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Úvod  
VZP ČR v rámci střednědobého výhledu bude usilovat o zachování svého dominantního 
postavení na trhu zdravotního pojištění. Pro své klienty bude udržovat síť smluvních 
poskytovatelů zdravotních služeb, tak aby jim zajistila místní i časovou dostupnost zdravotní 
péče. Zároveň bude zabezpečovat husté pokrytí klientskými pracovišti a rozvíjet moderní 
formy komunikace s klienty a smluvními partnery. Dále pak bude usilovat o stabilizaci 
pojistného kmene a zvýšení klientského komfortu s nabídkou preventivních programů. 
V oblasti investic bude pokračovat v budování nového informačního systému. Stěžejním 
business projektem pro navazující období bude vytvoření tzv. Jednotného registru partnerů, 
jehož účelem je zajištění jednotné evidence fyzických, právnických i podnikajících fyzických 
osob a jejich rolí v systému veřejného zdravotního pojištění. Tato evidence bude poskytovat 
kompletní informační základnu pro podporu evidencí, činností a funkcionalit specifických pro 
jednotlivé role, ve kterých partneři vůči VZP ČR vystupují. 
Výhled na roky 2020 a 2021 vychází především z aktuální predikce makroekonomického 
vývoje MF vydané v červenci 2018 a z výhledu základních parametrů vyhlášek o stanovení 
hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení na roky 2020 a 2021 
zaslaného z úrovně MF (Č. j.: MZDR 31749/2018-1/DZP).  
Predikce MF nadále předpokládá růst makroekonomických ukazatelů České republiky, i když 
v porovnání s lety 2018 a 2019 nebude tento růst již tak vysoký. Pro příjmovou stranu 
základního fondu VZP ČR je příznivá predikce míry nezaměstnanosti, která by se měla 
v roce 2020 pohybovat okolo 2,8 % a v roce 2021 okolo 2,7 % (MF), VZP ČR kalkuluje se 
stagnací nezaměstnanosti na úrovni 3,3 %. Příjmy základního fondu VZP ČR budou příznivě 
ovlivněny růstem mezd a platů. V roce 2020 i 2021 predikuje MF růst průměrné hrubé mzdy 
o 5,2 %. Od 1. 1. 2020 dojde zároveň k navýšení úhrady za pojištěnce, u nichž je plátcem 
pojistného stát a to z 1 018 Kč (rok 2019) na 1 067 Kč. Pro rok 2021 zvýšení pojistného za 
státní pojištěnce není zatím stanoveno – predikce příjmů počítá se sazbou roku 2020.   
V souvislosti s růstem příjmů základního fondu, budou růst i náklady vynaložené 
na zdravotní služby. Pro rok 2020 i 2021 je plánovaný stejný růst těchto nákladů o 4 %. 
VZP ČR bude usilovat i pro roky 2020 i 2021 o dohodu na úhradách zdravotních služeb 
v rámci dohodovací řízení se zástupci PZS.  
 

Informace o celkových příjmech a výdajích a stavu zůstatků na 
bankovních účtech 
Celkové příjmy VZP ČR by v roce 2020 měly dosáhnout 204,3 mld. Kč, z toho příjmy 
z pojistného 143,0 mld. Kč a z přerozdělení 58,7 mld. Kč. V roce 2021 jsou celkové příjmy 
odhadovány ve výši 211,8 mld. Kč, z toho příjmy z pojistného 150,2 mld. Kč a z přerozdělení 
59,0 mld. Kč. Meziroční růst celkových příjmů v roce 2020 činí 4,9 % a 3,7 % v roce 2021. 
Model příjmů počítá s dalším růstem české ekonomiky. Příznivá je především nízká míra 
nezaměstnanosti a vysoká poptávka po pracovní síle. Zaměstnavatelé budou mít zájem na 
udržení stávajících a náboru nových zaměstnanců. V této souvislosti bude docházet 
k navyšování objemu platů a mezd a tím pádem i k vyššímu výběru pojistného. 
Výdaje VZP ČR v roce 2020 by měly dosáhnout 200,4 mld. Kč, z toho výdaje na zdravotní 
služby ve výši 193,5 mld. Kč a na vlastní činnost 4,97 mld. Kč. V roce 2021 jsou celkové 
výdaje odhadovány ve výši 208,4 mld. Kč, z toho výdaje na zdravotní služby 201,3 mld. Kč 
a výdaje na vlastní činnost 4,99 mld. Kč. Meziroční růst celkových výdajů v roce 2020 činí 
4,2 % a 4,0 % v roce 2021. I v letech 2020 a 2021 je plánováno doplnění RF převodem 
z úspor PF. 
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Hlavní položkou výdajů na vlastní činnost budou tvořit mzdy včetně souvisejících výdajů, 
které by měly dosáhnout v roce 2020 meziročního růstu 5,4 % a v roce 2021 růstu 5,3 %. 
Další výdaje na vlastní činnost budou směřovat do informačních technologií, především do 
pokračujících projektů spojených s novým informačním systémem. Dále pak na obnovu 
a rozvoj v oblasti systémů technické ochrany budov a podporu procesů informační 
bezpečnosti. Zvýšené výdaje lze očekávat v návaznosti na vývoj trhu ve spotřebě energií. 
Z úspor PF budou i v roce 2020 a 2021 převedeny finanční prostředky v celkové výši 
334,1 mil. Kč do RF.  
Saldo příjmů a výdajů ZFZP je pro rok 2019 predikované přebytkové ve výši 1,0 mld. Kč, 
pro rok 2020 ve výši 2,7 mld. Kč a 2021 ve výši 2,1 mld. Kč. 
Saldo celkových příjmů a výdajů v roce 2019 dosáhne i vlivem úspor z provozní činnosti 
a investic celkové výše 2,4 mld. Kč, v roce 2020 výše 3,8 mld. Kč a v roce 2021 výše 
3,3 mld. Kč.   
Finanční prostředky na bankovních účtech budou použity jednak pro financování nového 
informačního systému a krytí případných výkyvu v Cash-flow pro období negativního 
hospodářského vývoje. 
 
Informace o stavu závazků, pohledávek k poslednímu dni roku 
VZP ČR pro roky 2020 a 2021 nebude evidovat závazky po lhůtě splatnosti vůči PZS ani 
vůči jiným subjektům. Závazky ve lhůtě splatnosti u PZS jsou plánovány pro roky 2020 
a 2021 s meziročním růstem o 0,5 %. 
Celkové pohledávky v roce 2020 jsou odhadované ve výši 21,9 mld. Kč, z toho za plátci 
pojistného 18,7 mld. Kč (bez opravných položek), za PZS 2,2 mld. Kč a ostatní pohledávky 
1,0 mld. Kč. Ve lhůtě splatnosti budou ve výši 15,4 mld. Kč a po lhůtě splatnosti ve výši 
6,5 mld. Kč. 
Celkové pohledávky v roce 2021 jsou odhadované ve výši 22,7 mld. Kč, z toho za plátci 
pojistného 19,4 mld. Kč, za PZS 2,3 mld. Kč a ostatní pohledávky 1,0 mld. Kč. Ve lhůtě 
splatnosti budou ve výši 16,1 mld. Kč a po lhůtě splatnosti ve výši 6,6 mld. Kč. 
 
Tabulka č. 1: Střednědobý výhled na roky 2019 – 2021 v tis. Kč 

 
  

A. Informace o celkových příjmech a výdajích Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
ZPP

I. Celkové příjmy (bez vl ivu j iné činnosti) 194 687 049 204 249 082 211 753 660
1 z toho: pojistné z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělování  192 200 000 201 700 000 209 200 000

II. Celkové výdaje (bez vl ivu j iné činnosti) 192 323 289 200 426 823 208 422 367
1 z toho: výdaje na zdravotní služby ze ZFZP 186 142 000 193 500 000 201 300 000
2 z toho: výdaje na vlastní činnost (bez vlivu jiné činnosti) 4 454 738 4 973 701 4 987 655
3 Saldo příjmů a výdajů (bez vlivu jiné činnosti) 2 363 760 3 822 259 3 331 293

B. Informace o stavu zůstatků na bankovních účtech Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021

k poslednímu dni sledovaného období ZPP

I. Celkové zůstatky na bankovních účtech ke konci běžného období 24 573 249 28 395 508 31 726 801
1 z toho: základní fond zdravotního pojištění 11 870 047 14 621 938 16 717 279

C. Informace o stavu závazků, pohledávek Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021

k poslednímu dni sledovaného období ZPP

I. Závazky celkem 21 950 000 22 050 000 22 150 000

II. Pohledávky celkem 21 437 000 21 865 000 22 660 000
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Závěr 
Hospodaření VZP ČR koreluje s makroekonomickým vývojem ČR posledních let a lze tak 
označit jeho současný stav za více než dobrý. S ohledem na výše publikovaná data, která 
jsou jednoznačně nejlepší za minimálně posledních deset let, je VZP ČR po finanční 
i ekonomické stránce ve výborné kondici. Tato situace vytváří optimální předpoklady pro 
zajištění všech zákonných povinností vůči klientům VZP ČR do následujících let, a to 
i s přihlédnutím k očekávanému zpomalení hospodářského růstu ČR v nejbližším období. 
Řada opatření, která byla vedením VZP ČR přijatá v uplynulých letech, se již v současné 
době projevuje jako vysoce efektivní a bezpochyby bude hospodaření VZP ČR ovlivňovat 
i v nejbližších letech.  
V souladu se sociální a zdravotní politikou vlády ČR bude VZP ČR důsledně sledovat vývoj 
v oblasti příjmů a výdajů a v případě trendu rozevíraní nůžek mezi těmito základními atributy 
hospodaření bude VZP ČR neprodleně reagovat na změnu situace. Kromě nezbytné 
součinnosti s příslušnými orgány státní správy bude VZP ČR disponovat i vlastními 
finančními nástroji, jejichž základem bude finanční rezerva, kterou VZP ČR vytvořila s péčí 
řádného hospodáře v posledních letech ekonomického růstu. To vše v souladu 
s povinnostmi a závazky vyplývajícími z obecně závazných právních předpisů. 
 
 


