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III. 

ODŮVODNĚNÍ    

Obecná část 

 

1.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 

V souvislosti s přijetím zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, (dále jen 

„zákon č. 23/2017 Sb.“), došlo rovněž prostřednictvím zákona č. 24/2017 Sb. (doprovodný 

změnový zákon) ke změně zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 551/1991 Sb.“), a zákona č. 280/1992 

Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 280/1992 Sb.“). Hlavním cílem této úpravy bylo stanovit zdravotním 

pojišťovnám povinnost zpracovávat mimo zdravotně pojistného plánu rovněž výhled na období 

dalších dvou let po roce, na nějž je sestavován zdravotně pojistný plán. 

Součástí právní úpravy jsou i ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb. a § 15 odst. 7 zákona 

č. 280/1992 Sb., které obsahují i zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu (vyhlášky), 

jehož obsahem bude podrobná struktura a informace o údajích o zdravotní pojišťovně, plánu 

příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny včetně členění podle jednotlivých fondů, předpokládaný vývoj 

struktury pojištěnců, údaje o rozsahu hrazených služeb zajišťovaných zdravotní pojišťovnou, plán 

vývoje sítě smluvních poskytovatelů hrazených služeb včetně informace o zajištění dostupnosti 

hrazených služeb a plán provozních nákladů. 

Do přijetí této právní úpravy byly pravidla pro předkládání zdravotně pojistného plánu a jeho 

struktura upraveny pouze velice vágně v zákoně č. 551/1991 Sb. a zákoně č. 280/1992 Sb., 

přičemž konkretizace byla ze strany dohledových orgánů, kterými jsou Ministerstvo zdravotnictví 

a Ministerstvo financí, prováděna pomocí každoročně připravované metodiky pro zpracování 

zdravotně pojistných plánů. Vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby zdravotní pojišťovny 

odevzdávaly zdravotně pojistné plány v jednotném termínu a pokud možno shodné struktuře, 

která se následně odráží v celkovém hodnocení předpokladu vývoje systému veřejného 

zdravotního pojištění, bylo rozhodnuto, že konkretizace bude pro futuro určována vyhláškou.  

Z toho důvodu Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí předkládá návrh 

vyhlášky, kterou se stanoví podrobná struktura informací uváděných ve zdravotně pojistném plánu 

a výhledu a způsob předkládání zdravotně pojistného plánu a výhledu. 

V porovnání s dosavadní metodikou pro zpracování zdravotně pojistných plánů bylo při přípravě 

předmětné vyhlášky přistoupeno k níže uvedeným změnám: 

Došlo k odstranění v minulosti požadovaných údajů, jejichž předávání ze strany zdravotní 

pojišťovny však již není relevantní. Jednalo se především o informace týkající se cenných papírů 

vedených pod jednotlivými fondy, jelikož jejich držení již není v souvislosti naplnění přechodných 

ustanovení zákona č. 128/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony, možné. 
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V příloze č. 3 týkající se provozního fondu bylo na základě připomínek zdravotních pojišťoven 

upraveno členění výdajů v rámci provozní činnosti podle § 3 vyhlášky o fondech (pododdíly ř. B III 

1).    

Přílohy č. 11 a 12 popisující strukturu nákladů na zdravotní péči byly rozšířeny o nové 

subsegmenty poskytující informaci o vývoji nákladů na léčivé přípravky hrazené na základě § 16 

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci zdravotní péče poskytované 

na specializovaných pracovištích, a o informaci o vývoji nákladů na domácí paliativní péči 

o pacienta v terminálním stavu. 

Nově byla připojena příloha č. 15, která souvisí s naplňováním povinností uložených zákonem 

č. 23/2017 Sb. 

Dříve metodikou vyžadované přílohy Soustava smluvních poskytovatelů zdravotních služeb 

a Věková struktura pojištěnců zdravotní pojišťovny byly vypuštěny pro jejich jen velmi omezenou 

vypovídací schopnost v rámci zdravotně pojistného plánu. 

Zbývající změny jsou legislativně technického charakteru. 

 

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

Navržená právní úprava odpovídá zmocňovacím ustanovením obsaženým v § 6 odst. 7 zákona 

č. 551/1991 Sb. a § 15 odst. 7 zákona č. 280/1992 Sb. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  

Návrh neimplementuje právo Evropské unie a není s právem Evropské unie v rozporu. Právo 

Evropské unie nechává problematiku upravenou návrhem vyhlášky plně v kompetenci členských 

států. Návrh vyhlášky je tak plně slučitelný s právem Evropské unie. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

V současné době nejsou ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb. a § 15 odst. 7 zákona 

č. 280/1992 Sb. nikterak provedena (vyhláška dosud nebyla vydána). S ohledem na zákonné 

zmocnění je proto nezbytné, aby Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí 

tento prováděcí právní předpis vydalo. 

  

5. Zdůvodnění neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA)  

Předložená právní úprava nemá žádné zásadní dopady, neboť jejími adresáty jsou pouze činné 

zdravotní pojišťovny, které již v současnosti zdravotně pojistné plány sestavují. Dochází tak pouze 

ke sjednocení praxe v předkládání a obsahových náležitostech zdravotně pojistného plánu. Stejně 

tak je tomu v případě střednědobého výhledu, který jsou zdravotní pojišťovny povinny zpracovat 

na základě příslušných ustanovení zákona a předkládaná právní úprava pouze konkretizuje jeho 

obsahové náležitosti. Z tohoto důvodu byla předsedou Legislativní rady vlády dopisem 

č. j. 31675/2017-OHR ze dne 27. listopadu 2017 udělena výjimka z procesu RIA. 

 

6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady 

na životní prostředí 
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Předkládaná právní úprava nemá žádný hospodářský ani finanční dopad na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, ani žádné sociální 

či environmentální dopady. 

 

7. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Předkládaná právní úprava se nedotýká rovnosti mužů a žen ani nezakládá diskriminaci. 

 

8. Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Předkládaná právní úprava se nedotýká ochrany soukromí ani ochrany osobních údajů. 

 

9. Zhodnocení korupčních rizik 

Předkládaná právní úprava nenese žádná korupční rizika. 

 

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Předkládaná právní úprava nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Zvláštní část 

 

K § 1 

Za účelem sjednocení postupu všech zdravotních pojišťoven při zpracování návrhu zdravotně 

pojistného plánu a výhledu zdravotně pojistného plánu jsou stanoveny způsoby, jakými jsou 

zdravotní pojišťovny povinny ho Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí poskytnout. Dále 

jsou zpřesněny výchozí parametry, na základě kterých budou zdravotní pojišťovny návrh zdravotně 

pojistného plánu vč. výhledu sestavovat. 

Podle zákona § 6 odst. 6 č. 551/1991 Sb. a § 15 odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb. jsou zdravotní 

pojišťovny povinny předložit Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí návrh zdravotně 

pojistného plánu a výhledu v návaznosti na termíny stanovené jiným zákonem pro předkládání 

návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu. S ohledem na dosavadní zkušenosti je 

žádoucí, aby zdravotní pojišťovny Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí návrh zdravotně 

pojistného plánu a výhledu poskytly nejpozději 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího 

tomu, na nějž se zdravotně pojistný plán sestavuje. To umožní Ministerstvu zdravotnictví a 

Ministerstvu financí upozornit na případné nedostatky a zdravotně pojistný plán přepracovat ještě 

před začátkem příslušného kalendářního roku. 

Východiska jsou určena demonstrativním výčtem, přičemž soulad s platnými (resp. očekávaně 

platnými) právními předpisy je samozřejmostí. Zdravotní pojišťovna bude při sestavování patrně 

vycházet z makroekonomických predikcí Ministerstva financí, není ovšem vyloučeno, aby použila 

jinou predikci, která bude založena na relevantních a přezkoumatelných datech a informacích.  

 

K § 2 

Ustanovení definuje základní informace o zdravotní pojišťovně, které návrh zdravotně pojistného 

plánu musí obsahovat. Jedná se především o identifikační údaje zdravotní pojišťovny a její 

organizační strukturu vč. předpokládaných změn. Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovna 

prostřednictvím svého informačního systému de facto spravuje veřejné finance (jak z pohledu 

výběru pojistného, tak naplnění smluvních vztahů s poskytovateli zdravotních služeb), a případné 

nedostatky tohoto systému mohou mít značné dopady na její chod, považujeme za žádoucí, 

aby návrh zdravotně pojistného plánu obsahoval rovněž i záměry rozvoje informačního systému, 

pokud jsou v příslušném roce plánovány.  

 

K § 3, přílohám č. 1 – 8 a příloze č. 14  

Ustanovení nejprve prostřednictvím odkazu na přílohu č. 1 ukládá zdravotní pojišťovně informovat 

ve zdravotně pojistném plánu o základních ukazatelích o činnosti, jimiž jsou mj. počty pojištěnců 

a stav veškerých závazků a pohledávek, které zdravotní pojišťovna eviduje. 

Ekonomické předpoklady vývoje zdravotní pojišťovny v příslušném roce jsou zachyceny 

v přílohách, které odkazují na jednotlivé fondy. Informace o jednotlivých fondech (jmenovitě 

základním fondu zdravotního pojištění – příloha č. 2, provozním fondu – příloha č. 3, fondu 

reprodukce majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, resp. fondu reprodukce 

investičního majetku resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven – 

příloha č. 4, sociálním fondu – příloha č. 5, rezervním fondu – příloha č. 6 a fondu prevence – 

příloha č. 7)  jsou navázány na tabulkové přílohy obsahující podrobnou strukturu pojišťovnami 

předávaných údajů (tvorba a čerpání zdrojů, resp. příjmy a výdaje, předmětného fondu, u fondu 

prevence i přehled programů hrazených z tohoto fondu vč. jejich nákladů – příloha č. 14). 
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Zdravotní pojišťovna ve zdravotně pojistném plánu informuje o případné jiné zdaňované činnosti 

ve struktuře předpokládané tabulkovou přílohou č. 8. 

Obsah příloh č. 2–6 je odvozen od vyhlášky č. 418/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 143/2016 Sb. 

Jejich oddíl A znázorňuje pohyby na daných fondech. Oddíl B je pak obrazem pohybu 

na samostatných bankovních účtech a pokladnách těchto fondů. Údaj B IV. představuje celkovou 

zásobu finančních prostředků přináležející k danému fondu (včetně peněz tzv. „na cestě“ 

a v pokladně). 

Samostatný oddíl přílohy č. 2 má za úkol avizovat nedostatek (případně přebytek) finančních 

zdrojů při zohlednění skutečně proúčtovaných nákladů (a nikoliv pouze proplacených výdajů). 

K informacím uvedeným v tabulkových přílohách je nezbytné uvést rovněž odpovídající komentář. 

Ten bude vhodný zejména v případech, kdy dochází k nestandardnímu čerpání v některých 

položkách. 

V případě fondu reprodukce investičního majetku je z důvodu rozdílného zákonného názvosloví 

u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (fond reprodukce majetku podle ustanovení 7 

odst. 1 písm. f) zákona č. 551/1991 Sb.) na tuto skutečnost třeba poukázat i v textu příslušného 

odstavce.  

 

K § 4 a přílohám č. 9 – 10 

Ustanovení se týká fondu pro úhradu preventivní péče poskytované nad rámec hrazených služeb 

pro vojáky v činné službě a žáky vojenských škol a fondu zprostředkování úhrady zdravotních 

služeb hrazených Ministerstvem obrany vedených Vojenskou zdravotní pojišťovnou. Tvorba těchto 

fondů je specifická pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu na základě ustanovení § 16 odst. 2 a 3 

zákona č. 280/1992 Sb. Stejně tak je nezbytné, aby Vojenská zdravotní pojišťovna informovala 

o provedení mimořádného přídělu do provozního fondu podle ustanovení § 1 odst. 4 vyhlášky 

č. 418/2003 Sb. 

Požadované informace o zmíněných fondech (tvorba a čerpání zdrojů, resp. příjmy a výdaje) jsou 

navázány na tabulkové přílohy č. 9 a 10.  

 

K § 5 a přílohám č. 11 – 13 

Zdravotní pojišťovny poskytnou informace o předpokládaných nákladech na hrazené zdravotní 

služby ve struktuře podle přílohy č. 11 vč. zdůvodnění plánovaných změn nákladů na některý druh 

nebo formu zdravotních služeb (roční změnu přesahující 5 %, pokud nevyplývá přímo z jiných 

právních předpisů, na jejich základě je zdravotně pojistný plán sestavován, je nutno zdůvodnit 

podrobně a uvést poskytovatele zdravotních služeb, kteří jí budou dotčeni). Tento postup je 

žádoucí zejména z toho důvodu, aby bylo zřejmé, z jakých důvodů dochází k výrazným odchylkám 

od dosavadní výše úhrady. Zejména poté tehdy, pokud takový krok neplyne přímo z právních 

předpisů, které mají vliv na výši úhrady za zdravotní služby (např. Seznam zdravotních výkonů 

nebo úhradová vyhláška). V příloze č. 11, řádku 2.1.1 jsou uváděny náklady na ambulantní péči 

hrazenou na základě dokladů 01, 01s, 03, 03s a 06 bez vazby na doklad 02 Metodiky 

pro pořizování a předávání dokladů Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen 

„metodika VZP ČR“), řádek 2.1.2 uvádí náklady na akutní lůžkovou péči hrazenou na základě 

dokladů 02, 02s, 03, 03s a 06 s vazbou na doklad 02 metodiky VZP ČR. 

Údaje o předpokládaných nákladech na hrazené zdravotní služby ve struktuře odpovídající příloze 

č. 11 budou též uvedeny v přepočtu na 1 pojištěnce v příloze č. 12.  
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Údaje o vývoji nákladů na léčení cizinců jsou požadovány ve struktuře podle přílohy č. 13. Tato 

příloha konkretizuje a specifikuje údaje uvedené v příloze č. 2, neboť tyto náklady jsou součástí 

nákladů hrazených ze základního fondu zdravotního pojištění. 

 

K § 6 

Zdravotně pojistný plán obsahuje informace, které jsou z hlediska činnosti zdravotní pojišťovny 

klíčové. Např. jde o vývoj revizního a kontrolního systému (jak ve vztahu k pojištěncům, 

tak k poskytovatelům zdravotních služeb), plánovaná opatření v oblasti výběru pojistného (kontroly 

a vymáhání), předpokladu vývoje počtu pojištěnců a složení pojistného kmene. Zdravotní 

pojišťovna může i nad rámec demonstrativně uvedených informací uvést další, které bude 

považovat za podstatné. 

 

K § 7 a příloze č. 15 

Oproti dosavadní praxi jsou zdravotní pojišťovny povinny zpracovávat rovněž výhled zdravotně 

pojistného plánu na dva roky následující po roce, na nějž se sestavuje zdravotně pojistný plán. 

Tento výhled je zpracován ve formě samostatné tabulkové přílohy č. 15 a je založen na predikci 

příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny.  

Hotovostní metodika (tj. zpracování ve formě příjmů a výdajů) je požadována z důvodu dalšího 

využití dat k sestavování souvisejících dokumentů o řízení veřejných financí v České republice, 

aby se předešlo metodickým nesouladům mezi indikátory. 

Pro lepší zhodnocení ekonomické a finanční situace zdravotní pojišťovny tabulková příloha č. 15 

též obsahuje vybrané položky příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny, dále pak vývoj celkových 

zůstatků na bankovních účtech a stavy celkových závazků a pohledávek zdravotní pojišťovny 

ke konci běžného období.    

 

K § 8 

Údaje obsažené v tabulkové příloze č. 15 je podle § 8 potřeba doplnit popisem předpokládaného 

vývoje hospodaření zdravotní pojišťovny se zaměřením zejména na celkové příjmy a výdaje, 

plánované investiční záměry a celkové saldo. Z důvodu možných negativních dopadů na soustavu 

veřejných financí České republiky je pojišťovna v případě, kdy předpokládá pro období, na něž je 

výhled sestavován, záporné saldo příjmů a výdajů, povinna uvést plánovaná opatření ke stabilizaci 

svého hospodaření. Komentář dále obsahuje informaci o vývoji celkových zůstatků i zůstatků 

základního fondu zdravotního pojištění na bankovních účtech a vývoji závazků a pohledávek. 

 

K § 9 

Výhled je zakončen závěrečným shrnutím předpokládaného vývoje hospodaření vč. uvedení 

nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících tento vývoj. 

 

K § 10 

Nabytí účinnosti právního předpisu se navrhuje s ohledem na předpokládanou délku legislativního 

procesu a zároveň tak, aby zdravotní pojišťovny, jako dotčené subjekty, mohly s vyhláškou 

pracovat již od začátku prací na zdravotně pojistném plánu pro rok 2019 a výhledu na další 

období. 
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