicky aktivních 
obyvatel a OBZP tím bude meziročně 
příjem systému veřejného zdravotního 
pojištění posílen o přibližně 14 mld. Kč, 
které by měly stačit k naplnění výdajového 
rámce systému. 
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2. Dále požadujeme, aby materiál obsahoval také informaci o možných 
budoucích úsporných procesech na Ministerstvu zdravotnictví, případně 
v jim řízených organizacích. Provedenou analýzou možných úspor může 
dojít k výraznému snížení výdajové stránky státního rozpočtu v této oblasti a 
to zejména pro roky následující.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění obou připomínek: Celý materiál se zaměřuje pouze na 
výdajovou stránku státního rozpočtu, a to prostřednictvím „dotace“, a není 
v něm uvedeno, zdali předkladatel v rámci svých propočtů zohlednil, resp. 
v budoucnu zohlední také možné úspory v rámci svého hospodaření, tzn. 
účelnost, efektivnost a hospodárnost svých dosud realizovaných (i 
budoucích) výdajů.  
Dále si dovolujeme upozornit, že předložený návrh nařízení, resp. navržené 
zvýšení vyměřovacího základu, je nejvyšší od roku 2004, a to jak 
v absolutním, tak percentuálním vyjádření. Zároveň upozorňujeme, že 
v předkládací zprávě zmíněný návrh, zavádějící pravidelnou valorizaci 
plateb za státní pojištěnce, počítá pro rok 2017 s reálným navýšením 
vyměřovacího základu „pouze“ o 867 Kč oproti dnes platnému nařízení. 
 

Akceptováno jinak. 
 
Ministerstvo zdravotnictví rovněž předloží 
v nejbližší době v rámci samostatného 
materiálu vládě seznam dalších 
plánovaných kroků, které povedou 
k dalšímu zvýšení efektivity zdravotnictví. 

 
Hospodářská 

komora 

 
Obecné zásadní připomínky k předloženému materiálu 
1. Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) se domnívá, že jakékoliv 
ad hoc navyšování veřejných výdajů je třeba vidět v kontextu nezbytnosti 
systémového odvrácení hrozby procyklické fiskální politiky, což představuje 
vážný problém pro dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. I vzhledem 
k ekonomicky výrazně příznivému období by Vláda ČR měla usilovat o 
celkové snižování rozpočtových výdajů místo jejich neustálého navyšování. 
HK ČR je přesvědčena, že by měla být minimálně vedena diskuze o 
vyrovnaných, resp. přebytkových rozpočtech v příštích letech. 
2. Vzhledem k cílům Programového prohlášení vlády by měla být 
provedena prověrka hospodaření státu zaměřená především na mandatorní 
a kvazimandatorní výdaje, k nimž patří i platba státu za osoby, za něž je stát 

 
Neakceptováno. 
 
Předkládaným materiálem se cílí 
především na okamžitou stabilizaci 
v současnosti podfinancovaného sektoru 
zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví se 
přitom nijak nebrání tomu, aby i přes tuto 
skutečnost byly zdravotně pojistné plány 
zdravotních pojišťoven koncipovány jako 
přebytkové. Za tím účelem je ovšem 
nezbytné výrazně navyšovat veřejné 
výdaje (platby pojistného včetně platby za 
státní pojištěnce) na zdravotnictví, které 
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prostřednictvím státního rozpočtu plátcem pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění. Na základě těchto výsledků by následně mělo dojít 
k přehodnocení struktury výdajů státního rozpočtu. Zásadní dopady na 
udržitelnost veřejných financí totiž má i rezignace na reformu zdravotnictví. 
Akcentování této skutečnosti považuje HK ČR za zásadní. České 
zdravotnictví má přitom obrovský potenciál pro úspory, na který opakovaně 
upozorňuje například Evropská komise. Týká se to mimo jiné využití lůžkové 
a ambulantní péče. 
3. Z hlediska fiskální techniky má pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
ekonomicky aktivních osob charakter klasické daně z příjmů a platba 
pojistného za tzv. státní pojištěnce je svou podstatou mezirozpočtovým 
transferem, který plní roli dotace/přídělu ze státního rozpočtu do rozpočtu 
zdravotních pojišťoven. Čistě formálně má potom dotace jen vyrovnávací 
funkci, přičemž je důležitá jen její celková výše, nikoliv zprůměrovaný 
individuální přepočet na jednotlivého státního pojištěnce. Takový pohled 
akcentuje zdraví jako veřejný statek s neomezenou mírou solidarity těch, co 
do systému přispívají skrze povinné pojistné i další daně, s těmi, kdo ze 
systému čerpají konkrétní služby. Pokud se však analyzují souvislosti 
pohledu na financování zdravotnictví a poskytování zdravotnických služeb 
jako na relativně autonomní pojišťovací systém, který alespoň zčásti 
reflektuje zdraví i jako soukromý statek, je výsledkem jiný postup. Při 
takovém pohledu je totiž legitimní rozebírat mj. relaci mezi formální výší 
pojistného státního pojištěnce a hodnoty zpětného plnění poskytovaného 
těmto pojištěncům. Lze se domnívat, že podobný rozbor by musel vést ke 
změnám ve výši sazeb pojistného za ekonomicky aktivní osoby a pojistného 
za tzv. státní pojištěnce a ke změně techniky výpočtu a výplaty státních 
sociálních dávek (hrubá výše dávky by se skládala z vlastní „čisté“ výše 
vyplácené dávky a z pojistného sraženého pro zdravotní pojišťovnu) tak, aby 
sami pojištěnci vnímali, kolik je „stojí“ pojištění vlastního zdraví. Jeden, 
anebo druhý pohled zakládá transparentní vnímání financování 
zdravotnických služeb. Existující struktura nařízení s vyměřovacím 
základem spolu s aktuálním zdůrazňováním novely nařízení jako nástroje ke 
zvýšení platů zdravotníků však situaci spíše znepřehledňuje. 

jsou v současné době výrazně pod 
evropským průměrem. Ministerstvo 
zdravotnictví nikterak nerezignuje na 
potřebu dalšího zvyšování efektivity 
sektoru zdravotnictví, a to jak z hlediska 
krátkodobých řešení, tak řešení 
dlouhodobých a koncepčních. 
 
Tyto skutečnosti ovšem nejsou předmětem 
ani cílem předkládaného materiálu, který 
má, jak je uvedeno výše, především řešit 
momentální podfinancování českého 
zdravotnictví a nízké platové ohodnocení 
zdravotnického personálu. Pro následující 
období se již počítá se zavedením 
automatické valorizace pojistného za státní 
pojištěnce vázané na aktuální 
makroekonomický vývoj.  
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Konkrétní zásadní připomínka k části IV. Odůvodnění 
Připomínka k části E. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 
navrhované právní úpravy 
Pomineme-li absenci alespoň pokusu najít systémové řešení, je třeba do 
odůvodnění materiálu převzít hypotézu z části 3.1 zprávy RIA, pokud jde o 
 určení zdroje, z něhož by měl státní rozpočet pokrýt ad hoc výdaj 9,88 mld. 
Kč kapitoly Všeobecná pokladní správa. Kvůli větší transparentnosti 
odůvodnění návrhu by zřejmě měla být upřesněna formulace, ke zvýšení 
jakého salda vládního sektoru v metodice ESA 2010 by případná realizace 
návrhu měla vést. Zřejmě má předkladatel na mysli záporné saldo, potom 
by však nebylo jasné tvrzení RIA o pokrývajících prostředcích z navýšeného 
výběru daní. 

 
Akceptováno. 
 
Odkaz na metodiku ESA 2010 vypuštěn. 

 
Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

 
K odůvodnění návrhu  
 
Obecně 
Na rozdíl od kalkulace týkající se příjmové stránky navrhovaného opatření 
je popis výdajové stránky velmi vágní a postrádá vypovídací schopnost. To je 
z hlediska Ministerstva práce a sociálních věcí nepřijatelné. Ve shrnutí 
závěrečné zprávy RIA se uvádí, že na výdajové straně se počítá s „posílením 
výdajů pro poskytování zdravotních služeb u poskytovatelů sociálních služeb“. 
Není však nikde zmíněno, v jaké míře by se měly zdravotní pojišťovny na 
hrazení zdravotních služeb u poskytovatelů podílet nad rámec současných 
nedostatečných (na což dlouhodobě poukazujeme) úhrad za zdravotní úkony 
poskytované klientům v sociálních službách. Při absenci takové kalkulace lze 
zcela oprávněně očekávat, že k takovému navýšení úhrad zdravotnických 
úkonů v sociálních službách ze strany zdravotních pojišťoven nedojde, a 
jedná se tedy pouze o deklarativní prohlášení, které budí dojem, že zdravotní 
pojišťovny s navýšením těchto úhrad počítají. Proto se nelze vyhnout 
obavám, že tyto zvýšené příjmy (byť mají být rozděleny „podle objektivních, 
zákonem č. 592/1992 Sb. stanovených kritérií mezi příslušné zdravotní 
pojišťovny“) nebudou nakonec využity k deklarovanému navýšení platů 

 
Akceptováno. 
 
Ministerstvo zdravotnictví v rámci přípravy 
materiálu vychází z dosavadních jednání 
týkajících se zvýšení výdajů systému 
veřejného zdravotního pojištění na 
poskytování zdravotních služeb 
v zařízeních sociálních služeb. V rámci 
těchto jednání bylo dohodnuto, že 
meziroční navýšení by mělo činit 250 mil. 
Kč, s nimiž je na výdajové stránce systému 
veřejného zdravotního pojištění počítáno. 
 
Upozorňujeme, že výdaje systému 
veřejného zdravotního pojištění jsou 
regulovány prostřednictvím úhradových 
mechanismů obsažených v úhradové 
vyhlášce. V žádném případě tak není 
možné tvrdit, že tyto prostředky budou 
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lékařů, ani ke zvýšení úhrad zdravotnických úkonů v sociálních službách, ale 
ve výsledku budou sanovat rozpočty zdravotních pojišťoven, případně 
financovat jejich zisk.  
Absenci kalkulace výdajové stránky považujeme za elementární nedostatek 
navrhovaného opatření a požadujeme ji do odůvodnění návrhu, resp. 
závěrečné zprávy RIA doplnit, neboť potřebujeme znát výdajovou stránku 
navrhovaného opatření pro předběžnou kalkulaci našeho požadavku na 
Ministerstvo financí ve věci potřebného objemu finančních prostředků na 
sociální služby pro rok 2017. 
 
K bodu C obecné části odůvodnění  
Tento bod doporučujeme vypustit pro nadbytečnost, protože Legislativní 
pravidla vlády (LPV) nevyžadují na předkladateli návrhu nařízení vlády 
provést zhodnocení souladu s ústavním pořádkem České republiky (čl. 14 
odst. 1 LPV). 
Kromě toho má být při zhodnocení souladu postupováno podle čl. 4 odst. 3 
LPV, tj. uvést ústavně právní předpisy a jejich ustanovení, která se na danou 
oblast úpravy vztahují, a způsob jejich promítnutí v navrhované úpravě, což 
není v daném případě splněno.   
 
K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 
K finančním dopadům jednotlivých variant 
Výpočty finančních dopadů jsou prováděny za předpokladu meziročně 
neměnného počtu osob, za které je plátcem pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění stát. Při měnící se mezigenerační struktuře obyvatelstva budí tento 
předpoklad bez bližšího odůvodnění určité pochybnosti. Přitom změna počtu 
těchto pojištěnců o 20 000 má dopad cca 200 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 

sanovat rozpočty zdravotních pojišťoven 
nebo dokonce sloužit k jejich zisku. 
Zdravotní pojišťovny provádí pouze veřejné 
zdravotní pojištění, nejsou podnikateli a 
zisk nevytváří. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Vypuštěno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ano, do skupiny státních pojištěnců patří 
rovněž osoby v důchodovém věku, ale 
rovněž např. uchazeči o zaměstnání, 
jejichž počet se mění v závislosti na 
aktuálním vývoji makroekonomické situace, 
přičemž tento vliv má v meziročním 
porovnání mnohem větší vliv než 
zmiňovaná mezigenerační výměna. Vývoj 
ovšem nelze přesně predikovat a z toho 
důvodu vychází předkladatel z průměrného 
počtu státních pojištěnců v roce 2015 (viz 
str. 7 materiálu). 
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Na str. 1 v bodě 3.1 a na str. 10 ve třetím odstavci se uvádí „(přesná částka 
závisí na faktorech, které se mohou měnit)“. 
Není zřejmé, proč se odkazuje na jakési neurčité faktory, když částka závisí 
na počtu osob, za které je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
stát. 
Doporučujeme uvedené tvrzení zpřesnit. 
 
 
 
Na str. 9 v prvním odstavci se uvádí „ … což v součtu se 7,6 mld. Kč 
vybranými od ostatních plátců pojistného plně pokrývá plánované výdaje roku 
2017.“. 
Toto vyjádření je nepřesné.  
Částka 7,6 mld. Kč není částkou vybranou od ostatních plátců pojistného, ale 
představuje jen meziroční navýšení tohoto výběru, tedy plateb vybraných 
meziročně navíc od ostatních plátců pojistného. 
Rovněž tuto formulaci doporučujeme v tomto smyslu zpřesnit. 

 
Viz vypořádání předchozí připomínky. 
Přesný počet státních pojištěnců je pro 
období příštího kalendářního roku 
neurčitým faktorem, z toho důvodu je (jak 
je zmíněno ve variantě 1) v celém 
materiálu počítáno s průměrným počtem 
státních pojištěnců v roce 2015. 
 
 
Akceptováno. 

 
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 3. května 2016. 

Českomoravská konfederace odborových svazů vítá iniciativu 
Ministerstva zdravotnictví, které předkládá v souladu s § 3c odst. 2 zákona 
č. 592/1992 Sb., návrh nařízení vlády, kterým má dojít k navýšení 
vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění stát.  

Vítáme záměr Ministerstva zdravotnictví využít část těchto financí na 
navýšení platů a mezd zaměstnanců ve zdravotnictví. Nicméně v kontextu 
všech skutečností připomínáme, že problémem nejsou pouze nízké platy a 
mzdy, ale také nedostatek personálu v nemocnicích. Upozorňujeme, že 
v kontextu všech problémů, které se ve zdravotnictví hromadily několik let je 
navrhovaná částka zvýšení nízká, neumožní nemocnicím zvýšit počet 

 
Neakceptováno. Rozpor. 
 
Předkládaný návrh nařízení má za cíl řešit 
pouze situaci roku 2017, a to jen v případě, 
že nebude do konce roku (resp. nenabude 
účinnosti 1. 1. 2017) právní úprava 
zakotvující automatickou změnu platby za 
státní pojištěnce přímo na úrovni zákona. 
Požadavek ČMKOS na okamžité navýšení 
platby za státní pojištěnce na 1 334 Kč za 
osobu a kalendářní měsíc není z hlediska 
možností státního rozpočtu realizovatelný. 
 
Nadto tento způsob navýšení platby za 
státní pojištěnce nekoresponduje 
s předchozími požadavky ČMKOS, které 
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zaměstnanců a tím zabezpečit udržení a další rozvoj zdravotní péče, vývoj 
nových technologií a také řešit neúnosnou situaci v hrazení zdravotní péče v 
sociálních službách hrazených ze zdravotního pojištění.  

Je mám líto, že Ministerstvo zdravotnictví nevzalo v potaz naši 
připomínku k návrhu novely zákona č. 592/1992 Sb., kde jsme upozorňovali 
na to, že české zdravotnictví je podfinancované, což považujeme 
dlouhodobě za systémovou chybu, protože se do něho dostávají stále nižší 
objemy peněz, než vynakládají okolní státy. Stát se tak stal největším 
dlužníkem, protože za osoby, za které je plátcem pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění stát, hradí 870 Kč za kalendářní měsíc, osoby bez 
zdanitelných příjmů odvádějí 1334 Kč, osoby samostatně výdělečně činné 
cca 1900 Kč, zaměstnanci spolu se zaměstnavateli odvádějí skoro 3500 Kč 
a tento nepoměr mezi pojištěnci pak roste. 

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 2017 
částku 1 334 Kč/měsíc. Podle našich propočtů jde přibližně o částku 34 
mld. Kč, která se pro rok 2017 jeví jako enormní, ale ve skutečnosti tomu, 
tak není.         

Námi navrhované skokové zvýšení má své logické opodstatnění a 
bude vyrovnávat restriktivní „ekonomická“ opatření předcházejících 
pravicových vlád, která nereflektovala potřeby rozvoje zdravotnictví. Ze 
systému zdravotnictví (zvláště nemocnic) opakovaným zvyšováním DPH 
„vyvedla“ miliardy, které nebyly zdravotnickým zařízením kompenzovány, 
což popisují i materiály Ministerstva zdravotnictví určené pro PT RHSD pro 
zdravotnictví.  Dále je nutné připomenout také vliv opatření ČNB, které mělo 
další negativní dopady na resort zdravotnictví. Nepůjde tedy o žádné 
razantní zvýšení, ale o vratku, kterou by měl stát do zdravotnictví vrátit.   

Nezbytným krokem Ministerstva zdravotnictví, po roce 2017, by měla 
být pravidelná valorizace, aby se systém stabilizoval a tím nedocházelo 
k propadu ve financování zdravotnictví.   

 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 

se týkaly postupného sbližování výše 
odvodu za státní pojištěnce s osobami bez 
zdanitelných příjmů. 
 
Primárním cílem Ministerstva zdravotnictví 
je finanční stabilizace sektoru zdravotnictví, 
zejména deklarované navýšení platů o 10 
% a podpora tvorby dalších míst. Finanční 
prostředky je ale třeba za tímto účelem 
čerpat ze státního rozpočtu účelně, tak aby 
byly efektivně využívány při zohlednění 
aktuální makroekonomické situace. 
Upozorňujeme opakovaně, že jen 
navýšený výběr pojistného od ekonomicky 
aktivních skupin obyvatelstva přinese 
v příštím roce dalších 9 mld. Kč, přičemž 
k naplnění současných závazků postačuje 
celkové meziroční navýšení v součtu o  14 
mld. Kč. 
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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.  

ČMKOS připomíná, 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.  

ČMKOS je přesvědčena, že předložená právní úprava doznává pouze 
dílčích úprav, které nebudou krýt potřeby ve zdravotnictví, takže následně 
bude docházet k dalšímu odlivu počtu lékařů, sester a nelékařského 
personálu v nemocnicích. Nebude také zohledňovat dostatečnou 
předvídatelnost příjmu systému veřejného zdravotního pojištění ve 
střednědobém horizontu.  

Naopak výrazným 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 přiblíží 
k standardnímu objemu HDP vydávanému na zdravotnictví v EU ve výši 9,2 
%.  

 
Tyto připomínky považuje ČMKOS za zásadní. 

 
 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

 
Zásadní připomínky: 
1. Materiál opakovaně výslovně uvádí (v předkládací zprávě i 

v závěrečné zprávě RIA), že platy lékařů i sester jsou ve srovnání 
s okolními státy v ČR velmi nízké. Požadujeme doložit, že v Polsku i na 
Slovensku, tedy v sousedních zemích srovnatelné ekonomické úrovně, 
jsou dotčené profese odměňovány skutečně významně lépe než v ČR a 
zanést příslušné srovnání do přehledné tabulky.  

 
Vysvětleno. 
 
Není zřejmé, z jakého důvodu 
připomínkové místo požaduje platové 
porovnání se Slovenskem a Polskem, což 
jsou země, do nichž čeští lékaři za lepšími 
platovými podmínkami nemíří. Problém je 
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Podstatný rozdíl v platové úrovni ve srovnání s Německem a 
Rakouskem není relevantní, neboť tento rozdíl odpovídá celkovému 
rozdílu v hospodářské vyspělosti mezi řešenými státy a promítá se do 
odměňování všech profesí ve veřejném i soukromém sektoru, aniž by 
kterákoliv z těchto profesí vyžadovala navýšení platů s argumentem o 
odchodu do zahraničí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Požadujeme věcně zhodnotit pracovní mobilitu lékařů a zdravotních 
sester, zejména s ohledem na nutnost překonání mimořádně náročné 

naopak právě odchod lékařů a dalšího 
zdravotnického personálu do zemí 
s násobně vyšším platovým ohodnocením, 
přičemž hospodářská vyspělost v tomto 
ohledu nehraje žádnou roli. Zdravotnický 
personál pracuje tam, kde dostane vyšší 
plat, který může využít v České republice. 
Právě z toho důvodu jsou nejzásadnější 
problémy v příhraničních oblastech 
s Německem a Rakouskem.  
 
Řešení odchodů zdravotnického personálu 
do zahraničí nelze odvozovat od analýzy 
odměňování tohoto personálu v zemích, 
které čelí obdobným problémům. Neřešení 
situace zdravotnického personálu (nejen ve 
vztahu k zahraničí, ale rovněž ve vztahu 
k jiným sektorům v ČR) ohrožuje samotnou 
dostupnost zdravotních služeb. Personální 
podmínky stanovené právními předpisy 
jsou někteří poskytovatelé zdravotních 
služeb schopni naplňovat pouze za cenu 
obcházení pracovněprávních předpisů. 
 
Podrobné porovnání výkonnosti 
jednotlivých systému veřejného 
zdravotního pojištění je dostupné např. 
v publikaci OECD Healt at Glance, 
dostupné z 
http://www.oecd.org/health/health-
systems/health-at-a-glance-19991312.htm 
 
 
Vysvětleno. 
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jazykové bariéry v německy mluvících zemích. Příslušné závěry 
požadujeme zdokumentovat na konkrétních počtech pracovníků ze 
zdravotnictví, kteří odchází do zahraničí za vyššími platy, a vyčíslit jejich 
podíl na celkovém počtu zdravotnických pracovníků příslušných profesí 
v ČR. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Požadujeme zdůvodnit, proč by se měly v zájmu personální 
stabilizace navyšovat všem pracovníkům ve zdravotnictví platy stejnou 
měrou, ačkoliv podle dostupných informací není nedostatek 
zaměstnanců rozložen stejnoměrně ani profesně (sester chybí více než 
lékařů), ani geograficky (v Praze více než v regionech). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. V tabulce závěrečné zprávy RIA, části 3.1 Dopady na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, je uvedena formulace, že „vzhledem 

 
Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje 
vlastními zdroji dat, ty eviduje např. ČLK. 
 
Jak je uvedeno výše, problém netvoří 
pouze zdravotnický personál odcházející 
do zahraničí, ale především u sester nízké 
ohodnocení ve vztahu k jiným profesím (při 
vysoké míře odpovědnosti). Problémy tak 
v současnosti působí zejména naplnění 
podmínek pro personální zabezpečení u 
řady poskytovatelů zdravotních služeb. 
 
Při současném rozdělení lze plat regulovat 
prostřednictvím tabulek pouze u personálu 
v přímo řízených organizacích Ministerstva 
zdravotnictví, kde se skutečně předpokládá 
plošné 10% navýšení. U poskytovatelů 
zdravotních služeb ve vlastnictví krajů se 
předpokládá uzavření dohody, přičemž 
zatím není zřejmé, zda bude obsahovat 
rovněž závazek na 10% navýšení u všech 
zaměstnanců nebo zda bude možné 
prostředky určené pro navýšení 
strukturovat. Soukromí poskytovatelé 
zdravotních služeb poté obdrží prostředky 
pro deklarované navýšení finančního 
ohodnocení svých zaměstnanců, přičemž 
za současného právního stavu nebude 
možné strukturování těchto prostředků 
přímo ovlivnit.  
 
 
Vysvětleno. 
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k tomu, že v současnosti je předpokládán pozitivní vývoj ekonomiky, 
bude možné k pokrytí navrženého řešení využít prostředky 
z navýšeného výběru daní.“ 
 
Toto vyjádření považujeme za spekulativní a zavádějící, a proto 
požadujeme jeho vypuštění. S odkazem na domnělý růst daňových 
příjmů v dalších letech by bylo možné v podstatě jakýkoliv návrh označit 
za rozpočtově neutrální. Jisté je však pouze to, že realizace 
navrhovaného zvýšení vyměřovacího základu pro státní pojištěnce 
přinese zvýšení výdajů státního rozpočtu o téměř 10 mld. Kč (znění části 
E obecné části Odůvodnění je v tomto smyslu formulováno přesně). 

Podle pravidel pro RIA je třeba v případě, 
že vznikají dopady na státní rozpočet nebo 
ostatní veřejné rozpočty, musí být tyto 
dopady kvantifikovány a nalezen způsob 
jejich zajištění. Z toho důvodu je v rámci 
RIA uveden i způsob financování dopadů 
navrženého opatření, který považuje 
předkladatel za relevantní. 
 
 
 
  

 
Svaz průmyslu 

a dopravy 

 
OBECNÁ PŘIPOMÍNKA 
 
Stav nedostatku personálu v nemocnicích nevznikl nahodile z roku na rok, je 
to dlouhodobý trend a dokazuje to jen nesystémovost práce Ministerstva 
zdravotnictví (dále jen „MZ“) po celou dobu volebního období. V souvislosti 
s tím je na místě otázka, zda by nemělo být, současně s řešením růstů platů 
a mezd, přistoupeno k léta odkládané a přitom nezbytné restrukturalizaci 
sítě lůžkových zařízení, která by mohla ukázat, že nedostatek personálu 
není tak závažným problémem. 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
 
SP ČR požaduje přijmout variantu 0 – ponechání stávající úpravy, tj. 
ponechat výši vyměřovacího základu pro pojistné za státní pojištěnce 
na úrovni stanovené nařízením vlády č. 158/2015 Sb. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Předložený návrh povazuje SP ČR za další nesystémový krok, jak pro 
zdravotnictví získat více peněz ve snaze vyřešit okamžitě problémy 
personální situace v nemocnicích. 

 
Neakceptováno. Rozpor. 
 
Předkládaný návrh nemá za cíl koncepčně 
řešit otázku sítě lůžkových poskytovatelů 
zdravotních služeb, ale finančně 
stabilizovat aktuálně podfinancovaný sektor 
zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví se 
nebrání diskusi o efektivnější tvorbě sítě 
lůžkových poskytovatelů zdravotních 
služeb, ta však musí být tvořena 
koncepčně a nikoliv v horizontu několika 
měsíců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh 
nařízení za účelem potřeby zajistit 
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1) Návrh MZ je zcela v rozporu s koncepčním návrhem MZ pro úpravu 

valorizačního mechanismu u platby státu za státem placené pojištěnce, 
kterým se RHSD opakovaně zabývala na přelomu roku 2015/2016 a 
který SP ČR také připomínkoval. MZ pravděpodobně tuší, že již nestihne 
projednat mnohé zákony, tedy i ten SP ČR připomínkovaný, a proto 
předkládá jednorázové nařízení vlády, s částkou stanovenou pouze 
kvalifikovaným odhadem, což jen dokladuje výše vznesenou obecnou 
připomínku k nesystémovosti. 

 
 
 
 
 
 
2) Takto skokový nárůst platby za státem placené pojištěnce povede ve 

střednědobém horizontu jen k další finanční krizi financování 
zdravotnictví. Stát nemůže dlouhodobě udržet takovou dynamiku růstu 
plateb za státem placené pojištěnce (viz poslední „předvolební“ přísliby 
do dalších let). Pokud je tedy nutné zvýšit příjmy zdravotnictví, je 
nasnadě se ptát, jak chce MZ zajistit, že tyto příjmy půjdou jen do platů 
zdravotnického personálu bez rozdílu zřizovatele nebo majitele 
zdravotnických zařízení. SP ČR připomíná, že je také nutno zajímat o to, 
kde se vezmou zdroje na nové léky, na náročné léčby onemocnění, na 
nové technologie tak, aby opravdu všichni pacienti dostávali potřebnou 
léčbu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

s účinností od 1. 1. 2017 dostatečné 
prostředky k řešení aktuálních problémů 
zdravotnictví (zejména nízké platové 
ohodnocení zdravotnického personálu). 
Proces projednávání návrhu automatické 
valorizace bude poté dále pokračovat 
s přihlédnutím k výsledku projednávání 
tohoto nařízení. U zákonné úpravy 
nicméně v současnosti vážně hrozí, že by 
nenabyla účinnosti k 1. 1. 2017 a tím 
pádem by došlo k výraznému ohrožení 
poskytování zdravotních služeb z důvodu 
nedostatku finančních prostředků.  
 
 
Jak je uvedeno výše, nemá předložený 
návrh za cíl řešit situaci v dlouhodobějším 
horizontu, ale pouze zajistit, že od 1. 1. 
2017 dojde k dostatečnému navýšení 
prostředků na pokrytí potřeb sektoru 
zdravotnictví. 
 
Při současném rozdělení lze plat regulovat 
prostřednictvím tabulek pouze u personálu 
v přímo řízených organizacích Ministerstva 
zdravotnictví, kde se skutečně předpokládá 
plošné 10% navýšení. U poskytovatelů 
zdravotních služeb ve vlastnictví krajů se 
předpokládá uzavření dohody, přičemž 
zatím není zřejmé, zda bude obsahovat 
rovněž závazek na 10 navýšení u všech 
zaměstnanců nebo zda bude možné 
prostředky určené pro navýšení 
strukturovat. Soukromí poskytovatelé 
zdravotních služeb poté obdrží prostředky 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAA9HRFCA)



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3) Pokud stát nemá problém dávat miliardy Kč na jiné účely (např. na 

obnovitelné zdroje energie), měl by se zamyslet i nad systémovým 
řešením dlouhodobé finanční udržitelnosti zdravotnictví v ČR. V zásadě 
se k řešení plateb za „státní pojištěnce“ SP ČR vyjadřoval dlouhodobě 
s tím, že hlavním zdrojem plateb jsou zaměstnavatelé se svými 
zaměstnanci, přitom nejvíce výdajů čerpají „státní pojištěnci“ a solidarita 
je zde podstatně vychýlená. Samotné navýšení plateb za osoby, za které 
je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, ovšem 
nedostatek personálu nevyřeší. Je to ale dobrý nástroj v předvolebním 
boji – viz slibované akce na podzim do období voleb. 
 
 
 

 
4) Za naprosto nezbytné považuje SP ČR nejdříve vyřešit systém 

vzdělávání lékařů a sester, systém úhrad zdravotních služeb, 
vícezdrojové financování zdravotnictví, a je na místě opět otevřít diskusi 
na téma zástupné platby pojistného a komerčního pojištění ve 
zdravotnictví, včetně prostoru k dobrovolné spoluúčasti pacientů.  

 
Proto bez splnění podmínek uvedených v bodě 4), včetně 
restrukturalizace sítě lůžkových zařízení, je třeba návrh odmítnout jako 
nesystémový a finančně pro příští období neudržitelný. 

pro deklarované navýšení finančního 
ohodnocení svých zaměstnanců, přičemž 
za současného právního stavu nebude 
možné strukturování těchto prostředků 
přímo ovlivnit.  
 
 
Předkladatel při přípravě návrhu nařízení 
vycházel ze skutečnosti, že celkové 
veřejné výdaje na zdravotnictví jsou 
v porovnání s jinými vyspělými evropskými 
zeměmi výrazně pod průměrem (při velice 
širokém vymezení nároku na úhradu 
zdravotních služeb), což se projevuje 
především právě na nízkém platovém 
ohodnocení zaměstnanců. Z toho důvodu 
považujeme za nezbytné alespoň částečně 
tuto situaci řešit a příjmy systému 
veřejného zdravotního pojištění posílit.  
 
 
Připomínka nesouvisí s předkládaným 
materiálem. Diskusi k uvedeným tématům 
(pakliže již nejsou ve fázi řešení) se 
Ministerstvo zdravotnictví nikterak nebrání. 
V současné době jsou již v legislativním 
procesu novely obou vzdělávacích zákonů, 
probíhá projekt DRG restart cílený na 
zlepšení úhradových mechanismů a 
zvažovány jsou v souvislosti připravovanou 
novelizací úhrad zdravotnických prostředků 
rovněž možnosti zakotvení dobrovolné 
spoluúčasti pacientů. 

 
Ministerstvo 

 
Zásadní připomínka: 

 
Akceptováno částečně. Rozpor. 
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financí 1. Oproti předchozím návrhům MZ na zvýšení vyměřovacího základu pro 
tzv. státní pojištěnce od 1. 1. 2017 se výrazně navyšuje rozpočtový dopad. 
Vzhledem k očekávanému vývoji daňových příjmů, nároků ostatních resortů 
i rozpočtovému cíli vlády nelze skokové meziroční navýšení o cca 10 mld. 
Kč (+16 %) považovat za akceptovatelné. 
 
 
 
 
 
 
2. Není zřejmé, jakým způsobem povede navýšení platů o 10 % ke 
stabilizaci stavu zdravotnického personálu. Postrádáme zde citlivostní 
analýzu, která by se alespoň pokusila vliv tohoto opatření na počty 
personálu kvantifikovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zvýšení vyměřovacího základu u tzv. státních pojištěnců by mělo 
předcházet vypracování detailní analýzy, která by měla odpovědět na 
otázku, kde se projevuje nedostatek zdravotnického personálu, jak 
z hlediska geografického, tak z hlediska odborností a profesí. Analýza by 
měla identifikovat aktuální nedodržování nařízení vlády o časové a místní 
dostupnosti, či budoucí rizika v tomto směru. Je pravděpodobné, že situace 
ve všech oblastech a odbornostech není stejná, a proto by plošné navýšení 
platů nemuselo pomoci. Podle dostupných informací je zřejmé, že hlavním 
problémem dnes není primárně nedostatek lékařů, ale situace je mnohem 
více problematická u zdravotních sester, a to rovněž nikoliv celoplošně, ale 
například v Praze. 
 

 
S ohledem na aktualizaci potřeb příjmů 
veřejného zdravotního pojištění a vývoj 
makroekonomické predikce je návrh 
přepracován tak, aby vyměřovací základ 
pro platbu za státního pojištěnce od 1. 1. 
2017 činil 6 962 Kč, z toho odvozená 
platba za osobu a měsíc 940 Kč a celkové 
meziroční navýšení cca 5,05 mld. Kč.  
 
 
Předkladatel má za to, že již 10% navýšení 
platů přispěje jako dostatečná motivace 
zejména pro nelékařské pracovníky, aby 
nadále neopouštěli ČR nebo sektor 
zdravotnictví. Situace je z hlediska 
naplnění personálních požadavků 
stanovených právními předpisy kritická. 
Analyzovat stav, který by zde mohl být po 
10% navýšení platů, není na základě 
dostupných údajů možné. 
 
 
Předkladatel se ztotožňuje s názorem 
Ministerstva financí, že finanční 
podhodnocení se projevuje v celkovém 
měřítku spíše u nelékařských pracovníků. 
S ohledem na nezbytnou generační 
obměnu lze ovšem významné 
podhodnocení pozorovat rovněž u 
mladších lékařů. Podrobnou analýzu 
Ministerstvo zdravotnictví zpracovává, 
nicméně s ohledem na potřebu přijetí 
nařízení do 30. 6. 2016, ji nebude možné 
do návrhu zahrnout. 
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4. Požadujeme doplnění kvantifikace jednotlivých priorit, na které mají být 
použity požadované dodatečné prostředky státního rozpočtu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Požadujeme také vyjmenování konkrétních nových technologií a léčivých 
přípravků, včetně odhadu jednotlivého finančního ocenění těchto technologií 
a přípravků, u kterých Ministerstvo zdravotnictví argumentuje potřebou na 
navýšení zdrojů pro rok 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V celkovém úhrnu se bude jednat o cca 14 
mld. Kč, které budou částečně pokryty 
z plateb od ekonomicky aktivního 
obyvatelstva a OBZP (cca 9 mld. Kč) a 
zbytek bude tvořit právě navýšení platby za 
státní pojištěnce. V rámci přípravy 
úhradové vyhlášky bude Ministerstvo 
zdravotnictví směrovat prostřednictvím 
jednotlivých úhradových mechanismů a 
predikovaných objemů úhrad v jednotlivých 
segmentech zdravotních služeb 
následujícím způsobem: 
 
1. Centrové léky – 1,5 mld. Kč - Růst nutný 
k naplnění nároku pacientů na hrazenou 
péči. 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 poptávka 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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6. Ministerstvo zdravotnictví v materiálu předpokládá další pokles míry 
rezerv (ve smyslu zůstatků na účtech) zdravotních pojišťoven, s čímž nelze 
souhlasit. Ministerstvo financí dlouhodobě upozorňuje na tento negativní 
trend, který už jen v případě zpomalení hospodářského růstu povede k 
vyčerpání těchto rezerv. Přitom právě období vysokého hospodářského 
růstu je ideální pro vytváření rezervního polštáře, který bude moci být použit 
v době recese či výraznějšího zpomalení růstu. 
 
7. Z mezinárodního srovnání vyspělých zemí vyplývá, že Česká republika 
disponuje nadprůměrnou kapacitou sítě lůžkových zdravotnických zařízení, 
nadprůměrným počtem lékařů i nadprůměrnou neregulovanou poptávkou po 
zdravotních službách (např. výrazně nadprůměrný počet kontaktů s 
lékařem). To indikuje značnou neefektivnost v systému zdravotnictví. Tyto 
problémy je potřeba řešit dříve, než požadovat po státním rozpočtu další 
prostředky. Materiál by tedy měl být projednáván současně s dalším 
materiálem, který bude na tyto neefektivnosti reagovat, a to zejména v 
oblasti: 
- ve smyslu doporučení OECD a EK zpracovat analýzu a koncepci lůžkové 
péče s poukazem na revizi a využití současných kapacit, včetně strategie v 

2. Nemocnice – 7,6 mld. Kč – reakce na 
10% růst odměňování 
 
3. Léky na recept – 1,2 mld. Kč - Růst 
nutný k naplnění nároku pacientů na 
hrazenou péči - SÚKL již vyčerpal možnosti 
úspor pomocí lékových revizí. Další 
snižování cen léků by vedlo k reexportům 
nebo omezení dovozu léků do České 
republiky. 
 
4. Ambulance – 2,7 mld. Kč - Růst 
odměňování v ambulantní sféře a zajištění 
nároku pacienta. 
 
 
Není zřejmé, kde v materiálu je 
předpokládáno snižování míry rezerv. Pro 
příští rok bude Ministerstvo zdravotnictví 
usilovat minimálně o zajištění vyrovnaného 
hospodaření na základě úhradových 
mechanismů a na ně navazujících 
zdravotně pojistných plánů. 
 
Ministerstvo zdravotnictví se nebrání 
diskusi o dalším zefektivňování 
zdravotnictví, které bude odpovídat 
podmínkám v České republice. 
V současnosti již připravuje materiál 
obsahující cíle na další období, který bude 
v nejbližší době rovněž předložen vládě 
ČR. 
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oblasti investic a nákupu přístrojů 
- ve smyslu doporučení OECD a EK zavést systém tzv. gate-keeping  
- ve smyslu doporučení OECD definovat nárok na péči plně hrazenou 
z veřejného zdravotního pojištění a vytvořit tak prostor pro možnost 
dobrovolné spoluúčasti a soukromého připojištění 
 
8. Dosavadní průběh realizace systémových opatření pro zvýšení 
efektivnosti a transparentnosti, která byla přijata jako podmínka pro zvýšení 
platby za tzv. státní pojištěnce již v roce 2014, vykazuje nedostatky a 
nejednoznačné výsledky. Proto zároveň požadujeme: 
   
- Zavést projekt open data českého zdravotnictví – na jednom místě 
zveřejnit provozní náklady nemocnic, faktury, smlouvy, jednotkové nákupní 
ceny materiálu, léčiv a služeb.  
 
- Dále by mělo dojít ke zveřejnění vyúčtování péče mezi poskytovateli 
zdravotních služeb a pojišťovnami, tedy veškerých úhradových dat, aby bylo 
zcela zřejmé, kolik pojišťovna konkrétnímu poskytovateli skutečně uhradila. 
Z dosavadního zveřejňování smluv a dodatků to zřejmé není. 
 
- Změnit strukturu složení přístrojové komise tak, aby měli zástupci 
zdravotních pojišťoven při hlasování rozhodující slovo, neboť jako plátci 
péče jsou nejvíce zainteresováni na účelném užívání veřejných prostředků. 
Zveřejnit na jednom místě mapu rozmístění přístrojů, včetně ceny, za kterou 
byl konkrétní přístroj pořízen, a jeho využití.  
 
-Vytvořit benchmark ukazatelů hospodaření přímo řízených nemocnic MZ 
podle vzoru, který byl ministerstvem financí předán ministerstvu 
zdravotnictví již v prosinci roku 2015, a vytvořit rovněž benchmark s využitím 
celostátních klinických a ekonomických parametrů (KEP) sestavovaných 
z dat zdravotních pojišťoven.  
 
-Zahájit tvorbu centrálního katalogu na úrovni přímo řízených nemocnic, 
jakožto informační databáze cen, která by sloužila pro soutěžení položek, 
objednávání, rozpočtování, nastavování limitů spotřeby i reporting. 

 
 
 
 
 
 
Přestože chápeme snahu Ministerstva 
financí o další zefektivňování zdravotnictví, 
upozorňujeme, že převážná většina cílů 
obsažených v materiálu týkajících se 
systémových opatření v oblasti veřejného 
zdravotního pojištění již byla naplněna a 
další jsou průběžně naplňována. 
Nebráníme se diskusi o dalších nových 
krocích, které Ministerstvo financí navrhuje, 
nicméně na většinu z nich je třeba změna 
příslušných právních předpisů, což není 
možné v horizontu kratším než jeden rok. 
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Kancelář 

prezidenta 
republiky 

 

 
 
Akceptováno částečně. 
 
Návrh upraven tak, aby celkové meziroční 
navýšení platby za státní pojištěnce činilo 
cca 5 mld. Kč. 

 
Rada seniorů ČR 

 
Dovolujeme si upozornit, že navrhovaná částka stále nedosahuje výše 1080 
Kč, ke které se 12. prosince 2013 zavázalo 5 parlamentních stran (viz 
příslušné memorandum – bod 6). 

 
Vzato na vědomí. 
 
Předkládaný návrh cílí k finanční stabilizaci 
od 1. 1. 2017, přičemž předpokládáme, že 
předložený návrh bude plně postačovat 
k pokrytí všech potřeb systému veřejného 
zdravotního pojištění v roce 2017. Další 
kroky a postupné navyšování poté bude 
pokračovat i v dalším období. 

 
Ministerstvo 

spravedlnosti 

 
K § 1 
Konstatujeme, že v doprovodných materiálech k předkládanému návrhu 
nařízení vlády postrádáme dostatečně zpracované odůvodnění, na základě 
jakých postupů a propočtů MZD dospělo právě k částce 7 459 Kč; 
vyměřovací základ v této výši by znamenal navýšení nákladů státního 
rozpočtu o cca 9,88 mld. Kč. MZD přitom v návrhu novely zákona č. 
592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, rozeslaném do meziresortního připomínkového řízení na začátku 
února, počítalo nejprve s 3,5 mld. Kč, a poté v přepracované verzi s 8,44 
mld. Kč. Není zřejmé, z jakých důvodů nyní volí třetí, ještě rozpočtově 
náročnější variantu, aniž by poskytovalo důkladné vysvětlení tohoto kroku, 

 
Vysvětleno. 
 
Novela zákona č. 592/1992 Sb. byla 
koncepčního a dlouhodobějšího 
charakteru, přičemž stávající návrh cílí 
k jinému hlavnímu účelu, kterým je co 
nejrychlejší finanční stabilizace sektoru 
zdravotnictví. Z toho důvodu se navrhuje 
částka vyšší, než byla v původní verzi 
zavedení automatické valorizace, nicméně 
po aktualizaci potřeb systému veřejného 
zdravotního pojištění v roce 2017 a vývoje 
makroekonomické situace bude navržen 
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což považujeme za přístup, jenž při normotvorbě nelze akceptovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

celkový meziroční nárůst ve výši cca 5 mld. 
Kč.  
 

V Praze 20. července 2017 

Vypracoval: Mgr. Jan Zapletal Podpis: 
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	Dne 18. 3. 2016 veřejně slíbil ministr zdravotnictví – MUDr. Svatopluk Němeček, MBA zástupcům Krizového štábu a České lékařské komoře, že v příštím roce, ale i následujících třech letech, bude navyšována, tj. poroste, platba za státní pojištěnce, a to každoročně o 10 miliard Kč. Česká lékařská komora považuje za nezbytné tento veřejný příslib ministra zdravotnictví zapracovat do připravovaného vládního nařízení o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát ve výše uvedeném znění.
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