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Reakce na článek: „Heger čeká obří krizi VZP. Problémy vrcholí, píše vládě“ 

Článek zjevně používá jako zdroj analýzu Rizika zdravotně pojistného plánu, avšak bez jejich zasazení do 
kontextu úhradové vyhlášky či makroekonomické predikce Ministerstva financí. Naopak je opomíjen 
dokument „Hodnocení zdravotně pojistných plánů jednotlivých pojišťoven na rok 2013, část zabývající se 
ekonomickým hodnocením VZP, kde je jasně konstatováno, že „Plánované saldo příjmů a výdajů celkem, 
včetně zdaňovaných, je téměř vyrovnané v hodnotě -16 694 tis. Kč, což je pouze 1,4% hodnoty záporného 
salda očekávaného v r. 2012“. 

Nejnovější makroekonomická predikce MF z ledna 2013 predikuje růst HDP pro rok 2013 ve výši 0,1% a růst 
objemu platů a mezd (pro zdravotní pojišťovnu ukazatel zdaleka nejdůležitější) dokonce ve výši 1,9%. Lze tak 
zcela odmítnout modelace VZP o propadu pojistného modelovaném pro případ propadu o 2% HDP na cca 
2,5 mld. Kč. Na příjmové straně by tak pojišťovna měla dosáhnout meziročního zlepšení výběru, pomineme-li 
možný vliv odchodu pojištěnců, který se ale rovněž projeví na výdajové straně ve snížení úhrad za péči. 

 

 

Zdravotně pojistný plán sestavovaný v souladu se zákonnými lhůtami rovněž nemohl vzít v úvahu znění 
úhradové vyhlášky, která byla jako celek pro tento rok napsána za a) relativně restriktivně, což dokazují mimo 
jiné i reakce lobbyistických skupin na straně poskytovatelů zdravotní péče,  a za b) významným způsobem 
zejména v segmentu nemocnic narovnává platby mezi VZP ČR a ostatními pojišťovnami, což dle názoru 
Ministerstva zdravotnictví bude znamenat dosažení možná lepšího hospodářského výsledku, než predikuje 
zdravotně pojistný plán. VZP lze tedy jednoznačně označit za stakeholdera, který na letošní úhradové vyhlášce 
oproti letům minulým rozhodně netratí. 

Zcela je nicméně nutné odmítnout tezi, že by zadlužení ke konci roku kvůli úhradové vyhlášce mělo dosáhnout 
6 miliard Kč. Úhradová vyhláška nenaplnila rizika na výdajové straně modelovaná v materiálech VZP a 
umožňuje tak dosáhnout vyrovnaného hospodaření. Úhradová vyhláška navíc poprvé zohledňuje i přechody 
pojištěnců mezi pojišťovnami, což pro VZP bude znamenat v segmentu nemocnic další úspory v řádech 
procent. 
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