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IV. 

Důvodová zpráva 

 

I. Obecná část 

A) Zhodnocení platného právního stavu 
V současné době je výše vyměřovacího základu pro pojistné za státní pojištěnce stanovena 
ve výši 6 259 Kč v § 3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. Podle § 2 odst. 1 tohoto zákona výše 
pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období. Na základě § 3c odst. 2 
zákona č. 592/1992 Sb. může vláda každoročně do 30. června změnit vyměřovací základ 
nařízením, a to s účinností k 1. lednu roku následujícího; přihlíží přitom k vývoji průměrné 
mzdy zveřejňované Českým statistickým úřadem, k možnostem státního rozpočtu a k vývoji 
finanční bilance veřejného zdravotního pojištění. Pro rok 2018 je vyměřovací základ stanoven 
nařízením vlády č. 140/2017 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je 
plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, a to na 7 177 Kč. 
Současná právní úprava nezakládá žádnou diskriminaci ve smyslu § 2 a § 3 zákona 
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a neporušuje zásady rovnosti žen a mužů. 

B) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 
Vyměřovací základ pro platbu státu za státní pojištěnce je navrhovaným řešením stanoven 
ve výši 25 % průměrné mzdy. 
Výhodou tohoto řešení, navázaného na všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient 
pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, které jsou každoročně stanovovány 
prostřednictvím nařízení vlády podle pravidel určených zákonem č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je především předvídatelnost vývoje 
výše platby za státní pojištěnce. Další z výhod spočívá ve skutečnosti, že nebude možné, aby 
meziročně docházelo ke snižování výše platby za státní pojištěnce (při stejném počtu státních 
pojištěnců). 
Uvedené řešení tedy naplňuje podmínku transparentnosti a předvídatelnosti a zároveň 
zajišťuje, že nebude ve střednědobém horizontu docházet k navyšování rozdílu mezi skupinou 
státních pojištěnců a zaměstnanci, neboť platba se bude s mírným zpožděním srovnávat 
do poměrné výše k průměrné mzdě stanovené nařízením vlády. 
Navýšení platby za státní pojištěnce v této úrovni částečně (byť ne zcela) naplňuje požadavek 
na přibližování celkových výdajů na zdravotnictví k průměru evropských zemí v OECD. 
Garantováno je poté pravidelné navyšování i v dalších letech, přičemž dopady na státní 
rozpočet lze považovat za přiměřené, realizovatelné a odpovídající potřebám navyšování 
zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění.  

Navrhovaná právní úprava nezakládá žádnou diskriminaci ve smyslu § 2 a § 3 zákona 
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
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a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a neporušuje zásady rovnosti mužů a žen. 

C) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
Jak vyplývá ze zkušenosti z posledních let, je současná právní úprava vysoce nepraktická, 
neboť nezajišťuje dostatečnou předvídatelnost příjmů systému veřejného zdravotního 
pojištění ve střednědobém horizontu. Nelze rovněž pominout skutečnost, že spíše než 
objektivní kritéria rozhoduje o změnách ve výši vyměřovacího základu aktuální politická 
situace a ochota uvolnit prostředky do oblasti zdravotnictví.  Systém veřejného zdravotního 
pojištění by přitom měl být ekonomicky stabilní, zejména poté zohledňovat neustálý vývoj 
ve zdravotnictví, který s moderními metodami léčby i novými postupy přináší zvyšující se 
náklady na zdravotní péči. 
Cílové řešení by mělo přinést transparentní a předvídatelný vývoj výše pojistného hrazeného 
státem za skupinu státních pojištěnců (v současné době cca 5,9 mil. osob), zejména posílení 
příjmové stránky systému veřejného zdravotního pojištění. 

D) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 
Při zkoumání souladu navrhované změny s ústavním pořádkem bylo přihlíženo především 
k ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
a dále pak k usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 
součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V tomto ohledu 
nebyl zjištěn žádný rozpor. 

E) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 
a judikaturou soudních orgánů Evropské unie  
Návrhem není do právního řádu České republiky implementováno právo EU. Navrhovaná 
právní úprava je plně slučitelná s právem EU a ustanovení navrhované právní úpravy 
nezakládají rozpor s právem EU a s ustálenou judikaturou Soudního dvora EU. 

F) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 
Česká republika vázána 
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána. Navržená právní úprava se nedotýká mezinárodních smluv, jimiž je Česká 
republika vázána. 

G) Předpokládané dopady navrhované právní úpravy 
Navržená právní úprava bude mít dopad výlučně na státní rozpočet, který bude zatížen 
povinností odvádět každoročně upravenou částku za skupinu státních pojištěnců. Navržená 
právní úprava nicméně na rozdíl od současného stavu zavádí transparentní a předvídatelné 
navyšování této platby. Přímou návazností na průměrnou mzdu je zároveň zajištěno, 
že prostředky státního rozpočtu nebudou do systému veřejného zdravotního pojištění čerpány 
nad míru odpovídající jeho potřebám. 
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Na základě predikcí provedených předkladatelem se očekává, že v prvním roce účinnosti 
návrhu (roku 2021) bude nezbytné pokrýt mimořádné meziroční navýšení platby za státní 
pojištěnce ve výši 14,0 mld. Kč, v letech následujících je přepokládán meziroční nárůst 
na úrovni cca 3,5 mld. Kč. 
V souladu s uvedeným návrhem bude muset Ministerstvo financí navýšit dotčenou 
rozpočtovou kapitolu Všeobecná pokladní správa. 
Podnikatelské prostředí České republiky bude ovlivněno sekundárním posílením příjmů 
poskytovatelů zdravotních služeb za poskytování služeb hrazených ze zdravotního pojištění. 
Nepředpokládají se negativní sociální dopady. 
Nepředpokládají se dopady na životní prostředí. 

H) Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
Navrhovaná právní úprava se nijak nedotýká ochrany soukromí a osobních údajů fyzických 
osob. 

I) Zhodnocení korupčních rizik 
Předložený návrh neobsahuje žádná korupční rizika. Popisuje pouze mechanismus výpočtu 
platby za skupinu státních pojištěnců, který bude dán přímo zákonem a nebude možné jej 
ovlivnit jakýmkoliv rozhodováním orgánů veřejné správy. Z uvedeného opatření přitom bude 
profitovat systém veřejného zdravotního pojištění jako celek, a nikoliv konkrétní osoby. 

J) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  
Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
 

 
II. Zvláštní část 

K čl. I 

Ustanovení zavádí vazbu stanovení vyměřovacího základu pro platbu státu za státní pojištěnce 
na všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient stanovený nařízením vlády 
pro účely důchodového pojištění na každý kalendářní rok.  Vazba na všeobecný vyměřovací 
základ a přepočítací koeficient je již v § 3a odst. 2 zákona používána pro stanovení 
minimálního vyměřovacího základu osob samostatně výdělečně činných (§ 3a odst. 2 zákona 
č. 592/1992 Sb.). Vyměřovací základ pro platbu státu za státní pojištěnce byl stanoven ve výši 
25 % průměrné mzdy. 

K čl. II  

Stanovením vyměřovacího základu pro platbu za státní pojištěnce pro roky 2019 a 2020 
zákonem č. 297/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů se uvedené nařízení vlády stalo obsoletním. 
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K čl. III 

Účinnost se navrhuje od 1. ledna 2021 v návaznosti na skutečnost, že výše vyměřovacího 
základu pro platbu za státní pojištěnce byla pro roky 2019 a 2020 stanovena výše uvedeným 
zákonem č. 297/2017 Sb.  
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