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Aktuální informace 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky  

České republiky 

Praha 27. 12. 2002 65
Celkové veřejné výdaje na zdravotnictví v roce 2001 vyjádřené 

s využitím údajů Státního závěrečného účtu 

Aktuální informace poskytuje přehled o celkové výši veřejných výdajů na zdravotnictví 
vynaložených v roce 2001 s využitím údajů Ministerstva financí ČR ze závěrečných účtů 
kapitol státního rozpočtu. Zdrojem údajů o výdajích dalších veřejných rozpočtů, tj. rozpočtů 
krajů, obcí, měst a zdravotních pojišťoven je Ministerstvo zdravotnictví ČR.  

Výdaje na zdravotnictví vyjádřené ve státním rozpočtu vycházejí z oddílu 35 rozpočtové 
skladby - zdravotnictví. Tento oddíl je zastoupen zejména u kapitoly 335 - Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, dále je zastoupen u dalších kapitol, které představují obranu, vnitro, 
spravedlnost, práci a sociální věci, školství, zemědělství a zahraniční věci. Tyto kapitoly 
pro účely této aktuální informace nazveme „ostatní rezorty“. Dále je oddíl významně 
zastoupen u kapitoly 380 Okresní úřady a 398 Všeobecná pokladní správa. V kapitole 398 
uvedené výdaje představují mimo jiné především platby pojistného, které za pojištěnce 
platí stát.  

V rámci této skupiny jsou veškeré vnitřní přesuny promítnuty rozpočtovými opatřeními 
a proto není potřebné provádět konsolidaci.  

Výdaje na zdravotnictví hrazené z veřejných zdrojů jsou vynakládány z dalších 
veřejných rozpočtů, tj. z rozpočtů krajů, měst a obcí a dále pak od zdravotních pojišťoven.  

 

v tis. Kč

335 zdravotnictví 35 3 372 528  1 875 589  5 248 117  
ostatní rezorty celkem 35 1 040 631  110 996  1 151 627  

380 okresní úřady 35 3 267 659  3 175 671  6 443 330  
398 všeob. pokladní správa 35 29 143 071  1 800  29 144 871  

státní rozpočet celkem 35 36 823 889  5 164 056  41 987 945  

Státní rozpočet
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Kapitola Rezort Funkční
členění 
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Při započítání těchto výdajů je nezbytné specifikovat přesuny mezi státním rozpočtem 
a ostatními veřejnými rozpočty a o ně výslednou částku očistit. Zatím byl identifikován 
transfer územním rozpočtům - kraje, města a obce z kapitoly 335 Zdravotnictví a transfer 
z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa zdravotním pojišťovnám. 

Výsledný údaj představuje celkové veřejné výdaje, očištěné o převody uvnitř veřejných 
rozpočtů, za podmínky, že byly identifikovány veškeré transfery. Celkové veřejné výdaje 
na zdravotnictví bez ostatních rezortů sestavené již několik let používaným postupem jsou 
vyjádřeny pro rok 2001 v úrovni 145 096 mil. Kč. Zmíněný postup byl volen na základě 
dostupnosti potřebných údajů v minulém období. Na základě současně dostupných 
informací ze státního závěrečného účtu 2001 jsou veškeré veřejné výdaje na zdravotnictví 
146 058 mil. Kč. Rozdíl uvedených dvou hodnot, představující dopady konsolidace 
a zejména výdaje ostatních rezortů, nedosahuje ani 1 mld. Kč.  

Sestavování údajů o celkových veřejných výdajích na zdravotnictví při využití 
informačních zdrojů ministerstva financí je možností, která se opírá o vhodně 
strukturovanou datovou základnu. Pro toto řešení nasvědčuje i nezbytnost kompaktních 
informací pro mezinárodní organizace a aplikace Systému zdravotních účtů v České 
republice.  

Zpracoval: Ing. Václav Trávníček 

v tis. Kč

zdravotní pojišťovny 35 130 473 763  662 333  131 136 096  
700 kraje a obce 35 1 404 801  856 990  2 261 791  

ostatní veřejné rozpočty 
celkem 35 131 878 564  1 519 323  133 397 887  
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v tis. Kč

státní rozpočet celkem 35 36 823 889  5 164 056  41 987 945  

ostatní veřejné rozpočty
celkem 35 131 878 564  1 519 323  133 397 887  

335 transfer z kapitoly 335 
do kapitoly 700 35 - 4 252  - 296 480  - 300 732  

398 transfer z kapitoly 398 
zdrav. pojišťovnám 35 - 29 026 309  0  - 29 026 309  

výdaje veřejných 
rozpočtů celkem 35 139 671 892  6 386 899  146 058 791  

Výdaje veřejných rozpočtů celkem

CelkemFunkční
členění 

Třída 5
běžné
výdaje

Třída 6
kapitálové

výdaje
Kapitola Rezort


