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IV. 

Odůvodnění 

 

Obecná část 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů, 

zhodnocení platného právního stavu 

Pro roky 2019 a 2020 je vyměřovací základ stanoven přímo § 3c odst. 1 zákona 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). Podle § 2 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. činí výše pojistného 

13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.  

Možnost změny výše vyměřovacího základu prostřednictvím nařízení vlády vyplývá 

z ustanovení § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. Vláda tak může učinit každoročně do 

30. června, 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. 

Předkládaným návrhem nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou 

je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, (dále jen „návrh“) se tak s účinností 

od počátku roku 2021 navrhuje navýšení vyměřovacího základu pro platbu státu za tzv. státní 

pojištěnce na 8 274 Kč. Výsledná měsíční částka pojistného za jednoho státního pojištěnce by 

tedy činila 1 117 Kč a celkové meziroční navýšení odvodu pojistného za tuto skupinu by činilo 

3,5 mld. Kč. S ohledem na potřebu znalosti výše platby za státní pojištěnce účastníkům 

dohodovací řízení na rok 2021 je vzhledem k jeho lhůtám zároveň nezbytné, aby byl návrh 

přijat výrazně dříve než v termínu konce června 2020 stanoveného zákonem č. 592/1992 Sb. 

Stagnace výše odvodu za státní pojištěnce by přes stále veskrze pozitivní ekonomický vývoj 

zdravotním pojišťovnám (za předpokladu udržení alespoň současné kvality a rozsahu 

poskytování hrazených zdravotních služeb včetně alespoň současné úrovně jejich rozvoje) 

takřka zamezila možnosti sestavení vyrovnaných rozpočtů. Zároveň 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. 

V případě nezvýšení vyměřovacího základu by nebylo možné plně zajistit naplňování 

některých systémových priorit, zejména navyšování odměňování zaměstnanců 

ve zdravotnictví. Systém veřejného zdravotního pojištění v České republice je mezinárodními 

organizacemi sledujícími efektivitu zdravotnictví (WHO, OECD) dlouhodobě hodnocen jako 

jeden z nejlepších. Jeho specifikum spočívá především v celkových nízkých veřejných 

nákladech (v poměru k HDP) při zachování velice širokého nároku pojištěnců na úhradu 

zdravotních služeb. Jeden z hlavních důvodů oceňované efektivity ovšem navzdory 

postupnému navyšování spočívá v neodpovídajícím ocenění práce zdravotnického personálu 
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(mj. z pohledu značného podílu přesčasové práce, vysoké odpovědnosti spočívající 

v dodržování lege artis postupů při rychlém rozvoji moderní medicíny). Mimoto, v porovnání 

se státy západní Evropy jsou platy lékařů a zdravotních sester stále nízké, což již v minulosti 

vedlo (a v současnosti stále vede) k jejich odchodu do zahraničí. 

Zároveň není žádoucí, aby nadále docházelo ke zvyšování rozdílů ve výši plateb pojistného 

mezi ekonomicky aktivními skupinami obyvatelstva, které se na financování zdravotnictví 

podílejí stále vyšší částkou, a skupinou státních pojištěnců představující téměř 60 % všech 

pojištěnců, na jejichž léčbu je však vynakládáno více než 80 % všech prostředků veřejného 

zdravotního pojištění. 

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace, která je 

přílohou tohoto odůvodnění. 

 

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

navržena včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 592/1992 Sb., k jehož provedení je 

navržena, a se zákonným zmocněním k jejímu vydání (§ 3c odst. 2). 

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami a s právem 

EU 

Na problematiku stanovení výše vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění za státního pojištěnce, se nevztahuje unijní právo ani mezinárodní smlouvy. Návrh 

nezapracovává právo EU a není s ním v rozporu. 

 

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

V případě účinnosti návrhu je předpokládáno meziroční navýšení celkového odvodu za státní 

pojištěnce (realizovaného prostřednictvím výdaje státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná 

pokladní správa) o 3,5 mld. Kč. Státní rozpočet tak bude v roce 2021 zatížen celkovou výší 

odvodu za státní pojištěnce v odhadované výši 78,9 mld. Kč.  

Návrh bude mít dopad do příjmů ostatních veřejných rozpočtů, tj. do příjmové části systému 

veřejného zdravotního pojištění ve stejné výši a zprostředkovaně do zvýšení úhrad 

poskytovatelům zdravotních služeb. 

 

E. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí České republiky, sociálních dopadů, 

včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopadů na životní prostředí 

Předpokládá se pozitivní vliv na poskytovatele zdravotních služeb, u kterých se navýšení 

výdajů systému veřejného zdravotního pojištění promítne ve výši úhrad za poskytování 
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zdravotních služeb. K tomu dojde prostřednictvím úhradových mechanismů obsažených 

v úhradové vyhlášce a odvozeně ve smlouvách o poskytování a úhradě hrazených služeb. 

Návrh nemá přímé sociální dopady ani dopady na životní prostředí. V souvislosti s podporou 

zaměstnanců ve zdravotnictví a poskytování zdravotních služeb v odlehlých regionech lze 

předpokládat zlepšení dostupnosti zdravotních služeb pro všechny skupiny obyvatel. Návrh 

rovněž sekundárně umožní další navýšení platů zaměstnanců ve zdravotnictví, adekvátně 

k rozsahu jejich odpovědnosti a výši odměňování v jiných oborech. 

Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace nebo ve vztahu k rovnosti žen 

a mužů. 

 

F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh neupravuje oblast ochrany soukromí a nakládání s osobními údaji. Navrhované změny 

se nijak nedotknou ochrany osobních údajů dotčených subjektů. 

  

G. Zhodnocení korupčních rizik 

Nepředpokládá se zvýšení korupčních rizik, neboť pojistné za státního pojištěnce je mezi 

příslušné zdravotní pojišťovny přerozdělováno podle objektivních kritérií stanovených 

zákonem č. 592/1992 Sb. 

 

H. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh nemá žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu ani na ochranu zpravodajských 

služeb a bezpečnostních sborů. 
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Zvláštní část 

K § 1 

Jedná se o změnu vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění za státního 

pojištěnce. V roce 2020 bude tento vyměřovací základ činit 7 903 Kč, přičemž se navrhuje jeho 

zvýšení na 8 274 Kč. Účelem předkládaného návrhu je zvýšení platby státu na pojistné za státní 

pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění na částku 1 117 Kč za osobu a měsíc 

platnou v roce 2021. Takto získané finanční zdroje zajistí zvýšení objemu finančních 

prostředků na financování kvalitních a dostupných zdravotních služeb, hrazených ze systému 

veřejného zdravotního pojištění pro pojištěnce. 

K § 2 

Návrhem se zároveň zrušuje nařízení, na jehož základě byla výše vyměřovacího základu pro 

platbu za státního pojištěnce určena v roce 2018. 

K § 3 

Účinnost je navrhována v souladu s ustanovením § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., a to 

na 1. ledna 2021. 
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