VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:
Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2016
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán těmto orgánům: ČNB, MD, MF, MK, MO, MPSV, MMR, MPO, MSP, MŠMT, MV, MZV, MZE,
MŽP, KML, KOM, RVV, VÚV do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 18. února 2016, s termínem dodání
stanovisek do 5 dnů. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:
Resort

Připomínky

Vypořádání

Úřad vlády ČR –
místopředseda vlády
pro vědu, výzkum
a inovace

Doporučující připomínka:

Vypořádání

S ohledem na udržitelnost hospodaření systému veřejného
zdravotního pojištění doporučujeme zvážit, zda se v rámci
problematiky výběru pojistného na veřejné zdravotní
pojištění nezaměřit na adekvátnost výběru předmětného
pojistného u OSVČ.

Účelem předkládaného materiálu není navrhování
systémových změn v oblasti veřejného zdravotního
pojištění, ale hodnocení vývoje systému a předpokladu
jeho směřování v roce 2016.
Případné změny v pravidlech výběru pojistného od
jednotlivých skupin pojištěnců je třeba řešit v rámci
koncepčních materiálů, případně v rámci legislativních
změn. Ministerstvo zdravotnictví proto předloženou
připomínku zváží při příští novelizaci příslušných předpisů
z oblasti zdravotního pojištění.“

Ministerstvo
zemědělství

Doporučující připomínka:

Vypořádání

V závěru materiálu doporučujeme věcně upřesnit
systémová opatření, která by z dlouhodobého horizontu
řešila nesoulad mezi nároky na systém veřejného
zdravotního pojištění v České republice a jeho
disponibilními zdroji.

Cílem tohoto materiálu není předkládat konkrétní
systémová opatření, ale pouze hodnocení vývoje systému
a předpokladu jeho směřování v roce 2016.
Případné změny systémové změny je třeba řešit v rámci
koncepčních materiálů, případně v rámci legislativních
změn.

Doporučující připomínka:

Vypořádání

Do materiálu doporučujeme na straně 6 doplnit důvod
poklesu celkového stavu pohledávek za plátci pojistného.

Změna stavu pohledávek je podrobněji rozepsána
v tabulkové příloze, Tabulce č. 1. Pokles hodnoty
pohledávek je očekáván pouze u VZP, zatímco u
zaměstnaneckých pojišťoven mírně roste. VZP plánovaný
pokles zdůvodňuje vlivem tvorby opravných položek.

V Praze dne 26. února 2016

