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Úvod  

V rámci střednědobého horizontu bude VZP ČR i nadále usilovat o udržení pozice lídra na 
trhu zdravotního pojištění a posilovat svou ekonomickou pozici tak, aby svým pojištěncům 
zabezpečila hospodárné, kvalitní, místně a časově dostupné zdravotní služby. Dále pak 
bude pokračovat v naplnění Strategie rozvoje a implementace nového informačního systému 
VZP ČR pro následující roky, který zefektivní práci uživatelů, bude respektovat změny 
v uživatelském prostředí a zároveň akceptovat aktuální požadavky na kybernetickou 
bezpečnost a ochranu osobních údajů.  

Střednědobý výhled na roky 2019 a 2020 vychází rámcově z predikce 
makroekonomických ukazatelů zaslaných MF v listopadu 2017 a navazuje na predikovaný 
vývoj hospodaření VZP ČR v roce 2017 a 2018. MF predikuje zvýšení objemu mezd v roce 
2019 o 4,9 % a v roce 2020 o 4,5 %. Registrovaná nezaměstnanost by měla klesnout v roce 
2019 na 3,0 % a v roce 2020 na 2,8 %. Predikce růstu příjmů reflektuje i specifika a záměry 
VZP ČR a předpokládá taktéž pravidelné roční zvyšování minimální mzdy. Zvýšení 
vyměřovacího základu za osoby, za které je plátcem pojistného stát je pro rok 2019 ve výši 
7 540 Kč a pro rok 2020 ve výši 7 903 Kč. 
 
Informace o celkových příjmech a výdajích a stavu zůstatků na 
bankovních účtech 
Celkové příjmy VZP ČR by v roce 2019 měly dosáhnout 186,0 mld. Kč, z toho příjmy 
z pojistného 130,7 mld. Kč a z přerozdělení 53,2 mld. Kč. V roce 2020 jsou celkové příjmy 
odhadovány ve výši 192,9 mld. Kč, z toho příjmy z pojistného 136,2 mld. Kč a z přerozdělení 
54,6 mld. Kč. Meziroční růst celkových příjmů v roce 2019 činí 4,0 % a 3,7 % v roce 2020. 

Vývoj příjmů z pojistného bude zejména ovlivněn vývojem české ekonomiky, který počítá 
s růstem spotřeby domácností v souvislosti se mzdovou dynamikou odrážející nízkou míru 
nezaměstnanosti a rostoucí míru volných pracovních míst. Příjmy z přerozdělení budou 
pozitivně ovlivněny zvýšením plateb za státní pojištěnce a změnou současného přerozdělení, 
kdy kromě kompenzací za mimořádně nákladné pojištěnce přibude k věkové struktuře nová 
skupina chronicky nemocných osob (tzv. farmaceuticko-nákladová skupina neboli PCG 
model). 

Celkové výdaje VZP ČR1 v roce 2019 by měly dosáhnout 185,6 mld. Kč, z toho výdaje na 
zdravotní služby ve výši 178,7 mld. Kč a na vlastní činnost 5,4 mld. Kč. V roce 2020 jsou 
celkové výdaje odhadovány ve výši 192,2 mld. Kč, z toho výdaje na zdravotní služby 
185,4 mld. Kč a výdaje na vlastní činnost 5,3 mld. Kč. Meziroční růst celkových výdajů v roce 
2019 činí 4,1 % a 3,7 % v roce 2020. I v letech 2019 a 2020 je plánováno doplnění RF 
převodem z úspor PF. 

V oblasti výdajů na vlastní činnost jsou plánovány převody do PF, FRM a SF v souladu 
s vyhláškou č. 418/2003 Sb. Největší položku výdajů na vlastní činnost tvoří objem mezd 
včetně souvisejících nákladů, u kterých je plánován nárůst ve výši 4,0 % pro rok 2019 
a 3,9 % pro rok 2020. Ostatní výdaje budou souviset zejména s financováním dalších fází 
projektů nového informačního systému. Dále pak je plánovaná obnova a rozvoj v oblasti 
systémů technické ochrany budov. Budou realizovány aktivity zaměřené na akvizici a retenci 

                                                           
1 VZP ČR neobdržela od MZ výhled parametrů úhradových vyhlášek pro rok 2019-2020 v souladu s metodikou pro zpracování 
střednědobých výhledů ZP na roky 2019 a 2020, proto jsou výdaje na zdravotní služby stanoveny ve vazbě na příjmy 
k dosažení přebytkového hospodaření ZFZP.   
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pojistného kmene VZP ČR.  Zvýšené výdaje se očekávají i u nákupů energií, oprav a údržby 
budov, které souvisí se stářím objektů v majetku VZP ČR, kde narůstá potřeba oprav za 
účelem technické udržitelnosti a ekonomické hodnoty těchto objektů.   

Saldo příjmů a výdajů ZFZP je pro rok 2018 predikované přebytkové ve výši 0,454 mld. Kč 
a  pro roky 2019 a 2020 ve výši 0,250 mld. Kč. 

Saldo celkových příjmů a výdajů v roce 2018 dosáhne i vlivem úspor z provozní činnosti 
a investic celkové výše 1,392 mld. Kč, v roce 2019 výše 0,462 mld. Kč a v roce 2020 výše 
0,710 mld. Kč.   

Finanční prostředky uložené na bankovních účtech budou využity k případným výkyvům 
v cash-flow ZFZP a k zajištění financování nového informačního systému.  

 
Informace o stavu závazků, pohledávek k poslednímu dni roku 
VZP ČR pro roky 2019 a 2020 nebude evidovat závazky po lhůtě splatnosti vůči PZS ani 
vůči jiným subjektům. Závazky ve lhůtě splatnosti u PZS jsou plánovány s meziročním 
růstem o 4,1 % v roce 2019 a 3,6 % v roce 2020. 

Celkové pohledávky v roce 2019 jsou odhadované ve výši 20,1 mld. Kč, z toho za plátci 
pojistného 17,2 mld. Kč (bez opravných položek), za PZS 1,8 mld. Kč a ostatní pohledávky 
1,1 mld. Kč. Ve lhůtě splatnosti budou ve výši 14,0 mld. Kč a po lhůtě splatnosti ve výši 
6,1 mld. Kč. 

Celkové pohledávky v roce 2020 jsou odhadované ve výši 20,8 mld. Kč, z toho za plátci 
pojistného 17,8 mld. Kč, za PZS 1,9 mld. Kč a ostatní pohledávky 1,1 mld. Kč. Ve lhůtě 
splatnosti budou ve výši 14,6 mld. Kč a po lhůtě splatnosti ve výši 6,2 mld. Kč. 

 
Tabulka č. 1: Střednědobý výhled na roky 2018-2020 

 

Zdravotní pojišťovna

2018 2019 2020
178 914 186 032 192 938
176 800 183 900 190 800
177 521 185 570 192 228
171 602 178 717 185 387

4 481 5 383 5 340
1 392 462 710

2018 2019 2020

15 654 16 116 16 825

5 440 5 690 5 940

2018 2019 2020
24 170 25 160 26 060
19 863 20 097 20 745

Saldo příjmů a výdajů (bez vlivu OZdČ)

Informace o stavu zůstatků na bankovních účtech k poslednímu dni roku

Celkové příjmy (bez vlivu OZdČ)
v tom: inkaso pojistného po přerozdělování
Celkové výdaje (bez vlivu OZdČ)
v tom:  výdaje na zdravotní služby ze ZFZP
v tom: výdaje na vlastní činnost (bez vlivu OZdČ)

Střednědobý výhled 2018-2020
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

v mil. Kč

Informace o celkových příjmech a výdajích

Informace o stavu závazků, pohledávek k poslednímu dni roku

Závazky celkem
Pohledávky celkem

Celkem zůstatky na bankovních účtech ke 
konci běžného období, včetně ost. fondů a 
včetně účtu rezerv

v tom: zák ladní fond zdravotního pojištění
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Alternativní scénář vývoje 
Tato varianta vychází z odlišné koncepce predikce výdajů na zdravotní služby. Ostatní 
parametry (příjmy, ostatní výdaje) se oproti základní variantě uvedené výše nemění. 

Predikce střednědobého vývoje v oblasti výdajů na zdravotní služby na roky 2019 – 2020 
vychází z následujících parametrů: 

• navýšení ambulantních segmentů o 2 % s tím, že u segmentu zubního lékařství 
je navýšení vyšší s ohledem na vyšší nárůst výdajů pro zubní výplně v hodnotě 
cca 500 mil. Kč. Vyšší navýšení je také u ošetřovatelské a rehabilitační péče 
v zařízeních sociálních služeb ve výši 3 % 

• u lůžkové péče je predikce navýšení o 3 % 
• U centrové péče (léčivé přípravky) je predikce nárůstu ve výši 10 %. 

Výdaje na zdravotní služby jsou predikovány pro rok 2019 ve výši 177,6 mld. Kč 
a meziročním růstem o 3,5 %, v roce 2020 ve výši 184,0 mld. Kč s nárůstem o 3,6 %.  
Saldo příjmů a výdajů ZFZP je pro rok 2019 přebytkové ve výši 1,3 mld. Kč a pro rok 2020 
ve výši 1,6 mld. Kč. 

Saldo celkových příjmů a výdajů v roce 2019 dosáhne i vlivem úspor z provozní činnosti 
a investic a přebytkové bilance v ZFZP celkové výše 1,6 mld. Kč, v roce 2020 výše 
2,1 mld. Kč.   
 
Tabulka č. 2: Střednědobý výhled na roky 2018-2020 – alternativní scénář 

 
 

Zdravotní pojišťovna

2018 2019 2020
178 914 186 032 192 938
176 800 183 900 190 800
177 521 184 473 190 866
171 602 177 620 184 025

4 481 5 383 5 340
1 392 1 558 2 072

2018 2019 2020

15 654 17 213 19 284

5 440 6 787 8 399

2018 2019 2020
24 170 25 060 25 860
19 863 20 097 20 745

Informace o stavu závazků, pohledávek k poslednímu dni roku

Závazky celkem
Pohledávky celkem

Celkem zůstatky na bankovních účtech ke 
konci běžného období, včetně ost. fondů a 
včetně účtu rezerv

v tom: zák ladní fond zdravotního pojištění

Střednědobý výhled 2018-2020
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

v mil. Kč

Informace o celkových příjmech a výdajích

Saldo příjmů a výdajů (bez vlivu OZdČ)

Informace o stavu zůstatků na bankovních účtech k poslednímu dni roku

Celkové příjmy (bez vlivu OZdČ)
v tom: inkaso pojistného po přerozdělování
Celkové výdaje (bez vlivu OZdČ)
v tom:  výdaje na zdravotní služby ze ZFZP
v tom: výdaje na vlastní činnost (bez vlivu OZdČ)
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Závěr 
VZP ČR dosahuje v posledním období dobrých hospodářských výsledků, což jí zatím 
umožňuje pružně reagovat na prorůstové tlaky u výdajů na zdravotní služby stanovené 
úhradovou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že vývoj příjmů je závislý na ekonomické situaci 
ČR, bude nezbytné, aby si VZP ČR v době ekonomického růstu vytvořila finanční rezervy pro 
zvládnutí ekonomické recese, která dříve nebo později nastane. 

Hlavní parametry, které budou mít vliv na hospodaření VZP ČR, jsou převážně dány 
právními předpisy a ekonomickou situací v ČR. Současný systém nedává příliš možností jak 
ovlivnit příjmovou ani výdajovou stránku. Výběr pojistného po přerozdělení se řídí zákonem 
č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a výdaje jsou z větší míry 
odvislé od úhradové vyhlášky, kterou stanovuje MZ. I tak bude hlavním cílem VZP ČR 
usilovat o vyrovnané nebo přebytkové hospodaření a hospodárné a efektivní nakládání se 
svěřenými veřejnými prostředky. 
 


