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Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2004 (upřesnění)
Total Health Expenditure in 2004 (revised)
Souhrn
Tato Aktuální informace prezentuje upřesněný odhad celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za rok 2004
na základě podkladů MZ ČR, MF ČR a ČSÚ. Výdaje jsou uvedeny v rozdělení na veřejné a soukromé,
veřejné dále na výdaje veřejných rozpočtů a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění.
Summary
This Topical Information presents the revised estimate of the total health expenditure in the year 2004 in
the Czech Republic on the basis of data of the Ministry of Health, the Ministry of Finance and the Czech
Statistical Office. Public as well as private health expenditure is stated, public health expenditure is
mentioned separately for public budgets and for the system of public health insurance.

Celkové výdaje na zdravotnictví
V tabulce „Celkové výdaje na zdravotnictví“ jsou uvedeny výdaje na zdravotnictví za rok
2003 a upřesněný odhad za rok 2004 z podkladů Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva
financí a Českého statistického úřadu. Definitivní výsledky systému veřejného zdravotního
pojištění je možno pravděpodobně očekávat až v podzimních měsících po schválení
výročních zpráv zdravotních pojišťoven. Výše přímých plateb obyvatelstva (soukromých
údajů) vychází ze statistiky rodinných účtů ČSÚ. V této souvislosti poznamenáváme, že
ČSÚ s určitým časovým odstupem publikuje rovněž odhady výdajů na zdraví z pohledu
metodiky národních účtů, po jejich zveřejnění ÚZIS ČR tento odhad zapracuje do
celkových výdajů na zdravotnictví.
Přímé platby obyvatelstva i výdaje veřejného zdravotního pojištění vzrostly oproti roku
2003 cca o 6 %. Zhruba o 6 % rovněž vzrostly výdaje systému veřejného zdravotního
pojištění. Výdaje veřejných rozpočtů byly zhruba o 12 % nižší než v roce 2003, kdy byly
čerpány mimořádné prostředky v souvislosti s převodem části nemocnic na kraje.
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Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč
2003

2004 *)

170 367

176 743

ze státního rozpočtu

10 286

9 649

z místních rozpočtů

12 345

10 283

147 736

156 811

16 057

17 086

186 424

193 829

Zdroj / rok
Z veřejných prostředků 1)
v tom:

ze zdravotního pojišťění
Přímé soukromé platby obyvatelstva
Celkem

*)

Předběžný údaj

1)

Neobsahuje výdaje ostatních rezortů mimo rezort zdravotnictví

Zdroj dat: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo financí, ČSÚ

Vypracoval: Ing. Ivan Popovič
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