
Zeptáte-li se odborníků ze
zdravotních pojiš�oven, kdy a co
nejvíce pomohlo řešit dluhy 
a finanční problémy ve zdra-
votnictví, řeknou vám, že to
bylo převzetí dluhů a závazků
zdravotních pojiš�oven státem
(přes Českou konsolidační a-
genturu) v roce 2006 v celko-
vé hodnotě 13 miliard korun.
A především pomohlo navýše-
ní platby státu za státní pojiš-
těnce v roce 2006, tj. za minis-
trování Davida Ratha. Kon-
cem roku 2007 měly zdravotní
pojiš�ovny na účtech přes 20
miliard korun jako rezervu. 

Slavné poplatky zavedené 
v roce 2008 vládou ODS při-
nesly podle ministryně Filipio-
vé do zdravotního systému 10
miliard korun. Pět přímo z po-
platků a pět miliard tzv. úspo-
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rami čerpání
zdravotní pé-
če, které nikdy nikdo nedoložil
konkrétním propočtem. 

Podívejme se realitě do očí.
Ve zdravotnictví se točí zhruba
200 miliard korun, zaplacené
poplatky 5 miliard korun se
skládají z 3 miliard poplatků
do lékáren a 1 miliardy léka-
řům, které ale nejdou do zdra-
votního systému, ale do rukou
lékárníků a lékařů. Pouze po-
platky v nemocnicích jdou do
zdravotního systému. Naopak
v roce 2008 Topolánkova vlá-
da prosadila v daňovém balíč-
ku tzv. »zastropování« odvodů
zdravotního pojištění z příjmu
nad 80 tisíc korun (čtyřnáso-
bek průměrného platu). Toto
»zastropování« snížilo příjmy
zdravotních pojiš�oven o zhru-

ba 6 miliard korun. V průběhu
roku 2008 pak Topolánkova
vláda zpomalila plánovaný
růst za státní pojištěnce proti
schváleným záměrům v roce
2006. Tento dopad znamená
výpadek asi 7 miliard korun

příjmu zdravot-
ních pojiš�o-
ven. 

Kdo tedy více ohrozil eko-
nomiku zdravotnictví? Vláda
ODS se svými opatřeními, ne-
bo sociální demokracie, která
chce zrušit či omezit nemorál-
ní poplatky ve zdravotnictví?
To a� si vyhodnotí každý občan
sám. 

Alfréd MICHALÍK, 
poslanec PČR

PS: V Senátu se většině se-
nátorů ODS a KDU (zčásti
přeběhlých do TOP 09) poda-
řilo vrátit zákony rušící po-
platky nebo jejich část do Sně-
movny. Nepřehlasuje-li to te-
dy Poslanecká sněmovna, po-
platky zůstanou ve stávající
výši. Kraje, které se snažily po-
platky zrušit, jsou v potížích 

a pod tlakem pojiš�oven. Hro-
zí, že lidé opět budou platit za
všechno. A vládne chaos.

Ptám se: muselo to tak být?
Musela ODS s Julínkem za-
vést poplatky i novorozencům
v inkubátoru a jejich mamin-
kám a bezmocným starým li-
dem na lůžku? Co měly regu-
lovat? Nešlo nalézt kompro-
mis? I my z ČSSD jsme se na
předvolebních náměstích set-
kávali s pochopením občanů
pro poplatky za pohotovost 
a třeba za stravu v nemocni-
cích. Politici by měli umět na-
cházet kompromis a dohod-
nout se. Julínkovi s Rathem 
a Topolánkovi s Paroubkem se
to nepodařilo. 

Doplácí na to zdravotnictví,
pacienti, nemocnice…

A klesá důvěra v politiky 
a politiku. Přichází krize - a i ta
bude mít finanční dopady na
systém zdravotnictví. Je nača-
se přestat se hádat a sednout
ke stolu. Třeba s jinými minist-
ry, v jiném složení…

Petr VÍCHA,
starosta Bohumína

pol i t ika

V současné době se v Parlamentu ČR projednávají zákony,
které mají zrušit nebo omezit poplatky ve zdravotnictví. Soci-
ální demokracie je obviňována Občanskou demokratickou
stranou, že chce zruinovat systém financí ve zdravotnictví. Po-
platky podle ODS zachránily před kolapsem zdravotní pojiš-
ťovny, vyřešily problém léčení některých nákladných nemo-
cí, na které by jinak nebyly prostředky. 


