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Zdravotně pojistné plány členských 
zdravotních pojišťoven SZP ČR

• Členské zdravotní pojišťovny VoZP, ČPZP, OZP, ZPŠ, 
ZPMV a RBP = k 1.1.2020 celkem 4,6 mil. pojištěnců

• Disponibilní příjmy z přerozdělení  134,3 mld. Kč

• Celkové plánované náklady na zdravotní péči 140 
mld. Kč z toho 139 mld. ze ZFZP

• Plánovaná bilance ZFZP  - 4,7 mld. Kč

• Nárůst úhrad za ZZP proti očekávané skutečnosti 
2019        14 mld. Kč  tj.  o 11,1 %. (celkově všechny 
ZP o 34 mld. Kč)



Nouzový stav 
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Následky vysoce nepravděpodobných událostí – N.N. Taleb 2007



Co se stalo

• Nakazilo se asi o dost více než evidovaných 10 000 lidí

• Zemřelo z různých příčin dosud 330 osob s tímto 
onemocněním

• Krizová opatření a informační kampaň významně ovlivnila 
ekonomiku a chování lidí

• Příjmy veřejného zdravotního pojištění se za 1-5 snížily z 
plánovaného výběru 110.8mld. Kč na 104,8 mld. Kč celkový 
výpadek plánovaných příjmů z pojistného se očekává v roce 
2020 ve výši až 40 mld. Kč

• Poklesl objem poskytované zdravotní péče o desítky procent

• Stát zvýšil v roce 2020 platbu o 21 Mld. Kč v roce 2020 a o 
dalších 30 mld. Kč v roce 2021



Co se změnilo

• Od globální ekonomiky ke globální panice – reakce 
státu je ovlivněna reakcemi okolí

• Distanční procesy výrazně posilují

• Ekonomiku čeká postupně narůstající, výrazná recese 
– její dopad bude diferencovaný a posílí pozici 
zdravotnictví

• Vliv recese se ve financování zdravotnictví 
významněji promítne zřejmě až v roce 2021 nebo 
2022 (rozhodne kompenzační vyhláška)



Ukazatel m. j. Celkem Celkem Index

2020 2019

Náklady na zdravotní služby celkem čerpané z oddílu A (tabulka č. 2, oddíl A III., ř. 1) ZFZP tis. Kč 81 169 625 74 816 979 1,085

na ambulantní péči celkem tis. Kč 21 287 100 19 700 954 1,081

v tom: na zdravotní péči v oboru zubní lékařství (odbornosti 014–015) tis. Kč 3 007 190 3 229 112 0,931

na zdravotní péči v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost (odbornosti 001–002) tis. Kč 4 431 255 4 191 288 1,057

na zdravotní péči v oboru gynekologie a porodnictví (odbornosti 603–604) tis. Kč 1 191 910 1 016 048 1,173

na léčebně rehabilitační péči (odbornost 902) tis. Kč 827 829 787 598 1,051

na diagnostickou péči (odbornosti 222, 801–802, 806–809, 812–819 a 823) tis. Kč 3 028 745 2 764 479 1,096

na domácí péči (odbornosti 911, 914, 916, 921 a 925–926) tis. Kč 698 366 506 013 1,38

na specializovanou ambulantní péči (odbornosti neuvedené v ř. 1.1–1.6 a neuvedené v řádku 2) tis. Kč 7 309 577 6 626 977 1,103

na zdravotní péči poskytovatelů zdravotních služeb poskytnutou osobám umístěným u nich z jiných než zdravotních důvodů tis. Kč 17 792 17 476 1,018

na zdravotní péči poskytnutou v zařízeních sociálních služeb (§ 22 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb.) (všechny nasml. odb. kromě 913)1)tis. Kč 144 266 0,541

na lůžkovou zdravotní péči celkem tis. Kč 45 315 134 41 275 007 1,098

v tom: samostatní poskytovatelé lůžkové, ambulantní a jednodenní péče (nemocnice) tis. Kč 41 330 228 37 569 726 1,1

v tom: ambulantní péče (doklady 01, 01s, 03, 03s, 06 bez vazby na hospitalizační doklad 02 "Metodiky pro pořizování 

a předávání dokladů") tis. Kč 11 702 562 10 464 936 1,118

akutní lůžková péče (doklady 02, 02s, 03, 03s a 06 s vazbou na doklad 02 "Metodiky pro pořizování a předávání dokladů") tis. Kč 23 010 457 21 269 153 1,082

následná lůžková péče (OD 00005, příp. 00024) tis. Kč 1 423 977 1 342 928 1,06

ostatní (LSPP, přeprava atd., tj. zbývající služby neuvedené v ř. 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3) tis. Kč 189 761 147 870 1,283

léčivé přípravky hrazené pouze poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím péči na specializovaných pracovištích tis. Kč 5 003 471 4 344 839 1,152

samostatní poskytovatelé lůžkové následné péče OD 00021, OD 00022, OD 00023, OD 00025, OD 00026, OD 00027, OD 00028 tis. Kč 2 530 027 2 377 620 1,064

samostatní poskytovatelé zdravotních služeb vykazující kód ošetřovacího dne 00024 (léčebny dlouhodobě nemocných) tis. Kč 1 054 504 969 357 1,088

samostatní poskytovatelé zdravotních služeb vykazující kód ošetřovacího dne 00005 (ošetřovatelská lůžka) tis. Kč 326 364 296 607 1,1

lůžka ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu (OD 00030) tis. Kč 74 011 61 697 1,2

na lázeňskou léčebně rehabilitační péči tis. Kč 695 942 643 920 1,081

v tom: komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče tis. Kč 685 730 633 638 1,082

příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče tis. Kč 10 212 10 282 0,993

na služby v ozdravovnách tis. Kč 9 680 8 039 1,204

na přepravu (zahrnuje zdravotnickou dopravní službu vč. individuální přepravy, nezahrnuje se přeprava z ř. 2) tis. Kč 447 602 425 213 1,053

na zdravotnickou záchrannou službu (odbornost 709, PZS nevykazující žádný kód ošetřovacího dne) tis. Kč 788 468 753 277 1,047

na léky vydané na recepty celkem: tis. Kč 9 916 652 9 453 817 1,049

v tom: předepsané u poskytovatelů ambulantní péče (samostatní ambulantní PZS) tis. Kč 6 723 800 6 404 147 1,05

předepsané u poskytovatelů lůžkové péče tis. Kč 3 192 852 3 049 670 1,047

na zdravotnické prostředky vydané na poukazy celkem tis. Kč 2 146 859 2 033 288 1,056

na léčení v zahraničí podle §1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech2) tis. Kč 188 754 159 445 1,184

finanční prostředky (vratky) podle § 16b zák. č. 48/1997 Sb. tis. Kč 18 899 22 077 0,856

náklady na očkovací látky podle zákona č. 48/1997 Sb. tis. Kč 346 239 331 070 1,046

ostatní náklady na zdravotní služby (které nelze zařadit do předchozích bodů – uvést, co zahrnují) tis. Kč 8 296 10 872 0,763

Náklady na zlepšení zdravotních služeb čerpané z jiných fondů3) tis. Kč 288 814 224 757 1,285

Náklady na zdravotní služby celkem (součet ř. I. + ř. II.) tis. Kč 81 458 439 75 041 736 1,086

Struktura nákladů na zdravotní služby podle jednotlivých segmentů 1. čtvrtletí 2019-2020



Co se skutečně stane v roce 2020

• Budeme mít v roce 2020 méně peněz než jsme 
plánovali

• Budeme mít méně zdravotní péče než jsme plánovali

• Zaplatíme všichni výrazně více než jsme plánovali

• Zdravotnictví získá za méně výkonů více peněz než 
před krizí 

Vítězem coronavirové krize se stávají 
poskytovatelé zdravotní péče

Poraženými jsou její plátci



Cenová jednání 2021 a 
střednědobý výhled

Základní tendence

• Trvalý a rychlý nárůst podílu nákladů lůžkové    péče 
na celkovém rozpočtu

• Rychlý nárůst nákladů specializovaných center 
(zejména LP)

• Chybějící vize vývoje PZS lůžkové péče v ČR a smluvní 
sítě ZP 

• Nesystémový přístup k externím zdrojům pro 
investice

• Vliv „kompenzační vyhlášky“ na ceny 2021



Cenová jednání 2021 a 
střednědobý výhled

Finanční pohled

• Rok 2020 zásadně změní bilanci financování (deficit 
plánovaný 9-10 mld.Kč nový deficit 20 až 40 mld. Kč)

• Nejistý příspěvek státu od roku 2022 Jistý příspěvek 
státu 2020 +  21 mld. a 2021 + 30 mld. Kč

• Politická udržitelnost tempa růstu nákladů (12-14% 
2020, 2- 5 % 2021?) 

• Mandatorní nové náklady – stárnutí populace,nové
LP,nové kapacity,koncepční transformace (primární 
péče, psychiatrie..), rozsah zdr.poj., úpravy v seznamu 
ZV!!!!! Kompenzace???



Cenová jednání 2021 a 
střednědobý výhled

Finanční pohled
• Státní příspěvek je důležitý, ale jeho podíl po odeznění krize 

nepochybně neporoste a může jen zmírnit trendy

• Výběr pojistného po velkém propadu je nejistý

• Naprosto klíčové bude rozhodnutí o tempu růstu výdajů –
stabilizace financování – do roku 2023 (2-3%), kladná nula do 
roku 2023 (3-4%), neodvratná insolvence a finanční krize cca 
do roku 2023 (4-6%)

• Časový posun, příspěvek státu a aktiva ZP krátkodobě propad 
zmírní, Co po volbách????

• Politická udržitelnost tempa růstu nákladů 
(2%,4%,6%,15%???) 



Jak udržet tempo růstu výdajů na 
centrovou léčbu z hlediska SZP ČR

(údaje za všechny ZP v ČR)

v tisících Kč/rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020

náklady celkem 241 975 000 251 711 000 267 250 000 285 302 000 312 280 000 346 400 000 1,43

náklady LZZ 127 454 000 132 958 000 142 610 000 155 361 000 171 342 000 191 244 000 1,50

specializovaná centra LP-LZZ 11 836 000 14 188 000 15 322 000 16 392 000 18 154 000 21 221 000 1,79

Specializovaná centra LP -AZZ 945 000 1 088 000 1 333 000 1 580 000 2 079 000 2 611 000 2,76

§16 1 194 000 1 240 000 1 443 000 1,21

celkem "centra" 12 781 000 15 276 000 16 655 000 19 166 000 21 473 000 25 275 000 1,98

změna podílu na celkových nákladech

1,04 1,06 1,07 1,09 1,11 0,5267 0,5521

1,04 1,07 1,09 1,10 1,12 0,0489 0,0613

1,20 1,08 1,07 1,11 1,17 0,0039 0,0075

1,15 1,23 1,19 1,32 1,26 0,0000 0,0042

 

2020/2015



Co dál, 
co bychom rádi

• Postupná změna struktury kapacit PZS

• Zaručená síť kvalitních prvních kontaktů 
pacienta se zdravotnictvím a návazné procesy 

• Platba za efektivitu a výsledky podle tržních 
cen

• Přesnější vymezení nároku z veřejného 
zdravotního pojištění (co není bezplatné, není 
bezplatné)

• Sociálně zdravotní pomezí 





Původně plánované navýšení úhrad 
2019/2020

• Celkový nárůst úhrad v roce 2020 jen za ZZP 14 mld. 
Kč

• Základní navýšení garantuje vyhláška o stanovení 
hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a 
regulačních opatření pro rok 2020 (úhradová 
vyhláška)  a to za členské ZZP o 10,908 mld. Kč.

• Další navýšení plánují ZZP nad rámec úhradové 
vyhlášky v celkové výši 2,946 mld. Kč

• Doplňkové úhrady z jiných fondů vzrostou o 125 mil. 
Kč



Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do 
výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

• Zajištění dostupné zdravotní péče pro pacienty

• Obnovení elektivní péče u poskytovatelů péče

• Kompenzace propadů produkce z důvodu epidemie 
onemocnění COVID-19

• Kompenzace zvýšených nákladů poskytovatelů způsobených 
epidemií

• Respektování finančních možností zdravotních pojišťoven

• Při stanovení výše kompenzací stanovit jednotná pravidla pro 
podobné segmenty ???

• Návaznost na stávající úhradové mechanismy a úhradovou 
vyhlášku 2020



Kompenzační vyhláška

Náklady na péči dle ÚV 2020 340 mld. Kč
Náklady na péči dle ZPP 2020 346 mld. Kč
Celkové výdaje zdravotních pojišťoven 2020 dle ZPP (včetně 
provozních)

358,4 mld. Kč

Kompenzační vyhláška – kompenzace nákladů COVID 5 mld. Kč
Kompenzační vyhláška – úhrada nadprodukce 3 mld. Kč
Celkové náklady v systému 2020 včetně kompenzační vyhlášky 366,4 mld. Kč

Nárůst nákladů oproti výdajům dle zdravotně pojistných plánů pojišťoven pro rok 

2020 činí až cca 8 miliard Kč.  

Náklady celého systému zdravotnictví budou v roce 2020 činit 366,4 mld. Kč, 

přičemž náklady na zdravotní péči dosáhnou na 354 mld. Kč (346 mld. Kč dle ZPP 

+ 5 mld. Kč + 3 mld. Kč).

Deficit systému:

cca 42 mld. Kč  Zde je vhodné doplnit, že tento odhad je spíše konzervativní.

Pro rok 2020 se tudíž očekává vyčerpání zůstatků na základních fondech a 

negativní saldo hospodaření pojišťoven významně přesahující 40 mld. Kč.

Z toho Zůstatky na základním fondu, který je určen pro úhradu péče, činí 35,2 mld. 

Kč, což od začátku března znamená pokles o 5,1 mld. Kč.

Navrhovaná vyhláška bude mít pozitivní dopady na podnikatelské prostředí, pokud 

jde o poskytovatele zdravotních služeb. 



Stanovisko SZP ČR ke kompenzační vyhlášce

• Konzultace v průběhu přípravy vyhlášky byly 
neúčinné, protože zásadní výhrady ZP nebyly s 
ohledem na zadání zohledněny

• Pro kvantifikaci dopadů mimořádných opatření chybí 
dostatečná data (byla pouze část dat za březen a 
duben)

• Plátci pojistného budou plošně kompenzovat PZS i 
náklady, které PZS vůbec nevznikly včetně zisku 
(ZUM,ZULP a další)

• Realizace vyhlášky bude mimořádně komplikovaná a 
finanční dopady se promítnou většinově až do roku 
2021







Zhodnocení střednědobého výhledu

• Tempo růstu nákladů v systému veřejného 
zdravotního pojištění není bez strukturálních 
změn udržitelné

• Tempo růstu nákladů na tzv. centrovou léčbu 
(zejména LP) není rovněž bez změny struktury 
celkových nákladů udržitelné



Jak udržet tempo růstu výdajů na centrovou
léčbu z hlediska SZP ČR

Co systémově nic neřeší

• Tlak na minimalizaci výše disponibilních  fondů pro 
úhradu zdravotní péče

• Určování cen úhradovou vyhláškou tak, aby finančně 
přežily i ti nejméně konkurenceschopní PZS

• Diskuse o počtu zdravotních pojišťoven

• Operativní, nepredikovatelné změny státního 
příspěvku

• Izolované dotační projekty



Jak udržet tempo růstu výdajů na centrovou
léčbu z hlediska SZP ČR

Co potřebujeme

• Dosažení minimální politické shody, že změna je 
nutná (zásadní nutná, ale ne postačující podmínka) a 
na základních parametrech této změny (klíčový prvek 
je dosažení shody, že řešení je třeba hledat ve změně 
struktury čerpání péče, její efektivity a v síti jejího 
poskytování) 

• Finanční tlak na restrukturalizaci sítě a kapacit 
smluvních poskytovatelů zdravotnických služeb

• Změnu cenové a úhradové politiky zejména v 
segmentu lůžkové a ambulantní specializované péče 



Doporučené změny v systému veřejného 
zdravotního pojištění

Doporučených změn zaznívalo od nezávislých expertů i plátců

v minulosti celá řada. Nakonec vždy převážila snaha vyhnout
se nepopulárním krokům.

Základní potřebná změna je tedy dostatečně široká
shoda, že je změna nutná, že se dotkne všech
hlavních hráčů a na základních principech této

změny.

T.j. , že musíme zvýšit efektivitu a strukturu zdravotní péče.

Žádná změna systému, která se vyhne pacientům a
poskytovatelům služeb nemá pro dlouhodobou
udržitelnost dostatečný potenciál.



Děkuji za pozornost

Informace o úhradách na rok 2020 – SZP ČR

www.szpcr.cz


