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V. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název  

Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát  

1.2 Definice problému 

Podle stávající právní úpravy je částka vyměřovacího základu za osoby, za něž je plátcem 

pojistného prostřednictvím státního rozpočtu stát1, (dále jen „státní pojištěnci“) stanovena 

přímo zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“). 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 

stanoví2. 

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely zákona č. 592/1992 Sb., která by 

zabezpečila pravidelnou každoroční valorizaci platby pojistného hrazeného státem za skupinu 

tzv. státních pojištěnců. Současná právní úprava, kdy je vyměřovací základ stanoven zákonem 

jako pevná částka, kterou je zároveň možné prostřednictvím nařízení vlády pro každý 

kalendářní rok změnit, je totiž 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.   

Ačkoli meziresortní připomínkové řízení k návrhu novely zákona č. 592/1992 Sb. bylo 

ukončeno již dne 5. prosince 2018, ani přes opakovaná jednání se nepodařil nalézt konsensus 

s Ministerstvem financí ve stanovení valorizačního mechanismu, a od pokračování 

v legislativním procesu předmětného návrhu tak bylo upuštěno. I přes zmíněný rozpor se však 

s Ministerstvem financí podařilo nalézt alespoň kompromisní řešení pro rok 2021 spočívající 

ve stanovení vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem 

pojistného stát, právě prostřednictvím nařízení vlády. 

                                            

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. 

2 Tak se tomu naposledy stalo pro rok 2018, kdy byl 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. 
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V následujících letech je očekáváno pouze mírné zpomalení hospodářského růstu a patrně 

i v roce 2021 se tak dále zvýší výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění od ekonomicky 

aktivních skupin obyvatelstva (výhled růstu objemu mezd a platů v roce 2021 činí 5,2 %). 

Stagnace výše odvodu za státní pojištěnce by ovšem 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 rozpočtů3. 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 

(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. 

Z výše uvedených důvodů předkladatel považuje za nezbytné, aby k 1. lednu 2021 došlo 

k adekvátnímu navýšení odvodu za státní pojištěnce prostřednictvím nařízení vlády. S ohledem 

na potřebu znalosti výše platby za státní pojištěnce účastníkům dohodovacího 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. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Pro roky 2019 a 2020 je vyměřovací základ stanoven přímo § 3c odst. 1 zákona 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.  

                                            

3 Toto riziko je ostatně patrné i ze střednědobých výhledů zdravotních pojišťoven na roky 2021 a 2022, které byly jako součást 

zdravotně pojistných plánů na rok 2020 sestavovány právě s předpokladem nenavyšování platby pojistného za státní pojištěnce. 
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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. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Jedná se především o stát, za nějž podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. hradí 

pojistné 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 

Cílovým stavem je zajištění výše platby pojistného za státní pojištěnce v nezbytně nutné míře, 

která doplní příjem od ekonomicky aktivních skupin obyvatelstva, a umožní tak navýšit 

výdajovou stránku systému veřejného zdravotního pojištění za účelem pokrytí systémových 

priorit v oblasti zdravotnictví. Výše výdajů systému veřejného zdravotního pojištění v roce 

2021 by přitom neměla přesahovat celkovou výši výběru pojistného za všechny skupiny 

pojištěnců.  

Návrh pro rok 2021 předpokládá meziroční navýšení celkové částky uhrazené ze státního 

rozpočtu za státní pojištěnce o 3,5 mld. Kč, což přispěje k naplnění základního účelu systému 

veřejného zdravotního pojištění, který spočívá v uspokojení zákonného nároku pojištěnců na 

poskytnutí hrazených zdravotních služeb. Přirozeným důsledkem navrhovaného opatření bude 

snížení míry růstu rozdílů v odvodech pojistného mezi státními pojištěnci a ostatními 

skupinami pojištěnců. 

1.6 Zhodnocení rizika 

V případě, kdy nebude přijata právní úprava ve formě nařízení o stanovení vyměřovacího 

základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, nedojde 

v roce 2021 ke zvýšení platby za státní pojištěnce.  

Systém veřejného zdravotního pojištění není bez průběžného navyšování příjmů schopen 

zajistit dostupnost moderních způsobů léčby a postupné zvyšování ohodnocení zdravotníků tak, 

aby reflektovalo náročnost a odpovědnost vykonávané práce. Lze předpokládat další odchody 

zdravotnických profesionálů, které není možné žádným způsobem nahradit. Nedostatek 

personálu tedy nutně pocítí pacienti, ať již prodloužením čekacích dob na plánované zákroky 

nebo horší prostupností a návazností zdravotních služeb.  

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.  

2. Návrh variant řešení 
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Varianta 0 

Tato varianta představuje zachování současného stavu, kdy je výše vyměřovacího základu pro 

pojistné za státní pojištěnce na úrovni stanovené zákonem č. 592/1992 Sb., o stanovení 

vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

stát. Toto řešení však žádným způsobem nereaguje na problémy popsané v kapitole 1.2. Výše 

vyměřovacího základu bude v takovém případě i roce 2021 ponechána na hladině 7 903 Kč, 

přičemž pojistné za státního pojištěnce na kalendářní měsíc bude činit 1 067 Kč. 

Varianta 1 

Jelikož prostředky určené státním rozpočtem na platbu pojistného za státní pojištěnce zůstávají 

od roku 2018 v důsledku reálně nižšího počtu těchto pojištěnců pravidelně „nedočerpány“, je 

v rámci této varianty pro rok 2021 navrhováno zvýšení vyměřovacího základu pro pojistné 

státních pojištěnců tak, aby přes ponechání částky určené státním rozpočtem na platbu 

pojistného za státní pojištěnce na úrovni roku 2020 došlo k navýšení prostředků plynoucích do 

systému veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce. 

V případě ponechání výše vyměřovacího základu na úrovni roku 2020 (viz varianta 0) by 

očekáváná skutečnost výběru pojistného za skupinu státních pojištěnců v roce 2021 činila 

75,4 mld. Kč. V souvislosti s výše uvedenou dohodou je však žádoucí, aby v následujícím roce 

odvedl stát za tuto skupinu pojištěnců pokud možno veškeré prostředky určené státním 

rozpočtem na platbu pojistného za státní pojištěnce pro rok 2021, které budou dle 

střednědobého výhledu zpracovaného zároveň s návrhem státního rozpočtu na rok 2020 v úhrnu 

činit 77,0 mld. Kč (státní rozpočet na rok 2020 počítá s téměř totožnou částkou4). Východiskem 

této varianty je tedy stanovení vyměřovacího základu způsobem, aby celkové navýšení platby 

za státní pojištěnce činilo meziročně oněch bezmála 1,6 mld. Kč. Předpokládaný počet státních 

pojištěnců v roce 2021 vycházející z vývoje jejich průměrného počtu v posledních letech 

s přihlédnutím k aktuálním makroekonomickým predikcím je 5 885 000 osob. Při tomto počtu 

státních pojištěnců byla odpovídající výše platby za jednoho státního pojištěnce stanovena ve 

výši 1 090 Kč na kalendářní měsíc. Vzhledem k tomu, že pojistné je vypočteno jako 13,5 % 

z vyměřovacího základu, navrhovaná výše vyměřovacího základu činí 8 074 Kč. 

Varianta 2 

Jednou z veličin, ke kterým vláda v souladu s ustanovením § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. 

při stanovování výše vyměřovacího základu přihlíží, je dosavadní vývoj průměrné mzdy, 

založený na údajích zveřejňovaných Českého statistického úřadu. Z tohoto důvodu poslední 

z hodnocených variant navrhuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem meziročně 

navýšit adekvátně vývoji průměrné mzdy. Jelikož si předkladatel uvědomuje pouze omezené 

možností státního rozpočtu, nevycházel při tvorbě této varianty z aktuálních údajů státní 

statistické služby5, nýbrž navrhuje meziroční navýšení vyměřovacího základu o 4,7 % z velké 

                                            

4 Kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa, ukazatel Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně, položka Pojistné 

zdravotního pojištění – platba státu uvádí pro rok 2020 částku 76 849 608 000 Kč. 

5 Dle údajů Českého statistického úřadu vzrostly průměrné hrubé nominální mzdy o 7,2 % v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019, resp. 

o 7,5 % v roce 2018. 
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míry zohledňující očekávanou úroveň růstu průměrné hrubé nominální měsíční mzdy v roce 

2020 podle Makroekonomické predikce České republiky, kterou v lednu 2020 publikovalo 

Ministerstvo financí. 

Za uvedených okolností byla stanovena navrhovaná výše vyměřovacího základu ve výši 

8 274 Kč. 13,5 % z této částky odpovídající výši platby za jednoho státního pojištěnce činí 

1 117 Kč na kalendářní měsíc. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  

Předkladatel při hodnocení variant řešení pro rok 2021 vycházel z míry jejich schopnosti naplnit 

cílový stav, kterého by mělo být dosaženo navrhovanou právní úpravou – tedy navýšení 

výdajové stránky systému veřejného zdravotního pojištění za účelem uspokojení zákonného 

nároku pojištěnců na poskytnutí hrazených zdravotních služeb včetně pokrytí systémových 

priorit v oblasti zdravotnictví, aniž by přitom přesáhla celkovou výši výběru pojistného za 

všechny skupiny pojištěnců. 

Z výše uvedeného vyplývá, že potenciál zkoumaných variant dosáhnout cílového stavu roste 

v přímé úměře s množstvím prostředků, které v jejich důsledku mohou být uvolněny ze státního 

rozpočtu do systému veřejného zdravotního pojištění (viz Tab. 1).  
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Tab. 1: Předpokládané dopady jednotlivých variant v roce 2021 

  m. j. Varianta 0 Varianta 1 Varianta 2 

Vyměřovací základ Kč 7 903 8 074 8 274 

Měsíční platba na státního pojištěnce Kč 1 067 1 090 1 117 

Celkem za státní pojištěnce za rok mld. Kč 75,4 77,0 78,9 

Meziroční nárůst celkových nákladů  mld. Kč 0,0 1,6 3,5 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Jednotlivé varianty byly porovnány prostřednictvím multikriteriálního hodnocení, přičemž 

v každém posuzovaném kritériu bylo variantě přiřazeno bodové hodnocení ve škále 1–3 

odpovídají pořadí varianty v rámci posuzovaného kritéria (1 bod nejhorší variantě až 3 body 

variantě nejlepší). Hodnocená kritéria odpovídají okolnostem přímo stanovených § 3c odst. 2 

zákona č. 592/1992 Sb., ke kterým vláda přihlíží v případě změny částky vyměřovacího základu 

prostřednictvím jejího nařízení:  

 soulad s vývojem průměrné mzdy zveřejňované Českým statistickým úřadem (kritérium 1), 

 soulad s možnostmi státního rozpočtu (kritérium 2) a  

 zabezpečení příznivého vývoje finanční bilance veřejného zdravotního pojištění (kritérium 3). 

Tab. 2: Bodové hodnocení jednotlivých variant 

  Varianta 0 Varianta 1 Varianta 2 

Kritérium 1 1 2 3 

Kritérium 2 3 2 1 

Kritérium 3 1 2 3 

Celkem 5 6 7 

Varianta 0 

V případě zachování současného stavu (výše vyměřovacího základu na úrovni roku 2020) lze 

i v roce 2021 očekávat opětovné nedočerpání prostředků určených příslušnou kapitolou 

státního rozpočtu na platbu pojistného za skupinu státních pojištěnců. Z hlediska výše 

nastíněných kritérií je patrné, že nulová varianta žádným způsobem nereflektuje dosavadní ani 

budoucí vývoj průměrné mzdy, jejíž růst přes jisté zpomalování z hodnoty 7,5 % v roce 2018 

bude dle predikcí i v roce 2021 přesahovat úroveň 5 %. Stagnace výše platby za státního 

pojištěnce za současného úsilí o vyrovnaná hospodaření zdravotních pojišťoven by 

s přihlédnutím k očekávanému vývoji příjmů z pojistného na veřejné zdravotní pojištění od 

ostatních skupin obyvatelstva též znamenala možnost pouze 1,8% meziroční navýšení 

celkových výdajů systému. Jediný přínos této varianty tak spočívá v její velkorysosti ke 

státnímu rozpočtu, jelikož náklady této varianty budou patrně o již zmiňovaných přibližně 

1,6 mld. Kč nižší, nežli bude plánováno státním rozpočtem na rok 2021. 

Varianta 1 

Varianta 1 je z pohledu hodnocení variantou vesměs průměrnou, a tudíž ve všech zvažovaných 

kritériích předkladatelem ohodnocena dvěma body. Vzhledem k alespoň 2,0% růstu 
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vyměřovacího základu alespoň částečně zohledňuje vývoj průměrné mzdy. Tento nárůst by za 

současného udržení vyrovnaného hospodaření zdravotních pojišťoven dovolil meziroční nárůst 

celkových výdajů systému mírně přesahující 2,2 %. Návrh přitom nezakládá nutnost jakékoli 

úpravy státního rozpočtu, poněvadž prostředky jím určené na platbu pojistného za státní 

pojištěnce pro rok 2021 jsou v potřebné výši odpovídající roku 2020 již v současné době 

součástí střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022 zpracovaného zároveň s návrhem státního 

rozpočtu na rok 2020. Navrhované řešení je tedy zcela v souladu s možnostmi státního 

rozpočtu. 

Varianta 2 

Řešení v co největší míře reflektující vývoj průměrné mzdy je z logiky věci v tomto kritériu 

hodnoceno maximem bodů. Navrhovaný 4,7% nárůst odpovídající očekávané úrovni růstu 

průměrné mzdy v roce 2020 by umožnil až přibližně 2,8% nárůst celkových výdajů systému, 

aniž by zdravotních pojišťoven dosáhly záporného výsledku hospodaření. Jelikož svým 

navázáním na očekávaný nižší růst mezd v roce 2020 a nikoli na nedávné rekordní hodnoty 

zveřejněné Českým statistickým úřadem lze i tuto variantu považovat za řešení do jisté míry 

kompromisní, předkladatel pokládá variantu 2 za uskutečnitelnou i z hlediska nároků na výdaje 

ze státního rozpočtu (meziroční nárůst celkové platby za státní pojištěnce by v roce 2021 činil 

3,5 mld. Kč – oproti částce stanovené státním rozpočtem na rok 2020 by se tak jednalo o nárůst 

cca 2,0 mld. Kč). 

Z hodnocení jednotlivých variant vyplývá, že pro naplnění cílového stavu popsaného v části 

1.5 této závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace je nejvhodnější realizace varianty 2. 

Na základě zvolené varianty se předpokládá meziroční navýšení celkového odvodu za státní 

pojištěnce o 3,5 mld. Kč (přesná částka závisí na faktorech, které se mohou měnit). Státní 

rozpočet tak bude v roce 2021 zatížen celkovou výší odvodu za státní pojištěnce v odhadované 

výši 78,9 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že v současnosti je i přes vyhlídky určitého zpomalení 

stále předpokládán pozitivní vývoj ekonomiky, bude možné k pokrytí navrženého řešení využít 

prostředky z navýšeného výběru daní, k čemuž přispějí i přijaté reformní zákony v této oblasti. 

Tento trend je ostatně patrný již od roku 2014 – např. v roce 2018 dosáhly daňové příjmy 

veřejných rozpočtů (vč. pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění) meziročního růstu o 83,2 mld. Kč (neboli 7,2 %). Návrh bude mít dopad do příjmů 

ostatních veřejných rozpočtů, tj. do příjmové části systému veřejného zdravotního pojištění ve 

stejné výši a zprostředkovaně do možného zvýšení úhrad poskytovatelům zdravotních služeb.  

Prostřednictvím posílení příjmové stránky systému veřejného zdravotního pojištění dojde 

k personální stabilizaci poskytovatelů zdravotních služeb a tím odvozeně i ke zkvalitnění 

dostupnosti zdravotních služeb pro všechny občany v České republice. 

Předpokládá se pozitivní vliv na malé a střední poskytovatele zdravotních služeb, u kterých se 

navýšení výdajů systému veřejného zdravotního pojištění promítne ve výši úhrad za 

poskytování zdravotních služeb. K tomu dojde prostřednictvím úhradových mechanismů 

obsažených v úhradové vyhlášce a odvozeně ve smlouvách o poskytování a úhradě hrazených 

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

se nijak nedotknou ochrany osobních údajů dotčených subjektů ani nemají vliv na výkon státní 

statistické služby. 

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. 

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

služeb a bezpečnostních sborů. 

Návrh má neutrální dopad na rovnost žen a mužů. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Vzhledem k tomu, že pro roky 2019 a 2020 je vyměřovací základ stanoven přímo zákonem 

č. 592/1992 Sb., nabytí účinnosti navrhovaného nařízení vlády bylo stanoveno na 1. ledna 2021. 

Počínaje tímto datem provede Ministerstvo financí příslušné navýšení pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění za osoby, za které je plátcem pojistného stát, které odvádí ve prospěch 

zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění podle § 20 zákona č. 592/1992 Sb. 

Jelikož dojde k pouhé změně výše již probíhajících plateb státu za státní pojištěnce a nikoli 

k procesním úpravám (platba bude realizována shodným způsobem jako v současnosti, tedy 

platbou Ministerstva financí), lze náklady implementace považovat za nulové. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace provede Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem 

financí na základě výsledků vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2021. 

Sledováno bude zejména naplnění cílů návrhu, tedy zajištění dostupnosti kvalitních 

a moderních zdravotních služeb společně s nenavyšováním rozdílů mezi státními pojištěnci 

a ostatními skupinami pojištěnců. Výsledky tohoto přezkoumání se následně mohou projevit 

v úpravách vstupních parametrů systému veřejného zdravotního pojištění, mezi které lze mj. 

počítat i další změnu vyměřovacího základu pro pojistné státních pojištěnců. 

7.  Konzultace a zdroje dat 

Návrh vychází především 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 

na veřejné zdravotní pojištění (dostupné např. na http://www.mzcr.cz/obsah/prerozdelovani-

pojistneho-na-verejne-zdravotni-pojisteni_3211_1.html) či jsou součástí návrhů zdravotně 

pojistných plánů na rok 2020 (resp. střednědobých výhledů na roky 2021 a 2022) zdravotních 

pojišťoven. Odhad dopadů návrhu je mj. založen na očekávaném vývoji mezd dle 
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Makroekonomické predikce České republiky publikované Ministerstvem financí. Kromě 

zmíněného jsou použity údaje týkající se vývoje zaměstnanosti a počtu státních pojištěnců 

(Český statistický úřad, 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. Ondřej Čady, Ministerstvo zdravotnictví, tel. 224 972 845, e-mail: ondrej.cady@mzcr.cz 

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