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Celkové výdaje na zdravotnictví v České republice v roce 2003 upřesněný odhad včetně výdajů na zdravotnictví v jiných rezortech
Současná ekonomická situace vede k nutnosti sledovat stále podrobněji finanční toky,
zvláště ty, které - jako např. z velké části zdravotnictví - se týkají veřejných prostředků.
Současně je ČR ve fázi praktického začleňování do fungování poměrně složitého
mechanismu Evropské unie, což opět vyžaduje podrobné rozklíčování a sledování pohybu
finančních prostředků.
Ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví,
zdravotnickou, vědeckovýzkumnou činnost apod. (Zákon ČNR 2/1969 Sb.) je Ministerstvo
zdravotnictví ČR (dále MZ). ÚZIS ČR plně využívá podkladů o ekonomice MZ i organizací
řízených MZ, spolu s materiály o výdajích systému veřejného zdravotního pojištění
a s podklady o soukromých výdajích obyvatelstva (zdroj - výběrové šetření ČSÚ)
k výpočtu celkových výdajů na zdravotnictví. Některá další ministerstva však v rámci svých
působností organizují a financují zdravotní případně preventivní péči, např. Ministerstvo
obrany ČR (MO) - vojenské nemocnice, vojsková zdravotnická služba; Ministerstvo
spravedlnosti ČR (MSp) - zdravotnická služba Vězeňské služby ČR; dříve též Ministerstvo
dopravy ČR (MD) - Železniční zdravotnictví, nyní v rámci Českých drah, a.s. V roce 1997
Vláda ČR svým usnesením č. 624 rozhodla o postupném začlenění Nemocnice
Ministerstva vnitra ČR (MV) do sítě lůžkových kapacit MZ, preventivní, neodkladná
a hygienická péče zůstala v rámci rezortního zdravotnictví MV ČR.
Jako v minulých letech oslovil ÚZIS ČR uvedená ministerstva s dotazem na výši výdajů
na zdravotnictví v roce 2003. MO a MV poskytlo příslušné údaje v agregované formě. MD
nevykazuje výdaje na zdravotnictví v rámci kapitoly státního rozpočtu, zprostředkovalo
však data o výdajích na zdravotnictví v rámci Českých drah, tj. Železniční nemocnice + 5
poliklinik. U Českých drah nedochází k duplicitě s výkazy zdravotních pojišťoven, neboť
sdělené údaje se týkají výdajů na preventivní prohlídky zaměstnanců a kapitálových
výdajů. Za rezort spravedlnosti potřebný údaj dodalo Generální ředitelství Vězeňské
služby ČR.
V rámci jednání o poskytnutí informací s příslušnými institucemi bylo ze strany ÚZIS ČR
v rámci vstřícnosti vyjádřeno, že obdržená data budou publikována souhrnně jako výdaje
ostatních rezortů. V této formě jsou data také zveřejněna v tabulce k této Aktuální
informaci dle podkladů dostupných k 22.10.2004.
V rámci snahy o maximální úplnost dat byly pro účely odhadu souhrnných výdajů na
zdravotnictví využity též podklady z ekonomických výkazů NZIS o darech obdržených
zdravotnickými zařízeními v roce 2003. Následující tabulka tedy představuje odhad
celkových výdajů na zdravotnictví v ČR v loňském roce. Nejsou zahrnuty výdaje v rámci
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soukromého pojištění/připojištění a případné soukromé výdaje firem (např. preventivní
zdrav. programy pro zaměstnance), které se ÚZIS ČR nedaří získat. Tato metoda vede
k sumě výdajů na zdravotnictví o cca 5 mld. Kč vyšší oproti dříve zveřejněnému odhadu nyní 191 756 mil. Kč. V porovnání k HDP za rok 2003 však navýšení odpovídá pouze cca
0,2 % HDP, takže ČR stále zdaleka nedosahuje úrovně vyspělých členských zemí EU
(průměr EU 15 v roce 2002 byl 9,0 % HDP).
Upravený výpočet celkových výdajů na zdravotnictví
v roce 2003 (v mil. Kč) *) - odhad
Položky výdajů

2003

1. Veřejné výdaje

173 217

z toho rozpočtové výdaje rezortu MZ

22 631

a územních orgánů
zdravotní pojišťovny
výdaje ostatních rezortů
2.Soukromé výdaje
z toho přímé výdaje domácností
dary poskytnuté zdravotnickým zařízením
3. Výdaje celkem (1 + 2)
Podíl na HDP v %
*)

147 736
2 850
18 539
16 057
2 482
191 756
7,57

Do celkových výdajů jsou zahrnuty oproti dosavadnímu metodickému postupu položky:
1.3 "Výdaje ostatních rezortů" na zdravotnictví (podklady příslušných institucí)
a 2.2 "Dary poskytnuté zdravotnickým zařízením" (z výkazů E (MZ) 6-12, E (MZ) 7-04 a E (MZ) 1-04)

Zdroj dat: MZ ČR, MF ČR, ČSÚ, ÚZIS ČR, MO ČR, MV ČR, MD ČR, Vězeňská služba ČR

V případě připravovaného zapojení ČR do Systému zdravotnických účtů (SHA), které
nyní s využitím metodiky OECD zavádí Eurostat, bude vhodné přijmout metodiku
umožňující vykazování výdajů na zdravotnictví v plném rozsahu u všech rezortů i všech
soukromých objektů.
ÚZIS ČR je připraven shromažďovat, analyzovat a publikovat komplexní data o výdajích
na zdravotnictví podle této metodiky odpovídající mezinárodní praxi. Poskytnutí
potřebných údajů včas a v potřebném rozsahu umožní plné využití zdravotnické statistiky.

Vypracoval: Ing. Ivan Popovič
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