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Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na 
zdravotní péči od roku 2000 



Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na 
zdravotní péči od roku 2000 



Zdroje systému veřejného zdravotního 
pojištění v roce 2016 

Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (20152016)   + 7,4 mld. Kč 

Platba státu za státní pojištěnce (20152016)                  + 1,8 mld. Kč 
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Příjmy a náklady v roce 2015 a výhled na rok 2016  

Rok 2015 

• Celkové příjmy v roce 2015 se odhadují na 251 mld. Kč, což je o 
3,6 mld. Kč více než je v ZPP 

• Celkové výdaje v roce 2015 se odhadují na 241 mld. Kč, což je o 
2,2 mld. Kč víc než je v ZPP 

• Dopad: doplnění 1 mld. do rezervního fondu VZP + zlepšení 
salda roku 2015 o 400 mil. Kč => vyrovnané hospodaření v roce 
2015 

 



Příjmy a náklady v roce 2015 a výhled na rok 2016  

Segment Překročení 
Celkem 100,81 % 
Gynekologie 101,95 % 
Ambulantní specialisté 101,65 % 
Ošetřovatelská péče (913) 101,76 % 
Následná péče v nemocnicích 107,34 % 
Centrové léky 101,82 % 
Hospice 103,66 % 
Záchranka 104,68 % 
Léky na recept 101,63 % 

• Zvýšené náklady zdravotních pojišťoven oproti ZPP 



Příjmy a náklady v roce 2015 a výhled na rok 2016 

Rok 2016 

• Celkové příjmy v roce 2016 se odhadují na 258 mld. Kč 

• Celkové výdaje v roce 2016 se odhadují na 250,5 mld. Kč 

• Předpokládaný nárůst výběru pojistného o 9,2 mld. Kč (3,7 % 
růst oproti roku 2015) - z toho 1,8 mld. Kč činí navýšení platby 
za státní pojištěnce. 
 

 

 

 

 

 

 

cca 9,2 mld. 

1 mld. léky na recept 

2,2 mld. Ambulantní péče 

0,9 mld. Specializovaná centra 

4,4 mld. Lůžková péče 

0,7 mld. ostatní 

0,8 mld. Amb. specialisté 

0,4 mld. Praktici 

0,3 mld. Stomatologové 

0,7 mld. ostatní 

3,2 mld. Akutní + Ambul. 

0,7 mld. Následná péče 

0,5 mld. nové přístrojové 
kapacity 



Hlavní principy úhradové vyhlášky na rok 2016 

Navýšení prostředků na platy zdravotníků 

• U poskytovatelů lůžkové péče navýšení paušální úhrady o 3 %, což 
umožňuje 5% růst tarifních platů 

• Navýšení hodnoty indexu nositelů v Seznamu výkonů o 10 % 
 

V roce 2016 předpokládáme vyrovnanou bilanci systému 

 Predikce vývoje systému v roce 
2016 Celkem 
Příjmy po přerozdělení 2016 258 283 mil. Kč 
Disponibilní zdroje 2016 250 840 mil. Kč 
Náklady 2016 250 516 mil. Kč 
SALDO (disponibilní zdroje 2016 - 
náklady 2016) 325 mil. Kč 
Zůstatek ZFZP 31.12.2015 6 712 mil. Kč 
Zůstatek ZFZP 31.12.2016 7 037 mil. Kč 



Dohodovací řízení - dohoda 

• Úhradová vyhláška pro rok 2016 bude zohledňovat závěry 
dohodovacích řízení s přihlédnutím k veřejnému zájmu. 

 

• Dohody bylo dosaženo v následujících segmentech: 

• Laboratorní komplement, 

• Ambulantní gynekologové, 

• Zdravotnická dopravní služba, 

• Zdravotnická záchranná služba. 

 

• Parciální dohody bylo dosaženo v následujících segmentech: 

• Hemodialyzační péče, 

• Praktičtí lékaři pro děti a dorost. 



Změny v úhradové vyhlášce 2016 

Akutní lůžková péče 
 

• Úhrada formou případového paušálu 

• Paušál podmíněný produkcí měřenou DRG – paušál poměrně 
snížen při nedosažení produkce 99 %. 

• Paušál 103 % roku 2015, KPP zrušeny 

• Poskytovateli bude ze 75 % hrazena produkce v pásmu od 107 % do 
115 % casemixu roku 2015 a tato produkce bude poměrně snížena, 
pokud poskytovatel nedosáhne požadovaného navýšení počtu 
globálních unikátních pojištěnců. 

• Zavedení sankce za  výrazný nárůst překladů 

• Do regulací za vyžádanou péči se nezahrnují výkony screeningu. 

 

 

 



Změny v úhradové vyhlášce 2016 

 

• Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu 

• Porody, HIV a novorozenci. 
 

• Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady 

• Zahrnuty další balíčky – transplantace, TEP, katarakty. 
 

 

• Ochranná léčba na psychiatrii vyjmuta z regulací na ZUM, 
ZULP, léčivé přípravky a vyžádanou péči. 

 



Změny v úhradové vyhlášce 2016 

Následná péče 

• 3 % růst paušální sazby za den hospitalizace oproti roku 2015 

• Paušální sazba v roce 2016 musí být vyšší než  stanovené minimum 
 

Hospic  

• vzrůst hodnoty bodu z 0,95 Kč na 1,02 Kč. 
 

Praktičtí lékaři pro dospělé 

• Kapitační sazby a podmínky stejné jako v roce 2015 

• Zvýšená kapitační sazba o 0,50 Kč v případě, že poskytovatel 
provedl v hodnoceném období preventivní prohlídku alespoň u 
20  % svých registrovaných pojištěnců ve věku od 40 do 80 let 

• Bonifikace za poskytování zdravotních služeb v rámci lékařské 
pohotovostní služby 



Změny v úhradové vyhlášce 2016 

Lázně 
• Stejná úhrada jako v roce 2015. 

• Pro hrazené služby poskytované v ozdravovnách se zvýší úhrada 
na 807 Kč. 
 

Stomatologové 
• Navýšena úhrada výkonů extrakce, anestezie, plomby, komplexní 

vyšetření a cílené vyšetření 

• Zvýšena úhrada pro akutní ošetření v rámci pohotovostní služby. 

• Růst segmentu o 3 % oproti roku 2015 
 

Ambulantní specialisté, fyzioterapeuti, zdravotní sestry 
• Zastropována úhrada na unikátního pojištěnce navýšena o 3 % 

oproti roku 2014 (resp. 2015 u zdravotních sester). 



Shrnutí 

• Úhradová vyhláška na rok 2016 je prorůstová a zajišťuje ve 
všech segmentech dostatečný nárůst úhrad na pokrytí zvýšení 
osobních nákladů 

• Celkové příjmy v roce 2016 se odhadují na 258 mld. Kč, celkové 
výdaje na zdravotní služby v roce 2016 se odhadují na 
250,5 mld. Kč, zbylých 7,5 mld. tvoří příděly do fondů a vratku 
návratné finanční výpomoci VZP 

• Z hlediska dopadů na systém veřejného zdravotního pojištění 
je úhradová vyhláška rozpočtově neutrální, u všech 
zdravotních pojišťoven se saldo roku 2016 pohybuje v rozmezí 
0,5 % příjmů pojišťovny 

• Ministerstvo zdravotnictví oceňuje připomínky během 
připomínkového řízení, mnohé z nich byly akceptovány a 
zapracovány do úhradové vyhlášky 



Děkuji za pozornost! 


