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Základní informace

• 1+6 zdravotních pojišťoven

• svobodná volba poskytovatele a pojišťovny

• veřejné pojištění (13,5 %), „státní pojištěnci“

• kompenzace rizika (věk, vysoké náklady, FNS)

• rozsah hrazené péče „určen“ zákonem

• individuální smlouvy pojišťoven s poskytovateli

• poplatek jen za pohotovost, doplatky na léky a 
PZT

• 8,1 % HDP

• soukromé výdaje domácností 13,4% 



Výdaje na zdravotnictví 2018

8,1 % HDP

mil. Kč %

veřejné zdroje 361 852 84,0

zdravotní pojištění 283 913 65,9

pojistné 215 513 50,0

platba státu 68 400 15,9

rozpočet státu 69 503 16,1

rozpočty krajů a obcí 8 436 1,9

soukromé výdaje 69 070 16,0

domácnosti 57 756 13,4

ostatní 11 305 2,6

celkem 430 922 100,0

Výsledky zdravotnických účtů ČR, ČSÚ 2020



Výdaje na zdravotnictví (% HDP)

OECD 2019



Lékaři (na 1000 obyvatel)

OECD 2019



Sestry (na 1000 obyvatel)

OECD 2019



Návštěvy u lékaře (za 1 rok)

OECD 2019



Nemocniční lůžka (na 1000)

OECD 2019



Hospitalizace (na 100 000)

OECD 2019



Co ovlivňuje zdravotnictví

Obecné vlivy

• stárnutí populace

• změna struktury nemocí

• vývoj medicíny a technologií

• (nedostatek personálu)

Naše specifika

• unikátní státněpojišťovenskocechovní model zdravotnictví

• finanční bilance systému závisí na politických rozhodnutích

• strukturální a organizační rigidita

• neprovázanost se sociální oblastí

• rozhodnutí ÚS o návrhu na zrušení souboru právních předpisů 
upravujících organizaci a financování zdravotnictví (31.12.2018)



Disponibilní zdroje a náklady 
ZFZP 2003-2020 (zdroj SZP)



Očekávaný vývoj zdrojů a 
nákladů ZFZP (zdroj SZP)
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Současný stav

• nedokončený přechod ze státního systému do 
samosprávného pluralitního veřejného zdravotního 
pojištění

• dlouhodobě neudržitelné financování

• absence vymezení zákonného nároku

• struktura a organizace péče se nedostatečně 
adaptuje na potřeby občanů a možnosti medicíny

• nezapojení občanů

• neprovázanost se sociálním systémem

• dopady pandemie

Pokud nic nezměníme, čekají nás nejpozději v 

roce 2023 vážné problémy, v roce 2030 dojdou 

peníze.



Co by se mělo udělat?

Dokončit přechod ze státního systému do 
samosprávného pluralitního veřejného zdravotního 
pojištění a dát mu smysluplný obsah.

Co to obnáší?

• vymezení rolí a odpovědností

• nastavení procesu určení rozsahu nárokové péče

• korekci způsobu financování v.z.p.

• nalezení způsobu jak adaptovat strukturu a 
organizaci poskytování zdravotních služeb na vývoj

• zapojení občanů



Vymezení rolí a odpovědností

Zákonodárce

• stanovení nároku pojištěnce

• stanovení základní sazby pojistného

Státní exekutiva

• zrušení ad hoc ingerence politiků do zdravotnictví

• kontrola dostupnosti nárokové péče a dozor nad finančním 
zdravím institucí

• podpora vzdělávání zdravotníků

• hygienická služba a řešení krizových situací

• návrhy právních předpisů

Zdravotní pojišťovny

• výběr pojistného (vč. nominální složky) a zajištění dostupnosti 
nárokové péče

• nabídka služeb nad rámec nároku



Nároková péče

• základní definice nároku

• vymezení procesu vzniku katalogu hrazených 
služeb a jeho institucionálního zajištění

• pravidla pro hrazení péče nad/mimo rámec 
nároku



Změny ve financování v.z.p.

• rozdělení pojistného na základní a nominální 
složku

• změna hrazení pojistného za neaktivní osoby 
(ukotvení jeho výše v realitě)

• sloučení pojištění věcných a peněžitých 
dávek v nemoci pod střechou v.z.p.

• vytvoření prostoru pro legální vstup 
soukromých prostředků

• pravidla pro krizové intervence státu



Struktura a organizace péče

• nastavení pravidel procesu dlouhodobého plánování 
základní struktury kapacit (ZP, stát, kraje, obce)

• zrušení úhradové vyhlášky (víceletá perspektiva)

• diferenciace nemocnic (fakultní, regionální, 
komunitní)

• změny vnitřní organizace (společný lůžkový fond, 
pohotovost, redukce počtu sloužících lékařů)

• jednodenní péče

• koordinace a integrace péče, sdílení informací

• standardizace léčebných a diagnostických postupů

• monitorování kvality

• správná péče, na správném místě, ve správný čas



Zapojení občanů

• dvousložkové pojistné (cenová konkurence 
pojišťoven)

• možnost připojištění na péči nad/mimo rámec nároku

• možnost volby plánu

• ekonomická motivace k odpovědnému chování 
(regulační poplatky)

• podíl na správě „své“ pojišťovny



Zatím dobrý…



Děkuji za pozornost!


