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Konečný odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví 2002 - 2004
Final Estimate of Overall Health Expenditure in 2002 - 2004
Souhrn
Tato Aktuální informace přináší definitivní odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví v ČR za rok 2004
s přihlédnutím ke konsolidaci výdajů veřejných rozpočtů a s úpravou soukromých výdajů domácností na
zdraví podle národních účtů ČSÚ.
Summary
This Topical Information brings the final estimate of the overall health expenditure in the year 2004 in the
Czech Republic with respect to consolidation of public budgets expenditure and after adjustment of private
expenditure of households on health according to CZSO National Accounts.

Souhrnné výdaje na zdravotnictví
V lednu 2006 se uskutečnily konzultace s pracovníky Ministerstva financí a Českého
statistického úřadu o metodice vykazování výdajů veřejných rozpočtů na zdravotnictví.
Odd. Státního závěrečného účtu MF ČR vykazuje za oddíl 35 Státního rozpočtu ČR
(Zdravotnictví) výdaje MZ ČR a rovněž výdaje jiných ústředních orgánů na zdravotnictví
podle skutečného čerpání „z účtů“, přitom není možno zohlednit uskutečněné převody do
rezervního fondu a transfery a půjčky jiným veřejným rozpočtům. Oproti tomu sekce
národních účtů Českého statistického úřadu provádí po obdržení souhrnných výkazů od
MF konsolidaci výdajů veřejných rozpočtů o převody a půjčky jiným veřejným rozpočtům,
a dále konsolidaci o převody do rezervních fondu organizačních složek státu.
Po posouzení obou variant, tedy postupu MF a postupu ČSÚ, se ÚZIS ČR přiklání pro
účely vykazování celkových výdajů na zdravotnictví k metodice ČSÚ, tzn. ke konsolidaci
převodů do rezervních fondů a veškerých převodů na jiné veřejné rozpočty. Výdaje rezortů
budou o příslušné položky sníženy, převedené rozpočtové prostředky se projeví ve
výdajích krajů a obcí. Pozdější čerpání prostředků z rezervního fondu se projeví
v příslušném období použití těchto prostředků.
Jelikož ÚZIS ČR nemá k dispozici příslušné výkazy MF ČR o plnění kapitol Státního
rozpočtu a dalších veřejných rozpočtů, přejímá do svých statistik výdaje veřejných
rozpočtů na zdravotnictví po konsolidaci prováděné v sekci národních účtů ČSÚ. Jak již
ÚZIS ČR dříve avizoval (viz Aktuální informace č. 37/2005 - Celkové výdaje na
zdravotnictví v roce 2004), přejímá do celkových výdajů na zdravotnictví rovněž výdaje
domácností na zdraví vykazované v národních účtech, jak bylo projednáno s příslušnou
sekcí ČSÚ.
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Upravený odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví za roky 2002 až 2004 vypadá tedy
následovně:
Konečný odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví 2002 - 2004 (mil. Kč)
Položky výdajů
1.

Veřejné výdaje

2002

2003

2004

155 136

168 317

175 685

17 649

20 581

18 874

137 487

147 736

156 811

2. Soukromé výdaje

17 840

20 981

22 414

2.1 Přímé výdaje domácností

16 777

17 808

20 934

2.2 Dary poskytnuté zdravotnickým zařízením

508

2 482

623

2.3 Ostatní (soukromé pojištění, zjištěné
výdaje zaměstnavatelů)

555

691

857

172 976

189 298

198 099

7,16

7,41

7,16

1.1 Rozpočtové výdaje rezortů a územních
orgánů (konsolidováno)
1.2 Zdravotní pojišťovny

3.

Výdaje celkem (1 + 2)

Podíl z HDP v %
Zdroj: ČSÚ, MZ ČR, MF ČR, ÚZIS ČR

Přijaté úpravy vedou k mírnému poklesu podílu veřejných výdajů na celkových výdajích na
zdravotnictví a současně k mírnému růstu podílu soukromých výdajů na zdravotnictví.
S použitím těchto nově publikovaných údajů je podíl zdrojů financování na výdajích na
zdravotnictví následující:
Podíl zdrojů financování na celkových výdajích na zdravotnictví (v %)
Položky výdajů
Veřejné výdaje

2002

2003

2004

89,7

88,9

88,7

v tom rozpočtové výdaje rezortů
a územních orgánů (konsolidováno)

10,2

10,9

9,5

zdravotní pojišťovny

79,5

78,0

79,2

10,3

11,1

11,3

9,7

9,4

10,6

100,0

100,0

100,0

Soukromé výdaje
z toho přímé výdaje domácností
Výdaje celkem
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