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Odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví v ČR v roce 2004
Estimate of Overall Health Expenditure in the Czech Republic in 2004
Souhrn
Tato Aktuální informace prezentuje odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví v ČR za rok 2004.
ÚZIS ČR vypracoval tento odhad na základě podkladů Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí,
dalších vybraných rezortů, ČSÚ a ekonomických výkazů ÚZIS ČR. Výdaje jsou uvedeny v obvyklém
rozdělení na veřejné a soukromé, soukromé výdaje jsou oproti obvykle publikované formě rozšířeny o dary
zdravotnickým zařízením a o odhad pojistných plnění v rámci soukromého zdravotního pojištění
Summary
This Topical Information presents the estimate of the overall health expenditure in the year 2004 in the
Czech Republic. Institute of the Health Information and Statistics of the Czech Republic (IHIS CR) compiled
this estimate on the basis of the data of Ministry of Health and Ministry of Finance, other selected
government departments, of the Czech Statistical Office and of the economical reports of the IHIS CR. The
structure of health expenditure is divided into public and private one as usualy. In comparison with previous
extend, this estimate of expenditure is also widened for donation to health establishments and for indemnity
of private health insurance.

Souhrnné výdaje na zdravotnictví
ÚZIS ČR tímto publikuje svůj odhad výdajů na zdravotnictví za všechny rezorty. Oproti
obvyklému rozsahu kalkulace výdajů na zdravotnictví kryjícímu výdaje státního rozpočtu
za kapitolu Ministerstva zdravotnictví, výdaje systému veřejného zdravotního pojištění
a přímé výdaje obyvatelstva ze statistiky rodinných ČSÚ je tento odhad rozšířen
o následující položky :
-

výdaje rezortů obrany, výdaje rezortu vnitra, výdaje v rezortu školství, mládeže
a tělovýchovy, výdaje Vězeňské služby ČR a výdaje dalších ústředních orgánů
podle podkladů příslušných ministerstev a MF ČR;

-

odhad výše pojistného plnění a konto zdraví u smluvního zdravotního pojištění
podle sdělení Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním pojištění (MF);

-

výše registrovaných darů zdravotnickým zařízením podle výkazů E (MZ) 6-12,
E (MZ) 7-04 a E (MZ) 1-04.
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Odhad soukromých výdajů na zdravotnictví je rovněž rozšířen o disponibilní údaj
o firemních výdajích velkých zaměstnavatelů, konkrétně Českých drah. a.s.
Takto konstruovaný odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví v roce 2004 ve výši
198 301 mil. Kč představuje 7,16 % hrubého domácího produktu.

Odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví v ČR v roce 2004 (v mil. Kč) *) - odhad
Položky výdajů

2004

1. Veřejné výdaje

179 910

z toho rozpočtové výdaje rezortu MZ
územních rozpočtů
výdaje veřejného zdravotního pojištění
výdaje ostatních rezortů
2. Soukromé výdaje
z toho přímé výdaje domácností

10 283
156 811
3 167
18 391
17 086

dary poskytnuté zdravotnickým zařízením

623

pojistná plnění v rámci zdrav. pojištění / připojištění (odhad)

569

ostatní

113

3. Výdaje celkem (1 + 2)
Podíl na HDP v %

*)

9 649

198 301
7,16

Zdroj dat: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo financí, ČSÚ, ÚZIS ČR,
GŘ Vězeňské služby ČR, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra

Vypracoval: Ing. Ivan Popovič
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