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Odhad celkových výdajů na zdravotnictví za rok 2005
Estimate of Total Health Expenditure in 2005
Souhrn
Tato Aktuální informace přináší předběžný odhad výdajů na zdravotnictví v roce 2005 z podkladů Ministerstva
zdravotnictví, Ministerstva financí, ČSÚ a ÚZIS ČR. Celkové výdaje oproti předchozímu roku vzrostly o 5,7 %
a dosáhly cca 209 mld. Kč.
Summary
This Topical Information brings preliminary estimate of health expenditure on the basis of the data of Ministry of
Health, Ministry of Finance, Czech Statistical Office and Institute of Health Information and Statistics of the CR.
The total health expenditure in comparison with 2004 increased by 5,7 % and reached 209 thousand mill. CZK.

Celkové výdaje na zdravotnictví za rok 2005
S využitím podkladů MZ ČR, MF ČR a ČSÚ předkládá nyní ÚZIS ČR svůj odhad
celkových výdajů na zdravotnictví za rok 2005. Obdobně jako v dřívějších letech jsou
sledovány výdaje veřejné i soukromé.
K veřejným výdajům patří výdaje veřejných rozpočtů a výdaje systému veřejného
zdravotního pojištění. Podle finanční vládní statistiky vypracovávané MF ČR bylo ze
státního rozpočtu za kapitolu MZ i za kapitoly ostatních rezortů, které vykazují výdaje na
zdravotnictví, hrazeno celkem 8 568 mil. Kč, což je cca o 3,1 % méně než za rok 2004.
Tyto výdaje jsou již konsolidovány o převody na rozpočty nižší úrovně. Z rozpočtů krajů
a rozpočtů obcí a měst bylo vynaloženo na zdravotnictví 8 755 mil. Kč, tedy o cca 12,3 %
méně než v roce předchozím. Podle souhrnného hodnocení vývoje systému veřejného
zdravotního pojištění připravovaného MZ ČR dle výkazů zdravotních pojišťoven dosáhly
výdaje veřejného zdravotního pojištění v roce 2005 celkem 168 418 mil. Kč a představovaly 107,4 % loňské skutečnosti.
Soukromé výdaje vzrostly o 5,3 % a činily cca 23 591 mil. Kč. Jedná se o odhad
ÚZIS ČR na základě dosud známých výdajů domácností, soukromého zdravotního
pojištění a darů zdravotnickým zařízením. Údaj může být v příštích měsících aktualizován
podle upřesněných výdajů domácností na zdraví z národních účtů ČSÚ.
Tabulka předběžného odhadu výdajů na zdravotnictví je uvedena na další straně.
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Odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví 2004 - 2005 (mil. Kč)
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Soukromé výdaje
Výdaje na zdravotnictví celkem
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Položky výdajů

předběžný odhad

Zdroj: MZ ČR, MF ČR, ČSÚ, ÚZIS ČR
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