
V. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

MZD  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

1. 2021 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

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. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

V případě přijetí právní úpravy dojde k pravidelné valorizaci plateb za státní pojištěnce, přičemž výše 
odvodu ze státního rozpočtu se bude odvíjet od aktuální makroekonomické situace. Podle predikce, s níž 
pracuje návrh, se očekává, že podle toho, která varianta bude zvolena, bude meziroční navýšení platby za 
státní pojištěnce činit 2,6–14,0 mld. Kč v roce 2021 a 2,8–3,5 mld. Kč v roce 2022. O tyto příjmy bude 
meziročně posílen příjem systému veřejného zdravotního pojištění. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

      

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Sekundárně bude posílen příjem poskytovatelů zdravotních služeb za poskytování služeb hrazených ze 
zdravotního pojištění.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

       

3.5 Sociální dopady: Ano  
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Navrženým mechanismem dojde k posílení příjmové stránky systému veřejného zdravotního pojištění, což 
povede v důsledku ke zkvalitnění a zvýšení dostupnosti zdravotní péče v České republice.  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

      

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

       

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

      

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

      

3.10 Korupční rizika: Ne 

      

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

      

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů 

1.2 Definice problému 

Podle stávající zákonné právní úpravy je částka vyměřovacího základu za osoby, za něž je plátcem 
pojistného prostřednictvím státního rozpočtu stát1, (dále jen „státní pojištěnci“) stanovena na 6 259 
Kč. Zároveň je ovšem prostřednictvím nařízení vlády částku vyměřovacího základu pro každý 
kalendářní rok možné změnit, a to do 30. června roku předcházejícího kalendářnímu roku, pro nějž se 
vyměřovací základ takto stanoví. Tak se tomu stalo pro rok 2018, kdy 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. Platba za osobu a kalendářní měsíc 
tedy v letošním roce činí 969 Kč. V letech 2019 a 2020 bude vyměřovací základ stanoven přímo 
zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“) v návaznosti na postupné nabývání účinnosti zákona č. 297/2017 
Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., na 7 540 Kč resp. 7 903 Kč (což činí 1 018 Kč resp. 1 067 
Kč na osobu a kalendářní měsíc). 

                                                            
1 Konkrétní vymezení státních pojištěnců je obsaženo v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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V minulosti byla výše vyměřovacího základu pro platbu za státní pojištěnce určována různými 
způsoby. Od nabytí účinnosti zákona č. 592/1992 Sb. v roce 1993 do roku 1998 byla určována přímo 
zákonem ve vazbě na procentuální výměru z minimální mzdy (postupně 70 %, 77 %, 65 % a 80 %). 
Do roku 2003 poté byla výše vyměřovacího základu určena zákonem přímo zakotvenou částkou bez 
možnosti její změny. Od roku 2003 do roku 2006 byla tato úprava doplněna o možnost měnit 
vyměřovací základ nařízením vlády a konečně v období let 2006 až 2009 bylo stanovení 
vyměřovacího základu automaticky vázáno na vývoj tzv. průměrné mzdy prostřednictvím nařízení 
vlády, kterým se stanovil všeobecný vyměřovací základ pro účely důchodového pojištění. V tomto 
případě výše odvodu pojistného v zásadě kopírovala vývoj ekonomiky státu, neboť se zvyšujícími se 
platy automaticky rostl i výběr pojistného za státní pojištěnce. Od uvedeného modelu bylo nicméně 
upuštěno v době ekonomické krize zákonem č. 362/2009 Sb., který mění některé zákony v souvislosti 
s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Důvodová zpráva přitom 
k zavedení současného modelu mimo jiné uvádí, že: „podle platné právní úpravy by došlo ve státním 
rozpočtu na rok 2010 ke skokovému meziročnímu zvýšení výdajů platbu státu v situaci, kdy systém 
veřejného zdravotního pojištění je v rámci veřejných rozpočtů zasažen důsledky ekonomické recese 
relativně nejméně. Právní úprava, která nahrazuje zvyšování automatické zvyšováním fakultativním, je 
potřebná s ohledem na takový stav veřejných rozpočtů, kdy státní rozpočet hospodaří v režimu 
deficitního financování, zatímco systém veřejného zdravotního pojištění jako samostatný segment 
veřejných rozpočtů hospodaří v tomto období s rezervami finančních prostředků.“ Je tedy zřejmé, že 
zákonodárce při přijetí současného modelu vycházel především z aktuální krize a potřeby řešit celkový 
stav veřejných rozpočtů, mimo jiné i nuceným snížením (zastavením zvyšování) platby za státní 
pojištěnce. 

Jak přitom 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. Negativní dopad stávajícího způsobu 
stanovení vyměřovacího základu za státní pojištěnce se v tomto směru projevil v letech 2010–2013, 
kdy nedošlo k jeho zvýšení a systém veřejného zdravotního pojištění byl vyčerpán prakticky 
z veškerých rezerv, které byly v předchozím období vytvořeny. 

Cílem předkládané RIA by mělo být především zhodnocení možných variant stanovení vyměřovacího 
základu, které přinesou jeho stabilní navyšování v závislosti na aktuální ekonomické situaci. Zajištěn 
by měl být takový stav, aby i v dobách ekonomické recese byly prostředky na financování zdravotních 
služeb přiměřeně navyšovány. 

V rámci RIA je rovněž nezbytné zhodnotit výši základu pro platbu za státní pojištěnce tak, 
aby odpovídala principu solidarity mezi jednotlivými skupinami plátců pojistného, 
ale zároveň zohlednila výši odvodu pojistného ostatních skupin (zaměstnanci, osoby 
samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), osoby bez zdanitelných příjmů (dále jen 
„OBZP“). Odvod těchto skupin neustále vzrůstá, neboť je vázán přímo na vývoj ekonomiky 
a zvyšování mezd, případně na stanovení minimální mzdy, která výrazně roste.  

Státní pojištěnci jsou přitom skupinou, za níž je v současnosti do systému veřejného 
zdravotního pojištění odváděno nejnižší pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Pojistné 
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v roce 2018 činí pouze 969 Kč za osobu a měsíc. I osoby bez jakýchkoli zdanitelných příjmů 
platí pojistné ve výši 1 647 Kč měsíčně, které odpovídá 13,5 % minimální mzdy.  

I přes tuto disproporci ve výši pojistného mají státní pojištěnci na základě principu solidarity 
přístup k naprosto stejnému rozsahu zdravotní péče jako jiní pojištěnci, kteří platí násobně 
vyšší pojistné, než je za státní pojištěnce odváděno státem. Zároveň jsou státní pojištěnci 
skupinou, která v porovnání s ostatními čerpá nejvýznamnější objem hrazených zdravotních 
služeb.  

Zatímco zaměstnanci podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky z roku 2017 
zaplatili u této zdravotní pojišťovny pojistné ve výši cca 105,5 mld. Kč a náklady na jim 
poskytnutou zdravotní péči činily cca 21,1 mld. Kč, za státní pojištěnce bylo u Všeobecné 
zdravotní pojišťovny České republiky zaplaceno pojistné ve výši cca 28,9 mld. Kč a náklady 
na jim poskytnutou péči činily cca 89,8 mld. Kč. Přestože je systém veřejného zdravotního 
pojištění založen na principu solidarity mezi jednotlivými skupinami pojištěnců, musí být 
rovněž tato solidarita citlivě vyvažována a nesmí být nadužívána. V současné době přitom 
nadále dochází k „rozevírání nůžek“ mezi celkovou výší platby za státní pojištěnce a plateb za 
ostatní skupiny pojištěnců.  To je způsobeno především tím, že na rozdíl od určení výše 
pojistného na základě objektivních ekonomických skutečností u zaměstnanců a OSVČ je výše 
platby pojistného u státních pojištěnců určována v podstatě pouze administrativním 
způsobem. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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 (dále jen „ČSÚ“), 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. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Jedná se především o stát, za nějž podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. hradí 
pojistné za státní pojištěnce Ministerstvo financí. Dále jsou to účastníci systému veřejného 
zdravotního pojištění, tj. zdravotní pojišťovny, pojištěnci a zprostředkovaně poskytovatelé 
zdravotních služeb, kterým jsou zdravotními pojišťovnami hrazeny náklady za poskytované 
zdravotní služby hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

1.5 Popis cílového stavu 

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 ve vazbě 
na aktuální vývoj makroekonomické situace. Řešení by mělo zohlednit především: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB6ACQL1L)



5 
 

• aktuální vývoj makroekonomické situace, 

• vývoj odvodu pojistného u ostatních skupin (zaměstnanci, OSVČ, OBZP) tak, 
aby nedocházelo k dalšímu nárůstu rozdílu mezi státními pojištěnci a těmito skupinami, 

• postupné přibližování výdajů státu na zdravotnictví alespoň na průměr evropských zemí 
v OECD (v poměru k HDP)2. 

1.6 Zhodnocení rizika 

V případě nepřijetí právní úpravy zavádějící automatickou změnu výše vyměřovacího základu 
za státní pojištěnce bude zachován stav, při němž nebude navázán růst podílu státu 
na financování zdravotní péče na vývoji ekonomické situace. Vyšší počet státních pojištěnců 
umocňuje rozdíly mezi touto skupinou pojištěnců a ekonomicky aktivními skupinami 
obyvatelstva. Ty budou do systému s růstem průměrné mzdy odvádět stále větší podíl, 
zatímco navýšení platby za státní pojištěnce bude vázáno na vydání podzákonného právního 
předpisu. 

Zároveň nebude zajištěno transparentní a předvídatelné navyšování platby za nejpočetnější 
skupinu pojištěnců, která čerpá nejvyšší objem zdravotních služeb a bude přetrvávat problém 
s nízkou spoluúčastí státu v poměru k HDP České republiky. Přitom je třeba zohledňovat 
neustále se zvyšující průměrný věk dožití a rovněž rozvoj moderních technologií, které 
s sebou přinášejí konstantní požadavky na navyšování výdajů do zdravotnictví. 

2. Návrh variant řešení 

Nulová varianta 

Tato varianta představuje zachování současného stavu, kdy je výše vyměřovacího základu 
určena přímo zákonem č. 592/1992 Sb., přičemž vláda může každoročně do 30. června změnit 
vyměřovací základ nařízením, a to s účinností k 1. lednu roku následujícího; přihlíží přitom 
k vývoji průměrné mzdy zveřejňované ČSÚ, k možnostem státního rozpočtu a k vývoji 
finanční bilance veřejného zdravotního pojištění. 

Varianta 1 – Vazba na průměrnou mzdu 

Varianta první odpovídá návrhu předloženého vládě v minulém funkčním období, v němž byl 
příslušný vyměřovací základ rovněž stanoven ve výši 25 % průměrné mzdy3. Průměrná mzda 
je definována v § 3a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. jako „částka, která se vypočte jako součin 
všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který 
o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, 
a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu s tím, 
že vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“ Výše všeobecného 
vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu je v návaznosti na § 17 odst. 2 a 4 zákona 

                                                            
2 Podle údajů z roku 2017 tvořily celkové výdaje na zdravotnictví evropských zemí v OECD v průměru cca 
9,3 % HDP, zatímco v České republice tento podíl činil pouze 7,1 %. 
3 Vyměřovací základ ve výši 25 % průměrné mzdy odpovídal řešení účinnému v letech 2006 a 2007.  
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č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 155/1995 Sb.“) každoročně stanovena prostřednictvím nařízení vlády. 

Ačkoli výše všeobecného vyměřovacího základu stanovená výše uvedeným nařízením vlády 
neodpovídá skutečné průměrné mzdě zjištěné ČSÚ, relativní změna výše všeobecného 
vyměřovacího základu mezi jednotlivými roky přibližně odpovídá vývoji skutečné průměrné 
mzdy. 

Varianta 2 – Vazba na vývoj reálného HDP navýšeného o 1 p. b. 

Varianta druhá je založena na valorizaci platby za jednoho státního pojištěnce podle vývoje 
reálného HDP, což souvisí s možnostmi, respektive výkonem ekonomiky. Vývoj reálného 
HDP byl stanoven jako aritmetický průměr jednotlivých meziročních změn reálného HDP 
v desetiletém období, které o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který je platba státu 
stanovována4, s vyloučením extrémních hodnot5 navýšený o 1 p. b. Pro účely stanovení 
průměrného vývoje reálného HDP jsou využity údaje zveřejněné ČSÚ. 

Varianta 3 – Vazba na vývoj nominálního HDP 
Poslední z navrhovaných variant navrhuje valorizovat platbu za jednoho státního pojištěnce 
podle růstu nominálního HDP. I vývoj nominálního HDP byl stanoven na základě údajů ČSÚ 
jako aritmetický průměr vývoje v předchozích 10 letech s vyloučením extrémních hodnot. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Jednotlivé varianty je třeba posuzovat zejména při zohlednění cílů, kterých by mělo být novou právní 
úpravou dosaženo. Varianty tak budou hodnoceny z hlediska jejich schopnosti: 

• zavedení transparentního a předvídatelného vývoje výše platby pojistného státem za 
skupinu státních pojištěnců, 

• nezvyšování rozdílu ve výši platby (per capita i v úhrnu) mezi skupinou státních pojištěnců 
a ostatními skupinami pojištěnců (zaměstnanci, OSVČ, OBZP) ve střednědobém 
horizontu, 

• zohlednit co nejaktuálnější vývoj makroekonomické situace v ČR a zároveň působit 
proticyklicky, 

• stabilního vývoje výše platby státu v čase, 
• přibližování celkových výdajů na zdravotnictví (v poměru k HDP) k průměru evropských 

zemí v OECD (posílení příjmové stránky systému veřejného zdravotního pojištění) 
s ohledem na možnosti státního rozpočtu. 

Nulová varianta 

Přínos nulové varianty spočívá zejména v možnosti relativně pružně (meziročně) reagovat na potřeby 
systému veřejného zdravotního pojištění. Takový stav může být žádoucí pouze v případech 
mimořádných událostí s neočekávatelným dopadem do systému veřejného zdravotního pojištění 

                                                            
4 V roce t by platba za státního pojištěnce odpovídala platbě v roce t−1 upravené průměrným vývojem reálného 
HDP v období let t−2 až t−11 (bez extrémních hodnot) navýšeným o 1 p. b. 
5 Za extrémní hodnoty je považováno minimum a maximum z příslušných deseti hodnot. 
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(živelná katastrofa, epidemie apod.). Obecně ovšem oslabuje předvídatelnost vývoje veřejného 
zdravotního pojištění, neboť není zřejmé, zda se vůbec vláda rozhodne výši platby upravit. Zároveň 
stávající právní úprava nastavuje pouze demonstrativní kritéria (vývoj průměrné mzdy zveřejňované 
ČSÚ, možnosti státního rozpočtu a vývoj finanční bilance veřejného zdravotního pojištění), na základě 
kterých by mělo být rozhodnuto o navýšení vyměřovacího základu (resp. výše platby za státního 
pojištěnce a měsíc). 

Z hlediska výše nastíněných cílů nové právní úpravy lze konstatovat, že nulová varianta pouze 
částečně zajišťuje potřebu flexibilně reagovat na makroekonomický vývoj (i tak se jedná o reakci 
víceméně omezenou, neboť se vztahuje až na následující kalendářní rok, ale zpravidla vychází z údajů 
a skutečností předcházejících vydání nařízení). Transparentní a předvídatelný vývoj v tomto případě 
zcela chybí, rozhodnutí o navýšení může meziročně vycházet ze zcela jiných důvodů (v minulosti se 
např. vyměřovací základ pro platbu za státní pojištěnce měnil přímo zákonem za účelem kompenzace 
výpadku regulačního poplatku za hospitalizaci)6. S uvedeným souvisí i potenciálně velká 
rozkolísanost meziročního vývoje. Požadavek nenavyšování rozdílu mezi skupinou státních pojištěnců 
a jiných skupin pojištěnců v tomto případě opět není garantován a závisí pouze na rozhodnutí, 
zda bude úprava výše vyměřovacího základu nařízením přijata vládou. Stejné omezení lze 
identifikovat k cíli přibližování výše celkových výdajů na zdravotnictví k průměru evropských zemí 
v OECD. 

Varianta 1 

Tato varianta nevychází ze zákonem pevně stanovené částky, ale váže se 
k všeobecnému vyměřovacímu základu a přepočítacímu koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného 
vyměřovacího základu, které jsou každoročně stanovovány prostřednictvím nařízení vlády podle 
pravidel určených zákonem č. 155/1995 Sb. Výhodou tohoto řešení je předvídatelnost vývoje výše 
platby za státní pojištěnce, neboť vychází z roku o dva roky předcházejícímu tomu, pro nějž se 
vyměřovací základ stanovuje, a příslušného přepočítacího koeficientu. Ten poměřuje vývoj průměrné 
měsíční mzdy v 1. pololetích roků předcházejících kalendářnímu roku, pro nějž se vyměřovací základ 
stanoví. Jak vyplývá z § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 155/1995 Sb., všeobecný vyměřovací základu 
nemůže meziročně poklesnout a přepočítací koeficient bude vždy minimálně roven 1 – tudíž nebude 
možné, aby meziročně docházelo ke snižování výše platby za státní pojištěnce (při stejném počtu 
státních pojištěnců). 

Uvedené řešení 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 vlády7. 

Nevýhodou navrženého řešení je ovšem právě mírné zpoždění, kdy makroekonomická situace může 
být již odlišná a systém veřejného zdravotního pojištění bude potřebovat vyšší podporu nebo naopak 
z důvodu růstu ekonomiky mohou být příjmy za státní pojištěnce zcela dostačující.  

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.  
                                                            
6 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 109/2014 Sb.  
7 Dojde-li např. mezi roky 2019 a 2020 k nárůstu průměrné mzdy (vyměřovacího základu pro účely 
důchodového pojištění), zvýší se stejným způsobem platba za státní pojištěnce mezi lety 2021 a 2022. 
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Tab. 1: Předpokládaný dopad varianty 1 v letech 2021–2022 (v mld. Kč) 
  2018 2019 2020 2021 2022 

Celkem za státní pojištěnce za rok 68,6 72,1 75,5 89,6 93,0 

Meziroční nárůst celkových nákladů  3,3 3,5 3,5 14,0 3,5 

Varianta 2 

Ani tato varianta nevychází ze zákonem pevně stanovené částky, nýbrž je provázána s vývojem 
reálného HDP v předchozích deseti letech, s čímž souvisí jistá míra jejího proticyklického působení. 
Návrh řešení přímo vychází z vývoje makroekonomické situace, a bude ji tedy zohledňovat. Ačkoli je 
vhodné poznamenat, že průměrný hospodářský vývoj v předchozím desetiletém období nemusí nutně 
korespondovat s aktuální makroekonomickou situací a z toho vyplývajícími potřebami systému 
veřejného zdravotního pojištění. 

Řešení navrhované touto variantou zavádí předvídatelný a stabilní vývoj odvodu pojistného za skupinu 
státních pojištěnců v následujících letech, v nichž bude pravděpodobně docházet k mírnému snižování 
rozdílu mezi jednotlivými skupinami pojištěnců.  

Rovněž lze očekávat přibližování podílu financování zdravotnictví v poměru k HDP k úrovni ostatních 
evropských zemí v OECD, resp. posílení příjmové stránky systému veřejného zdravotního pojištění.  

Tab. 2: Předpokládaný dopad varianty 2 v letech 2021–2022 (v mld. Kč) 
  2018 2019 2020 2021 2022 

Celkem za státní pojištěnce za rok 68,6 72,1 75,5 78,2 80,9 

Meziroční nárůst celkových nákladů  3,3 3,5 3,5 2,6 2,8 

Varianta 3 

Varianta 3 je s výjimkou toho, že vychází z vývoje nominálního HDP v předešlém desetiletém období, 
takřka totožná s předchozí variantou – s variantou 2 má tudíž společnou výše zmiňovanou 
charakteristiku.  

Tab. 3: Předpokládaný dopad varianty 3 v letech 2021–2022 (v mld. Kč) 
  2018 2019 2020 2021 2022 

Celkem za státní pojištěnce za rok 68,6 72,1 75,5 78,3 81,5 

Meziroční nárůst celkových nákladů  3,3 3,5 3,5 2,8 3,2 
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Jednotlivé varianty byly porovnány prostřednictvím multikriteriálního hodnocení, přičemž v každém 
posuzovaném kritériu se variantě přiřadí bodové hodnocení ve škále 0–3. Kritéria se shodují s cíli této 
RIA a jsou jimi:   

• transparentnost a předvídatelnost vývoje výše platby pojistného (Kritérium 1) 
• nezvyšování rozdílu ve výši platby mezi jednotlivými skupinami pojištěnců (Kritérium 2) 
• zohlednění aktuálního makroekonomického vývoje a intenzity proticyklického působení 

(Kritérium 3) 
• míra stability vývoje platby státu v čase (Kritérium 4) 
• přibližování podílu financování zdravotnictví v poměru k HDP na úroveň ostatních 

evropských zemí v OECD, resp. posílení příjmové stránky systému veřejného zdravotního 
pojištění (Kritérium 5) 

Tab. 4: Bodové hodnocení jednotlivých variant 

  Kritérium 
1 

Kritérium 
2 

Kritérium 
3 

Kritérium 
4 

Kritérium 
5 Celkem 

Varianta 0 0 0 3 0 0 3 

Varianta 1 3 3 2 2 3 13 

Varianta 2 2 1 2 3 1 9 

Varianta 3 2 2 2 3 2 11 

Varianta 0 nemá z hlediska předvídatelnosti vývoje platby za státní pojištěnce, alespoň ve 
střednědobém výhledu, žádný přínos, jelikož zůstává zachován ad hoc způsob navyšování 
podzákonným právním předpisem. V návaznosti na to nelze ani určit, zda nebude docházet ke 
zvyšování rozdílu odvodu mezi státními pojištěnci a ostatními skupinami pojištěnců. Naopak je 
v rámci této varianty možné relativně pružně reagovat na aktuální vývoj ekonomické situace a zvážit, 
jak vysoká by v konkrétním roce měla být výše platby pro státní pojištěnce. Vhledem ke zmíněnému 
provázání s jednotlivými nařízeními vlády nelze u této varianty jakkoli odhadovat stabilitu vývoje 
platby pojistného. Posílení příjmu systému veřejného zdravotního pojištění a přiblížení průměrné výši 
podílu v poměru k HDP není touto variantou garantováno, a variantě tak nelze přidělit žádný bod. 

Varianta 1 přináší transparentní a předvídatelný vývoj platby za státní pojištěnce, který je přímo 
navázán na pohyb průměrné mzdy mezi dvěma sledovanými pololetími roků předcházejících tomu, na 
nějž se vyměřovací základ určuje. Výchozí parametry jsou každoročně stanoveny prostřednictvím 
nařízení vlády. Výše platby za státní pojištěnce se postupně přizpůsobuje i výši odvodu za ostatní 
skupiny pojištěnců. Tato varianta makroekonomický vývoj zohledňuje (odvíjí se od výše průměrné 
mzdy), byť tak s ohledem na vstupní hodnoty činí s mírným zpožděním. Míra jejího proticyklického 
působení je však zanedbatelná, a proto předkladatel snižuje hodnocení varianty o jeden bod. Vývoj 
platby státu vykazuje v porovnání s variantou 0 výraznou stabilitu, ačkoli nedosahuje úrovně variant 2 
a 3. Zároveň dochází již v prvním roce k výraznému navýšení příjmů systému veřejného zdravotního 
pojištění a tím k přiblížení poměru výše odvodu do zdravotnictví k HDP na úroveň jiných evropských 
zemí OECD. 

Varianta 2 v důsledku navázání na vývoj reálného HDP v předchozích deseti letech rovněž zajišťuje 
předvídatelnost vývoje platby za státní pojištěnce, a v tomto ohledu variantu 1 dokonce mírně předčí. 
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Údaje o vývoji HDP jsou poskytovány ČSÚ, což však s sebou přináší nejen potíže s legislativním 
ukotvením přesných hodnot vstupujících do výpočtu, ale i potřebu vypořádat se s případnou změnou 
metodiky pro výpočet HDP, ke které v minulosti opakovaně docházelo. V porovnání s variantou 1 
vycházející veskrze z hodnot stanovených právními předpisy tudíž předkladatel snižuje hodnocení 
varianty 2 z hlediska transparentnosti o jeden bod. Ke snižování rozdílu mezi jednotlivými skupinami 
pojištěnců bude pravděpodobně docházet i v případě varianty 2, ovšem z navrhovaných variant 
nejpomalejším tempem (hodnoceno tedy pouze 1 bodem). Jelikož tato varianta vychází z průměrného 
makroekonomického vývoje posledních deseti let, vnáší do platby státu jistou míru proticykličnosti. 
Průměrný vývoj v předcházející dekádě však nemusí odpovídat ekonomické realitě roku, pro který je 
platba státu určována, a proto je v rámci kritéria 3 varianta hodnocena pouze 2 body. Navázání 
na dlouhodobý vývoj HDP se projeví i ve velké míře stability výdajů státu za státní pojištěnce (z 
tohoto důvodu hodnoceno maximem bodů). K posílení příjmové stránky systému veřejného 
zdravotního pojištění bude z navrhovaných variant v případě varianty 2 docházet nejpomaleji (proto 
hodnoceno 1 bodem). 

Hodnocení varianty 3 je vzhledem k velmi podobnému mechanismu s variantou 2 v rámci kritérií 1, 3 
a 4 totožné. Snižování rozdílu mezi jednotlivými skupinami pojištěnců bude v porovnání s variantou 2 
probíhat patrně rychleji – z tohoto důvodu hodnoceno 2 body. Dle odhadů lze rovněž předpokládat i 
rychlejší zvyšování podílu financování zdravotnictví v poměru k HDP, tudíž i zde oproti variantě 2 
předkladatel navyšuje hodnocení na 2 body. 

Jak vyplývá z vyhodnocení jednotlivých variant, je pro naplnění cílů uvedených v části 1.5 této RIA 
v oblasti stanovení vhodného valorizačního mechanismu nejvhodnější realizace prostřednictvím 
varianty č. 1. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Pro zavedení pravidelné změny výše pojistného podle vybraného modelu je nezbytné provést 
legislativní změnu v zákoně č. 592/1992 Sb. Vzhledem k tomu, že pro roky 2019 a 2020 bude 
vyměřovací základ stanoven přímo zákonem č. 592/1992 Sb., předpokládá se nabytí nové 
právní úpravy od roku 2021. 

Vzhledem k tomu, že dochází pouze ke změně ve způsobu výpočtu vyměřovacího základu pro 
platbu za státní pojištěnce a nedochází k procesním úpravám, bude platba realizována 
shodným způsobem jako v současnosti, tedy platbou Ministerstva financí. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace bude průběžně provádět Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci 
s Ministerstvem financí. Sledováno bude zejména naplnění cílů prostřednictvím zvolené 
varianty, tedy pravidelný a předvídatelný růst příjmu systému veřejného zdravotního pojištění 
za účelem zajištění dostupnosti kvalitních a moderních zdravotních služeb, nenavyšování 
rozdílů mezi státními pojištěnci a ostatními skupinami pojištěnců.  

7. Konzultace a zdroje dat 

Návrh vychází z dat a informací, které má předkladatel k dispozici z vlastní činnosti. Jedná se 
zejména o data a informace, které jsou sledovány v rámci přerozdělování pojistného 
(dostupné např. na http://www.mzcr.cz/obsah/prerozdelovani-pojistneho-na-verejne-
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zdravotni-pojisteni_3211_1.html). Odhad dopadů návrhu je mj. založen na očekávaném 
vývoji mezd dle Makroekonomické predikce České republiky publikované Ministerstvem 
financí. Kromě zmíněného jsou použity údaje týkající se vývoje zaměstnanosti a počtu 
státních pojištěnců (ČSÚ, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 
zdravotní pojišťovny) a další poznatky týkající se vývoje zdravotnictví v České republice. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Jan Zapletal, Ministerstvo zdravotnictví, tel. 224 972 418, e-mail: jan.zapletal@mzcr.cz 

Mgr. Ondřej Čady, Ministerstvo zdravotnictví, tel. 224 972 845, e-mail: ondrej.cady@mzcr.cz 
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