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Porovnání příjmů a výdajů v cenách roku 2018
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Porovnání příjmů a výdajů při zohlednění
očekávané inflace
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Porovnání příjmů a výdajů vyjádřených jako
podíl na hrubém domácím produktu (HDP)
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Sazba odvodů na veřejné zdravotní pojištění
potřebná k udržení dnešního systému
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Hlavní závěry výhledu finanční bilance
veřejného zdravotního pojištění
 Výdaje budou narůstat zejména díky růstu ceny lidské práce ve
zdravotnictví, novým technologiím a stárnutí obyvatelstva
 Příjmy při současném způsobu financování budou stagnovat, zejména díky
postupnému snížení podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva. Přestože
významně naroste objem platby státu, nebude zdaleka stačit na
kompenzaci menšího počtu ekonomicky aktivních obyvatel a tedy pokrytí
očekávaných výdajů
 Výdaje systému v.z.p. převýší jeho příjmy během několika let a to i bez
dopadu případného ekonomického ochlazení
 Oba modely (ÚZIS a IES), přestože byly tvořeny zcela jiným metodickým
přístupem, ukazují významný rozdíl mezi příjmy a výdaji v roce 2030:
 Konzervativní scénář ÚZIS 65 miliard Kč v cenách roku 2018, 82 miliard Kč v
cenách roku 2O30
 Progresivní scénář ÚZIS 90 miliard Kč v cenách roku 2018, 114 miliard Kč v
cenách roku 2030

 Mezera mezi příjmy a výdaji bude v dalších letech nadále narůstat a to v
jakémkoliv zkoumaném scénáři
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Témata pro panelovou diskusi I
 Uvítali byste každoroční publikaci odborné předpovědi nárůstu
výdajů (a příjmů) na příští 1-3 roky, vytvořené na základě modelu
ÚZIS a verifikované odborným panelem?
 Jak se vyrovnat s případným (byť dočasným) ekonomickým
ochlazením a jeho dopadem na příjmy systému?
 Platba státu za státní pojištěnce při dnešním nastavení sice
vyrovnanou finanční bilanci systému nedokáže udržet, přesto je ale
zásadním stabilizačním faktorem. Co je možno udělat pro její vyšší
predikovatelnost?
 Hlavním „motorem“ růstu nákladů v modelu ÚZIS je růst platů a
mezd. Co s tím?
 Dalším faktorem jsou nové technologie, které ale v řadě případů
také dokáží při vhodném použití náklady snížit a hlavně jsou tím,
co od zdravotnictví chceme. Jak zamezit tomu, aby při zhoršení
finanční bilance nebyly inovace prvním cílem škrtů?
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Témata pro panelovou diskusi II
 Dalším významným faktorem ve výdajovém modelu ÚZIS je vývoj
objemu péče v jednotlivých segmentech, daný do značné míry
strukturou a chováním poskytovatelů. Co je možné udělat pro
přesun péče do nákladově efektivnějších oblastí a restrukturalizaci
stávajících poskytovatelů?
 Jednou z nejrychleji rostoucích oblastí potřeb a tedy výdajů bude
díky stárnutí obyvatelstva následná a dlouhodobá péče. Co s tím?
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