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D

zacházení se zdroji podle potﬁeb veﬁejnosti,
ekonomické rozhodování i kontrola kvality
poskytované péãe. Zánik této struktury umoÏnil vznik právnû svébytn˘ch a samostatnû pÛsobících zdravotnick˘ch zaﬁízení ve vlastnictví
státu, obcí, církví, obchodních spoleãností ãi
jednotlivcÛ.3 K jejich pÛsobení ve zdravotnictví pak nadále docházelo na základû bezesmluvního ãi smluvního vztahu s V‰eobecnou
zdravotní poji‰Èovnou âR, které zákon ukládal uzavﬁít po dobu prvních dvou let „Smlouvu o poskytování a úhradû zdravotní péãe”
s kaÏd˘m zdravotnick˘m zaﬁízením, které ji
o to poÏádalo.

Hlavním úkolem Poji‰Èovny bylo tehdy zavedení a spu‰tûní systému v‰eobecného
(veﬁejného) zdravotního poji‰tûní ode dne
1. ledna 1992, kdy se jejími klienty ze zákona staly osoby, které splÀovaly stanovené
podmínky úãasti v tomto systému (tj. cca
10,5 mil. osob). V roce 1992 Poji‰Èovna sice
je‰tû hospodaﬁila s pﬁídûly finanãních prostﬁedkÛ ze státního rozpoãtu âR, ale jiÏ
v prÛbûhu tohoto roku intenzivními ãinnostmi vytvoﬁila podmínky pro nábûh v˘bûru pojistného na v‰eobecné zdravotní poji‰tûní
i jeho pﬁíslu‰enství, 2 tj. plateb, které se jejím
prostﬁednictvím stávaly jiÏ od 1. ledna 1993
zdroji pﬁíjmÛ smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízení. Splnûní tohoto sloÏitého úkolu napomohly dvû ‰Èastnû zvolené systémové a zákonem stanovené komponenty: jednak
povinnost zamûstnavatelÛ vybírat pojistné
od zamûstnancÛ sráÏkou ze mzdy a odvádût
je spolu s platbou zamûstnavatele na úãet
zdravotní poji‰Èovny, u které jsou poji‰tûni,
jednak povinnost státu platit pojistné za zákonem vymezen˘ okruh osob, jenÏ v souãasnosti zahrnuje více neÏ 50 % úãastníkÛ
zdravotního poji‰tûní. Za zvládnutí tohoto
obrovského reformního kroku sklidila Poji‰Èovna v tehdej‰í dobû obdiv a uznání
odborné veﬁejnosti, neboÈ reformy daÀov˘ch systémÛ se ve svûtû bûÏnû pﬁipravují
ﬁadu let.

Správné nastavení systému v‰eobecného
(veﬁejného) zdravotního poji‰tûní potvrdil
v následujících letech zvût‰ující se objem vybraného pojistného, kter˘ rok za rokem rostl
díky pﬁíznivému mzdovému v˘voji v âeské
republice. To umoÏnilo zv˘‰ení v˘dajÛ Poji‰Èovny na zdravotní péãi z nûkdej‰ích 32 mld.
Kã (z nichÏ bylo v roce 1992 hrazeno poskytování zdravotní péãe pro 10,5 mil. osob) na
souãasn˘ch 93 mld. Kã (z kter˘ch je hrazeno
poskytování zdravotní péãe 7,3 mil. poji‰tûncÛm). V˘razn˘ prospûch z pﬁíznivého finanãního v˘voje mûli jak obãané, tak i zdravotniãtí pracovníci, a to pﬁesto, Ïe obãas
vznikaly problémy spojené s pouÏíváním
rÛzn˘ch systémÛ úhrad za zdravotní péãi,
nebo související s vût‰í neÏ reálnou spotﬁebou finanãních prostﬁedkÛ získan˘ch z v˘bûru pojistného.

Reforma zdravotnické soustavy pﬁinesla
rozvolnûní rigidní a hierarchické soustavy
zdravotnick˘ch sluÏeb, soustﬁedûn˘ch do
okresních ãi krajsk˘ch ústavÛ národního zdraví, v nichÏ chybûlo moderní ﬁízení, racionální
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nem 31. prosince 2001 skonãil desát˘
rok provádûní veﬁejného zdravotního
poji‰tûní v âechách, na Moravû i ve Slezsku
a souãasnû i desát˘ rok ãinnosti V‰eobecné
zdravotní poji‰Èovny âeské republiky (zkrácenû „Poji‰Èovna”).1 Po celou dobu svého
trvání Poji‰Èovna nesla odpovûdnost za realizaci zmûn v organizaci a financování zdravotní péãe v âeské republice, kterou pﬁevzala jiÏ v roce 1992, a jíÏ se v prÛbûhu
uplynul˘ch deseti let nezﬁekla, neboÈ si byla
plnû vûdoma závazkÛ i vût‰ího mnoÏství
povinností, vypl˘vajících pro ni z jejího
prvenství.

Nov˘ systém financování poskytované
zdravotní péãe bezesporu v˘raznû zv˘‰il Ïivotní i odbornou úroveÀ lékaﬁÛ i dal‰ích
zdravotnick˘ch pracovníkÛ. Zejména v˘konov˘ systém úhrad za zdravotní péãi, dotovan˘ v˘raznû z dominantního finanãního podílu Poji‰Èovny, umoÏnil privatizaci ãinností
nebo i zdravotnick˘ch zaﬁízení, vybavení ordinací, ambulantních i lÛÏkov˘ch zaﬁízení
novou diagnostickou i terapeutickou technikou a pouÏívání nov˘ch technologií, postupÛ a léãiv ãi zdravotnick˘ch prostﬁedkÛ. Platební dominance Poji‰Èovny na „trhu
zdravotního poji‰tûní a zdravotnick˘ch sluÏeb”, o kterou se opírá pﬁeváÏná vût‰ina
zdravotnick˘ch zaﬁízení ve sv˘ch celoroãních
rozpoãtech, trvá i po deseti letech. Stejnû

1

Ustavena byla dnem 1. ledna 1992, a to zákonem âNR ã. 551/1991 Sb., o V‰eobecné zdravotní poji‰Èovnû âeské republiky. Ostatní zdravotní poji‰Èovny zaãaly provádût v‰eobecné (nyní veﬁejné) zdravotní poji‰tûní teprve v roce 1993 nebo i v pozdûj‰ích letech (podle zákona ã. 280/1992 Sb., o rezortních, podnikov˘ch a dal‰ích zdravotních poji‰Èovnách).

2

Viz zákon ã. 592/1992 Sb., o pojistném na v‰eobecné zdravotní poji‰tûní.

3

Viz zákon ã. 160/1992 Sb., o zdravotní péãi v nestátních zdravotnick˘ch zaﬁízeních.
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tak trvá její vstﬁícnost vÛãi smluvním partnerÛm, náklonnost k jednání i ochota k hledání a nalézání vzájemnû v˘hodn˘ch ãi avantgardních ﬁe‰ení.
Polovinû obãanÛ této zemû pﬁinesl nov˘
systém poskytování a financování zdravotní
péãe placení pojistného na v‰eobecné zdravotní poji‰tûní a v‰em svobodnou volbu lékaﬁe, zdravotnického zaﬁízení a zdravotní poji‰Èovny a moÏnost pﬁipoji‰tûní ãi pﬁímé
platby. Absolvování stáÏí i pobytÛ na‰ich lékaﬁÛ v zahraniãí a pouÏívání kvalitnûj‰ích diagnostick˘ch a terapeutick˘ch metod, léãiv
a zdravotnick˘ch prostﬁedkÛ tuzemské i zahraniãní provenience se nade v‰i pochybnost
pﬁíznivû odrazilo na zdravotním stavu jednotlivcÛ i celé na‰í populace. NeboÈ v souãasné
dobû jiÏ lze – ve srovnání s obdobím pﬁed deseti lety – zachraÀovat vût‰í mnoÏství lidsk˘ch
ÏivotÛ, úspû‰nû nebo alespoÀ lépe ãi dokonaleji léãit vût‰í mnoÏství vznikajících onemocnûní a tím zlep‰ovat kvalitu lidsk˘ch ÏivotÛ i prodluÏovat stﬁední délku Ïivota na‰ich
dûtí, muÏÛ a Ïen.
Pﬁi modelaci a sestavování Zdravotnû pojistného plánu pro rok 2001 Poji‰Èovna
pﬁedpokládala, Ïe dynamika rozvoje hospodáﬁství âeské republiky bude v roce 2001
spí‰e niÏ‰í, coÏ se – spolu s vy‰‰í mírou nezamûstnanosti – odrazí i na tempu rÛstu pojistného získávaného za jednoho poji‰tûnce
a tím i na niÏ‰ím rÛstu celkov˘ch pﬁíjmÛ Poji‰Èovny.
Oãekávan˘m tendencím chtûla Poji‰Èovna ãelit – v zájmu udrÏení vyrovnané finanãní bilance – pﬁijetím ﬁady opatﬁení, vedoucích (ve srovnání s rokem 2000) jednak
ke sníÏení tempa poklesu poãtu poji‰tûncÛ,
jednak k udrÏení nákladÛ na zdravotní péãi
na cenové úrovni dosaÏené ve 2. polovinû
roku 2000. Základním nástrojem aktivní
zdravotní politiky Poji‰Èovny se mûl stát diferencovan˘ pﬁístup k rozdûlení zdrojÛ
základního fondu zdravotního poji‰tûní. TíÏivé závazky po lhÛtû splatnosti vÛãi poskytovatelÛm zdravotní péãe chtûla Poji‰Èovna
ﬁe‰it za pomoci státu a oddûlenû od roãního plánu hospodaﬁení s prostﬁedky veﬁejného zdravotního poji‰tûní. Zdravotnû
politick˘m zámûrem Poji‰Èovny bylo podpoﬁení v˘znamu prevence a preventivní
zdravotní péãe, posílení v˘znamu primární
zdravotní péãe, zamûﬁení poskytované
zdravotní péãe na potﬁeby populace (tj.
nikoliv pouze na individuální potﬁeby)
a uskuteãÀování ﬁízeného pﬁesunu nemocn˘ch z nemocniãních lÛÏek do péãe stacionární ãi do domácí péãe.

12
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Skuteãn˘ v˘voj v roce 2001 byl ovlivnûn zejména tím, Ïe se hospodáﬁství âeské republiky vyvíjelo – z hlediska makroekonomick˘ch
ukazatelÛ rozhodujících pro úroveÀ pﬁíjmÛ
z pojistného na veﬁejné zdravotní poji‰tûní –
nad oãekávání velmi pﬁíznivû. NárÛst prÛmûrné nominální mzdy namísto pﬁedpokládan˘ch 5,3 % dosáhl 8,8 %, míra nezamûstnanosti pak dosáhla u poji‰tûncÛ Poji‰Èovny
namísto pﬁedpokládan˘ch 11,4 % pouh˘ch
9,7 %. To se pozitivnû odrazilo v niÏ‰ím poãtu
nezamûstnan˘ch poji‰tûncÛ Poji‰Èovny, a tím
i ve vy‰‰ím neÏ oãekávaném poãtu zamûstnan˘ch osob.
Pﬁijat˘mi opatﬁeními se v roce 2001 podaﬁilo také zbrzdit tempo poklesu poãtu poji‰tûncÛ z 3,6 % roãního úbytku na úbytek 2,5 %,
coÏ byl lep‰í v˘sledek, neÏ pﬁedpokládal
Zdravotnû pojistn˘ plán. Z hlediska pﬁíjmÛ
Poji‰Èovny pﬁíznivou roli sehrály v roce 2001
také v˘sledky kontroly v˘bûru pojistného
a zv˘‰ená razance i aktivita právní sluÏby Poji‰Èovny.
Personálnû posílené útvary kontroly v˘bûru pojistného provedly ve srovnání s rokem
2000 o 42 % (cca o 14 tisíc) kontrol více, vystavily o 6 % více platebních v˘mûrÛ na
dluÏné pojistné a jeho pﬁíslu‰enství a dosáhly uhrazení 87,3 % pﬁedepsan˘ch pohledávek na pojistném a jeho pﬁíslu‰enství.
V agendû vymáhání dluÏného pojistného,
penále, pokut a pﬁiráÏek k pojistnému právní útvary Poji‰Èovny zahájily v roce 2001 pﬁes
72 tisíc správních ﬁízení a podaly více neÏ
77 tisíc návrhÛ na v˘kon rozhodnutí pravomocn˘ch platebních v˘mûrÛ na pohledávky
ve v˘‰i 3,7 mld. Kã. SoudÛm bylo podáno
260 návrhÛ na prohlá‰ení konkurzu na plátce pojistného, kteﬁí dluÏili 214 mil. Kã, a ve
2 094 pﬁípadech se Poji‰Èovna pﬁihlásila do
zahájen˘ch konkurzních ﬁízení s pohledávkami na pojistném a penále ve v˘‰i
1,3 mld. Kã.
Pro zlep‰ení finanãní i vyjednávací pozice
Poji‰Èovny sehrál v roce 2001 v˘znamnou
roli krok vlády âeské republiky iniciovan˘
Ministerstvem zdravotnictví âR, jímÏ bylo
pﬁijetí „Usnesení vlády âeské republiky k postoupení pohledávek zdravotních poji‰Èoven
Konsolidaãní bance, s. p. ú.” (nyní âeská konsolidaãní agentura). Tímto krokem – spolu
se zv˘‰ením plateb za osoby, za které je
plátcem pojistného stát, a se zavedením nového systému ﬁízení finanãních tokÛ uvnitﬁ
Poji‰Èovny – do‰lo nejenom ke zlep‰ení bilance Poji‰Èovny, ale – po nûkolika letech
bez úspûchu vynakládaného úsilí – pﬁedev‰ím k odstranûní závazkÛ Poji‰Èovny po

V‰echny pﬁíznivé faktory vedly k tomu, Ïe
skuteãné pﬁíjmy Poji‰Èovny z pojistného na
veﬁejné zdravotní poji‰tûní byly v roce 2001
o 6,3 % vy‰‰í neÏ v roce 2000 a o 5,3 % vy‰‰í, neÏ pﬁedpokládal Zdravotnû pojistn˘ plán
pro rok 2001.
Finanãními nástroji odvozen˘mi z vy‰‰ích
pﬁíjmÛ Poji‰Èovny bylo moÏno dosáhnout
zmûny souãasné zdravotní politiky a zdravotnû politick˘ch cílÛ deklarovan˘ch ve Zdravotnû pojistném plánu pro rok 2001, spoãívajících v pﬁesunu tûÏi‰tû poskytované zdravotní
péãe ze sféry lÛÏkové do sféry stacionární,
ambulantní, primární a domácí. Pﬁesto, Ïe zámûry Zdravotnû pojistného plánu byly schváleny Poslaneckou snûmovnou Parlamentu âR
a mûly by proto b˘t obecnû závazné, naﬁízení
vlády âR o hodnotû bodu a v˘‰i úhrad zdravotní péãe hrazené z veﬁejného poji‰tûní pro
1. pololetí a vyhlá‰ka Ministerstva zdravotnictví âR (ã. 211/2001 Sb.) platná pro 2. pololetí, opût alokovaly získané finanãní prostﬁedky
do zdravotnick˘ch zaﬁízení poskytujících lÛÏkovou péãi.
Dopadem obou opatﬁení bylo zv˘‰ené ãerpání základního fondu zdravotního poji‰tûní
ze strany zaﬁízení ústavní péãe proti plánu
i skuteãnosti (u nemocnic o 7 %, u odborn˘ch léãebn˘ch ústavÛ o 13 % a léãeben
dlouhodobû nemocn˘ch o 20 %) a nedostatek finanãních prostﬁedkÛ k provedení rozhodujícího obratu v efektivitû poskytování zdravotní péãe. Mezi nástroje obratu, kter˘
Poji‰Èovna v roce 2001 dokonãila a pﬁedstavila organizacím zastupujícím praktické lékaﬁe,
patﬁí napﬁ. systém bonifikací praktického lékaﬁe (Globální informace praktick˘m lékaﬁÛm), jenÏ finanãnû podporuje takové jejich
chování, které vede k racionálnímu a efektivnímu zpÛsobu léãení pacienta.
Ke splnûní zámûrÛ Poji‰Èovny v roce 2001
také nedo‰lo v oblasti ãerpání prostﬁedkÛ základního fondu zdravotního poji‰tûní na léky
pﬁedepisované a vydávané na recepty, neboÈ
oproti roku 2000 se v˘daje Poji‰Èovny v této
oblasti zv˘‰ily o 7 % a oproti plánovan˘m
pﬁedpokladÛm dokonce o 12 %. Sv˘m zpÛsobem se na této skuteãnosti podílela – kromû preskripce zdravotnick˘ch zaﬁízení – jak
nezﬁetelnost státní lékové politiky, tak i dikce
vyhlá‰ek, kter˘mi se stanoví v˘‰e úhrad jednotliv˘ch léãiv˘ch látek a léãivé pﬁípravky hrazené z veﬁejného zdravotního poji‰tûní, jejichÏ platná verze nebyla vÏdy plnû konformní
s doporuãeními Kategorizaãní komise.

âerpání celkového objemu finanãních prostﬁedkÛ základního fondu zdravotního poji‰tûní na vûcné dávky zdravotní péãe bylo
oproti Zdravotnû pojistnému plánu pro rok
2001 vy‰‰í o 7 %, tj. cca o 5,8 mld. Kã. V pﬁepoãtu na jednoho poji‰tûnce ãinily náklady
na zdravotní péãi 12 344 Kã, coÏ bylo oproti
pﬁedpokladÛm více o 668 Kã a oproti skuteãnosti roku 2000 o 10 % více.
Pﬁi provádûní veﬁejného zdravotního poji‰tûní Poji‰Èovna dosáhla v roce 2001
v hospodaﬁení se základním fondem zdravotního poji‰tûní kladného hospodáﬁského
v˘sledku, a to jak v rozdílu mezi tvorbou
a ãerpáním fondu, tak i v rozdílu mezi jeho
pﬁíjmy a v˘daji. Kladn˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek vznikl rovnûÏ pﬁi provádûní smluvního
poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní. Tento finanãní pﬁínos bude vyuÏit ke zlep‰ení péãe o klienty
Poji‰Èovny.
V roce 2001 Poji‰Èovna tvoﬁila také fond
prevence, kter˘ intenzívnû uÏívala ve prospûch sv˘ch klientÛ. VyuÏití finanãních prostﬁedkÛ fondu prevence bylo dÛslednû zamûﬁeno na podporu a realizaci zdravotních
opatﬁení a programÛ, které zlep‰ují zdravotní péãi pﬁedev‰ím o mladou generaci klientÛ Poji‰Èovny a spolupÛsobí proti vzniku jejich onemocnûní nebo proti zhor‰ování
jejich zdravotního stavu. O ãerpání fondu
prevence rozhodovaly Správní rada Ústﬁední poji‰Èovny a správní rady okresních poji‰Èoven.

VZP âR

CHARAKTERISTIKA V¯VOJE V ROCE 2001

lhÛtû splatnosti vÛãi poskytovatelÛm zdravotní péãe.

Nemalé úsilí vûnovala Poji‰Èovna v roce
2001 oblastem ãinností, které jí ukládají
platné právní pﬁedpisy, a které ji odli‰ují od
ostatních zdravotních poji‰Èoven. Mezi tyto
ãinnosti patﬁilo nejenom vedení registrÛ
poji‰tûncÛ, hromadn˘ch ãi individuálních
plátcÛ pojistného ãi zdravotnick˘ch zaﬁízení, ale i agendy spojené s vedením zvlá‰tního úãtu pro pﬁerozdûlování pojistného mezi zdravotními poji‰Èovnami. Zaji‰Èovány
byly i nároãné ãinnosti spojené s vedením
Kapitaãního centra, Informaãního centra
a Analytické komise dohodovacího ﬁízení,
pro které bylo nutno v prÛbûhu roku 2001
soustﬁeìovat a zpracovávat velké mnoÏství
dat.
Dlouhodobû prokazovaná a vnímaná spolehlivost Poji‰Èovny vedla k tomu, Ïe jí bylo
i v roce 2001 svûﬁeno zaji‰Èování agendy âesko-nûmeckého fondu budoucnosti, pro kter˘
– ve spolupráci s Ministerstvem zahraniãních
vûcí âR a Koordinaãní komisí – provádûla v˘platu dávek sociální pomoci v objemu cca
187 milionÛ Kã.
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Podívám-li se na rok 2001 zpûtn˘m pohledem, mohu konstatovat, Ïe byl pro Poji‰Èovnu rokem úspû‰n˘m. Likvidací závazkÛ po
lhÛtû splatnosti a dosaÏením kladné bilance
v hospodaﬁení se základním fondem zdravotního poji‰tûní do‰lo ke konsolidaci finanãní
pozice Poji‰Èovny. To se odrazilo nejenom ve
zlep‰ování vztahÛ s poskytovateli zdravotní
péãe, ale i na pomalém, av‰ak rozpoznatelném sniÏování úbytku poji‰tûncÛ. Ve zdravotní politice jsme prosazovali rozumné smûry
a moderní evropské trendy. Ne v‰echno se
podaﬁilo, realizace dal‰ích zámûrÛ si je‰tû vyÏádá nemalé pracovní úsilí.
Podívám-li se zpûtn˘m pohledem na uplynulá pﬁedchozí léta, mohu konstatovat, Ïe i ta
byla vyplnûna usilovnou a mnohdy velmi

úmornou prací, ﬁadou smyslupln˘ch ãinností,
mnoÏstvím konsensuálních segmentov˘ch ãi
individuálních jednání a pﬁedev‰ím hledáním
a nalézáním cesty, vedoucí kupﬁedu. Vzdávám hold a díky v‰em, kteﬁí se spolu s Poji‰Èovnou tohoto díla zúãastnili: zákonodárnému sboru, státní správû, komorám, odborÛm,
odborn˘m spoleãnostem, asociacím, sdruÏením, skupinám zdravotníkÛ ãi jednotlivcÛm
a v neposlední ﬁadû i firmám. Prostû v‰em,
kteﬁí do procesu v˘stavby nov˘ch systémÛ
vnesli své my‰lenky, své odhodlání a své
osobní nasazení.

3. ãást

VZP âR

ORGÁNY POJI·ËOVNY

3.1
Sbor zástupcÛ
Sbor zástupcÛ byl v roce 2001 sloÏen - stejnû jako v letech pﬁedcházejících - z 30 ãlenÛ
Správní rady Ústﬁední poji‰Èovny, 77 zástupcÛ
správních rad okresních poji‰Èoven a z jednoho
zástupce ﬁeditelství Ústﬁední poji‰Èovny. V roce
2001 se konala dvû zasedání Sboru zástupcÛ,
a to dne 3. kvûtna 2001 a dne 12. ﬁíjna 2001.
Na zasedání Sboru zástupcÛ dne 3. kvûtna 2001, které ﬁídil pﬁedsedající JUDr. Richard Schwarz, pﬁedseda Správní rady
Ústﬁední poji‰Èovny, byla projednána pﬁedloÏená V˘roãní zpráva V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny âeské republiky za rok 2000, která
byla po diskusi v‰emi pﬁítomn˘mi schválena.
Zasedání Sboru zástupcÛ dne 12. ﬁíjna
2001, které ﬁídil Ing. Miloslav Vanûk, místopﬁedseda Správní rady Ústﬁední poji‰Èovny, po diskusi schválilo nadpoloviãní vût‰inou Zdravotnû
pojistn˘ plán V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny
âeské republiky na rok 2002. Dále projednalo
problematiku ãinnosti Rozhodãího orgánu VZP
âR a uloÏilo pﬁedloÏit Sboru zástupcÛ písemn˘
materiál zamûﬁen˘ na zefektivnûní jeho ãinnosti. Sbor zástupcÛ se rovnûÏ zab˘val problematikou klientely VZP âR a uloÏil vedení VZP âR soustﬁedit od správních a dozorãích rad jednotliv˘ch
okresních poji‰Èoven návrhy opatﬁení, jejichÏ
pomocí by bylo moÏno zlep‰it jak kvalitativní,
tak kvantitativní strukturu klientely a pﬁipravit
návrh materiálu, kter˘ bude pﬁedloÏen zasedání
Sboru zástupcÛ VZP âR na jaﬁe roku 2002.

3.2
Správní rada
Ústﬁední poji‰Èovny

místopﬁedseda
Ing. Miloslav VANùK
(zástupce státu)
radové
pro ekonomické otázky
Ing. Jiﬁí NEKOVÁ¤
(zástupce zamûstnavatelÛ poji‰tûncÛ)
pro zdravotní problematiku
MUDr. Dalibor STEJSKAL
(zástupce zamûstnavatelÛ poji‰tûncÛ)
ãlenové
zástupci státu
Ing. Katarína BARTÍKOVÁ
Ing. Jarmila FUCHSOVÁ
PhDr. Bûla HEJNÁ
Ing. Antonín HLAVÁâEK, CSc.
Ing. Roman KUâERA
Ing. Oldﬁich LEBL
MUDr. Antonín MALINA
MUDr. Jaroslav SKALICK¯
Doc. Ing. Jiﬁí VOLF, CSc.

VZP âR

ORGÁNY POJI·ËOVNY

V souladu s platn˘m znûním zákona ã.
551/1991 Sb., o V‰eobecné zdravotní poji‰Èovnû âeské republiky, v roce 2001 nadále pÛsobily ustavené orgány Poji‰Èovny, a to Sbor zástupcÛ, Správní rada Ústﬁední poji‰Èovny, Dozorãí
rada Ústﬁední poji‰Èovny, 77 správních rad
okresních poji‰Èoven a 77 dozorãích rad okresních poji‰Èoven. Na v‰ech stupních Poji‰Èovny
plnily tyto orgány funkce svûﬁené jim citovan˘m
zákonem a organizaãním ﬁádem Poji‰Èovny.

zástupci poji‰tûncÛ
Ing. Bohumír BOBÁK
Jarmila BOHÁâKOVÁ
MUDr. Milan CABRNOCH
MUDr. Rostislav âEVELA
JUDr. Stanislav GROSPIâ
(do 2. 12. 2001)
JUDr. Karel KOS
(od 10. 7. 2001)
Doc. Ing. Lubomír MIK·, CSc.
(do 8. 7. 2001 a dále od 13. 12. 2001)
MUDr. Vladimír PLAâEK
(od 28. 2. 2001)
Ing. Lucie TALMANOVÁ
Ing. Monika TURNOVSKÁ
Ing. Jan VRAN¯
(do 1. 4. 2001 a dále od 22. 5. 2001)
zástupci zamûstnavatelÛ poji‰tûncÛ
JUDr. Eva BATUNOVÁ
JUDr. Antonín JÍZDN¯
Ing. Franti‰ek H¯BNER
Ing. Zdenûk LI·KA
Karel PFABIGAN
MUDr. Dalibor STEJSKAL
Ing. Antonín SÒVA
Jan WIESNER.

pracovala v roce 2001 ve sloÏení:

Jednání Správní rady Ústﬁední poji‰Èovny
se za ﬁízení pﬁedsedy JUDr. Richarda Schwarze konalo v roce 2001 celkem 12krát. V následujícím pﬁehledu jsou uvedeny nejdÛleÏitûj‰í projednané materiály, kter˘mi se
Správní rada Ústﬁední poji‰Èovny na sv˘ch
jednáních zab˘vala:

pﬁedseda
JUDr. Richard SCHWARZ
(zástupce zamûstnavatelÛ poji‰tûncÛ)

16. ledna 2001
se konalo mimoﬁádné jednání svolané k projednání vlivu a dopadu rozhodnutí vlády
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o cenách zdravotní péãe na 1. pololetí 2001
na pﬁedpokládan˘ v˘voj hospodaﬁení VZP âR
v roce 2001 a na chování poskytovatelÛ zdravotní péãe.
30. ledna 2001
▲ Informace o stavu odkupu pohledávek
VZP âR za dluÏníky pojistného Konsolidaãní bankou
▲ Závûry komise pro fond prevence
23. února 2001
▲ Zadání analytické fáze projektu Elektronick˘ identifikátor
▲ V˘sledek krokÛ veden˘ch k odkoupení
pohledávek VZP âR Konsolidaãní bankou
▲ Financování nemocnic v 1. pololetí 2001
23. bﬁezna 2001
▲ Informace o stavu a zmûnách ve vymáhání pohledávek VZP âR
▲ Informace o spolupráci s FIN-Servisem
pﬁi vymáhání pohledávek VZP âR
▲ Migrace poji‰tûncÛ mezi zdravotními
poji‰Èovnami v jednotliv˘ch okresech âR
▲ V˘sledky a vyhodnocení v˘bûrov˘ch ﬁízení za 2. pololetí 2000
▲ Návrhy VZP âR na systémové zmûny
právní úpravy v˘bûru pojistného a vymáhání pohledávek
20. dubna 2001
▲ V˘roãní zpráva VZP âR za rok 2000
▲ V˘konové hodnoty bodu u jednotliv˘ch
segmentÛ zdravotnick˘ch zaﬁízení
▲ Informace o uzavﬁen˘ch smlouvách se
zdravotnick˘mi zaﬁízeními na 1. pololetí
2001
25. kvûtna 2001
▲ Teze z kontroly NKÚ
▲ Rozdûlení hospodáﬁského v˘sledku ze
zdaniteln˘ch ãinností za rok 2000
▲ V˘sledek veﬁejné obchodní soutûÏe na
vedení úãtÛ a platebního styku
22. ãervna 2001
▲ Informace o stavu prací na projektu
Elektronick˘ identifikátor
▲ V˘chodiska pro Zdravotnû pojistn˘ plán
VZP âR pro rok 2002

21. záﬁí 2001
▲ Zdravotnû pojistn˘ plán VZP âR pro rok
2002
▲ Kontrola NKÚ – nápravná opatﬁení
▲ Kompetence správních rad OP VZP âR
26. ﬁíjna 2001
▲ Vymáhání pohledávek Poji‰Èovny, pﬁechod projektu k systémovému ﬁe‰ení
▲ Vyhodnocení úhrad za 1. pololetí 2001
v lÛÏkové péãi
▲ V˘sledek dohodovacího ﬁízení o úhradách zdravotní péãe
23. listopadu 2001
▲ Plnûní strategie k udrÏení poji‰tûncÛ
VZP âR
▲ Spolupráce VZP âR s penzijním fondem
Winterthur
▲ Finanãní v˘sledky úhrad za lÛÏkovou péãi za 1. pololetí 2001
▲ Návrh ﬁe‰ení vlastnick˘ch vztahÛ k nûkter˘m nemovitostem VZP âR
21. prosince 2001
▲ Informace o stavu v Rozhodãím orgánu
VZP âR, ﬁe‰ení zv˘‰ení efektivity jeho
práce
▲ Informace o schválen˘ch projektech financovan˘ch z fondu prevence na rok
2002
▲ Investice (OP Jiãín, Prachatice, Hodonín,
Brno-mûsto).
Na kaÏdém jednání Správní rady byly dále
pravidelnû pﬁedkládány mûsíãní materiály,
a to napﬁ. Signální zprávy o aktuálním stavu
pﬁíjmu pojistného a o finanãní situaci, v˘bûr
ãlánkÛ z tisku, mûsíãní plány v˘bûrov˘ch ﬁízení a dal‰í informativní materiály.
V ﬁadû pﬁijat˘ch rozhodnutí Správní rady se
pozitivnû promítal, tak jako v letech pﬁedchozích, vliv stanovisek odborn˘ch komisí, které
jsou trvale ustaveny z ãlenÛ Správní rady, a to
napﬁíklad komise ekonomické, zdravotní, investiãní, pro informatiku, mzdové, pro fond
prevence a dal‰ích.

3.3
Dozorãí rada
Ústﬁední poji‰Èovny
pracovala v roce 2001 ve sloÏení:

20. ãervence 2001
se konalo mimoﬁádné jednání svolané k rozhodnutí o realizaci analytické fáze projektu
Elektronick˘ identifikátor.
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pﬁedsedkynû
Jana DVO¤ÁKOVÁ
(zástupce poji‰tûncÛ)

ãlenové
zástupci státu
Ing. Ivan PROKOP
Ing. Zdenûk TOMÁ·EK
MUDr. Michael VÍT
zástupci poji‰tûncÛ
Ing. Jiﬁí ST¤ÍTESK¯
Jan VIDÍM
zástupci zamûstnavatelÛ poji‰tûncÛ
Ing. Petr JANÒ
Ing. Stanislav MORAVEC
Jednání Dozorãí rady se za ﬁízení pﬁedsedkynû Jany Dvoﬁákové uskuteãnila v roce
2001 celkem 6krát, a to v termínech zákonn˘ch povinností orgánÛ Poji‰Èovny. Konkrétnû se jednání Dozorãí rady v roce 2001
uskuteãnila ve dnech 15. ledna, 26. února,
23. dubna, 25. ãervna, 1. ﬁíjna a 12. listopadu.
Kromû základních a pravideln˘ch úkolÛ
se Dozorãí rada na sv˘ch zasedáních zab˘vala v roce 2001 následující problematikou:
▲ plnûním úkolÛ vypl˘vajících ze Stanov
VZP âR
▲ stanoviskem Dozorãí rady k V˘roãní zprávû VZP âR za rok 2000
▲ stanoviskem ke Zdravotnû pojistnému
plánu VZP âR pro rok 2002
▲ plánem kontrolní ãinnosti
▲ zprávou o ãinnosti a úkolech plnûn˘ch
odborem hlavního kontrolora VZP âR
▲ zprávou o v˘sledku kontrol proveden˘ch
ãleny Dozorãí rady
▲ vyhodnocením roãních zpráv o ãinnosti
dozorãích rad okresních poji‰Èoven VZP
âR
▲ metodick˘mi podklady pro ãinnost dozorãích rad okresních poji‰Èoven VZP âR
▲ projednáním kontrolního protokolu NKÚ
▲ plnûním opatﬁení z pﬁedchozích kontrol
proveden˘ch NKÚ a MZ s MF
▲ obsazením ãlenÛ Dozorãí rady v Rozhodãím orgánu VZP âR
▲ projednáním návrhu na kritéria pro poskytování odmûn ãlenÛm Dozorãí rady.
Trvale byla sledována ãinnost Správní rady Ústﬁední poji‰Èovny úãastí pﬁedsedkynû
Dozorãí rady na jejích jednáních. Dozorãí

rada tak mohla b˘t na v‰ech sv˘ch jednáních prÛbûÏnû seznamována s aktuální situací ve VZP âR a o jednáních Správní rady
Ústﬁední poji‰Èovny i o v˘stupech tûchto
jednání. PrÛbûÏnû byly ﬁe‰eny stíÏnosti
a podnûty podané Dozorãí radû, a to v koordinaci s odborem hlavního kontrolora
Ústﬁední poji‰Èovny a ﬁeditelkou VZP âR.
Dne 1. listopadu 2001 uspoﬁádala Dozorãí rada odborn˘ semináﬁ pro pﬁedsedy ãi zástupce dozorãích rad okresních poji‰Èoven
VZP âR. Odborného semináﬁe se aktivnû zúãastnili ﬁeditelka VZP âR, prokurista VZP âR,
v‰ichni vrchní ﬁeditelé odborn˘ch úsekÛ
Ústﬁední poji‰Èovny, hlavní kontrolor VZP âR
a dal‰í vedoucí pracovníci Ústﬁední poji‰Èovny VZP âR.

VZP âR

ORGÁNY POJI·ËOVNY

místopﬁedsedkynû
Alena MA·KOVÁ
(zástupce zamûstnavatelÛ poji‰tûncÛ)

3.4
Správní a dozorãí
rady okresních
poji‰Èoven
V souladu se zákonem ã. 551/1991 Sb.,
o V‰eobecné zdravotní poji‰Èovnû âeské republiky, jsou nadále pﬁi okresních poji‰Èovnách ustaveny správní a dozorãí rady.
Zákon stanoví, Ïe správní rady jsou devítiãlenné (z toho 5 ãlenÛ jsou zástupci poji‰tûncÛ a 4 zástupci zamûstnavatelÛ poji‰tûncÛ). K 31. 12. 2001 nebylo obsazeno pouze
5 míst ãlenÛ správních rad ze zákonem stanoveného poãtu 693 ãlenÛ (8 ãlenÛ mûla
Správní rada OP PlzeÀ-sever, OP Louny, OP
âeská Lípa a Správní rada OP Náchod mûla
jen 7 ãlenÛ). Ve v‰ech správních radách
okresních poji‰Èoven tak v roce 2001 bylo
zapojeno 688 ãlenÛ. Jednání v‰ech správních rad okresních poji‰Èoven se v roce
2001 uskuteãnila celkem 497krát, tj. prÛmûrnû 6,4krát za rok v jedné okresní poji‰Èovnû.
Dozorãí rady mají zákonem stanoven˘
poãet 5 ãlenÛ (z toho 3 ãlenové jsou zástupci poji‰tûncÛ a 2 zástupci zamûstnavatelÛ poji‰tûncÛ). K 31. 12. 2001 nebyla obsazena 3 místa ãlenÛ dozorãích rad ze
zákonem stanoveného poãtu 385 ãlenÛ (4
ãleny mûla Dozorãí rada OP PlzeÀ-jih, OP
Louny a OP Náchod). Ve v‰ech dozorãích radách okresních poji‰Èoven tak v roce 2001
bylo zapojeno 382 ãlenÛ. Jednání v‰ech dozorãích rad okresních poji‰Èoven se v roce
2001 uskuteãnila celkem 426krát, tj. prÛmûrnû 5,5krát za rok v jedné okresní poji‰Èovnû.
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Pﬁehled o poãtu jednání správních rad

Pﬁehled o poãtu jednání dozorãích rad

15krát za rok u
12krát za rok u
11krát za rok u
10krát za rok u
9krát za rok u
8krát za rok u
7krát za rok u
6krát za rok u
5krát za rok u
4krát za rok u
3krát za rok u
2krát za rok u

12krát za rok u
11krát za rok u
10krát za rok u
9krát za rok u
8krát za rok u
7krát za rok u
6krát za rok u
5krát za rok u
4krát za rok u
3krát za rok u
2krát za rok u
1krát za rok u

1 okresní poji‰Èovny
6 okresních poji‰Èoven
4 okresních poji‰Èoven
4 okresních poji‰Èoven
3 okresních poji‰Èoven
5 okresních poji‰Èoven
7 okresních poji‰Èoven
8 okresních poji‰Èoven
15 okresních poji‰Èoven
17 okresních poji‰Èoven
5 okresních poji‰Èoven
2 okresních poji‰Èoven

Správní rady okresních poji‰Èoven v roce
2001 se na sv˘ch jednáních zab˘valy zejména následující problematikou:
▲ v˘vojem a vymáháním pohledávek za plátci pojistného, návrhy ﬁe‰ení v dan˘ch regionech
▲ hospodaﬁením OP, kontrolou ãerpání stanoveného finanãního rozpoãtu
▲ rozhodováním o finanãních prostﬁedcích
fondu prevence
▲ ﬁe‰ením komunikace s poji‰tûnci, v˘vojem
poãtu poji‰tûncÛ a návrhy na ﬁe‰ení zastavení úbytku poji‰tûncÛ VZP âR a jejich stabilizaci
▲ financováním zdravotnick˘ch zaﬁízení,
smluvními vztahy
▲ zlep‰ením v˘bûru pojistného od plátcÛ pojistného
▲ kvalitou poskytované zdravotní péãe
smluvními zdravotnick˘mi zaﬁízeními, dostupností zdravotní péãe pro poji‰tûnce
VZP âR
▲ kontrolou postupu investiãních prací
u tûch OP, kde probíhá v˘stavba ãi rekonstrukce sídla OP
▲ projednáním V˘roãní zprávy VZP âR za rok
2000 a Zdravotnû pojistného plánu VZP âR
pro rok 2002.
Dozorãí rady okresních poji‰Èoven v roce
2001 se na sv˘ch jednáních zab˘valy pﬁedev‰ím následující problematikou:
▲ kontrolou hospodaﬁení okresní poji‰Èovny, kontrolou plnûní stanoveného rozpoãtu
▲ kontrolou v˘bûru pojistného, ﬁe‰ením vymáhání pohledávek, kontrolami splácení
nedoplatkÛ pojistného, kontrolami platební káznû firem a OSVâ
▲ kontrolou plnûní Zdravotnû pojistného
plánu
▲ kontrolami smluvních vztahÛ (nájemní
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6 okresních poji‰Èoven
3 okresních poji‰Èoven
3 okresních poji‰Èoven
1 okresní poji‰Èovny
5 okresních poji‰Èoven
5 okresních poji‰Èoven
6 okresních poji‰Èoven
9 okresních poji‰Èoven
21 okresních poji‰Èoven
9 okresních poji‰Èoven
5 okresních poji‰Èoven
5 okresních poji‰Èoven

a pronájemní smlouvy, dohody o provedení práce atd.)
▲ kontrolami financování zdravotní péãe,
smluvních ujednání, platebních termínÛ atd.
▲ návrhy na zlep‰ení ãinnosti v oblasti komunikace s klienty, návrhy na ﬁe‰ení stabilizace poji‰tûncÛ VZP âR a zv˘‰ení jejich
poãtu
▲ dohledem na dodrÏování právních a vnitﬁních pﬁedpisÛ
▲ ﬁe‰ením stíÏností poji‰tûncÛ a zdravotnick˘ch zaﬁízení
▲ úãetní závûrkou za rok 2000, zprávou
o ãinnosti OP.

3.5
Rozhodãí orgán
Poji‰Èovny
Rozhodãí orgán Poji‰Èovny (dále jen Rozhodãí orgán) je orgán, kter˘ na základû zákonného zmocnûní rozhoduje o ﬁádn˘ch
a mimoﬁádn˘ch opravn˘ch prostﬁedcích proti
platebním v˘mûrÛm vydan˘m okresními poji‰Èovnami ve správním ﬁízení. Dále je ze zákona zmocnûn odstraÀovat tvrdosti, které by
se vyskytly pﬁi vymûﬁování penále, pokut
a pﬁiráÏek k pojistnému.
Rozhodãí orgán pracoval v roce 2001 v následujícím sloÏení:
pﬁedsedkynû
JUDr. Marie HIRSCHOVÁ
zástupce Poji‰Èovny
místopﬁedsedkynû
Mgr. Bûla PLACHÁ
zástupce Ministerstva práce a sociálních
vûcí âR

za Dozorãí radu ÚP VZP âR
Ing. Zdenûk TOMÁ·EK
Alena MA·KOVÁ
Jan VIDÍM
(od 26. 2. 2001 do 30. 9. 2001
a od 1. 11. 2001 do 30. 11. 2001)
Ing. Petr JANÒ
(od 1. 10. 2001 do 31. 10. 2001)
Ing. Ivan PROKOP
(od 1. 12. 2001 do 31. 12. 2001)
za Ministerstvo zdravotnictví âR
Ing. Miroslava ·ËASTNÁ, CSc.
za Ministerstvo financí âR
Ing. Marie HERANOVÁ
V roce 2001 se uskuteãnilo 36 celodenních jednání Rozhodãího orgánu, na kter˘ch
bylo projednáno 7 322 pﬁípadÛ podání plátcÛ pojistného ve vûcech t˘kajících se:
▲ pokut a pﬁiráÏek k pojistnému
▲ pravdûpodobné v˘‰e pojistného
▲ sporn˘ch pﬁípadÛ placení pojistného a penále
▲ sporn˘ch pﬁípadÛ vrácení pﬁeplatku na pojistném a sníÏení záloh na pojistné
▲ odstraÀování tvrdostí zákona, které by se
vyskytly pﬁi vymûﬁování pokut, penále
a pﬁiráÏek k pojistnému.
Rozhodãí orgán v roce 2001 projednal
5 982 odvolání plátcÛ pojistného proti platebním v˘mûrÛm na penále, 671 odvolání
proti platebním v˘mûrÛm na dluÏné pojistné a 644 odvolání proti platebním v˘mûrÛm na pokuty za nesplnûní povinností
plátcÛ pojistného. Rozhodãí orgán projednával kaÏd˘ pﬁípad samostatnû, u kaÏdého
zkoumal oprávnûnost vydání platebního v˘mûru a zákonnost postupu okresní poji‰Èovny.

Ve vût‰inû pﬁípadÛ plátci pojistného ve
sv˘ch podáních nezpochybÀují nárok Poji‰Èovny na vymûﬁené pohledávky, ale poukazují na nepﬁíznivou finanãní a sociální situaci, neznalost právní úpravy na úseku
zdravotního poji‰tûní, zamûstnavatelé namítají druhotnou platební neschopnost.
Vzhledem k tomu, Ïe platná právní úprava
ukládá zdravotním poji‰Èovnám povinnost
vymáhat dluÏné pojistné a penále, nemohl
Rozhodãí orgán v rámci odvolacího ﬁízení
tyto námitky akceptovat. Námitky, t˘kající
se nepﬁíznivé finanãní a sociální situace,
posuzoval Rozhodãí orgán u penále, pokut
a pﬁiráÏek k pojistnému z hlediska pouÏití
institutu odstranûní tvrdosti.
V roce 2001 Rozhodãí orgán rozhodoval
o odstranûní tvrdosti v 5 880 pﬁípadech
a prominul celkem 185 286 tis. Kã. Pﬁi rozhodování o odstranûní tvrdosti Rozhodãí orgán pﬁedev‰ím pﬁihlíÏel ke skuteãnosti, zda
plátce uhradil dluÏné pojistné, ze kterého
bylo vymûﬁeno penále, a ke stanovisku pﬁíslu‰né okresní poji‰Èovny.
Pravomocná rozhodnutí Rozhodãího orgánu ve vûcech pojistného, penále a pﬁiráÏek k pojistnému vydaná ve správním ﬁízení
jsou pﬁezkoumatelná soudem dle zákona
ã. 99/1963 Sb., Obãansk˘ soudní ﬁád. K pﬁezkoumání rozhodnutí je pﬁíslu‰n˘ Mûstsk˘
soud v Praze.
Proti rozhodnutí Rozhodãího orgánu byly
v roce 2001 podány plátci pojistného celkem 4 Ïaloby. Soud v tomto období rozhodl
s koneãnou platností o 7 Ïalobách, z nichÏ
bylo 5 Ïalob plátcÛ pojistného zamítnuto
a ﬁízení zastaveno, ve 2 pﬁípadech bylo rozhodnutí zru‰eno a vráceno k novému projednání.

VZP âR

ORGÁNY POJI·ËOVNY

ãlenové
za Správní radu ÚP VZP âR
Karel PFABIGAN
Ing. Jan VRAN¯
MUDr. Katarína BARTÍKOVÁ

Celkov˘ pﬁehled o meziroãním nárÛstu
poãtu Rozhodãím orgánem evidovan˘ch
a projednan˘ch odvolání plátcÛ pojistného, poãtu jednání Rozhodãího orgánu
a o celkov˘ch ãástkách, o kter˘ch bylo
v letech 1997–2001 rozhodnuto, je uveden v tabulce ã. 1.

Tabulka ã. 1 – Meziroãní nárÛst poãtu podání k Rozhodãímu orgánu a poãtu vyﬁízen˘ch pﬁípadÛ
Rok
1997
1998
1999
2000
2001

Poãet do‰l˘ch
odvolání
3 587
6 102
8 717
11 955
15 095

Poãet jednání RO
24
34
35
36
36

Poãet projednan˘ch
odvolání
2 842
3 971
5 580
6 348
7 322

Rozhodnuté
ãástky v tis. Kã
207 183
230 734
321 214
363 415
227 552
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Z tabulky ã. 1 dále vypl˘vá, Ïe v roce 2001
do‰lo oproti r. 2000 k nárÛstu poãtu podání
k Rozhodãímu orgánu o 26 %, tj. z 11 955
podání v roce 2000 na 15 095. Lze oãekávat,
Ïe tento trend bude dále pokraãovat. V zájmu
zkrácení lhÛt k vyﬁízení jednotliv˘ch pﬁípadÛ
byla pﬁijata ﬁada organizaãních opatﬁení, v jejichÏ dÛsledku do‰lo ke zv˘‰ení poãtu projednan˘ch pﬁípadÛ z 6 348 v roce 2000 na
7 322 pﬁípadÛ v roce 2001, coÏ pﬁedstavuje
nárÛst o 15 %. Zásadním a nejúãinnûj‰ím
zpÛsobem ﬁe‰ení problému zv˘‰ení efektivity
rozhodovací ãinnosti je zmûna platné právní
úpravy. Podstatou legislativních návrhÛ Poji‰-

Èovny v této oblasti je speciální právní úprava
rozhodovacího procesu a pﬁenesení rozhodovací pravomoci ve vûcech odstraÀování tvrdosti za pﬁesnû stanoven˘ch podmínek na
prvoinstanãní orgány.
Celkov˘ pﬁehled o poãtu rozhodnutí Rozhodãího orgánu v roce 2001 podle jejich
pﬁedmûtu, indexu nárÛstu ãi poklesu poãtu
tûchto rozhodnutí a ãástek pﬁedepsan˘ch
platebními v˘mûry a rozhodnut˘ch Rozhodãím orgánem v roce 2001 je uveden
v tabulce ã. 2.

Tabulka ã. 2 – Poãet rozhodnutí Rozhodãího orgánu vydan˘ch v roce 2001
Odvolání ve vûcech
penále
dluÏného pojistného
pravdûpodobné v˘‰e pojistného
vrácení pﬁeplatku na pojistném
pokut za nepﬁedloÏení dokladÛ
ke kontrole
pokut za nepﬁedloÏení
PﬁehledÛ OSVâ a zamûstnavatelÛ
pokut za nesplnûní
oznamovací povinnosti
pﬁiráÏek k pojistnému
pokut za nezaslání kopie
Záznamu o pracovním úrazu
Celkem 2001

Rozhodnutí
poãet
index
2001/2000
5 982
1,2
671
1,1
5
0,5
9
0,6

âástka
pﬁedepsaná
v tis. Kã
412 756
27 429
34
294

v˘sledná
v tis. Kã
207 905
17 764
32
238

79

0,9

807

227

535

0,9

3 097

1 067

30
11

0,8
1,8

143
311

63
256

–

–

–

–

7 322

1,2

444 871

227 552

4. ãást
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4.1.1
Ústﬁední poji‰Èovna VZP âR
(dále jen Ústﬁední poji‰Èovna)
sídlila do 31. kvûtna 2001 na adresách:
Praha 2, Karlovo námûstí 5-7-8
Praha 1, Hybernská ulice 8
Praha 8, Za Invalidovnou 144
Praha 10, KodaÀská 46
a od 1. ãervna 2001 jiÏ jenom na adrese
Praha 3, Orlická 4/2020.
Podle Organizaãního ﬁádu V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny âR tvoﬁí strukturu Ústﬁední
poji‰Èovny tyto útvary:
▲ úsek ﬁeditele
▲ úsek prokuristy
▲ právní úsek
▲ úsek ekonomick˘
▲ úsek pojistného a péãe o klienty
▲ úsek zdravotní péãe
▲ úsek informaãního systému
▲ úsek provoznû správní a investiãní.
V roce 2001 bylo zﬁízeno oddûlení veﬁejn˘ch zakázek a do‰lo k zásadní reorganizaci
úseku informaãního systému s cílem je‰tû více zefektivnit ãinnost v této stûÏejní oblasti.
V jednotliv˘ch úsecích Ústﬁední poji‰Èovny
bylo v roce 2001 zamûstnáno celkem 415 zamûstnancÛ (pﬁepoãten˘ poãet), z toho 209
s úpln˘m vysoko‰kolsk˘m vzdûláním, kteﬁí
sv˘mi v˘konn˘mi pravomocemi zabezpeãovali provádûní veﬁejného zdravotního poji‰tûní, realizaci usnesení, rozhodnutí a úkolÛ uloÏen˘ch Sborem zástupcÛ, Správní
a Dozorãí radou Ústﬁední poji‰Èovny, ﬁeditelstvím Ústﬁední poji‰Èovny, Parlamentem âeské republiky, operativní a metodické ﬁízení
v‰ech organizaãních sloÏek Poji‰Èovny a vykonávali ãinnosti rámcovû popsané v dal‰ích
ãástech této v˘roãní zprávy.
Na základû zákona o veﬁejném zdravotním
poji‰tûní a pﬁíslu‰ného povolení Ministerstva financí âR Poji‰Èovna provádûla v roce 2001 také smluvní zdravotní poji‰tûní,
a to pro osoby, které nejsou pojistitelné
podle zákona o veﬁejném zdravotním poji‰tûní, a dále pak pﬁipoji‰Èování klientÛ pro
pokrytí pﬁípadn˘ch v˘dajÛ za zdravotní péãi
nehrazenou z veﬁejného zdravotního poji‰tûní, tj. za péãi buì pﬁesahující rámec hrazené péãe, nebo ãerpanou v cizinû (cestovní zdravotní pﬁipoji‰tûní).

VZP âR

âINNOST POJI·ËOVNY

4.1
Organizaãní
struktura Poji‰Èovny

Agendu poskytování informací, uloÏenou Poji‰Èovnû zákonem ã. 106/1999 Sb.,
o svobodném pﬁístupu k informacím, zabezpeãovala Ústﬁední poji‰Èovna. Îádosti o poskytnutí informací byly podávány ústnû, písemnû a prostﬁednictvím telekomunikaãních
zaﬁízení. Îádosti byly pﬁijímány jak v okresních poji‰Èovnách, tak i v Centru informací.
I kdyÏ dotazy klientÛ adresované Poji‰Èovnû s odvoláním na zákon o svobodném
pﬁístupu k informacím byly velmi ãetné, v naprosté vût‰inû nespadaly pod reÏim uvedeného zákona, byÈ se na nûj odvolávaly. Tyto
dotazy byly vyﬁízeny v souladu s jin˘mi právními pﬁedpisy tak, aby nedo‰lo k poru‰ení
zákonem stanovené povinné mlãenlivosti.
V rámci zákona ã. 106/1999 Sb. bylo podáno
na VZP âR v roce 2001 celkem 68 Ïádostí. Na
v‰echny Ïádosti Poji‰Èovna odpovûdûla ve
stanovené lhÛtû 23 dní. I kdyÏ citovan˘ zákon
umoÏÀuje dle § 17, aby Poji‰Èovna poÏadovala úhradu nákladÛ spojen˘ch s poskytnutím
informace, Poji‰Èovna ani v roce 2001 uvedeného ustanovení nevyuÏila a v‰echny poÏadavky klientÛ vyﬁídila bez nároku na úhradu.

4.1.2
¤editelství Ústﬁední poji‰Èovny
âleny ﬁeditelství Ústﬁední poji‰Èovny v roce
2001 byli:
Ing. Jiﬁina MUSÍLKOVÁ
ﬁeditelka VZP âR
Ing. Jiﬁí ZAHRADNÍK
prokurista VZP âR
Ing. Vratislav MATYS
vrchní ﬁeditel ekonomického úseku
MUDr. Antonín PEâENKA
vrchní ﬁeditel úseku zdravotní péãe
JUDr. Karel HLAVÁâEK
vrchní ﬁeditel právního úseku

4.1.3
Okresní poji‰Èovny VZP âR
V souladu se zákonem ã. 551/1991 Sb.,
o V‰eobecné zdravotní poji‰Èovnû âeské republiky, a platn˘m Organizaãním ﬁádem VZP âR
jsou zﬁízeny okresní poji‰Èovny v 77 okresech.
Jejich ãinnosti zabezpeãovalo 4 489 pracovníkÛ. K pﬁiblíÏení sluÏeb Poji‰Èovny klientÛm,
plátcÛm pojistného a poskytovatelÛm zdravotní péãe zﬁídily okresní poji‰Èovny jako svá dal‰í
pracovi‰tû úﬁadovny. S cílem zajistit spolupráci
s orgány krajÛ v souvislosti se zahájením reformy veﬁejné správy urãila VZP âR z ﬁad ﬁeditelÛ
okresních poji‰Èoven své zmocnûnce pro krajskou problematiku a jejich zástupce.
Okresní poji‰Èovny a úﬁadovny provádûjí
veﬁejné zdravotní poji‰tûní na území pﬁíslu‰-
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ného okresu a plní úkoly v rozsahu pravomocí dan˘ch jim zákonem ã. 551/1991 Sb., Organizaãním ﬁádem VZP âR a vnitﬁními organizaãními a ﬁídícími pﬁedpisy Poji‰Èovny.
Mezi hlavní úkoly okresních poji‰Èoven
v roce 2001 patﬁilo:
▲ zaji‰tûní maximálního v˘bûru pojistného
a dÛsledné vymáhání dluÏného pojistného, provádûní kontrol plátcÛ pojistného
▲ minimalizace závazkÛ po lhÛtû splatnosti
▲ úhrada zdravotní péãe poskytované poji‰tûncÛm smluvními zdravotnick˘mi zaﬁízeními a zabezpeãování zmûn v systémech
úhrad a regulaãních mechanismÛ, pouÏívan˘ch v jednotliv˘ch pololetích roku 2001
▲ kontrola objemu i kvality zdravotní péãe
poskytované smluvními zdravotnick˘mi
zaﬁízeními a kontrola oprávnûnosti vyúãtování této péãe ve lhÛtách splatnosti dle
uzavﬁen˘ch smluv
▲ provádûní revize zdravotní péãe
▲ jednání s poskytovateli zdravotní péãe
o individuálních Smlouvách o poskytování
a úhradû zdravotní péãe a dodatcích k nim,
t˘kajících se zejména realizace zmûn
v systémech úhrad a regulaãních mechanismÛ
▲ vymáhání náhrad ‰kody podle ustanovení
§ 55 zákona ã. 48/1997 Sb., o veﬁejném
zdravotním poji‰tûní
▲ uzavírání individuálních i hromadn˘ch
smluv cestovního zdravotního pﬁipoji‰tûní.

4.2
Informaãní systém
Informaãní systém Poji‰Èovny zabezpeãoval – stejnû jako v letech pﬁedchozích – i v roce 2001 podporu v‰em ãinnostem, k nimÏ je
Poji‰Èovna ze zákona zmocnûna nebo oprávnûna. Tûmito základními ãinnostmi jsou:
▲ pﬁíjem, kontrola, ocenûní a úhrada poskytované zdravotní péãe
▲ v˘bûr a kontrola pojistného
▲ správa centrálního registru poji‰tûncÛ
▲ vedení Informaãního centra zdravotního
poji‰tûní
▲ zabezpeãení chodu Kapitaãního centra
▲ dal‰í dÛleÏité úlohy.
Úpravy a doplÀování aplikace informaãního
systému bûhem roku 2001 byly realizovány
tak, aby do‰lo ke zv˘‰ení jeho kvality i funkcionality. V roce 2001 pokraãoval pﬁevod aplikace informaãního systému do grafického prostﬁedí v architektuﬁe klient-server s cílem
dosáhnout finální realizace tﬁívrstvé architektury. Pﬁevod bude dokonãen v roce 2002.

26
26

Bûhem roku byly do aplikace „Okresní poji‰Èovna” implementovány dal‰í úlohy v grafickém rozhraní: úloha pro revizní lékaﬁe
„VZPP3”, úloha pro v˘poãet kapitaãnû v˘konové platby a ekonomická ãást aplikace. Souãasnû probíhaly pﬁípravné práce pro druhou
etapu pﬁevodu aplikace „VZPP2”.
Byl dokonãen systém programÛ pro uplatÀování regulaãních mechanismÛ vÛãi zdravotnick˘m zaﬁízením, pÛsobícím v ambulantní sféﬁe. V roce 2001 byly uplatÀovány
standardní regulaãní mechanismy i objemová regulace. V prÛbûhu roku 2001 se podaﬁilo s pﬁedstaviteli praktick˘ch lékaﬁÛ pro
dospûlé i praktick˘ch lékaﬁÛ pro dûti a dorost
dohodnout bonifikaãní systém, kter˘ finanãnû zv˘hodÀuje ty praktické lékaﬁe, jejichÏ celkové náklady na jednicového poji‰tûnce
podle sledovan˘ch skupin nákladÛ nepﬁekraãují 110 % okresního nebo celostátního
prÛmûru. Na základû zku‰ebního provozu,
uzavﬁeného v roce 2000, byl cel˘ systém
podstatnû roz‰íﬁen a rutinnû vyuÏíván od
1. pololetí roku 2001.
Byla realizována 1. etapa úlohy Financování lÛÏkov˘ch zdravotnick˘ch zaﬁízení, dále
probíhaly pﬁípravné práce na financování
v roce 2002, na aplikaci Mezistátní smlouvy,
pro v˘bûr dat pro ministerstvo zdravotnictví
a pro zamûstnanecké zdravotní poji‰Èovny.
V prÛbûhu roku 2001 byl zahájen projekt
„Ozdravenská péãe”. Jedná se o pﬁevedení
stávajícího zpracování této agendy z PC databáze Clarion do standardního zpracování
v databázi Oracle v aplikaci informaãního
systému.
Bûhem roku 2001 pokraãoval podle plánu
dále pilotní projekt na transformaci vybran˘ch dokladÛ v papírové formû do formy
elektronické prostﬁednictvím skenování. Projekt byl v prÛbûhu roku roz‰íﬁen o skenování
receptÛ. V˘sledky a zku‰enosti z projektu jsou
oãekávány v roce 2002.
Za zvlá‰tní sluÏbu Poji‰Èovny mÛÏe b˘t povaÏováno vybudování internetov˘ch pracovi‰È
urãen˘ch pro veﬁejnost. V roce 2001 probûhl
ve vybran˘ch okresních poji‰Èovnách pilotní
projekt, po jehoÏ vyhodnocení bude rozhodnuto o dal‰ím postupu.
V rámci modernizace HW vybavení Poji‰Èovny byl v prÛbûhu roku 2001 realizován
nákup komponent do HP-UX serverÛ, pﬁedev‰ím pro okresní poji‰Èovny. ·lo o modernizaci zastaral˘ch a jiÏ nepodporovan˘ch diskÛ. Dále byly poﬁízeny LAN karty 100kb do UX
serverÛ pro zv˘‰ení prÛchodnosti sítû a podporu internetov˘ch technologií. RovnûÏ byly
posíleny vybrané pﬁetíÏené servery tﬁídy K.
V Ústﬁední poji‰Èovnû bylo roz‰íﬁeno diskové
pole Symmetrix, na nûmÏ jsou data pro aplikace tﬁí serverÛ zejména pro úãely Centrální-

4.3
Kontrola
a kontrolní systém
Poji‰Èovny
Kontrola Poji‰Èovny v roce 2001 zahrnovala:
▲ vnûj‰í a vnitﬁní kontrolu ãinností a hospodaﬁení Poji‰Èovny
▲ vyﬁizování stíÏností, podnûtÛ a oznámení
klientÛ a partnerÛ Poji‰Èovny
▲ kontroly plátcÛ pojistného
▲ kontroly poskytovatelÛ zdravotní péãe.

4.3.1
Vnûj‰í kontrola ãinností
a hospodaﬁení Poji‰Èovny
Právní rámec kontroly ãinností Poji‰Èovny,
kter˘ je dán pﬁíslu‰n˘mi zákony, zahrnuje ﬁadu typÛ kontrolních mechanismÛ. Soustavn˘ dohled nad ãinností Poji‰Èovny je realizován v hierarchickém systému schvalovacích
postupÛ, poãínaje orgány státní správy reprezentovan˘mi ministerstvy zdravotnictví
a financí, následnû vládou, dále pak Poslaneckou snûmovnou a Senátem Parlamentu

âR. Pﬁedmûtem této formy kontroly jsou
stûÏejní dokumenty, jako je návrh zdravotnû
pojistného plánu, úãetní závûrka a v˘roãní
zpráva, odráÏející základní skuteãnosti, vztahující se k hospodaﬁení a ãinnosti Poji‰Èovny. Úãetní závûrka a v˘roãní zpráva Poji‰Èovny, na základû zákonem uloÏené povinnosti,
musí b˘t ovûﬁeny externím auditorem.
Zpráva auditora se pak spolu s v˘‰e uveden˘mi dokumenty pﬁedkládá orgánÛm státní
správy.
V˘‰e uvedené orgány spolu s Ministerstvem práce a sociálních vûcí âR, zastupitelstvy vy‰‰ích územnû samosprávních celkÛ
a organizacemi podnikatelÛ tím, Ïe volí, resp.
jmenují ãleny orgánÛ Ústﬁední poji‰Èovny
a okresních poji‰Èoven, vytváﬁejí kontrolní
prostﬁedí, napomáhající prosazování zájmÛ
poji‰tûncÛ, jejich zamûstnavatelÛ a státu. Na
kontrole ãinnosti a hospodaﬁení Poji‰Èovny se
v roce 2001 specifick˘mi metodami podílely
rovnûÏ dal‰í subjekty, zejména veﬁejnost
a sdûlovací prostﬁedky.
V˘znamn˘m prvkem vnûj‰í kontroly je
provádûní tematicky zamûﬁen˘ch kontrolních akcí orgány státní správy a Nejvy‰‰ím
kontrolním úﬁadem (dále jen „NKÚ”). V období roku 2001 byla ãinnost Poji‰Èovny
pﬁedmûtem 4 takov˘chto kontrolních akcí.
V prvním pololetí 2001 dokonãil NKÚ kontrolu zamûﬁenou na „Finanãní prostﬁedky vynakládané VZP na investice”, pﬁi níÏ byla
provûﬁována Ústﬁední poji‰Èovna a 27 okresních poji‰Èoven. Nûkteré zji‰tûné nedostatky
byly napraveny v prÛbûhu kontroly, k nûkolika zb˘vajícím byla pﬁijata pﬁíslu‰ná opatﬁení k nápravû. Kontrolní závûr NKÚ k této
kontrole nebyl dosud ve Vûstníku NKÚ zveﬁejnûn.
Ministerstvo
zdravotnictví
provádûlo
v hodnoceném období dvû kontroly. V prvním ãtvrtletí byla provedena v Ústﬁední poji‰Èovnû tematická kontrola v˘bûru pojistného. Ke kontrolnímu protokolu nebylo tﬁeba
zpracovat opatﬁení k nápravû, v˘sledky kontroly byly postoupeny pﬁíslu‰n˘m vedoucím
zamûstnancÛm k vyuÏití. Od druhého ãtvrtletí probíhala v Poji‰Èovnû kontrola pouÏití
prostﬁedkÛ získan˘ch postoupením ãásti pohledávek Poji‰Èovny za plátci pojistného
Konsolidaãní bance Praha, s. p. ú. (od 1. 9.
2001 âeská konsolidaãní agentura), urãen˘ch na úhradu závazkÛ vÛãi poskytovatelÛm zdravotní péãe. V prÛbûhu první etapy
této kontroly bylo mj. konstatováno, Ïe Poji‰Èovna postupovala v souladu s usnesením
vlády ã. 117/2001 a Ïe v‰echny prostﬁedky
poskytnuté Konsolidaãní bankou Praha,
s. p. ú., pouÏila neprodlenû na úhradu závazkÛ po lhÛtû splatnosti. Dal‰í etapa této kontroly, která pokraãuje v roce 2002, se vzta-
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ho datového skladu. Disková kapacita byla
roz‰íﬁena o cca 4 TB.
Celkov˘m posílením v oblasti HP-UX byl vytvoﬁen pﬁedpoklad pro pﬁevod dohledového
systému HP Open View na nov˘ server
a zprovoznûn byl nov˘ server pro zaji‰tûní nároãn˘ch kontrol provádûn˘ch okresními poji‰Èovnami. V prÛbûhu roku 2001 zaãalo nasazování spolehlivûj‰ího a bezpeãnûj‰ího
operaãního systému na koncov˘ch stanicích,
jímÏ je MS Windows 2000 Professional. Souãasnû bylo poﬁízeno 2 129 koncov˘ch stanic,
ãímÏ se v˘raznû posílilo HW vybavení v této
oblasti.
Administrace síÈov˘ch prostﬁedkÛ a pﬁehlednost lokálních sítí Poji‰Èovny se podstatnû zlep‰ila pouÏitím nového zpÛsobu pﬁidûlování IP adres. V prÛbûhu roku 2001 byla
dále zv˘‰ena propustnost lokální sítû Okresní
poji‰Èovny Praha-mûsto a realizováno on-line
propojení na dal‰í expozitury okresních poji‰Èoven, ãímÏ se zv˘‰ila celková dostupnost
sluÏeb Poji‰Èovny.
V roce 2001 byl rovnûÏ realizován pilotní
projekt ovûﬁující moÏnosti pﬁenosu telefonních hlasov˘ch sluÏeb po datov˘ch linkách,
coÏ by vedlo ke znaãn˘m úsporám za telefonní poplatky.
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huje k celkovému vyúãtování postoupen˘ch
pohledávek.
Ve tﬁetím ãtvrtletí roku 2001 byla Úﬁadem
pro ochranu osobních údajÛ zahájena kontrola „dodrÏování povinností stanoven˘ch zákonem ã. 101/2000 Sb., ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, ze strany V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny, jako správce v souvislosti se zpracováním údajÛ o poji‰tûncích”. Do konce roku
byla provedena kontrola úseku informaãního
systému Ústﬁední poji‰Èovny a ãásti úseku
zdravotní péãe Ústﬁední poji‰Èovny. Kontrola
pokraãuje v roce 2002.

lizací t˘chÏ poji‰tûncÛ v lÛÏkovém zaﬁízení
s následnou odbornou o‰etﬁovatelskou péãí
a dodrÏování rovnocenn˘ch podmínek pﬁi
úhradách lékárnám. Pokud byly proveden˘mi
kontrolami zji‰tûny nedostatky, byla pﬁijímána adekvátní opatﬁení k nápravû a v pﬁimûﬁeném ãasovém horizontu byla ovûﬁována jejich realizace.

4.3.2
Vnitﬁní kontrola ãinností
a hospodaﬁení Poji‰Èovny

V roce 2001 ﬁe‰il odbor hlavního kontrolora ve spolupráci s ostatními odborn˘mi úseky Ústﬁední poji‰Èovny a v souãinnosti s okresními poji‰Èovnami celkem 247 podání,
podnûtÛ, stíÏností a ostatních písemností
(dále jen „písemnosti”). âlenûní spisové
agendy bylo v roce 2001 uspoﬁádáno v návaznosti na její charakter a v souladu s potﬁebami Poji‰Èovny.
Oproti pﬁedchozím obdobím do‰lo k poklesu celkového poãtu vyﬁizovan˘ch stíÏností. Kromû pﬁirozeného poklesu se projevila i zmûna
metodiky vykazování písemností, která preferuje vûcnou stránku pﬁed formální. Tento pokles odráÏí souãasnû i postupující stabilizaci sítû smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízení a kvalitu
ãinnosti Poji‰Èovny. Podíl oprávnûn˘ch nebo
ãásteãnû oprávnûn˘ch stíÏností ãinil 14,4 %
z celkového poãtu a u podání 20,6 %.
PﬁeváÏná ãást ﬁe‰en˘ch písemností byla adresována odboru hlavního kontrolora, ﬁeditelce Poji‰Èovny a vedoucím zamûstnancÛm
Ústﬁední poji‰Èovny. Podíl písemností postoupen˘ch jin˘mi orgány a organizacemi
k pﬁímému vyﬁízení ãinil 15 %. V této skupinû
jsou zastoupeny rovnûÏ písemnosti postoupené Kanceláﬁí prezidenta republiky, Poslaneckou snûmovnou Parlamentu âR a Ministerstvem zdravotnictví âR.
Nejvíce jsou mezi pisateli stíÏností i jin˘ch
písemností zastoupeni poji‰tûnci tak, jako
v pﬁedchozích obdobích. Nejãastûj‰ím pﬁedmûtem jejich stíÏností je léãebná péãe, zejména odmítnutí pﬁevzetí pacienta lékaﬁem
s odÛvodnûním naplnûnosti jeho kapacity.
V˘znamná skupina stíÏností smûﬁuje do oblasti lázeÀské péãe, zejména do moÏnosti jejího vãasného uskuteãnûní, kvality, mnoÏství
podávané stravy a kategorie ubytovacích zaﬁízení pro klienty Poji‰Èovny. Podíl stíÏností na
zamûstnance Poji‰Èovny se trvale udrÏuje na
velmi nízké úrovni.
Pﬁedmûtem stíÏností zdravotnick˘ch zaﬁízení je témûﬁ v˘hradnû oblast smluvních vztahÛ
v pﬁípadech, kdy zdravotnické zaﬁízení, které
neuspûlo ve v˘bûrovém ﬁízení, poÏaduje
smlouvu s Poji‰Èovnou nebo roz‰íﬁení kapaci-

Vnitﬁní kontrolní systém Poji‰Èovny lze rozãlenit na tﬁi základní segmenty. První z nich je
pﬁedstavován kontrolními mechanismy realizovan˘mi jako souãást schvalovacích a rozhodovacích postupÛ orgánÛ Poji‰Èovny
a okresních poji‰Èoven a vrcholov˘m dohledem tûchto orgánÛ nad dodrÏováním pﬁedpisÛ a hospodaﬁením Poji‰Èovny. Tento segment je do jisté míry pﬁedûlem mezi vnûj‰í
a vnitﬁní kontrolou.
Druhou sloÏkou kontrolního systému je
kontrolní ãinnost vedoucích zamûstnancÛ
a odborn˘ch útvarÛ Poji‰Èovny.
Tﬁetí sloÏku vnitﬁního kontrolního systému
reprezentuje specializovan˘ kontrolní útvar –
„odbor hlavního kontrolora”. Tento odbor po
del‰ím období, kdy souãinnost s vnûj‰ími
kontrolními orgány a realizace rozsáhl˘ch celorepublikov˘ch kontrolních akcí kladly znaãné nároky na jeho kapacitu, pokraãoval v soustavném provûﬁování ãinnosti okresních
poji‰Èoven formou komplexních kontrol. Toto
obnovení soustavného sledování uveden˘ch
organizaãních sloÏek Poji‰Èovny doprovázel
i kvalitativní posun v pojetí kontroly, zejména
posílení systémového pﬁístupu a vytváﬁení
pﬁedpokladÛ pro zv˘‰ení její efektivnosti. Na
toto pojetí kontroly navazovala rovnûÏ pﬁíprava podmínek pro implementaci poÏadavkÛ
zákona ã. 320/2001 Sb., o finanãní kontrole
ve veﬁejné správû a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, do vnitﬁního kontrolního systému Poji‰Èovny.
Kromû ‰esti komplexních kontrol okresních
poji‰Èoven bylo provedeno osm tematick˘ch
kontrol. PﬁeváÏná ãást tûchto kontrol se uskuteãnila na základû poÏadavkÛ okresních poji‰Èoven nebo v souvislosti s poÏadavky vedení Poji‰Èovny. Na tomto základû byly napﬁ.
provedeny kontroly zamûﬁené na v˘bûr pojistného, správnost pﬁedepisování prostﬁedkÛ
zdravotnické techniky, opakovan˘ch hospita-

4.3.3
Vyﬁizování stíÏností, podání
a podnûtÛ

Tabulka ã. 3 – Pﬁehled o podílu hlavních kategorií pisatelÛ podání, podnûtÛ, stíÏností a ostatních písemností (v %)
a o jejich celkovém poãtu
Pisatel
Poji‰tûnec
Zdravotnické zaﬁízení
Zamûstnanec VZP
Plátce pojistného
Ostatní
Celkov˘ poãet

1999
48,9
24,0
4,4
15,3
7,4
458

2000
46,7
20,5
5,9
10,0
16,9
478

2001
48,2
12,6
2,0
19,4
17,8
247

4.3.4
Kontrola plátcÛ pojistného
PouÏívan˘ systém kontrol
Kontroly placení pojistného se v roce 2001
provádûly nûkolika zpÛsoby a na rÛzn˘ch
úrovních, v závislosti na pouÏit˘ch kontrolovan˘ch dokladech a na stanovené metodice
kontroly.
Základem kontrolních ãinností Poji‰Èovny
bylo vyuÏívání zvlá‰tních úloh zabudovan˘ch v informaãním systému, urãen˘ch k vyhledávání plátcÛ, u kter˘ch nebyly dodrÏeny
zákonem stanovené termíny splatnosti, pﬁípadnû v˘‰e jejich plateb pojistného neodpovídala poãtu zamûstnancÛ a prÛmûrné
mzdû v dané oblasti a v dané ãinnosti plátce. Tímto zpÛsobem byli vytipováváni plátci, kteﬁí neplatili pojistné vÛbec, nebo mûli
neoãekávané v˘kyvy v platbách, ãi v˘‰e jejich plateb neodpovídala pﬁedpokladu. Na
takto vytipované plátce pak byla zamûﬁena
konkrétní kontrolní ãinnost Poji‰Èovny, a to
nad rámec pravideln˘ch kontrol provádûn˘ch podle plánu. Kontrola vyhledáváním
podezﬁel˘ch plátcÛ pomocí informaãního
systému zpravidla pﬁedcházela fyzické kontrole u zamûstnavatelÛ. ProtoÏe u zamûst-

navatelÛ nebylo aÏ do ãervna 1998 moÏno
zjistit pohledávky na pojistném jinak neÏ fyzickou kontrolou, dal‰ím úkolem kontrol
bylo zji‰Èování takov˘ch pohledávek. Od
ãervence 1998 odevzdávají zamûstnavatelé
na základû zákona souãasnû s platbou pojistného i pﬁehled o úhrnném pojistném
a o úhrnu vymûﬁovacích základÛ. Dal‰ím
kritériem pro v˘bûr plátcÛ k fyzické kontrole bylo tedy i neodevzdání takov˘ch pﬁehledÛ ani po v˘zvû.
Kontroly placení pojistného u individuálních plátcÛ, to je u osob samostatnû v˘dûleãnû ãinn˘ch („OSVâ”) a osob bez zdaniteln˘ch pﬁíjmÛ („OBZP”), u kter˘ch mûsíãní
pohledávky na pojistné vypl˘vají z roãních
pﬁehledÛ, odevzdávan˘ch Poji‰Èovnû po podání daÀového pﬁiznání (OSVâ), ãi pﬁímo ze
zákona (zamûstnavatelé), byly provádûny
pﬁeváÏnû formou vyúãtování plateb pojistného na základû údajÛ získan˘ch z informaãního systému. V pﬁípadech, které to
z rÛzn˘ch dÛvodÛ vyÏadovaly, napﬁ. pokud
OSVâ neodevzdaly pﬁehledy, nebo byly zji‰tûny rozdíly v údajích uveden˘ch v pﬁehledu
a v daÀovém pﬁiznání odevzdaném správci
danû, byly u OSVâ provedeny kontroly úãetních dokladÛ.
StûÏejní a také nejdÛleÏitûj‰í kontrolní ãinností Poji‰Èovny byla kontrola placení pojistného podle § 22 zákona ã. 592/1992 Sb.,
o pojistném na v‰eobecné zdravotní poji‰tûní, provádûná fyzickou kontrolou dokladÛ
u plátcÛ pojistného. Specializovan˘mi kontrolními pracovníky okresních poji‰Èoven bylo v roce 2001 v rámci kontrolní ãinnosti provedeno:
 46 628 kontrol placení pojistného na
veﬁejné zdravotní poji‰tûní a plnûní
ostatních povinností plátcÛ pojistného
(coÏ pﬁedstavuje oproti roku 2000
zv˘‰ení o 42,1 %), z toho bylo provedeno:
 40 372 kontrol u hromadn˘ch plátcÛ
pojistného, jejichÏ evidenãní poãet
k 31. 12. 2001 ãinil 223 803
 6 256 kontrol pﬁímo u individuálních
plátcÛ pojistného (OSVâ), jichÏ bylo
k 31. 12. 2001 evidováno 718 447.
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ty v lokalitû, v níÏ je tato péãe dostateãnû zaji‰tûna.
Pﬁedmûtem stíÏností plátcÛ pojistného
jsou v˘hrady, resp. odmítání hradit dluÏné
pojistné a vyãíslené penále.
Vyﬁizování stíÏností i dal‰ích písemností vûnovala Ústﬁední poji‰Èovna soustavnou pozornost. V odÛvodnûn˘ch pﬁípadech byla
pﬁijímána adekvátní opatﬁení k nápravû a sledována jejich realizace, eventuálnû byl obsah
písemností ãi v˘sledky jejich pro‰etﬁení podnûtem k provedení pﬁíslu‰n˘ch kontrol. ¤ádné a vãasné vyﬁizování stíÏností a jin˘ch písemností povaÏuje Poji‰Èovna za nedílnou
souãást péãe o své klienty a partnery, tj. poji‰tûnce, zdravotnická zaﬁízení, individuální
a hromadné plátce pojistného.

Vyhodnocení zpÛsobu zpracování
mûsíãních pﬁehledÛ zamûstnavatelÛ
pﬁedávan˘ch podle § 25 zákona ã. 592/1992
Sb., o pojistném na v‰eobecné zdravotní poji‰tûní, ve znûní pozdûj‰ích úprav.
V roce 1998 byla pﬁijata legislativní zmûna, která od platby pojistného za ãervenec
1998 uloÏila zamûstnavatelÛm povinnost
pﬁedkládat pravidelnû mûsíãnû pﬁehledy
o úhrnu vymûﬁovacích základÛ, úhrnné v˘‰i
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pojistného a o poãtu zamûstnancÛ poji‰tûn˘ch u pﬁíslu‰né zdravotní poji‰Èovny. Zákon souãasnû pamatuje i na situaci, kdy
plátce takov˘ pﬁehled neodevzdá, a dává
pro tento úãel zdravotním poji‰Èovnám
moÏnost stanovit rozhodnutím ve správním
ﬁízení tzv. pravdûpodobnou v˘‰i pojistného
s moÏností penalizace. DÛsledkem této
zmûny je skuteãnost, Ïe zdravotní poji‰Èovna zná pohledávku za plátcem – zamûstnavatelem, aniÏ by provedla kontrolu.
Uvedená legislativní zmûna v‰ak v Ïádném
pﬁípadû v˘znam kontrol nesníÏila, jejich
úkolem je nyní ovûﬁit, zda plátce v pﬁehledu
uvedl správné údaje. Kontroly se mohou na
jedné stranû zjednodu‰it, ale souãasnû
i zintenzivnit. 4
Poãet proveden˘ch kontrol se kaÏdoroãnû zvy‰uje. V roce 2001 probûhlo celkem
46 628 kontrol, coÏ je ve srovnání s rokem
2000 o 13 821 kontrol více, a to pﬁedstavuje
zv˘‰ení o 42,1 %. Toto v˘razné zv˘‰ení je
dÛsledkem zlep‰ené organizace kontrolní
ãinnosti a nárÛstu poãtu pracovníkÛ jak pro
kontroly plátcÛ, tak i vymáhání pojistného. 5
Ani po zv˘‰ení poãtu kontrolorÛ nelze je‰tû
zajistit kontrolu v‰ech hromadn˘ch plátcÛ
pojistného v krátkém intervalu 4 aÏ 5 rokÛ,
tak aby nikdy nemohlo dojít k promlãení
pohledávky. DÛraz byl proto stále kladen
na kontrolu hromadn˘ch plátcÛ, kter˘ch
bylo v roce 2001 zkontrolováno o 9 756 více
neÏ v roce 2000, coÏ pﬁedstavuje zv˘‰ení
o 31,9 %.
Pﬁi kontrolách provádûn˘ch v roce 2001
byl zji‰tûn v 19 807 pﬁípadech dluh na pojistném a ve 26 712 pﬁípadech bylo vyãísleno penále. Ve stejném období se také zv˘‰il
poãet kontrol bez zji‰tûní jakéhokoliv dluhu,
coÏ svûdãí o tom, Ïe plátci si na placení pojistného zvykají a okresní poji‰Èovny se jiÏ
nezamûﬁují jen na problematické plátce. Poãet pﬁípadÛ vyãísleného penále je vy‰‰í neÏ
poãet dluhÛ na pojistném. 6 Nejãastûj‰í kontrolní zji‰tûní v roce 2001, obdobnû jako
v pﬁedchozích letech, se t˘kala neplacení
pojistného nebo prodlení v platbách pojistného, jejichÏ pﬁíãinou byla platební nekázeÀ, i kdyÏ v nûkter˘ch pﬁípadech zpÛsobená druhotnou platební neschopností. Jen
v men‰ím rozsahu se zji‰tûné nedostatky t˘kaly chybného stanovení vymûﬁovacích základÛ a v˘poãtu pojistného. Dal‰í kontrola-

mi zji‰tûné nedostatky se t˘kaly poru‰ení
oznamovací povinnosti plátcÛ pojistného
a povinnosti zasílání záznamÛ o pracovních
úrazech.
V˘sledky kontrol vedly k následnému vymáhání dluÏného pojistného, pﬁípadnû penále. JestliÏe plátce dluÏné pojistné nebo penále neuhradil sám na základû provedené
kontroly nebo po obdrÏení vyúãtování pojistného, okresní poji‰Èovny vystavovaly ve
správním ﬁízení platební v˘mûry. Pomocí
platebních v˘mûrÛ ve správním ﬁízení ukládaly okresní poji‰Èovny také pokuty za poru‰ení
oznamovací povinnosti, za nepﬁedloÏení dokladÛ ke kontrole, za nepﬁedloÏení roãních
pﬁehledÛ o úhrnu záloh, pﬁíjmech a v˘dajích
OSVâ nebo za poru‰ení povinnosti zamûstnavatele zasílat Poji‰Èovnû záznam o pracovním úrazu.
Poãet vystaven˘ch platebních v˘mûrÛ na
dluÏné pojistné, penále a pokuty se kaÏd˘
rok zvy‰uje. V roce 2001 vystavily OP VZP
celkem 127 667 platebních v˘mûrÛ (dále
jen „PV”), z toho bylo vystaveno 51 442 PV
na dluÏné pojistné, 63 508 PV na penále
a 12 717 PV na pokuty. Oproti roku 2000
do‰lo ke zv˘‰ení poãtu vystaven˘ch PV
o 7 403, coÏ pﬁedstavuje zv˘‰ení o 6,15 %.
Pﬁehled o ãástkách pojistného, penále
a pokut pﬁedepsan˘ch platebními v˘mûry
v roce 2001 poskytuje tabulka ã. 4.
Z tabulky je vidût, Ïe na platebních v˘mûrech na dluÏné pojistné, penále a pokuty (bez pﬁiráÏek k pojistnému) bylo pﬁedepsáno 4,6 miliardy Kã a uhrazeny byly
cca 4 miliardy Kã, to je 87,3 %. Zásluhu na
tak velikém procentu uhrazen˘ch dluhÛ
mají platební v˘mûry na pojistné, kter˘ch
bylo v roce 2001 zaplaceno dokonce o 32 %
více, neÏ bylo ve stejném roce pﬁedepsáno.
Vysvûtlením takového stavu je skuteãnost,
Ïe se v roce 2001, vlivem odkupu pohledávek KoB a KOA, podaﬁilo dosáhnout úhrady
i velkého mnoÏství platebních v˘mûrÛ, které byly vystaveny a neuhrazeny v pﬁedchozích letech. Projevila se také zmûna zákona,
která od poloviny roku 2001 umoÏnila dluÏníkÛm uhrazovat nejprve dluÏné pojistné
a teprve potom dluÏné penále. Naopak, dÛsledkem stejné zmûny zákona bylo niÏ‰í
procento úhrady platebních v˘mûrÛ na
penále.

4

Je‰tû po urãitou dobu bude nezbytnou souãástí kontroly stanovení pohledávek za zamûstnavateli za období do
ãervna 1998.

5

Zmínûn˘ nárÛst kontrolorÛ se v‰ak na v˘sledcích kontrol je‰tû v˘raznûji projeví aÏ po nejménû jednoroãním za‰kolení.

6

Penále se poãítá nejen za dluh na pojistném, ale i za zpoÏdûní v platbû pojistného – pojistné mohlo b˘t uhrazeno,
ale protoÏe bylo zaplaceno po termínu splatnosti, bylo vyãísleno penále.

Tabulka ã. 4 – âástky pojistného, penále a pokut pﬁedepsané platebními v˘mûry a uhrazené v roce 2001

ﬁ. ã.
1
2
3
4

A
DluÏné pojistné
Penále
Pokuty
Celkem

Uhrazeno

Pﬁedepsáno
(v tis. Kã)

(v tis. Kã)
C
2 505 244
1 445 596
71 909
4 022 749

B
1 892 957
2 665 427
51 421
4 609 805

PﬁiráÏky k pojistnému
Okresní poji‰Èovny vyuÏívaly v roce 2001
také moÏnosti vymûﬁení pﬁiráÏky k pojistnému zamûstnavatelÛm, u nichÏ do‰lo v roce
2000 k opakovanému v˘skytu pracovních
úrazÛ nebo nemocí z povolání ze stejn˘ch
pﬁíãin (podle § 44 zákona ã. 48/1997 Sb.,
o veﬁejném zdravotním poji‰tûní). Platebními v˘mûry ve správním ﬁízení byly takto
vymûﬁeny pﬁiráÏky ve v˘‰i 2 274 801 Kã. Za
cel˘ rok 2001 bylo na pﬁiráÏkách k pojistnému uhrazeno 2 515 605 Kã, tedy opût více,
neÏ bylo ve stejném roce pﬁedepsáno. Pﬁíãinou je opût úhrada pﬁiráÏek pﬁedepsan˘ch
jiÏ v pﬁedchozích letech.
Odpisy pojistného a penále
V roce 2001 byly provádûny odpisy zcela
nedobytn˘ch pohledávek za plátci podle
§ 26c zákona ã. 592/1992 Sb., o pojistném
na v‰eobecné zdravotní poji‰tûní, ve znûní
pozdûj‰ích úprav. Odpisy pojistného a penále jsou uvedeny v tabulce ã. 5.

(%)
D
132,3 %
54,2 %
139,8 %
87,3 %

zákona ã. 592/1992 Sb., o pojistném na v‰eobecné zdravotní poji‰tûní):
 Právní úprava celé oblasti v˘bûru pojistného je neodÛvodnitelnû komplikovaná, coÏ klade znaãné nároky na pochopení jak pro poji‰tûnce a plátce
pojistného, tak pro pracovníky Poji‰Èovny. DÛsledkem je pak veliká sloÏitost
a komplikovanost postupÛ, vyuÏívan˘ch
pﬁi sledování a poãítaãovém zpracování
agendy v˘bûru pojistného i pﬁi styku
s poji‰tûncem, pﬁípadnû plátcem pojistného. Zvlá‰tû komplikovaná jsou pravidla pro posuzování, které pﬁíjmy se
zahrnují a které nezahrnují do vymûﬁovacího základu pro v˘poãet pojistného
zamûstnancÛ. Zbyteãnou sloÏitost by
zde bylo moÏno odstranit napﬁíklad
pﬁímou vazbou na daÀov˘ základ zamûstnance.
 Odpoãty na platbu pojistného státem
u zamûstnancÛ a OSVâ, za které je plátcem pojistného i stát, nesmírnû komplikují provádûní zpûtn˘ch úprav ve

âINNOST POJI·ËOVNY

Platební v˘mûry

VZP âR

Tabulka ã. 5 – Odpisy pojistného a penále v roce 2001
Odpisy
ﬁ. ã.
1
2
3

A
Zamûstnavatelé
Samoplátci
Celkem

Pojistné

Penále

Pokuty

Celkem

D
–
–
1 858

E
–
–
166 785

(v tis. Kã)
B
44 748
19 614
64 362

DÛvodÛ k odpisÛm nezaplaceného pojistného a penále bylo nûkolik: zánik plátce, v˘maz plátce z rejstﬁíku, úmrtí plátce, pﬁípadnû
promlãení pohledávky neuhrazené do uplynutí doby pûti let. U penále a pokut platí stejné dÛvody jako u pojistného, navíc zde pﬁistupuje rozhodnutí Rozhodãího orgánu
o zmírnûní tvrdosti zákona.
Námûty pro úpravy právních
pﬁedpisÛ
V˘bûr pojistného a kontrolu jeho placení
ztûÏují nûkteré i nadále pﬁetrvávající nedostatky právních pﬁedpisÛ, t˘kajících se pojistného na veﬁejné zdravotní poji‰tûní (zejména

C
–
–
100 565

zdravotním poji‰tûní a následnû i v daních. K takov˘m zpûtn˘m úpravám, napﬁíklad ke zpûtnému pﬁiznání dÛchodu
i za nûkolik let zpûtnû, dochází v praxi
velice ãasto. Obdobn˘m zpÛsobem lze
hovoﬁit o doplatcích pojistného do
minimální v˘‰e pojistného u zamûstnancÛ.
 Úãelné by bylo zavedení takové zákonné
zmûny systému vymáhání, která by zohledÀovala skuteãnost, Ïe napﬁ. vymáhání pohledávek niÏ‰ích neÏ cca 2 000 Kã je
ve správním ﬁízení ztrátové, neboÈ náklady na vymáhání jsou vy‰‰í neÏ vlastní vymáhaná ãástka. V souãasnosti je Poji‰Èovna povinna vymáhat ãástky pojistného
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pﬁesahující 50 Kã a penále pﬁesahující za
rok 100 Kã.
 Bylo by úãelné provést takovou úpravu
zákona, která by omezila stále více se objevující pﬁípady zneuÏití systému veﬁejného zdravotního poji‰tûní osobami bez trvalého pobytu v âR. Materiál zab˘vající se
zneuÏíváním systému je v Poji‰Èovnû
k dispozici.
 Velk˘m technick˘m a personálním problémem je zákonem stanovená existence pouze jediného Rozhodãího orgánu
pro celou Poji‰Èovnu, to je pro v‰ech 77
okresních poji‰Èoven, kter˘ rozhoduje
o odvoláních proti platebním v˘mûrÛm
a o Ïádostech o odstranûní tvrdosti zákona.7

4.3.5
Revizní ãinnost
Revizní ãinnost jako odbornou medicínskou kontrolu, regulaci (schvalování a povolování) a posuzování zaji‰Èovalo ke konci roku 2001 v okresních poji‰Èovnách celkem
889 revizních pracovníkÛ (o 3 více neÏ v roce
2000), tj. revizních lékaﬁÛ a dal‰ích odborn˘ch pracovníkÛ ve zdravotnictví, zpÛsobil˘ch
k revizní ãinnosti (dále odborn˘ revizní pracovník). Z toho bylo:
 228 kmenov˘ch revizních lékaﬁÛ8 (229
v roce 2000)
 90 odborn˘ch revizních pracovníkÛ-asistentÛ revizního lékaﬁe 9 (70 v roce 2000).
S nimi pﬁi ﬁe‰ení problémÛ v jednotliv˘ch
medicínsk˘ch oborech spolupracovalo:
 518 revizních lékaﬁÛ-specialistÛ v medicínsk˘ch oborech (550 v roce 2000)
 26 odborn˘ch revizních pracovníkÛ-specialistÛ (37 v roce 2000), z toho 13 vysoko‰kolákÛ (napﬁ. logopedie) a 13 stﬁedo‰kolákÛ (napﬁ. domácí péãe)
 27 revizních farmaceutÛ pﬁi kontrolách
lékáren.

V roce 2001 se po dlouhé dobû podaﬁilo stabilizovat kádr kmenov˘ch revizních lékaﬁÛ, a to
díky zmûnám podmínek pro jejich pﬁijímání do
pracovního pomûru k Poji‰Èovnû (usmûrnûní
kvalifikaãních poÏadavkÛ a realizace v˘bûrov˘ch ﬁízení pﬁímo v okresních poji‰Èovnách na
konkrétní pracovní místo), ke kter˘m pﬁistoupila Poji‰Èovna v roce 2000. V revizním lékaﬁství
(revizních ãinnostech) bylo zavedeno závazné
kontinuální vzdûlávání.
Na základû uveden˘ch zmûn bylo – stejnû
jako jiÏ v prÛbûhu roku 2000 – v okresních
poji‰Èovnách v roce 2001 realizováno celkem
15 v˘bûrov˘ch ﬁízení, ze kter˘ch bylo pﬁijato
do pracovního pomûru celkem 23 nov˘ch
kmenov˘ch revizních lékaﬁÛ. V˘bûrová ﬁízení
v okresních poji‰Èovnách probíhala vÏdy za
metodického vedení a pﬁímé úãasti pracovníkÛ odboru revize zdravotní péãe Ústﬁední
poji‰Èovny.
Veden snahou o roz‰íﬁení poãtu a spektra
stávajících revizních lékaﬁÛ-specialistÛ pro
potﬁeby okresních poji‰Èoven, zorganizoval
Odbor revize zdravotní péãe v roce 2001
v Ústﬁední poji‰Èovnû 2 v˘bûrová ﬁízení na
funkce revizních lékaﬁÛ-specialistÛ, na jejichÏ
základû bylo pﬁijato do funkce v okresních
poji‰Èovnách 11 uchazeãÛ, 2 uchazeãi byli do
této funkce (v oborech ORL a dermatovenerologie) pﬁijati pro Odbor revize zdravotní péãe
Ústﬁední poji‰Èovny. Úãast v tûchto ústﬁednû
organizovan˘ch v˘bûrov˘ch ﬁízeních nezakládá nárok na vznik pracovního vztahu s Poji‰Èovnou. Ten je následnû dle potﬁeby navazován pﬁímo v jednotliv˘ch okresních
poji‰Èovnách.
Z v˘‰e uveden˘ch údajÛ vypl˘vá, Ïe i v roce
2001 pokraãovala restrukturalizace personálního zaji‰tûní revizní ãinnosti Poji‰Èovny, zahájená v roce 2000. V˘sledkem dÛrazu, kladeného
na zaji‰tûní revizní ãinnosti pracovníky s co nejvût‰ím pracovním úvazkem a na racionální vyuÏití jejich odborn˘ch znalostí, bylo dal‰í zv˘‰ení poãtu asistentÛ revizních lékaﬁÛ a stabilizace
poãtu revizních lékaﬁÛ, kteﬁí pracují v úvazku
0,8 aÏ 1,0 pracovního místa.

7

Parlamentu byla v roce 2001 pﬁedloÏena zmûna zákona, podle které Rozhodãí orgán bude rozhodovat o odstraÀování tvrdosti zákona aÏ u ãástek pﬁesahujících 20 000 Kã. Do ãástek 20 000 Kã bude moci rozhodnout pﬁímo
okresní poji‰Èovna VZP, a dokonce bez zahájení správního ﬁízení. Dal‰í v˘znamnou zmûnou obsaÏenou ve stejné
novele zákona je zjednodu‰ení mechanismu sledování osob bez zdaniteln˘ch pﬁíjmÛ, které budou povinny platit
mûsíãní pojistné aÏ tehdy, pokud za nû není plátcem pojistného zamûstnavatel ãi stát, nebo neplatí pojistné jako
OSVâ, po cel˘ kalendáﬁní mûsíc. Obsahuje rovnûÏ úpravu, která zjednodu‰í doruãování písemností, coÏ by mûlo
omezit spekulativní chování dluÏníkÛ, kteﬁí se dosud bránili postihu tím, Ïe nepﬁebírali po‰tovní zásilky od Poji‰Èovny. Bude-li zmûna pﬁijata i Senátem, novela by mûla platit od 1. ãervence 2002.

8

Kmenov˘ revizní lékaﬁ je zamûstnanec Poji‰Èovny na pracovní úvazek minimálnû 0,8, provádûjící revizní ãinnosti
v rozsahu daném právními pﬁedpisy a dle smluvnû dohodnut˘ch ãi Ministerstvem zdravotnictví âR stanoven˘ch pravidel, a to bez ohledu na pÛvodní lékaﬁskou specializaci. V pﬁípadû potﬁeby vyuÏívá spolupráce s revizními pracovníky (lékaﬁi i nelékaﬁi) specialisty v jednotliv˘ch oborech.

9

Tito stﬁedo‰kolsky vzdûlaní zdravotniãtí pracovníci se spoleãnû s revizními lékaﬁi pﬁímo podílejí na revizní ãinnosti,
vãetnû provádûní potﬁebn˘ch ‰etﬁení ve zdravotnick˘ch zaﬁízeních anebo s poji‰tûnci.

10

n˘ch posudkÛ ãi stanovisek k dotazÛm jednotliv˘ch okresních poji‰Èoven nebo k poÏadavkÛm jin˘ch útvarÛ Ústﬁední poji‰Èovny.
Navíc poskytli revizním pracovníkÛm okresních poji‰Èoven pﬁes 200 telefonick˘ch konzultací k odborn˘m medicínsk˘m problémÛm.
Jak bylo uvedeno ve V˘roãní zprávû VZP âR
za rok 2000, v listopadu toho roku vzniklo
v ORZP ÚP VZP nové oddûlení revize zdravotnick˘ch zaﬁízení. Toto oddûlení po krátké pﬁípravné fázi a personálním obsazení dvou v˘jezdních skupin zahájilo v dubnu 2001 revize
lÛÏkov˘ch zdravotnick˘ch zaﬁízení v âeské republice. Po 10 mûsících zku‰ebního provozu
lze jednoznaãnû pﬁijmout závûr, Ïe zámûr
vzniku v˘jezdních revizních skupin ORZP ÚP
VZP se ukázal jako správn˘. DosaÏené v˘sledky revizí jednoznaãnû hovoﬁí pro jejich roz‰íﬁení v dal‰ím období.
Pﬁínos revizí proveden˘ch revizními skupinami ORZP ÚP VZP se projevil ve ãtyﬁech základních rovinách:
 v preventivním dopadu, spoãívajícím zejména ve skuteãnosti, Ïe revizi vãetnû ‰etﬁení v lÛÏkovém zaﬁízení provádûjí pracovníci z Ústﬁední poji‰Èovny, kteﬁí nemají
místní vazby
 v jednotném postupu revizních pracovníkÛ vÛãi zji‰tûn˘m skuteãnostem ve smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízeních
 v pﬁímém ekonomickém efektu ve vztahu
k revidovan˘m skuteãnostem
 v edukaci revizních pracovníkÛ okresních
poji‰Èoven.
Revizní skupiny ORZP ÚP VZP provedly
v roce 2001 samostatnû celkem 45 revizí 15
lÛÏkov˘ch zdravotnick˘ch zaﬁízení a ve spolupráci s okresními poji‰Èovnami se aktivnû podílely na 5 revizích agentur domácí péãe.
V‰echny revize byly spojeny s ‰etﬁením pﬁímo
ve zdravotnickém zaﬁízení, kde byla vyúãtovaná zdravotní péãe porovnána se záznamy ve
zdravotnické dokumentaci. Celkem byla na
základû proveden˘ch revizí odmítnuta úhrada ve v˘‰i 7 944 177 bodÛ a 4 115 525 Kã za
nesprávnû anebo neoprávnûnû vykázanou
a uhrazenou zdravotní péãi.
Za úãelem zefektivnûní revizí provádûn˘ch
revizními skupinami ORZP ÚP VZP, ale pﬁedev‰ím revizí provádûn˘ch jednotliv˘mi
okresními poji‰Èovnami, se pﬁedpokládá, Ïe
v budoucím období Poji‰Èovna pﬁistoupí k realizaci tzv. navigaãních anal˘z (provádûn˘ch
nad informaãním systémem zpracovanou vyúãtovanou zdravotní péãí), které by se tak
staly jedním ze základních podkladÛ pro pﬁípravu cílen˘ch revizí.

VZP âR
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V rámci reformy povinného systému kontinuálního vzdûlávání kmenov˘ch revizních lékaﬁÛ Poji‰Èovny, která byla zahájena v roce
2000, se noví kmenoví revizní lékaﬁi v roce
2001 – mimo teoretické vzdûlávací ãinnosti –
úãastnili povinn˘ch 5denních stáÏí jak na
Úseku zdravotní péãe Ústﬁední poji‰Èovny, tak
ve vybran˘ch okresních poji‰Èovnách. V roce
2001 absolvovalo stáÏe v Ústﬁední poji‰Èovnû
17, v okresních poji‰Èovnách pak 21 novû
pﬁijat˘ch kmenov˘ch revizních lékaﬁÛ.
Odborné vzdûlávání revizních pracovníkÛ
Poji‰Èovny v revizním lékaﬁství, ale i v dal‰ích
medicínsk˘ch oborech bylo v roce 2001 realizováno nejen formou ‰kolení v rámci Poji‰Èovny a dal‰ích k tomu urãen˘ch organizací
(IPVZ Praha, IDVPZ Brno), ale i semináﬁÛ, pracovních dnÛ, sympozií a sjezdÛ odborn˘ch
spoleãností, aÈ uÏ v rámci âLS ãi mimo ni.
V roce 2001 tak bylo dosaÏeno úãasti na 1 125
odborn˘ch vzdûlávacích akcích. 10 Na zaji‰tûní
tûchto akcí se podílely:
 ze 26 % odbor revize zdravotní péãe
Ústﬁední poji‰Èovny
 ze 27 % subkatedra revizního lékaﬁství Institutu pro vzdûlávání zdravotníkÛ Praha
 z 9 % odborná spoleãnost revizního lékaﬁství âeské lékaﬁské spoleãnosti JEP
 ze 42 % ostatní instituce (âLK, zdravotnická zaﬁízení, okresní úﬁady, apod.).
Také v roce 2001 zaji‰Èoval metodické vedení revizní ãinnosti okresních poji‰Èoven
Odbor revize zdravotní péãe Ústﬁední poji‰Èovny VZP (dále ORZP ÚP VZP). K datu 31. 12.
2001 pracovalo na ORZP ÚP VZP na pln˘ pracovní úvazek 9 lékaﬁÛ. S nimi spolupracovalo
pﬁi metodickém vedení revizní ãinnosti formou konzultací a odborn˘ch stanovisek (i pro
dal‰í útvary Úseku zdravotní péãe Ústﬁední
poji‰Èovny) celkem ve 29 odbornostech 27
revizních lékaﬁÛ-specialistÛ a 4 odborní revizní pracovníci-specialisté (stﬁedo‰kolsky a vysoko‰kolsky vzdûlaní), jejichÏ pracovnûprávní
vztah byl jiÏ koncem roku 2000 zmûnûn
z pracovních úvazkÛ na formu dohod o ãinnosti a dohod o provedení práce.
V rámci dohledu nad úrovní revizní ãinnosti okresních poji‰Èoven provedli pracovníci ORZP ÚP VZP v prÛbûhu roku 2001 ve
20 z nich celkem 25 kontrolních náv‰tûv. Vyhotovené kontrolní protokoly obsahují konkrétní popis zji‰tûn˘ch nedostatkÛ a termíny
urãené k jejich odstranûní. Kontrolní protokoly byly vyhotovovány na místû kontroly,
ﬁeditelÛm kontrolovan˘ch okresních poji‰Èoven byla vÏdy navrÏena nápravná opatﬁení.
Revizní pracovníci-specialisté ORZP ÚP VZP
zpracovali v roce 2001 celkem 194 odbor-

Na revizní pracovníky jedné okresní poji‰Èovny pﬁipadlo v prÛmûru 14 tûchto ‰kolení.
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Pro zaji‰tûní informovanosti a dodrÏování
jednotn˘ch postupÛ revizních lékaﬁÛ Poji‰Èovny vydával ORZP ÚP VZP i v roce 2001 devát˘ roãník periodika „Informaãní bulletin
revizních lékaﬁÛ VZP âR”, ve kterém jsou
pravidelnû zveﬁejÀovány aktuality v systému
zdravotní péãe, závazné pokyny a doporuãení pro postupy v oblasti revizní ãinnosti. V roce 2001 byl v této publikaci dán vût‰í prostor
kazuistikám z revizních ãinností, coÏ se setkalo s velk˘m zájmem u revizních pracovníkÛ
okresních poji‰Èoven. Nûkteré informace
z bulletinu, urãené i pro lékaﬁe smluvních
zdravotnick˘ch zaﬁízení, byly soubûÏnû zveﬁejÀovány také ve Zpravodaji VZP âR.
Okresní poji‰Èovny pravidelnû pﬁedávaly
ORZP ÚP VZP statistické ãtvrtletní pﬁehledy
o ãinnosti revizních lékaﬁÛ a odborn˘ch revizních pracovníkÛ. Metodika pro vykazování
a pﬁedávání tûchto údajÛ byla v roce 2001
novû pﬁepracována tak, aby vedla k v˘raznému usnadnûní práce okresních poji‰Èoven.

Sumarizace revizních ãinností na okresních
poji‰Èovnách za rok 2001 je shrnuta:
 v tabulce ã. 6 – Souhrnn˘ pﬁehled o revizní ãinnosti Poji‰Èovny v roce 2001
 v tabulce ã. 7 – Regulaãní ãást revizní
ãinnosti – schvalování a povolování
 v tabulce ã. 8 – Expertní ãást revizní ãinnosti – posuzovací ãinnost v roce 2001
 v tabulce ã. 9 – Kontrolní ãást revizní
ãinnosti – revize v roce 2001.
Celkov˘ efekt revizí proveden˘ch za rok
2001 (vypl˘vající ze souhrnu ãtvrtletních pﬁehledÛ, které zpracovaly a zaslaly na ORZP ÚP VZP
okresní poji‰Èovny v roce 2001) je následující:
 suma bodov˘ch hodnot odmítnut˘ch nebo zmûnûn˘ch zdravotních v˘konÛ ãinila
celkem 243 169 253 bodÛ11
 hodnota dal‰ích odmítnut˘ch úãtovan˘ch poloÏek (ZUM, ZULP) ãinila celkem
80 862 228 Kã.

Tabulka ã. 6 – Souhrnn˘ pﬁehled o revizní ãinnosti Poji‰Èovny v roce 2001
PoloÏka
A
Poãet revizí
Poãet schválení
Poãet povolení
Poãet posouzení
Celkem

I. Q
B
4 925
56 047
61 416
42 822
165 210

II. Q
C
5 254
56 429
70 388
36 658
168 729

III. Q
D
3 898
50 611
45 328
33 825
133 662

IV. Q
E
4 399
60 852
35 907
34 937
136 095

Celkem
F
18 476
223 939
213 039
148 242
603 696

Tabulka ã. 7 – Regulaãní ãást revizní ãinnosti – schvalování a povolování v roce 2001
Vyjádﬁení
ﬁ. ã.
A
1 k Ïádostem o schválení („Z“, „X“)
z toho: léãiva
PZT
v˘kony
2 k Ïádostem o povolení
povolení plné úhrady
z toho:
léãiva *
PZT *
v˘kony *
ostatní povolení *
jiné v˘jimky **
povolení (potvrzení) lázeÀské péãe
z toho: komplexní láz. péãe
pﬁíspûvková láz. péãe
povolení péãe v dûtsk˘ch OLÚ
povolení péãe v dût. ozdravovnách
Celkem

Z poãtu
B
223 939
125 448
91 639
6 852

v%
C
51,25
28,71
20,97
1,57

Neschváleno
D
6 445
3 013
3 045
387

v%
E
2,88
2,40
3,32
5,65

88 821
70 644
7 137
1 063
186
9 791
112 508
93 592
18 916
4 102
7 608
436 978

20,33
16,17
1,63
0,24
0,04
2,24
25,75
21,42
4,33
0,94
1,74
100,00

1 446
811
185
48
20
382
1 709
1 333
376
44
93
9 737

1,63
1,15
2,59
4,52
10,75
3,90
1,52
1,42
1,99
1,07
1,22
2,23

** na základû delegace v § 16 zákona ã. 48/1997 Sb.
** na základû delegace v ostatních § zákona ã. 48/1997 a ve vyhlá‰ce, kterou se vydává Seznam zdravotních v˘konÛ

11
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Celkov˘ ekonomick˘ efekt nelze z tûchto údajÛ sumárnû vyjádﬁit v korunách vzhledem k rozdíln˘m zpÛsobÛm
úhrad jednotliv˘m zdravotnick˘m zaﬁízením.
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Tabulka ã. 8 – Expertní ãást revizní ãinnosti – posuzovací ãinnost v roce 2001
A
Soubory v˘konÛ do pﬁílohy ã. 2 smlouvy
·kody zpÛsobené tﬁetí osobou
Individuální úãty poji‰tûncÛ
Smluvní poji‰tûní (smluv a vyúãtování)
Nutná a neodkladná péãe v cizinû
Vûcné, technické a personální zaji‰tûní
PouÏití soukromého vozidla
Námitky SZZ k regulacím
Ostatní posouzení
Poãet posouzení celkem

I. Q
B
4 642
6 926
546
20 168
430
907
2 411
146
6 646
42 822

II. Q
C
2 171
6 514
1 028
21 389
393
791
2 533
230
1 609
36 658

III. Q
D
3 338
5 228
324
18 911
844
940
2 578
604
1 058
33 825

IV. Q
E
2 941
6 172
955
18 493
841
890
3 176
377
1 092
34 937

Celkem
F
13 092
24 840
2 853
78 961
2 508
3 528
10 698
1 357
10 405
148 242

Tabulka ã. 9 – Kontrolní ãást revizní ãinnosti – revize v roce 2001
Poãet revizí
A
plánovan˘ch
cílen˘ch
z toho revize
pouze z dat informaãního systému
doplnûné o ‰etﬁení ve zdrav. zaﬁízení
doplnûné o ‰etﬁení s poji‰tûncem
doplnûné o ‰etﬁení ve ZZ i s poji‰tûncem
Poãet revizí celkem
Námitky proti RZ
uznané ãásteãnû
uznané plnû
neuznané
Celkov˘ poãet podan˘ch námitek

I. Q
B
2 431
2 494

II. Q
C
2 252
3 002

III. Q
D
1 849
2 049

IV. Q
E
2 197
2 202

Celkem
F
8 729
9 747

2 101
2 766
8
50
4 925

2 424
2 733
4
93
5 254

1 737
2 114
2
45
3 898

1 718
2 638
9
34
4 399

7 980
10 251
23
222
18 476

68
59
70
197

78
92
112
282

34
44
80
158

41
71
60
172

221
266
322
809

Z nástrojÛ informaãního systému byl pro
potﬁeby kontroly v˘dajové sloÏky veﬁejného
zdravotního poji‰tûní v roce 2001 revizními
pracovníky, stejnû jako v minul˘ch letech, vyuÏíván modul informaãního systému Poji‰Èovny „Deník revizního lékaﬁe” (dále „DRL”),
umoÏÀující mnohem pﬁesnûj‰í evidenci
a kontrolu schválen˘ch poloÏek (léãiv, prostﬁedkÛ zdravotnické techniky, v˘konÛ zdravotní péãe) a vydan˘ch povolení k úhradám.
DRL a dal‰í softwarové produkty informaãního systému pro revizní ãinnost (VZPP3,
SLSTORNO, NBSTORNO) – umoÏÀující provedení kontroly jednotn˘m zpÛsobem a revize
dokladÛ vyúãtování poskytnuté zdravotní péãe i vytvoﬁení jednotného protokolu vãetnû
vedení evidence a statistiky – byly v roce
2001 zásadnû novelizovány v oblasti zjednodu‰ení jejich obsluhy. Na dal‰ích úpravách
nástrojÛ informaãního systému pro potﬁeby
kontrolní a revizní ãinnosti ORZP ÚP VZP spolupracuje s pracovníky Úseku informaãního
systému Ústﬁední poji‰Èovny.
Z revizí smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízení proveden˘ch v roce 2001 revizními pracovníky Ústﬁední poji‰Èovny a okresních poji‰Èoven vyplynulo, Ïe:

âINNOST POJI·ËOVNY

Posuzovací ãinnost

 lékaﬁi pﬁedepisovali léãivé pﬁípravky na
recept u hospitalizovan˘ch pacientÛ, pﬁestoÏe úhrada tûchto léãiv˘ch pﬁípravkÛ
bûhem hospitalizace je zaji‰tûna platbou
lékového pau‰álu
 v rozporu s platnou vyhlá‰kou Ministerstva zdravotnictví âR, kterou se vydává
Seznam zdravotních v˘konÛ s bodov˘mi
hodnotami (dále jen Seznam v˘konÛ),
byla lékaﬁi vykazována klinická vy‰etﬁení
spolu se zdravotními v˘kony, které nesou oznaãení „Q”, jeÏ kombinaci s klinick˘mi vy‰etﬁeními neumoÏÀuje
 u hospitalizovan˘ch pacientÛ byly vykazovány zdravotní v˘kony agregované do v˘konÛ o‰etﬁovacího dne
 lékaﬁi vykazovali zdravotní v˘kony, jejichÏ
obsah dle zápisu v dokumentaci nebyl
naplnûn
 ve zdravotní dokumentaci poji‰tûncÛ,
mnohdy obtíÏnû ãitelné, byly nedostateãné záznamy o poskytnuté zdravotní péãi,
nebo tyto záznamy úplnû chybûly
 lékaﬁi lÛÏkov˘ch zdravotnick˘ch zaﬁízení
pﬁijímali pacienty k ústavní léãbû v rozporu s ustanoveními zákona ã. 48/1997 Sb.,
o veﬁejném zdravotním poji‰tûní (ze zá-
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znamÛ ve zdravotnické dokumentaci nevypl˘valy dÛvody k pﬁijetí do ústavní péãe
ãi dÛvody, pro které nemohla b˘t zdravotní péãe poskytována ambulantnû)
na lÛÏka jednotek intenzívní péãe a ARO
byli pﬁijímáni neindikovaní pacienti anebo zde setrvávají i poté, co – dle záznamÛ
o jejich zdravotním stavu – indikace k pobytu na lÛÏku pominula
zdravotnická zaﬁízení, která mají smlouvu
na v˘kony o‰etﬁovacích dnÛ na oddûleních JIP a ARO, ãasto vykazují právû drahé v˘kony o‰etﬁovacích dní i pﬁesto, Ïe
zdravotní stav pacientÛ a poskytnutá péãe – dle záznamÛ v dokumentaci – opravÀují pouze k vykázání kódu lacinûj‰ího
lékaﬁi pracovi‰È následné lÛÏkové péãe
pﬁijímali pacienty k hospitalizaci, tﬁebaÏe
zdravotní dÛvody, indikující jejich pﬁijetí,
nebyly v záznamech ve zdravotnické dokumentaci nalezeny a jednalo se o pﬁijetí
pacientÛ do zdravotnického zaﬁízení ze
sociálních dÛvodÛ. Jen zcela v˘jimeãnû
pﬁi tom zdravotnická zaﬁízení Ïádají o statut sociálních hospitalizací dle zákona ã.
100/1998 Sb., o sociálním zabezpeãení.
Stejnû tak, pokud v prÛbûhu hospitalizace pominou dÛvody k ústavní péãi, pacienti zÛstávají na lÛÏku ze sociálních dÛvodÛ, aniÏ by bylo Ïádáno o pﬁiznání
statutu sociální hospitalizace, a tak je jejich pobyt hrazen z prostﬁedkÛ veﬁejného
zdravotního poji‰tûní
návrhy na lázeÀskou léãbu v ﬁadû pﬁípadÛ neobsahovaly vÏdy v‰echny pﬁedepsané údaje, navrhující lékaﬁi nerespektovali platnou, smluvnû závaznou
Metodiku pro poﬁizování a pﬁedávání
dokladÛ VZP âR a Indikaãní seznam lázeÀské péãe a nebrali zﬁetel na kontraindikace lázeÀské léãby, coÏ ztûÏovalo
posuzování a potvrzování návrhÛ revizními lékaﬁi.

4.4
Zabezpeãení
ãinností Poji‰Èovny
hmotn˘m
a nehmotn˘m
investiãním
majetkem
Podstatn˘ nárÛst objemu uÏivatelsk˘ch
potﬁeb, dat a úloh zpracovávan˘ch informaãním systémem Poji‰Èovny a potﬁeba
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plnûní ãasov˘ch harmonogramÛ pﬁi zpracování ekonomick˘ch, statistick˘ch, zdravotnick˘ch a dal‰ích v˘stupÛ, vyvolaly v roce
2001 nutnost dal‰ího roz‰íﬁení základního
informaãního systému o hardwarové
a softwarové kapacity. Posílení kapacity
informaãního systému Poji‰Èovny bylo nutné i v souvislosti s vybudováním centrálního
datového skladu a optimalizací jeho architektury.
Základní informaãní systém Poji‰Èovny byl
v prÛbûhu roku roz‰íﬁen o nové servery firmy HP Hewlett-Packard a o dal‰í komponenty. Do‰lo k roz‰íﬁení kapacity pamûÈového systému Symmetrix. ZároveÀ byly
zakoupeny licence relaãní databáze Oracle
vy‰‰í verze. V roce 2001 pokraãovalo také
roz‰iﬁování propojení základního informaãního systému mezi okresními poji‰Èovnami
a jejich deta‰ovan˘mi pracovi‰ti (úﬁadovny
okresních poji‰Èoven) a k obmûnû upgrade
zaﬁízení routerÛ.
V rámci Poji‰Èovny probíhala v prÛbûhu roku 2001 obmûna PC pﬁipojen˘ch k NT serverÛm s v˘hledem na pouÏívání grafického v˘stupu pro úlohy na zpracování dat v rámci
základního informaãního systému.
Pro zabezpeãení ãinnosti okresních poji‰Èoven KromûﬁíÏ, Nov˘ Jiãín, Dûãín a Karlovy
Vary byly v prÛbûhu roku 2001 dokoupeny
drobné ãásti pozemkÛ.
V prÛbûhu roku 2001 byly dokonãeny rekonstrukce objektÛ ÚP VZP – Flora, Louny
a Opava. Po cel˘ rok 2001 probíhala v˘stavba
objektu OP VZP Brno-mûsto. Dále probíhaly
dílãí drobné technické úpravy objektÛ okresních poji‰Èoven napﬁ. Bﬁeclav, DomaÏlice, Fr˘dek-Místek, Karlovy Vary, Litomûﬁice, Most,
Nov˘ Jiãín, Vsetín a Vy‰kov.
K 31. 12. 2001 sídlily ve vlastních objektech,
které byly získány koupí nebo vlastní v˘stavbou, okresní poji‰Èovny:
Beroun
Bﬁeclav
Fr˘dek-Místek
Chomutov
Jeseník
Kladno
Kutná Hora
Mûlník
Nymburk
Ostrava
PlzeÀ-sever
Praha-v˘chod
Pﬁíbram
Rychnov n. Kn.
Teplice
Ústí n. Labem
Vy‰kov
ÚP VZP âR Praha.

Blansko
â. Budûjovice
HavlíãkÛv Brod
Chrudim
Jihlava
Kolín
Liberec
Most
Olomouc
Pelhﬁimov
Prachatice
Prostûjov
Rakovník
Semily
Tﬁebíã
Ústí n. Orlicí
Znojmo

Brno-venkov
Dûãín
Hradec Králové
Jablonec n. Nisou
JindﬁichÛv Hradec
KromûﬁíÏ
Louny
Náchod
Opava
Písek
Praha-mûsto
Pﬁerov
Rokycany
Sokolov
Uh. Hradi‰tû
Vsetín
Îìár n. Sázavou

Brno-mûsto
Hodonín
Litomûﬁice
Praha-západ
Tachov

âeská Lípa
Cheb
PlzeÀ-jih
·umperk
Zlín.

âesk˘ Krumlov
Klatovy
PlzeÀ-mûsto
Tábor

K 31. 12. 2001 uÏívaly objekty na základû
smluv o pﬁevodu práva hospodaﬁení okresní poji‰Èovny:
Bene‰ov
DomaÏlice
Karlovy Vary
Opava12
Svitavy

Bruntál
Jiãín
Mladá Boleslav
Pardubice
Trutnov.

âeská Lípa
Karviná
Nov˘ Jiãín
Strakonice

Majetek i ãinnosti Poji‰Èovny jsou poji‰tûny
tzv. centrálním poji‰tûním majetku. V roce
2001 bylo evidováno 84 ‰kodních událostí.
V˘‰e ‰kody ãinila cca 2 200 000 Kã.
K 31. 12. 2001 byla ukonãena likvidace
cca 75 % ‰kodních událostí s pﬁedpokladem
ukonãení likvidace ostatních ‰kod v prvním
pololetí roku 2002. Jedná se o ‰kodní události vzniklé ve 4. ãtvrtletí roku a o ‰kodní
události, u kter˘ch dosud nemohla b˘t vyãíslena pﬁesná v˘‰e ‰kody. Od poãátku existence centrálního poji‰tûní majetku, tj. od
1. 10. 1996 do 31. 12. 2001, byla Poji‰Èovnû vyplacena pojistná plnûní za ‰kody
vzniklé na jejím majetku ve v˘‰i cca
12 000 000 Kã.

4.5
Zdravotní
politika
Zdravotní politika Poji‰Èovny byla v roce
2001 pﬁeváÏnû realizována v pﬁípravn˘ch fázích jednání dohodovacích ﬁízení a dále ve
v˘bûrov˘ch ﬁízeních na zaji‰tûní poskytování
ambulantní a ústavní zdravotní péãe poji‰tûncÛm, která se konala pﬁed uzavﬁením
smlouvy o poskytování a úhradû zdravotní
péãe.13 Na základû zákona ã. 48/1997 Sb.,
o veﬁejném zdravotním poji‰tûní, probíhala
v roce 2001 dohodovací ﬁízení jednak k Seznamu zdravotních v˘konÛ s bodov˘mi hod-

notami (dále „D¤ k Seznamu zdravotních v˘konÛ”), jednak k hodnotám bodu a v˘‰i
úhrad za zdravotní péãi hrazenou z veﬁejného zdravotního poji‰tûní (dále „D¤ k cenám”).
V prÛbûhu roku 2001 probûhly 3 ﬁádné jednací dny D¤ k Seznamu zdravotních v˘konÛ,
v nichÏ byly projednávány podklady pro novelu Seznamu zdravotních v˘konÛ, kterou
pﬁipravuje Ministerstvo zdravotnictví âR pro
vydání vyhlá‰kou (v prÛbûhu roku 2002). Pracovní skupina D¤ k Seznamu zdravotních v˘konÛ se se‰la v roce 2001 celkem 5krát. Zástupci Poji‰Èovny ﬁídili v‰echna jednání
skupiny, organizaãnû zaji‰Èovali jejich prÛbûh, soustﬁeìovali návrhy a pﬁipomínky autorsk˘ch odborností, pﬁipravovali frekvenãní
anal˘zy v˘konÛ a modelace dopadÛ navrhovan˘ch zmûn do v˘dajÛ za zdravotní péãi hrazenou z prostﬁedkÛ veﬁejného zdravotního
poji‰tûní.
V roce 2001 pokraãovala za úãasti zástupcÛ Poji‰Èovny v ãinnosti „Komise pro posuzování rozmístûní pﬁístrojÛ vybrané zdravotnické techniky” zﬁízená ministrem
zdravotnictví. Komise jednala celkem 10krát
a posuzovala dopady Ïádostí zdravotnick˘ch
zaﬁízení na obnovu ãi nové poﬁízení vybrané
nákladné zdravotnické techniky na v˘daje
z prostﬁedkÛ veﬁejného zdravotního poji‰tûní.
Detailní informace o mnoÏství a rozmístûní
zdravotnické techniky jsou k dispozici v Ústavu zdravotnick˘ch informací a statistiky,
s nímÏ Poji‰Èovna spolupracuje na metodice
sbûru dat.
ZpÛsoby a v˘‰e úhrad pro jednotlivé segmenty poskytovatelÛ a pro obû pololetí roku 2001 byly projednávány v D¤ k cenám.
V 1. pololetí roku 2001 do‰lo v rámci D¤
k cenám k dohodû (o hodnotách bodu a v˘‰i úhrad za zdravotní péãi hrazenou z veﬁejného zdravotního poji‰tûní) se zástupci poskytovatelÛ v segmentech:
 praktiãtí lékaﬁi pro dospûlé
 praktiãtí lékaﬁi pro dûti a dorost
 zubní lékaﬁi
 specializovaná ambulantní zdravotní péãe vãetnû hemodialyzaãní péãe
 domácí zdravotní péãe (home care)
 zdravotní péãe poskytovaná zdravotnick˘mi zaﬁízeními komplementu – laboratoﬁe, radiodiagnostika

12

Okresní poji‰Èovna VZP âR Opava je uvedena duplicitnû, neboÈ jednak sídlí ve vlastní budovû, jednak uÏívá objekt
na základû smlouvy o pﬁevodu práva hospodaﬁení. Podobnû Okresní poji‰Èovna VZP âR âeská Lípa uÏívá objekt na
základû smlouvy o pﬁevodu práva hospodaﬁení a souãasnû je v nájmu.

13

V˘bûrová ﬁízení se podle pﬁíslu‰n˘ch ustanovení zákona ã. 48/1997 Sb., o veﬁejném zdravotním poji‰tûní, konají
buì na návrh Poji‰Èovny nebo na návrh zdravotnického zaﬁízení, které je oprávnûno poskytovat zdravotní péãi v pﬁíslu‰ném oboru.

VZP âR

âINNOST POJI·ËOVNY

K 31. 12. 2001 sídlily v pronajat˘ch objektech okresní poji‰Èovny:
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 zdravotnická záchranná sluÏba, dopravní
zdravotní sluÏba a lékaﬁská sluÏba první
pomoci
 fyzioterapie
 lázeÀská péãe.
V˘sledky D¤ k cenám, kde do‰lo k dohodû,
byly vyhlá‰eny jako závazné pro zdravotnická
zaﬁízení a pro zdravotní poji‰Èovny ve Vûstníku MZ âR.
K dohodû (o hodnotách bodu a v˘‰i
úhrad za zdravotní péãi hrazenou z veﬁejného zdravotního poji‰tûní) nedo‰lo v celém
segmentu zdravotnick˘ch zaﬁízení ústavní
péãe (tj. kromû nemocnic i s odborn˘mi léãebn˘mi ústavy, léãebnami dlouhodobû nemocn˘ch a zdravotnick˘mi zaﬁízeními, vykazujícími péãi na o‰etﬁovatelsk˘ch lÛÏkách).
Hodnota bodu a v˘‰e úhrady zdravotní péãe byla proto stanovena naﬁízením vlády
âR, zveﬁejnûn˘m ve Vûstnících Ministerstva
zdravotnictví âR.
V rámci D¤ k cenám pro 2. pololetí roku 2001 do‰lo k dohodû (o hodnotách bodu a v˘‰i úhrad zdravotní péãe hrazené

z veﬁejného zdravotního poji‰tûní) se zástupci poskytovatelÛ ve stejn˘ch segmentech jako v 1. pololetí roku 2001 a v˘sledky byly standardnû vyhlá‰eny ve Vûstníku
MZ âR.
Pro nedohodu v segmentu ústavní péãe
v˘‰i úhrad (vãetnû regulaãních omezení)
stanovilo na základû zmocnûní daného novelou zákona ã. 48/1997 Sb., o veﬁejném
zdravotním poji‰tûní, Ministerstvo zdravotnictví âR vyhlá‰kou ã. 211/2001 Sb. Cena
bodu stanovená pro 1. pololetí roku 2001
zÛstala v platnosti i pro 2. pololetí roku
2001.
Struãn˘ pﬁehled v˘voje a pouÏívan˘ch
mechanismÛ úhrad za poskytovanou zdravotní péãi v jednotliv˘ch pololetích roku
2001 a v ãlenûní podle jednotliv˘ch segmentÛ zdravotní péãe lze vysledovat z tabulek ã. 10.
Komentáﬁ k jednotliv˘m segmentÛm
zdravotní péãe je uveden za tûmito tabulkami.

VZP âR

Tabulka ã. 10 – Mechanismy úhrad zdravotnick˘m zaﬁízením
1. pololetí 2001

2. pololetí 2001
PRAKTIâTÍ LÉKA¤I

1) KKVP
29 Kã
nepravidelná péãe a v˘kony nad rámec kapitace
– 0,70 Kã/bod
bonifikaãní systém praktick˘ch lékaﬁÛ

1) KKVP
29 Kã
nepravidelná péãe a v˘kony nad rámec kapitace
– 0,80 Kã/bod
bonifikaãní systém praktick˘ch lékaﬁÛ

2) V˘konová platba
hodnota bodu 0,46 Kã
limit ãasu nositele v˘konu 12 hod./kal. den
max. úhrada do 100 % POÚ
celková úhrada do v˘‰e tzv. maximální úhrady

2) V˘konová platba
hodnota bodu 0,46 Kã
limit ãasu nositele v˘konu 12 hod./kal. den
max. úhrada do 100 % POÚ
celková úhrada do v˘‰e tzv. maximální úhrady

3) KKVP s dorovnáním – „malé praxe“
dorovnání do 90 % KKVP
podmínka: ménû JRP neÏ 70 %
celostátního prÛmûru
bonifikaãní systém praktick˘ch lékaﬁÛ

3) KKVP s dorovnáním – „malé praxe“
dorovnání do 90 % KKVP
podmínka: ménû JRP neÏ 70 %
celostátního prÛmûru
bonifikaãní systém praktick˘ch lékaﬁÛ
Pokraãování tab. ã. 10 na str. 39
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Pokraãování tab. ã. 10
2. pololetí 2001
AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ
V˘konová platba
hodnota bodu 1,00 Kã
limit ãasu nositele v˘konu 12 hod./kal. den
pﬁedbûÏná úhrada ve v˘‰i 100 % POÚ
celková úhrada do v˘‰e tzv. maximální úhrady

V˘konová platba
hodnota bodu 1,00 Kã
limit ãasu nositele v˘konu 12 hod./kal. den
pﬁedbûÏná úhrada ve v˘‰i 100 % POÚ
celková úhrada do v˘‰e tzv. maximální úhrady

AMBULANTNÍ HEMODIAL¯ZA
V˘konová platba
hodnota bodu 1,00 Kã
limit ãasu nositele v˘konu 12 hod./kal. den
pﬁedbûÏná úhrada 100 % POÚ
reÏijní náklady ve v˘‰i 4 body/min.

V˘konová platba
hodnota bodu 1,00 Kã
limit ãasu nositele v˘konu 12 hod./kal. den
pﬁedbûÏná úhrada 100 % POÚ
reÏijní náklady ve v˘‰i 4 body/min.

âINNOST POJI·ËOVNY

1. pololetí 2001

HOME CARE
1) V˘konová platba – 1. varianta
hodnota bodu 0,46 Kã
limit ãasu nositele v˘konu 12 hod./kal. den
pﬁedbûÏná úhrada ve v˘‰i 103 % POÚ
reÏijní náklady odb. 925 – 1,00 bod/min.

1) V˘konová platba – 1. varianta
hodnota bodu 0,46 Kã
limit ãasu nositele v˘konu 12 hod./kal. den
pﬁedbûÏná úhrada ve v˘‰i 103 % POÚ
reÏijní náklady odb. 925 – 1,00 bod/min.

2) V˘konová platba – 2. varianta
zdravotní péãe 7 dní v t˘dnu
hodnota bodu 1,00 Kã
limit ãasu nositele v˘konu 8 hod./kal. den
pﬁedbûÏná úhrada ve v˘‰i 103 % POÚ
reÏijní náklady odb. 925 – 1,00 bod/min.

2) V˘konová platba – 2. varianta
zdravotní péãe 7 dní v t˘dnu
hodnota bodu 1,00 Kã
limit ãasu nositele v˘konu 8 hod./kal. den
pﬁedbûÏná úhrada ve v˘‰i 103 % POÚ
reÏijní náklady odb. 925 – 1,00 bod/min.

3) V˘konová platba – 3. varianta
zdravotní péãe ménû neÏ 7 dní v t˘dnu
hodnota bodu 1,00 Kã
limit ãasu nositele v˘konu 8 hod./prac. den
pﬁedbûÏná úhrada ve v˘‰i 103 % POÚ
reÏijní náklady odb. 925 – 1,00 bod/min.

3) V˘konová platba – 3. varianta
zdravotní péãe ménû neÏ 7 dní v t˘dnu
hodnota bodu 1,00 Kã
limit ãasu nositele v˘konu 8 hod./prac. den
pﬁedbûÏná úhrada ve v˘‰i 103 % POÚ
reÏijní náklady odb. 925 – 1,00 bod/min.

FYZIOTERAPIE
V˘konová platba
hodnota bodu 0,88 Kã
limit ãasu nositele v˘konu 10 hod./prac. den
pﬁedbûÏná úhrada 100 % POÚ
reÏijní náklady odb. 918 – 2,00 body/min.

V˘konová platba
hodnota bodu 0,90 Kã
limit ãasu nositele v˘konu 10 hod./prac. den
pﬁedbûÏná úhrada 104 % POÚ
reÏijní náklady odb. 918 – 2,00 body/min.

LABORATO¤E
Pau‰ální sazba
pﬁedbûÏná úhrada ve v˘‰i souãinu100 % POÚ a IZV

Pau‰ální sazba
pﬁedbûÏná úhrada ve v˘‰i souãinu100 % POÚ a IZV

pokud je:

pokud je:

a) poãet bodÛ je 97–103 % RPB
PS = souãinu 100 % POÚ a IZV
b) poãet bodÛ men‰í neÏ 97 % RPB
PS = souãinu 100 % POÚ a IZV krácen
o nedosaÏené % poãtu bodÛ
c) poãet bodÛ vût‰í neÏ 103 % RPB
PS = souãinu 100 % POÚ a IZV nav˘‰en
o pﬁekroãené % poãtu bodÛ

a) poãet bodÛ je 97–103 % RPB
PS = souãinu 100 % POÚ a IZV
b) poãet bodÛ men‰í neÏ 97 % RPB
PS = souãinu 100 % POÚ a IZV krácen
o nedosaÏené % poãtu bodÛ
c) poãet bodÛ vût‰í neÏ 103 % RPB
PS = souãinu 100 % POÚ a IZV nav˘‰en
o pﬁekroãené % poãtu bodÛ
Pokraãování tab. ã. 10 na str. 40
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Pokraãování tab. ã. 10
1. pololetí 2001

2. pololetí 2001
RTG

Pau‰ální sazba
pﬁedbûÏná úhrada ve v˘‰i souãinu100 % POÚ a IZV

Pau‰ální sazba
pﬁedbûÏná úhrada ve v˘‰i souãinu100 % POÚ a IZV

pokud je:

pokud je:

a) poãet bodÛ je 97–103 % RPB
PS = souãinu 100 % POÚ a IZV
b) poãet bodÛ men‰í neÏ 97 % RPB
PS = souãinu 100 % POÚ a IZV krácen
o nedosaÏené % poãtu bodÛ
c) poãet bodÛ vût‰í neÏ 103 % RPB
PS = souãinu 100 % POÚ a IZV nav˘‰en
o pﬁekroãené % poãtu bodÛ

a) poãet bodÛ je 97–103 % RPB
PS = souãinu 100 % POÚ a IZV
b) poãet bodÛ men‰í neÏ 97 % RPB
PS = souãinu 100 % POÚ a IZV krácen
o nedosaÏené % poãtu bodÛ
c) poãet bodÛ vût‰í neÏ 103 % RPB
PS = souãinu 100 % POÚ a IZV nav˘‰en
o pﬁekroãené % poãtu bodÛ

STOMATOLOGICKÁ PÉâE
Úhrada dle sazeb zveﬁejnûn˘ch v ãástce 13/2000
Vûstníku MZ âR

Úhrada dle sazeb zveﬁejnûn˘ch v ãástce 6/2001
Vûstníku MZ âR

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUÎBA – odb. 709
1) Pau‰ální sazba
PS = souãinu 104 % POÚ a IZPP

1) Pau‰ální sazba
PS = souãinu 104 % POÚ a IZPP
pﬁedbûÏná úhrada 104 % POÚ

2) V˘konová platba
hodnota bodu 0,95 Kã

2) V˘konová platba
hodnota bodu 0,97 Kã

VZP âR

DOPRAVA RANùN¯CH, NEMOCN¯CH A RODIâEK – odb. 989
V˘konová platba
hodnota bodu 0,86 Kã

V˘konová platba
hodnota bodu 0,86 Kã
LSPP – odb. 003

1) V˘konová platba – 1. varianta
hodnota bodu 0,70 Kã
V˘konová platba
hodnota bodu 0,80 Kã

2) V˘konová platba – 2. varianta
hodnota bodu 0,80 Kã
celková úhrada do v˘‰e tzv. maximální úhrady
maximální úhrada = 110 % POÚ
NEMOCNICE
Kombinace pau‰ální sazby a poloÏek hrazen˘ch
nad rámec pau‰álních sazeb

Kombinace pau‰ální sazby a poloÏek hrazen˘ch
nad rámec pau‰álních sazeb

pau‰ální sazba se poãítá pro jednotlivé druhy
zdravotní péãe – akutní lÛÏková, ambulantní a jiná
péãe, zdravotní doprava

pau‰ální sazba se poãítá pro jednotlivé druhy
zdravotní péãe – akutní lÛÏková, ambulantní a jiná
péãe, zdravotní doprava

podmínka úhrady:
nejménû 89 % bodÛ/1 unikát. poji‰tûnce
a 90 % ZUMÛ a ZULPÛ/1 unikát. poji‰tûnce

podmínka úhrady:
nejménû 89 % bodÛ/1 unikát. poji‰tûnce
a 90 % ZUMÛ a ZULPÛ/1 unikát. poji‰tûnce
Pokraãování tab. ã. 10 na str. 41
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2. pololetí 2001
OLÚ
Kombinovaná platba
a) lÛÏková péãe – v˘konová platba (za OD)
hodnota bodu 1,00 Kã
v˘‰e lékového pau‰álu – dle stanovené sazby
b) ambulantní a jiná péãe, zdravotní doprava
– pau‰ální sazba
úhrada = souãin RPS a PUP
hodnota bodu 0,89 Kã

Kombinovaná platba
a) lÛÏková péãe – v˘konová platba (za OD)
hodnota bodu 1,00 Kã
v˘‰e lékového pau‰álu – dle stanovené sazby
b) ambulantní a jiná péãe, zdravotní doprava
– pau‰ální sazba
úhrada = souãin RPS a PUP
hodnota bodu 0,89 Kã
LDN

V˘konová platba (za OD)
hodnota bodu 1,00 Kã
nav˘‰ení reÏie k OD oproti 1. pololetí 2000
o 60 bodÛ
nav˘‰ení lékového pau‰álu oproti 1. pololetí 2000
o 10,00 Kã

âINNOST POJI·ËOVNY

1. pololetí 2001

V˘konová platba (za OD)
hodnota bodu 1,00 Kã
nav˘‰ení reÏie k OD oproti 2. pololetí 2000
o 60 bodÛ
nav˘‰ení lékového pau‰álu oproti 2. pololetí 2000
o 10,00 Kã

LÁZNù A OZDRAVOVNY
vûcnû usmûrÀovaná cena

vûcnû usmûrÀovaná cena

JRP

jednicov˘ registrovan˘ poji‰tûnec

POÚ

porovnávací objem úhrady – je roven úhradû za odpovídající kalendáﬁní ãtvrtletí minulého kalendáﬁního
roku

RPB

referenãní poãet bodÛ

PS

pau‰ální sazba

IZV

index zmûny v˘konnosti, kter˘ je definován jako pomûr celkového poãtu vykázan˘ch a uznan˘ch bodÛ
v daném pololetí 2000 ku celkovému poãtu vykázan˘ch a uznan˘ch bodÛ ve stejném pololetí 1999

IZPP

index zmûny poãtu poji‰tûncÛ, kter˘ je definován jako pomûr poãtu unicitních ãísel poji‰tûncÛ v daném
ãtvrtletí 2001 ku poãtu poji‰tûncÛ ve stejném ãtvrtletí 2000

PUP

poãet unikátních poji‰tûncÛ

RPS

referenãní pau‰ální sazby za lÛÏkovou nebo ambulantní nebo jinou péãi nebo zdravotní dopravu vztaÏené
na 1 unikátního poji‰tûnce

Maximální úhrada je rovna souãinu poãtu o‰etﬁen˘ch poji‰tûncÛ v daném zdravotnickém zaﬁízení a prÛmûrné
úhrady na 1 o‰etﬁeného poji‰tûnce v daném zdravotnickém zaﬁízení vypoãtené z referenãního období

Praktiãtí lékaﬁi
Také v roce 2001 byla zdravotní péãe poskytovaná praktick˘mi lékaﬁi pro dospûlé a praktick˘mi lékaﬁi pro dûti a dorost hrazena pﬁeváÏnû formou „kombinované kapitaãnû v˘konové
platby” (dále jen „KKVP”). Pﬁes opakované
snahy Poji‰Èovny o zavedení signálního kódu
„náv‰tûva pacienta u registrujícího praktického
lékaﬁe”, kter˘ by umoÏÀoval vytvoﬁení pﬁehledu
o ãinnosti praktick˘ch lékaﬁÛ a zji‰tûní poãtu
poji‰tûncÛ VZP âR, kteﬁí praktického lékaﬁe
skuteãnû nav‰tívili, se tento kód nepodaﬁilo
prosadit, a to pro zásadní nesouhlas SdruÏení
praktick˘ch lékaﬁÛ pro dospûlé a praktick˘ch lékaﬁÛ pro dûti a dorost a odborné spoleãnosti.

Ve 2. pololetí roku 2001 do‰lo oproti 1. pololetí 2001 k nav˘‰ení hodnoty bodu za v˘kony nepravidelné péãe a za v˘kony nad rámec
kapitaãního pau‰álu z ãástky 0,70 Kã na ãástku 0,80 Kã za bod.
V prÛbûhu roku 2001 byly u praktick˘ch lékaﬁÛ pouÏívány a sledovány regulaãní mechanismy:
 na poskytnutou zdravotní péãi, tzn. na
zdravotní v˘kony, na vyÏádanou zdravotní
péãi a na pﬁedepsaná léãiva a prostﬁedky
zdravotnické techniky (dále PZT), kromû
lékÛ a PZT podléhajících ze zákona schválení revizním lékaﬁem
 na pomûr úhrad za o‰etﬁené neregistrované
poji‰tûnce a registrované poji‰tûnce
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 na zdravotní péãi poskytnutou neregistrovan˘m poji‰tûncÛm.
Od 1. ledna 2001 byl zaveden Poji‰Èovnou v tomto segmentu poskytovatelÛ zdravotní péãe tzv. bonifikaãní systém pro praktické lékaﬁe, kter˘ je zaloÏen na sledování
vybran˘ch nákladÛ na zdravotní péãi pro registrované poji‰tûnce Poji‰Èovny. Bonifikaãní systém byl zaveden s cílem motivovat
praktické lékaﬁe ekonomick˘mi nástroji
k optimalizaci léãebného procesu pacienta
tak, aby odpovídal potﬁebû jeho zdravotního stavu a pﬁitom splÀoval poÏadavky na
hospodárné a úãelné vyuÏívání finanãních
prostﬁedkÛ. Za 1. pololetí roku 2001 bylo
cca 85 % zaﬁízení praktick˘ch lékaﬁÛ, která
splnila stanovená kritéria, vyplaceno celkem 187 mil. Kã. Vyúãtování za 2. pololetí
2001 bude provedeno aÏ ve 2. ãtvrtletí roku
2002. Oãekává se, Ïe na bonifikacích za toto
pololetí bude vyplaceno cca 200 mil. Kã. Vyhodnocení úãinnosti bonifikací na zmûnu
preskripãního chování praktick˘ch lékaﬁÛ bude provedeno v návaznosti na provedené vyúãtování.
Od 2. pololetí 2001 bylo zavedeno Poji‰Èovnou také sledování kvality poskytované péãe u praktick˘ch lékaﬁÛ pomocí vybran˘ch ukazatelÛ, indikujících tzv. dobrou
praxi.
I v tomto roce pokraãovala ãinnost komise
pro pﬁidûlování statutu tzv. „malé praxe”. Celkem byl pﬁiznán doplatek pro ekonomicky
nev˘hodnû umístûné, ale pﬁitom nezbytné
praxe 22 lékaﬁÛm.

Ambulantní specialisté
V prÛbûhu roku 2001 byla specializovaná
ambulantní zdravotní péãe hrazena dle Seznamu zdravotních v˘konÛ s bodov˘mi hodnotami s hodnotou bodu 1,00 Kã a s omezením maximální úhradou, která byla
stanovena v závislosti na poãtu o‰etﬁen˘ch
poji‰tûncÛ. Byly uplatnûny následující regulaãní mechanismy:
 na poskytnutou zdravotní péãi (tzn. na
zdravotní v˘kony a na vyÏádanou zdravotní péãi)
 na objem pﬁedepsan˘ch lékÛ a PZT (kromû lékÛ a PZT podléhajících schválení revizním lékaﬁem)
 zákonná regulace ãasu nositele v˘konu,
která je 12 hodin na kalendáﬁní den.
V roce 2001 byla nûkolika odbornostem
Poji‰Èovnou nabídnuta nadále v˘konová varianta úhrady bez stanovení její maximální v˘‰e, pouze se zákonn˘m omezením ãasu nositele v˘konu. Jednalo se o odbornosti, kde
do‰lo ke zreálnûní kalkulaãních poloÏek jednotliv˘ch zdravotních v˘konÛ.
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Laboratoﬁe, RTG
Po cel˘ rok 2001 byl segment komplementu hrazen formou pau‰álních úhrad s tím, Ïe
pﬁedbûÏná úhrada byla poskytnuta ve v˘‰i
souãinu 100 % porovnávacího objemu úhrady za poskytnutou péãi a indexu zmûny v˘konnosti. Po skonãení zúãtovacího období
byl vyhodnocen objem poskytnuté zdravotní
péãe a bylo provedeno finanãní vypoﬁádání.

Home care
U zdravotnick˘ch zaﬁízení poskytujících domácí péãi nedo‰lo v prÛbûhu roku 2001
k Ïádné podstatné zmûnû ve zpÛsobu úhrady. Byl realizován v˘konov˘ zpÛsob úhrady
bez omezení maximální úhradou a uplatÀována byla regulace ãasu nositele v˘konu.
Do‰lo k nav˘‰ení reÏijních nákladÛ zdravotních v˘konÛ na 1 bod za jednu minutu ãasu
v˘konu.

Fyzioterapie
V segmentu fyzioterapie byl realizován
v˘konov˘ zpÛsob úhrady. Hodnota bodu
v 1. pololetí roku 2001 ve v˘‰i 0,88 Kã byla
ve 2. pololetí nav˘‰ena na ãástku 0,90 Kã za
bod. ReÏijní náklady zdravotních v˘konÛ
byly stanoveny na 2 body za jednu minutu
ãasu v˘konu.

Stomatologická péãe
V segmentu stomatologické péãe pokraãovala v roce 2001 úhrada dle sazebníku „Úhrady standardní stomatologické péãe”. V prÛbûhu roku do‰lo k uzavﬁení dohod, t˘kajících
se zmûn a doplnûní ve vykazování
ortodontické péãe a v úhradû a vykazování
stomatologick˘ch rentgenologick˘ch v˘konÛ.
Tento krok byl veden nejenom snahou
o komplexnost poskytované stomatologické
péãe, ale i potﬁebami kontrolovatelnosti
správnosti a oprávnûnosti jejich pouÏití. V roce 2001 probûhla první jednání mezi zástupci âeské stomatologické komory a zdravotních poji‰Èoven k problematice kvality
poskytované stomatologické péãe.

Zdravotnická záchranná sluÏba
Zdravotnick˘m zaﬁízením zdravotnické záchranné sluÏby byly v 1. i 2. pololetí roku
2001 nabízeny dvû varianty úhrad:
Varianta A – pau‰ální sazba rovnající se
souãinu 104 % úhrady za poskytnutou zdravotní péãi v referenãním období a indexu
zmûny poãtu o‰etﬁen˘ch poji‰tûncÛ (unicitních ãísel poji‰tûncÛ) v daném zdravotnickém zaﬁízení.
Varianta B – úhrada v˘konov˘m zpÛsobem
podle vyhlá‰ky MZ âR ã. 134/1998 Sb., v platném znûní, s hodnotou bodu v 1. pololetí ro-

Doprava ranûn˘ch, nemocn˘ch
a rodiãek
Doprava ranûn˘ch, nemocn˘ch a rodiãek
(dále „DRNR”) byla v 1. i ve 2. pololetí roku
2001 hrazena v˘konovû dle vyhlá‰ky MZ âR
ã. 134/1998 Sb., v platném znûní, s hodnotou
bodu ve v˘‰i 0,86 Kã. Dále byly z veﬁejného
zdravotního poji‰tûní hrazeny: doprava zdravotnick˘ch pracovníkÛ v náv‰tûvní sluÏbû, náhrady cestovních nákladÛ poji‰tûncÛm soukrom˘m vozidlem a doprava zemﬁel˘ch
poji‰tûncÛ k pitvû a z pitvy (kromû dopravy na
pitvu a z pitvy provádûné pﬁi podezﬁení, Ïe
úmrtí bylo zpÛsobeno trestn˘m ãinem).

LÛÏková péãe
Zdravotnická zaﬁízení poskytující akutní lÛÏkovou péãi (dále jen nemocnice) byla v obou
pololetích roku 2001 v pﬁeváÏné vût‰inû
pﬁípadÛ hrazena pau‰ální sazbou na 1 unicitního vy‰etﬁeného ãi o‰etﬁeného poji‰tûnce. U nûkolika nemocnic byl pro specifické
podmínky daného zaﬁízení smluvnû umoÏnûn individuálnû pﬁizpÛsoben˘ zpÛsob
úhrady.
Péãe v nemocnici byla rozdûlena do 4 typÛ
– akutní lÛÏková péãe, ambulantní péãe, zdravotnická doprava a jiná péãe.14 Pro kaÏdou nemocnici byla pro kaÏd˘ druh poskytované péãe
vypoãtena pau‰ální (finanãní) sazba na 1 unicitního15 vy‰etﬁeného ãi o‰etﬁeného poji‰tûnce, a to na základû zdravotní péãe poskytnuté
a vykázané v referenãním období (v 1., respektive ve 2. pololetí roku 2000). K této hodnotû se dospûlo vydûlením (poãtem bodÛ definovaného) objemu vykázané péãe poãtem
unicitních o‰etﬁen˘ch poji‰tûncÛ v referenãním období v kaÏdém druhu péãe (viz v˘‰e).
Pro v˘poãet byla pouÏita v˘konová cena
bodu („VCB”) závislá na vypoãtené individuální v˘konové cenû bodu („IVCB”) v kaÏdé
nemocnici v referenãním období. Pokud byla
IVCB niÏ‰í neÏ 0,89 Kã, VCB byla stanovena na
0,89 Kã, pokud byla IVCB vût‰í neÏ 0,89 Kã
a niÏ‰í neÏ 1 Kã, VCB se spoãetla jako IVCB +
0,01 Kã, byla-li IVCB vy‰‰í neÏ 1 Kã, pak VCB
byla rovna IVCB. Takto vypoãtená pau‰ální
sazba byla vynásobena poãtem unikátních
poji‰tûncÛ o‰etﬁen˘ch v bûÏném období – tj.
v 1., respektive ve 2. pololetí roku 2001.

V˘sledná úhrada nemocnici pak byla souãtem úhrad v jednotliv˘ch druzích péãe a dále
pak poloÏek hrazen˘ch nad rámec pau‰ální
sazby – podle naﬁízení vlády âR ã. 487/2000
Sb. a vyhlá‰ky MZ âR ã. 211/2001 Sb. Podmínkou úhrady bylo, Ïe nemocnice musí dosáhnout ve srovnání s referenãním obdobím
ve v˘kaznictví právû zúãtovávaného období
alespoÀ 89 % bodÛ na jednoho unikátního
poji‰tûnce a 90 % finanãního objemu vynaloÏeného na poﬁízení zvlá‰È úãtovateln˘ch
zdravotnick˘ch a léãiv˘ch prostﬁedkÛ (dﬁíve
ZUM a ZULP) na jednoho unikátního poji‰tûnce v kaÏdém druhu péãe. V opaãném pﬁípadû byla pau‰ální sazba úmûrnû sniÏována.
Regulaãní mechanismus na léky a PZT na
pﬁedpis se uplatÀoval v obou pololetích, a to
na principu poãtu lékÛ a PZT pﬁedepsan˘ch
na 1 ambulantnû o‰etﬁeného unikátního poji‰tûnce. V listopadu roku 2001 byla je‰tû dodateãnû (zpûtnû) na základû naﬁízení vlády
âR ã. 487/2000 Sb. zv˘‰ena VCB pro 1. pololetí roku 2001 o 4,369 %, coÏ ve finanãním
vyjádﬁení znamenalo nav˘‰ení úhrad nemocnicím o 610 milionÛ Kã.
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ku 2001 ve v˘‰i 0,95 Kã. Ve 2. pololetí roku
2001 do‰lo k nav˘‰ení hodnoty bodu na ãástku 0,97 Kã.

Léãebny dlouhodobû nemocn˘ch
(„LDN”)
Zdravotní péãe poskytovaná poji‰tûncÛm
v LDN byla v 1. i 2. pololetí roku 2001 hrazena v˘konovou platbou za o‰etﬁovací den
s hodnotou bodu 1 Kã. ReÏie pﬁiﬁazená
k o‰etﬁovacímu dni byla v obou pololetích nav˘‰ena o 60 bodÛ a lékov˘ pau‰ál o 10 Kã ve
srovnání s 1., respektive 2. pololetím roku
2000. Regulaãní mechanismy na pﬁedepsaná
léãiva a zdravotnické prostﬁedky uplatÀovány
nebyly.

Odborné léãebné ústavy („OLÚ”)
Zdravotní péãe poskytovaná poji‰tûncÛm
v OLÚ byla v 1. i 2. pololetí roku 2001 hrazena
tzv. kombinovanou platbou. LÛÏková péãe byla hrazena v˘konov˘m zpÛsobem, tj. platbou
za o‰etﬁovací den s hodnotou bodu 1 Kã.
Ambulantní péãe, zdravotnická doprava a jiná
péãe byly hrazeny na principu pau‰ální sazby
na 1 unikátního o‰etﬁeného poji‰tûnce v kaÏdém druhu péãe. Pro kaÏdé OLÚ byla v kaÏdém druhu péãe (kromû lÛÏkové) spoãtena
pau‰ální sazba na 1 unikátního o‰etﬁeného
poji‰tûnce, a to na základû poskytnuté a vykázané zdravotní péãe v referenãním období
(tj. v 1., respektive ve 2. pololetí roku 2000).

14

Jinou péãí se rozumí péãe, kterou provádí dané zdravotnické zaﬁízení, ale je indikována jin˘m smluvním partnerem.

15

Unicitním (nûkdy téÏ „unikátním“) pacientem se rozumí osoba, definovatelná rodn˘m ãíslem, která byla v daném
zdravotnickém zaﬁízení bûhem úãetního období alespoÀ jedenkrát vy‰etﬁena ãi o‰etﬁena. Pau‰ální platba se poskytuje jedenkrát, bez ohledu na poãet hospitalizací nebo náv‰tûv pacienta v daném zaﬁízení ve sledovaném období.
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V˘sledná úhrada OLÚ pak byla souãtem
úhrad v jednotliv˘ch druzích péãe. Metodika byla podobná jako v nemocnicích, rozdílem byla jednotná v˘konová cena bodu ve
v˘‰i 0,89 Kã. ReÏie k o‰etﬁovacímu dni byla
v 1. i 2. pololetí roku 2001 nav˘‰ena tak,
aby OLÚ dosáhly 10 % nav˘‰ení úhrady proti referenãnímu období, nejv˘‰e v‰ak do
maximální v˘‰e stanovené Seznamem zdravotních v˘konÛ s bodov˘mi hodnotami.
Regulaãní mechanismus na pﬁedepsaná léãiva a zdravotnické prostﬁedky byl uplatÀován
v 1. i 2. pololetí, a to na principu porovnání
v˘‰e nákladÛ na léky a PZT, které byly pﬁedepsány na 1 ambulantnû o‰etﬁeného unikátního poji‰tûnce (tedy poji‰tûnce o‰etﬁeného
v ambulantní nebo jiné péãi) oproti 1., respektive 2. pololetí roku 2000.

LázeÀská a ozdravenská péãe
V roce 2001 bylo pﬁedpokládané ãerpání finanãních prostﬁedkÛ na lázeÀskou péãi ovlivnûno návrhovou ãinností lékaﬁÛ a provedenou standardizací cen lázeÀské péãe ve
sloÏce ubytování a stravování, která vyplynula z v˘sledkÛ projektu Poji‰Èovny „Standardizace cen lázeÀské péãe a revize Indikaãního
seznamu lázeÀské péãe”. Standardizované
ceny vstoupily v platnost 1. ledna 2001.
Smluvní vztahy byly k 1. lednu roku 2001 uzavﬁeny se 47 lázeÀsk˘mi subjekty a s 9 subjekty poskytujícími dûtskou ozdravenskou péãi.
Na základû Smlouvy o poskytování a úhradû zdravotní péãe mezi âeskou republikou
a Slovenskou republikou, která nabyla úãinnosti dnem 1. dubna 2001, byla v prÛbûhu
2. pololetí roku 2001 uzavﬁena „Smlouva o poskytování a úhradû lázeÀské péãe” s 5 smluvními lázeÀsk˘mi zaﬁízeními ve Slovenské republice.
K 31. prosinci roku 2001 se poãet ãesk˘ch
smluvních lázeÀsk˘ch partnerÛ sníÏil na 46,
a tím se zmûnil celkov˘ poãet smluvních lázeÀsk˘ch zaﬁízení na 51. Ke zmûnû poãtu poskytovatelÛ ozdravenské péãe v prÛbûhu roku nedo‰lo, a tak i k 31. prosinci roku 2001
byla ozdravenská péãe zaji‰Èována prostﬁednictvím 9 smluvních partnerÛ.
Poãet lázeÀsky léãen˘ch poji‰tûncÛ byl
v roce 2001 niÏ‰í, neÏ pﬁedpokládal zdravotnû pojistn˘ plán, coÏ se odrazilo i na niÏ‰ím
neÏ pﬁedpokládaném ãerpání nákladÛ na lázeÀskou péãi. DÛvodem této skuteãnosti v roce 2001 byl jednak úbytek poji‰tûncÛ ve vûkov˘ch kategoriích, kter˘ch se lázeÀská péãe
nejvíce t˘ká, a zpﬁísnûní indikací i posuzování podan˘ch návrhÛ na lázeÀskou léãbu, coÏ
koresponduje s celosvûtov˘mi trendy.
Pﬁehled o poãtu léãen˘ch pacientÛ a nákladech na lázeÀskou péãi podle hlavních
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indikaãních skupin a druhÛ lázeÀské péãe
(komplexní, pﬁíspûvková) je uveden v tabulce ã. 11.

Léãivé pﬁípravky a zdravotnické
prostﬁedky (dﬁíve PZT)
V prÛbûhu roku 2001 nebyla provedena
Ïádná zásadní zmûna právních pﬁedpisÛ, která by umoÏnila podstatn˘m zpÛsobem ovlivnit zpÛsob pouÏívání léãiv a zdravotnick˘ch
prostﬁedkÛ jak ve smyslu racionalizace
preskripce, tak i v˘voje celkov˘ch nákladÛ na
léãiva. Skonãila platnost usnesení vlády âR
ã. 641 ze dne 23. 6. 1999, kter˘m byly zmrazeny maximální ceny.
V roce 2001 do‰lo ke zmûnû ve sloÏení Kategorizaãní komise Ministerstva zdravotnictví âR, ve které je Poji‰Èovna zastoupena dvûma ãleny, a také k ustanovení Koordinaãní
rady, v níÏ má Poji‰Èovna jednoho zástupce.
Podstatn˘m zpÛsobem se zmûnil styl práce
Kategorizaãní komise MZ âR. Zástupci Poji‰Èovny v Kategorizaãní komisi zamûﬁili v roce
2001 své úsilí zejména na to, aby:
 pokraãovalo zavádûní srovnateln˘ch
úhrad (tzv. referenãní úhrada) pro léky se
stejn˘m nebo podobn˘m úãinkem
 stejné nebo podobné léãebné postupy
byly hrazeny ve srovnatelné v˘‰i a za stejn˘ch podmínek
 se zavedením generick˘ch preparátÛ na
trh byly sniÏovány podstatn˘m zpÛsobem
úhrady z prostﬁedkÛ veﬁejného zdravotního poji‰tûní pﬁi zachování plné úhrady léãiva nebo stanovení rozumného doplatku
(podle charakteru léãiva)
 zavádûní nov˘ch léãiv bylo skuteãn˘m pﬁínosem pro pacienty a nedûlo se bez ohledu na dosavadní terapeutické postupy
a bez zváÏení farmakoekonomick˘ch hledisek.
Za v˘znamn˘ pokrok lze povaÏovat uvolnûní preskripce hypolipidemik ze skupiny
statinÛ i pro praktické lékaﬁe a roz‰íﬁení indikaãních kritérií pro jejich pouÏívání. Tuto
zmûnu Poji‰Èovna podpoﬁila (tﬁebaÏe z hlediska nárokÛ na prostﬁedky veﬁejného zdravotního poji‰tûní se jedná o jednu z nejnákladnûj‰ích skupin léãiv), neboÈ se domnívá,
Ïe tento krok v pozitivním smyslu v˘znamnû
ovlivní kvalitu i délku Ïivota ‰iroké ãásti na‰í populace.
Zpracováním a vydáváním „Doporuãení pro
schvalování a povolování léãiv˘ch pﬁípravkÛ
revizními lékaﬁi VZP âR”, která Poji‰Èovna poskytovala i ostatním zdravotním poji‰Èovnám,
pokraãovalo i v roce 2001 její úsilí o zaji‰tûní
jednotného postupu revizních lékaﬁÛ okresních poji‰Èoven pﬁi schvalování a povolování
preskripce léãiv.

VZP âR

Indikaãní skupina
ﬁ. ã.

A

1
2
3
4

VII
II
VI
V

5
6

XI
IV

7
8
9
10
11
12

III
I
VIII
X
IX

Poãet
Poãet
Poãet Index Náklady
Podíl
Náklady
pacientÛ pac. v % pacientÛ 01/00 v tis. Kã nákl. v % v tis. Kã
2001
2001
2000
2001
2001
2000
B
C
D
E
F
G
H
Komplexní lázeÀská péãe – dospûlí pacienti

Nemoci pohybového ústrojí 32 763 44,51 33 904
Nemoci obûhového ústrojí 12 539 17,03 11 761
Nemoci nervové
9 945 13,51
9 944
Netuberkulózní nemoci
6 244
8,48 6 299
d˘chacího ústrojí
Nemoci Ïenské
2 752
3,74 2 821
Nemoci z poruch v˘m.
2 476
3,36 2 492
látkové a Ïláz s vn. sekr.
Nemoci trávicího ústrojí
2 320
3,15
2 519
Nemoci onkologické
1 548
2,10
1 510
Nemoci moãového ústrojí
1 171
1,59
1 267
Nemoci koÏní
937
1,27
952
Du‰evní poruchy
921
1,25
913
Celkem
73 616 100,00 74 382

Index
01/00
I

0,97
1,07
1,00

622 355
233 277
207 800

44,52
16,69
14,86

596 884
207 800
199 465

1,04
1,12
1,04

0,99

137 034

9,80

128 650

1,07

0,98

53 796

3,85

50 353

1,07

0,99

29 099

2,08

27 179

1,07

0,92
34 351
2,46
34 634
1,03
24 115
1,72
22 561
0,92
18 444
1,32
18 581
0,98
19 551
1,40
17 433
1,01
18 220
1,30
17 377
0,99 1 398 042 100,00 1 320 917

0,99
1,07
0,99
1,12
1,05
1,06
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Tabulka ã. 11 – Náklady lázeÀské péãe dle hlavních indikaãních skupin onemocnûní a druhÛ
lázeÀské péãe (komplexní, pﬁíspûvková) v roce 2001

Pﬁíspûvková lázeÀská péãe – dospûlí pacienti
1
2
3
4

VII
II
III
V

5
6

VI
IV

7
8
9
10
11
12

IX
I
XI
VIII
X

Nemoci pohybového ústrojí 11 080 71,97
Nemoci obûhového ústrojí
1 384
8,99
Nemoci trávicího ústrojí
757
4,92
Netuberkulózní nemoci
726
4,72
d˘chacího ústrojí
Nemoci nervové
642
4,17
Nemoci z poruch v˘m.
207
1,34
látkové a Ïláz s vn. sekr.
Du‰evní poruchy
163
1,06
Nemoci onkologické
142
0,92
Nemoci Ïenské
141
0,92
Nemoci moãového ústrojí
122
0,79
Nemoci koÏní
31
0,20
Celkem
15 395 100,00

11 624
1 565
860

0,95
0,88
0,88

71 402
10 367
4 268

70,89
10,29
4,24

73 114
11 721
4 869

0,98
0,88
0,88

876

0,83

4 704

4,67

5 736

0,82

669

0,96

4 629

4,60

4 752

0,97

246

0,84

1 243

1,23

1 485

0,84

177
154
177
125
41
16 514

0,92
0,92
0,80
0,98
0,76
0,93

1 009
1,00
845
0,84
1 194
1,19
809
0,80
254
0,25
100 724 100,00

1 067
926
1 519
799
342
106 330

0,95
0,91
0,79
1,01
0,74
0,95

Komplexní lázeÀská péãe – dûti a dorost
1 XXV
2
3
4
5

XXVI
XXXI
XXVII
XXIV

6 XXVIII
7
8
9
10
11
12

XXX
XXIII
XXII
XXI
XXIX

Netuberkulózní nemoci
4 122 36,54
4 630
d˘chacího ústrojí
Nemoci nervové
2 179 19,32
2 294
Nemoci gynekologické
1 444 12,80
1 468
Nemoci pohybového ústrojí 1 329 11,78
1 372
Nemoci z poruch v˘m.
967
8,57
987
látkové a Ïláz s vn. sekr.
Nemoci ledvin
433
3,84
460
a cest moãov˘ch
Nemoci koÏní
379
3,36
389
Nemoci trávicího ústrojí
296
2,62
320
Nemoci obûhového ústrojí
112
0,99
139
Nemoci onkologické
18
0,16
28
Nemoci du‰evní
2
0,02
3
Celkem
11 281 100,00 12 090

0,89

119 924

38,10

123 875

0,97

0,95
0,98
0,97

76 948
27 806
38 197

24,45
8,83
12,14

76 498
27 324
37 172

1,01
1,02
1,03

0,98

21 834

6,94

20 451

1,07

0,94

10 582

3,36

10 503

1,01

10 436
3,32
5 561
1,77
2 649
0,84
761
0,24
42
0,01
314 740 100,00

9 317
5 891
3 419
995
62
315 507

1,12
0,94
0,77
0,76
0,68
1,00

0,97
0,93
0,81
0,64
0,67
0,93

Pﬁíspûvková lázeÀská péãe – dûti a dorost
1 XXVI Nemoci nervové
2 XXVII Nemoci pohybového ústrojí
3 XXV Netuberkulózní nemoci
d˘chacího ústrojí
4
Celkem
Úhrnem

11
7

55,00
35,00

25
14

0,44
0,50

107
66

57,53
35,48

286
111

0,37
0,59

2

10,00

4

0,50

13

6,99

32

0,41

20 100,00

43

0,47

186 100,00

429

0,43

103 029

0,97

1 743 183

1,04

100 312

1 813 692
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Také v roce 2001 Poji‰Èovna pokraãovala
v jednání o tzv. „dohodnut˘ch nejvy‰‰ích
cenách” („DNC”) s v˘robci a dodavateli léãiv.
Sjednané dohodnuté nejvy‰‰í ceny pﬁiná‰ely
Poji‰Èovnû v˘znamnou úsporu finanãních
prostﬁedkÛ (hlavnû u lékÛ pﬁedepisovan˘ch
na recepty), pacientÛm Ïádné nebo niÏ‰í doplatky a trhu pﬁíznivé ovlivnûní úrovnû cen lékÛ nakupovan˘ch nemocnicemi i lékÛ volnû
prodejn˘ch. Touto trvalou snahou byly (dle
kvalifikovaného odhadu) sníÏeny ceny léãiv
o ãástku pﬁesahující 1 mld. Kã.
V roce 2001 pokraãovala Ústﬁední poji‰Èovna
v zaji‰Èování tzv. centrálních nákupÛ nákladn˘ch léãiv pro léãbu nûkolika druhÛ závaÏn˘ch
onemocnûní. Léãba tûchto onemocnûní je
soustﬁedûna ve vybran˘ch specializovan˘ch nebo vysoce specializovan˘ch centrech, pﬁeváÏnû
umístûn˘ch ve fakultních a b˘val˘ch krajsk˘ch
nemocnicích. Náklady na tyto nákupy léãiv ãinily v roce 2001 pﬁes 720 mil. Kã. Faktická
úspora v˘dajÛ ãinila – v dÛsledku realizace
centrálních nákupÛ – pﬁes 200 mil. Kã. Léãivy
poﬁízen˘mi z tûchto nákupÛ bylo léãeno:
 erytropoetinem cca 3 300 pacientÛ
 dietetiky a dal‰ími preparáty cca 300 dûtí
s fenylketonurií a dûdiãn˘mi metabolick˘mi chorobami
 rÛstov˘mi hormony cca 300 dûtsk˘ch pacientÛ, trpících deficitem rÛstu, a novû
cca 100 dospûl˘ch klientÛ Poji‰Èovny po
operacích hypof˘zy
 onemocnûní vyvolané u dûtsk˘ch poji‰tûncÛ pﬁedãasnou pubertou
 7 pacientÛ s Gaucherovou chorobou, kde
náklady na jednoho pacienta se pohybovaly v rozsahu 4–5 mil. Kã
 825 pacientÛ interferony pro diagnózu
roztrou‰ená skleróza mozkomí‰ní s tím,
Ïe díky léãbû tûmito drah˘mi léky je vût‰í
ãást léãen˘ch schopna normální pracovní
ãinnosti a jen malá ãást je v ãásteãném
nebo úplném invalidním dÛchodu.
I v roce 2001 pokraãovalo – na základû uzavﬁen˘ch smluv mezi Poji‰Èovnou a registry dárcÛ kostní dﬁenû – hrazení nákladÛ spojen˘ch
s vyhledáváním a dodáním krvetvorn˘ch bunûk od nepﬁíbuzn˘ch dárcÛ. Vyhledávání probíhalo jak v zahraniãí, tak i mezi registrovan˘mi
dárci v âR. K 30 pacientÛm, u kter˘ch nebyl
v prÛbûhu roku 2000 nalezen vhodn˘ dárce,
pﬁibylo v roce 2001 dal‰ích 56 nov˘ch pacientÛ s indikací pro nepﬁíbuzenskou transplantaci
krvetvorn˘ch bunûk. Úspû‰nû se podaﬁilo na16
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lézt, odebrat a dodat krvetvorné buÀky pro 27
pacientÛ. 23 vhodn˘ch dárcÛ bylo nalezeno
v zahraniãí, 4 dárci v registrech âR.
V˘znamnou ãinností Poji‰Èovny byla i v roce 2001 tvorba âíselníkÛ VZP:
 hromadnû vyrábûn˘ch léãiv˘ch pﬁípravkÛ
(HVLP)
 individuálnû vyrábûn˘ch léãiv˘ch pﬁípravkÛ (IVLP)
 prostﬁedkÛ zdravotnické techniky (PZT)
 stomatologick˘ch v˘robkÛ (STOMAG).16
âíselník HVLP obsahuje informace o léãiv˘ch
pﬁípravcích utﬁídûné podle ATC skupin (tzn.
podle úãinné látky) i v abecedním poﬁadí podle názvÛ pﬁípravkÛ. V jednotliv˘ch ATC skupinách jsou pﬁípravky seﬁazeny od nejlevnûj‰ího
k nejdraÏ‰ímu, zvlá‰È jsou oznaãeny plnû hrazené pﬁípravky a pﬁípravky s dohodnutou nejvy‰‰í cenou. Rozdílem mezi úhradou a orientaãní cenou je dán maximální moÏn˘ doplatek
pacienta v lékárnû. Uvádûné údaje umoÏÀují
lékaﬁi zvolit vhodn˘ pﬁípravek i s urãitou ekonomickou rozvahou (vût‰í balení urãená pro
chronickou léãbu jsou levnûj‰í pﬁi pﬁepoãtu na
denní náklady, generické pﬁípravky b˘vají vût‰inou bez doplatku oproti originálním atd.) a podat pacientovi informaci o plném hrazení z prostﬁedkÛ veﬁejného poji‰tûní nebo o maximální
v˘‰i jeho moÏného doplatku.
V roce 2001 se v˘‰e finanãních nákladÛ vynaloÏen˘ch na stomatologické v˘robky pohybovala zhruba ve stejné v˘‰i jako v pﬁedcházejícím roce, protoÏe zÛstala zachována cenová
hladina kalkulovan˘ch cen za plnû hrazené stomatologické v˘robky. Stomatologická komise
Poji‰Èovny dokonãila projekt „Koncepce stomatologické péãe hrazené z veﬁejného zdravotního poji‰tûní”, kter˘ je zamûﬁen pﬁedev‰ím na
rozvoj preventivní stomatologické péãe s cílem
zainteresovat pacienty na zdravotnû odpovûdném chování. Zlep‰ení péãe o orální zdraví je
motivováno formou bonifikace, individuálnû
ﬁe‰ené pro jednotlivé vûkové kategorie populace. Návrh koncepce byl pﬁedán k pﬁipomínkování âeské stomatologické komoﬁe a v prÛbûhu roku 2002 bude pokraãovat jeho
rozpracování po stránce odborné (definice jednotliv˘ch stomatologick˘ch v˘konÛ a stomatologick˘ch v˘robkÛ) a legislativní.
V prÛbûhu roku 2001 pokraãovaly práce
Ústﬁední poji‰Èovny na zprÛhlednûní nákladÛ
vydávan˘ch na zdravotnické prostﬁedky
(PZT). Byla ukonãena práce na novém systé-

âíselníky pﬁiná‰ejí základní informace pro zdravotnická zaﬁízení, distributory a zprostﬁedkovanû i pro poji‰tûnce o sortimentu, úhradách a cenách léãiv a zdravotnick˘ch prostﬁedkÛ na ãeském trhu. Poji‰Èovna se trvale snaÏí podávat prostﬁednictvím tûchto ãíselníkÛ vãasné a komplexní informace. Závislost Poji‰Èovny na dodání podkladÛ pro zpracování od
jin˘ch subjektÛ vedla i v roce 2001, zejména u âíselníku HVLP, k opoÏdûnému vydávání jeho ti‰tûné formy. Ve‰keré
informace uvedené v ãíselnících jsou pro v‰echny uÏivatele Internetu pﬁístupné na webov˘ch stránkách Poji‰Èovny.

4.6
Právní
problematika
V roce 2001 pokraãovala ãinnost Poji‰Èovny v agendû náhrady ‰kody, pﬁi níÏ se uplatÀuje právo dle ustanovení § 55 zákona ã.
48/1997 Sb., o veﬁejném zdravotním poji‰tûní, v platném znûní. V prÛbûhu roku bylo vydáno celkem 11 590 v˘zev na uhrazení celkové ãástky cca 201 651 tis. Kã. Pﬁi vyﬁizování
pﬁípadÛ byly nároky VZP âR upﬁesnûny a téÏ
s ohledem na nedostatky dÛkazÛ sníÏeny na
10 957 v˘zev v celkové v˘‰i 196 473 tis. Kã.
Na v˘zvy, které nebyly dobrovolnû hrazeny
ani ve formû splátek, bylo v roce 2001 podáno
1 093 Ïalob v obãanskoprávním ﬁízení, a to na
ãástku 15 386 tis. Kã. Ve 3 273 pﬁípadech se
okresní poji‰Èovny pﬁipojily k trestnímu ﬁízení
s nárokem po‰kozeného v celkové v˘‰i 45 833
tis. Kã. V obãanskoprávním ﬁízení bylo ve 357
pﬁípadech pﬁisouzeno Poji‰Èovnû 7 261 tis. Kã,
v trestních ﬁízeních bylo vydáno 452 adhezních
rozhodnutí na celkovou ãástku 11 478 tis. Kã.
Povinné osoby uhradily v roce 2001 celkem
157 879 tis. Kã. Z toho ãástka 1 137 tis. Kã byla

získána v 962 pﬁípadech z v˘konu rozhodnutí
a ãástka 209 tis. Kã dokonce ze 112 opakovan˘ch exekucí na soudní rozhodnutí ve vûci pﬁiznaného práva Poji‰Èovny na náhradu ‰kody.
V agendû vymáhání dluÏného pojistného,
penále, pokut a pﬁiráÏek k pojistnému zahájila
Poji‰Èovna v roce 2001 celkem 72 346 správních ﬁízení. Bylo podáno 77 283 návrhÛ na v˘kon rozhodnutí pravomocn˘ch platebních v˘mûrÛ na pohledávky ve v˘‰i 3 728 953 tis. Kã.
Z tohoto poãtu se v 19 611 pﬁípadech jednalo
o opakovanû podané návrhy. Úhrady ze správního ﬁízení a vymáhání ãinily 3 894 359 tis. Kã.
V roce 2001 podala Poji‰Èovna soudÛm 260
návrhÛ na prohlá‰ení konkurzu na plátce pojistného, kteﬁí dluÏili 214 652 tis. Kã. V dal‰ích
2 094 pﬁípadech se Poji‰Èovna pﬁihlásila do zahájen˘ch konkurzních ﬁízení s pohledávkami
na pojistném a penále ve v˘‰i 1 315 294 tis. Kã.
V rámci soudem prohlá‰en˘ch konkurzÛ na
úpadce z ﬁad zamûstnaneck˘ch a oborov˘ch
zdravotních poji‰Èoven VZP âR uplatnila v roce
2001 své pohledávky ve v˘‰i 177 mil. Kã.
Proti plátcÛm pojistného se vedlo 457
trestních ﬁízení pro trestn˘ ãin neodvedení
pojistného na zdravotní poji‰tûní. Poji‰Èovna
podala podnût k zahájení tohoto ﬁízení ve
107 pﬁípadech.
V roce 2001 probûhly soudní spory, ve kter˘ch byla Poji‰Èovna poskytovateli zdravotní péãe Ïalována o finanãní plnûní. Stejnû jako v roce 2000 k nejrozsáhlej‰í agendû patﬁily soudní
spory t˘kající se tzv. „Akce frekvence”, jeÏ vznikly proto, Ïe ﬁada lÛÏkov˘ch zaﬁízení zpochybÀovala realizaci usnesení vlády âR ã. 162 z 28. 2.
1996, kter˘m bylo schváleno opatﬁení k ﬁe‰ení
deficitu veﬁejného zdravotního poji‰tûní. Celková finanãní ãástka, která byla vÛãi Poji‰Èovnû
uplatnûna soudní cestou, ãiní zhruba 215 mil.
Kã. Na základû precedentního rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu âR v této vûci byla v prÛbûhu roku 2001 více jak polovina tûchto sporÛ ukonãena s tím, Ïe Ïaloby poskytovatelÛ zdravotní
péãe byly jako nedÛvodné zamítnuty, neboÈ
platnost pﬁíslu‰n˘ch dodatkÛ smluv nebyla
soudem zpochybnûna.
V roce 2001 Poji‰Èovna zaznamenala nárÛst
Ïalob poskytovatelÛ zdravotní péãe o zaplacení
smluvních pokut. V této narÛstající agendû
soudních sporÛ Poji‰Èovna rozporuje uplatÀované finanãní nároky poskytovatelÛ co do dÛvodÛ i v˘‰e, v jednotliv˘ch pﬁípadech na základû konkrétní skutkové situace. U poskytovatelÛ
zdravotní péãe, kteﬁí nepﬁistoupili v minulém
období na zmûnu smluvních ujednání upravujících smluvní pokuty, nebo tak uãinili se znaãnou ãasovou prodlevou, pﬁestoÏe znûní typov˘ch smluv bylo dohodnuto mezi jejich zástupci
a zástupci VZP âR, Poji‰Èovna argumentuje tím,
Ïe v˘kon takovéhoto práva je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.

VZP âR
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mu tﬁídûní individuálních ortopedickoprotetick˘ch pomÛcek, kter˘ bude pouÏíván od poloviny roku 2002 a umoÏní pﬁesnûj‰í pﬁedepisování pomÛcek.
Po cel˘ rok pokraãovaly na pÛdû Ústﬁední
poji‰Èovny ve své ãinnosti komise pro pﬁidûlování elektrick˘ch vozíkÛ, myoelektrick˘ch protéz, kochleárních implantátÛ a sluchadel. Novû
zahájila práci komise pro implantaci neuromodulaãních systémÛ léãby bolesti. âinnost v‰ech
komisí je zamûﬁena na odborné posouzení
oprávnûnosti vynakládání finanãních prostﬁedkÛ na zdravotnické prostﬁedky.
V roce 2001 byly nejvy‰‰í náklady vynaloÏeny na absorpãní pomÛcky pro inkontinenci. Náklady neovlivnila ani skuteãnost, Ïe
ãtyﬁi firmy nemûly k 1. 7. 2001 stanovené maximální ceny, a proto nemûly své v˘robky
v mûsících ãervenci a srpnu hrazeny ze zdravotního poji‰tûní. Je zﬁejmé, Ïe na trhu nevznikly pro pacienty problémy a v˘padek dodávek od tûchto firem byl nahrazen
konkurenãními pomÛckami.
V sortimentu v˘robkÛ zvlá‰È úãtovaného materiálu (ZUM) byly nejnákladnûj‰ími skupiny
kardiostimulátorÛ, kardiovertrÛ a endoprotéz
pro ortopedické úãely. Trend ve zvy‰ování nákladÛ lze pﬁedpokládat i v roce 2002 vzhledem
k dal‰ímu roz‰íﬁení sortimentu prostﬁedkÛ ZUM
hrazen˘ch podle vyhlá‰ky MZ âR ã. 458/2001
Sb. nad rámec pau‰álních plateb.
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Kromû tûchto kvantitativnû rozsáhl˘ch
okruhÛ soudních sporÛ se v roce 2001 vyskytly spory, kde se poskytovatelé zdravotní
péãe domáhají finanãního plnûní z titulu
sporného vymezení nutné a neodkladné péãe, pﬁípadnû na základû jejich nesouhlasu
s v˘sledky revize poskytnuté zdravotní péãe.
V roce 2001 vznikla pro Poji‰Èovnu nová,
praxí dosud neovûﬁená agenda, která vypl˘vá z uzavírání mezinárodních smluv. Kromû
dÛsledkÛ smlouvy o poskytování a úhradû
zdravotní péãe mezi âeskou republikou
a Slovenskou republikou bylo tﬁeba ﬁe‰it
pﬁedev‰ím problémy, které vyplynuly ze
smlouvy o sociálním zabezpeãení mezi Rakouskou republikou a âeskou republikou.
Souãástí této smlouvy je i poskytování nutné a neodkladné péãe obãanÛm ve zdravotnick˘ch zaﬁízeních druhé smluvní strany.
V dÛsledku toho se rakou‰tí poji‰tûnci, pﬁijíÏdûjící do âeské republiky, registrují u ãesk˘ch zdravotních poji‰Èoven (témûﬁ v‰ichni
u VZP âR), které jsou následnû povinny
v pﬁípadû, Ïe rakousk˘ poji‰tûnec ãerpal péãi v ãesk˘ch zdravotnick˘ch zaﬁízeních, jim
poskytnutou péãi uhradit a podle smlouvy
vynaloÏené finanãní prostﬁedky prostﬁednictvím „styãného místa“ pﬁeúãtovat pﬁíslu‰né
rakouské nemocenské pokladnû ãi poji‰Èovnû. K obdobnému postupu dochází u ãesk˘ch poji‰tûncÛ v Rakousku.
Vzhledem k tomu, Ïe v âeské republice neexistuje pro oblast zdravotní péãe pﬁedpokládané „styãné místo“, vytvoﬁily zdravotní poji‰Èovny Centrum mezistátních úhrad, které
bude tyto úkoly plnit. Kromû smlouvy s Rakouskem je jiÏ od r. 2000 platná obdobná
smlouva o sociálním zabezpeãení s Chorvatskem. Vzhledem k neexistenci správního ujednání je v‰ak její realizace velmi problematická.
V rámci pﬁípravy na vstup do Evropské
unie se Poji‰Èovna zapojila do práce v Komisi pro koordinaci sociálního zabezpeãení mezi âeskou republikou a Evropskou unií. V souãasné dobû se pracovníci Poji‰Èovny podílejí
na projektu programu Phare – Implementace
koordinaãních Naﬁízení EU (naﬁízení ã. 1408/71
a 574/72).
Paragraf 54 zákona ã. 48/1997 Sb., o veﬁejném zdravotním poji‰tûní, zdravotním poji‰Èovnám umoÏÀuje provádût smluvní zdravotní
poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní (vedle poji‰tûní veﬁejného), a to za pﬁedpokladu, Ïe k tomu obdrÏí
povolení podle zvlá‰tního zákona, kter˘m je zá-
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kon o poji‰Èovnictví. AÏ do konce roku 2001 Poji‰Èovna rozvíjela po nûkolik let úspû‰nû své aktivity v této oblasti, a to v souladu s citovan˘m
ustanovením zákona a na základû licence vydané jí Ministerstvem financí âR. Nabytím úãinnosti zákona ã. 363/1999 Sb., o poji‰Èovnictví
(dále jen „zákon o poji‰Èovnictví”) v‰ak vznikla
diskriminace, jejíÏ dÛsledky se Poji‰Èovna snaÏila – v zájmu sv˘ch klientÛ – ve druhé polovinû
roku 2001 ﬁe‰it ãasovû nároãn˘mi jednáními,
vysvûtlováním i právními rozbory pﬁipraven˘mi
Právním úsekem Ústﬁední poji‰Èovny.
Nabytím úãinnosti zákona ã. 363/1999 Sb.,
o poji‰Èovnictví, byly totiÏ – z ne zcela zﬁejm˘ch
dÛvodÛ – zru‰eny v˘jimky stanovené v pﬁedchozím zákonû ã. 185/1991 Sb., o poji‰Èovnictví, vãetnû tzv. „pﬁimûﬁené” aplikace tohoto
zákona, vztahující se na provádûní smluvního
zdravotního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní V‰eobecnou zdravotní poji‰Èovnou, pﬁíp. jin˘mi zdravotními poji‰Èovnami. Nová právní úprava
poji‰Èovnictví sice pﬁipou‰tí, a to v ustanovení
§ 3 odst. 2, Ïe poji‰Èovací ãinnost mÛÏe provádût i jiná právnická osoba neÏ akciová spoleãnost nebo druÏstvo, a to za pﬁedpokladu,
Ïe tak stanoví zvlá‰tní právní pﬁedpis (tímto
zvlá‰tním pﬁedpisem je nepochybnû zákon
ã. 48/1997 Sb., o veﬁejném zdravotním poji‰tûní), na druhou stranu v‰ak zákon o poji‰Èovnictví neﬁe‰í jednoznaãnû své vztahy k tomuto zvlá‰tnímu právnímu pﬁedpisu.
Podle § 42 odst. 4 a 5 zákona o poji‰Èovnictví jsou poji‰Èovny povinny do 2 let od nabytí
úãinnosti tohoto zákona, tj. do 1. 4. 2002, uvést
své právní pomûry do souladu s tímto zákonem
a doloÏit tyto skuteãnosti písemnû Ministerstvu
financí âR. V podstatû jde o jakési „pﬁelicencování”, na které Ministerstvo financí âR spolu
s Úﬁadem státního dozoru v poji‰Èovnictví
a penzijním pﬁipoji‰tûní vydalo „Metodick˘
postup”.
DoloÏení v˘‰e uveden˘ch skuteãností
v souladu s pﬁíslu‰n˘mi ustanoveními zákona
o poji‰Èovnictví (vãetnû odpovídající metodiky Ministerstva financí âR) je v‰ak pro zdravotní poji‰Èovny a zejména V‰eobecnou zdravotní poji‰Èovnu âR, která smluvní zdravotní
poji‰tûní na základû pﬁíslu‰ného povolení Ministerstva financí âR dlouhodobû provozuje,
kvÛli nûkter˘m podmínkám a parametrÛm
zákona o poji‰Èovnictví v zásadû nemoÏné,
i kdyÏ jen z formálních dÛvodÛ.17
Nelze pﬁehlédnout, Ïe vzhledem k tomu,
Ïe akciové spoleãnosti a druÏstva jsou po-

Napﬁíklad: VZP âR je zaloÏena ze zákona jako organizace sui generis, nezapisuje se do obchodního rejstﬁíku, tzn.
Ïe nevyhovuje Ïádná z moÏn˘ch právních forem, s nimiÏ zákon o poji‰Èovnictví poãítá. Dále VZP nevytváﬁí základní jmûní, ale pro oblast smluvního zdravotního poji‰tûní vytváﬁí namísto nûj zvlá‰tní „základní rezervní fond“, oddûlen˘ pﬁísnû úãetnû i fyzicky na jin˘ch úãtech, neÏ jsou vedeny prostﬁedky z veﬁejného poji‰tûní. Dále je z hlediska zákona o poji‰Èovnictví pro VZP jinak ﬁe‰en zpÛsob ustanovování osob do statutárního a dozorãího orgánu,
stﬁet zájmÛ osob v tûchto orgánech atd.

4.7
Smluvní politika
V prvním pololetí roku 2001 se uskuteãnila
mezi zástupci VZP âR a zástupci poskytovatelÛ zdravotní péãe ﬁada jednání k realizaci vyhlá‰ky MZ ã. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, a k dohodnutí znûní
individuálních smluv pro jednotlivé segmenty poskytovatelÛ zdravotní péãe. Tato jednání
byla uzavﬁena pﬁijetím protokolÛ o dosaÏení
dohody ve v‰ech 9 hlavních segmentech
zdravotní péãe.
S úãinností od 1. 7. 2001 byl obsah stávajících smluv o poskytování a úhradû zdravotní
péãe upraven, nebo nové smlouvy byly jiÏ uzavírány v dohodnutém znûní. Smlouvy se tak
staly v˘znamn˘m nástrojem ke sjednocení závazkov˘ch vztahÛ nejen uvnitﬁ jednotliv˘ch
segmentÛ zdravotní péãe, ale do znaãné míry
i mezi nimi. Smlouvy vytvoﬁily pro poskytovatele zdravotní péãe se shodn˘m ãi srovnateln˘m plnûním rovné podmínky, coÏ napomohlo
ke zkvalitnûní a stabilizaci smluvních vztahÛ
mezi zdravotnick˘mi zaﬁízeními a Poji‰Èovnou.
Individuální smlouvy byly v roce 2001 uzavírány se zdravotnick˘mi zaﬁízeními:
1. poskytujícími zdravotní péãi praktick˘ch lékaﬁÛ a praktick˘ch lékaﬁÛ pro dûti a dorost
2. poskytujícími ambulantní specializovanou
péãi a péãi Ïensk˘ch lékaﬁÛ (odbornost
603–604), s v˘jimkou zdravotnick˘ch zaﬁízení poskytujících fyzioterapii (odbornost
902–918), ergoterapii a klinickou logopedii
3. poskytujícími ambulantní péãi zubních lékaﬁÛ
4. poskytujícími zdravotní péãi v nemocnicích, odborn˘ch léãebn˘ch ústavech, odborn˘ch dûtsk˘ch léãebnách a ozdravovnách a léãebnách dlouhodobû nemocn˘ch
5. poskytujícími diagnostickou péãi (odbornosti 222, 801–805, 807, 812–823, 809)
6. poskytujícími domácí zdravotní péãi, fyzioterapii (odbornost 902–918), ergoterapii
a klinickou logopedii
7. poskytujícími zdravotnickou záchrannou
sluÏbu a dopravu
8. lékárenské péãe
9. poskytujícími lázeÀskou péãi.
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dle chápání zákona o poji‰Èovnictví subjekty soukromého práva, musí zákon o poji‰Èovnictví stanovit zejména speciální nástroje soukromého práva i veﬁejného práva,
kter˘mi musí b˘t zaji‰Èován vliv státu na poji‰Èovací ãinnost a stabilitu jejích provozovatelÛ. Zdravotní poji‰Èovny jsou v‰ak naproti tomu samy subjekty veﬁejného práva,
v jejichÏ pﬁípadû jsou pﬁíslu‰né veﬁejnoprávní nástroje obsaÏeny jiÏ v základní právní úpravû a soukromoprávní nástroje jsou
obvykle nahrazeny dal‰ími nadstandardními nástroji veﬁejného práva, nezbytn˘mi
k zaji‰tûní vlivu státu na plnûní funkce zdravotních poji‰Èoven ve veﬁejném sektoru
a stabilitu poji‰Èoven jako nositelÛ veﬁejného i soukromého zdravotního poji‰tûní.
Zdravotní poji‰Èovny tak zásadní poÏadavky
na právní pomûry, jak je stanoví zákon o poji‰Èovnictví, splÀují, i kdyÏ pro nû vypl˘vají
z jiné právní úpravy; úãel jednotliv˘ch právních nástrojÛ podle zákonÛ o zdravotních
poji‰Èovnách a o poji‰Èovnictví je totiÏ zásadnû totoÏn˘.
V ostatním provozuje zdravotní poji‰Èovna
smluvní zdravotní poji‰tûní za dodrÏení v‰ech
podmínek obezﬁetného provozování poji‰Èovací ãinnosti vãetnû vytváﬁení zákonem stanoven˘ch technick˘ch rezerv a dodrÏování
podmínek hospodaﬁení s nimi, skladby umístûní finanãních prostﬁedkÛ, poÏadavku solventnosti poji‰Èoven a tvorbu garanãního fondu atd., tedy za podmínek zcela shodn˘ch,
jako tzv. komerãní poji‰Èovny.
V˘chodiskem se proto jeví úprava moÏnosti posuzování nûkter˘ch právních pomûrÛ zdravotních poji‰Èoven podle zákonÛ, které upravují jejich vznik, právní postavení
a ostatní pomûry, tedy podle zákonÛ o zdravotních poji‰Èovnách.
Návrh takového ﬁe‰ení není v rozporu
s ústavním poﬁádkem, mezinárodními
smlouvami ãi správními akty Evropského
spoleãenství a nemá rovnûÏ Ïádné dopady
na státní rozpoãet. Naopak je tﬁeba zdÛraznit, Ïe v zemích Evropské unie není v˘jimkou, Ïe veﬁejnoprávní zdravotní poji‰Èovny
provozují téÏ smluvní poji‰tûní na základû
právní úpravy, která kopíruje úpravu „komerãního” poji‰tûní, a navíc je v EU známo
i to, Ïe z v˘nosÛ smluvního zdravotního poji‰tûní provozovaného „komerãními” poji‰Èovnami se odvádí stanovená ãást do rozpoãtu
veﬁejného
zdravotního
poji‰tûní.
V podmínkách V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny âR pak platí, Ïe prostﬁedky získané ze
smluvního zdravotního poji‰tûní posilují
rozpoãet veﬁejného poji‰tûní, a to v rozsahu,
kter˘ právní úprava umoÏÀuje. Z vûcného
hlediska tedy navrhovaná úprava neodporuje právu Evropské unie.

Vydáním vyhlá‰ky Ministerstva zdravotnictví
âR ã. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, pozbyla platnosti pÛvodní dohoda
o ﬁe‰ení sporÛ mezi smluvními zdravotnick˘mi
zaﬁízeními a Poji‰Èovnou. Na základû v˘‰e uvedené vyhlá‰ky Poji‰Èovna zpracovala ve druhém pololetí 2001 návrh nového „Jednacího
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ﬁádu smírãího jednání”, kter˘ byl projednán
a odsouhlasen v právní sekci ostatních zdravotních poji‰Èoven. Návrh bude dále projednán s poskytovateli zdravotní péãe, neboÈ
Institut smírãího jednání – jako moÏnost
ﬁe‰ení smluvního sporu mimosoudní cestou
– na‰el i v roce 2001 své opodstatnûní.
V roce 2001 bylo ze strany poskytovatelÛ
zdravotní péãe podáno 28 návrhÛ na zahájení
smírãího jednání, coÏ je oproti roku 2000 o devût návrhÛ ménû. Na základû podan˘ch návrhÛ
se uskuteãnilo celkem 25 smírãích jednání. Ve
2 pﬁípadech byly návrhy na zahájení jednání
vzaty zpût a v jednom pﬁípadû do‰lo k ﬁe‰ení
pﬁípadu v rámci reklamaãního ﬁízení. Z celkového poãtu uskuteãnûn˘ch smírãích jednání
jich 15 skonãilo dohodou, v 8 pﬁípadech k dohodû nedo‰lo a ve 2 pﬁípadech zahájená smírãí jednání dosud ukonãena nebyla.
Nejvût‰í poãet smírãích jednání se t˘kal nesouhlasu se závûry revizních zpráv a s uplatnûním regulací podle § 41 zákona ã. 48/1997
Sb., o veﬁejném zdravotním poji‰tûní. Spory
t˘kající se ochrany poji‰tûncÛ na základû stíÏnosti pacientÛ se nevyskytly.
SíÈ smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízení
ambulantních, lÛÏkov˘ch a dal‰ích, jejichÏ
prostﬁednictvím zaji‰Èuje Poji‰Èovna poskytování zdravotní péãe pro své poji‰tûnce,
nezaznamenala v roce 2001 ve srovnání
s rokem 2000 v˘razné zmûny. Index nárÛstu
smluvních zaﬁízení vybran˘ch podle zadan˘ch kriterií mezi roky 2000 a 2001 ãiní
1,02, coÏ v absolutních ãíslech znamená, Ïe
celkov˘ poãet smluvních zaﬁízení, kter˘ v roce 2000 ãinil 21 749, se v roce 2001 zv˘‰il
na 22 242.
V souãasné dobû neexistuje Ïádná platná
norma doporuãující velikost a strukturu sítû
smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízení. Tento nevyhovující stav je tﬁeba napravit, a to na základû
‰ir‰ího konsensu zainteresovan˘ch subjektÛ,
pﬁiãemÏ hlavní míra zodpovûdnosti by mûla leÏet na státní správû. Ta by pak mûla stanovit poãet lékaﬁsk˘ch míst pro jednotlivé odbornosti
na 100 000 obyvatel jako závazn˘ minimální
limit. Tím by byla urãena síÈ zdravotnick˘ch
zaﬁízení dostupn˘ch obãanÛm.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Souhrnn˘ pﬁehled o poãtech smluvních
zdravotnick˘ch zaﬁízení Poji‰Èovny v roce
2001 poskytuje tabulka ã. 12.
Komentáﬁ
Pﬁi v˘bûru zaﬁízení pro vyplnûní tabulky
MT/16/01-SmluvZZ byla stanovena – vzhledem k absenci metodického pokynu pro jednotné vyplÀování tabulky – níÏe uvedená vymezení jednotliv˘ch kategorií:
1. Ve smlouvách je odbornost pracovi‰tû
uvedena v pﬁíloze ã. 2. Nûkteré pﬁílohy
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11.

dovolují u pracovi‰tû uvést ve smlouvû více odborností (pﬁíloha X, CB, CC). V˘bûr
v‰ak byl provádûn pouze na první odbornost, oznaãenou v registru jako „hlavní”.
V˘bûr byl provádûn podle v˘ãtu smluvních odborností a ne odborností autorsk˘ch (napﬁíklad 210, n˘brÏ 409, 710
a 823 není smluvní odborností).
Do ambulantních zaﬁízení (odbornost
001–710) jsou zahrnuta zaﬁízení (definovaná IâO) s odbornostmi jedné kategorie
(uvedené v ﬁádku tabulky). Nejsou zde
uvedeny poãty ambulancí zahrnut˘ch
v lÛÏkov˘ch zaﬁízeních (30 % péãe). Jsou
zde v‰ak uvedeny ambulance sdruÏené
s lékárnami a oãními optiky.
Nemocnice byly urãeny podle definice
uvedené ve vyhlá‰ce MZ ã. 134/1998 Sb.,
jako zdravotnická zaﬁízení ústavní péãe
s alespoÀ jedním základním oborem poskytujícím akutní zdravotní péãi.
Zdravotnická zaﬁízení ústavní péãe bez
základního oboru, av‰ak poskytující akutní péãi, jsou zaﬁazena do ostatních
smluvních ZZ (***).
Léãebny byly urãeny podle vyhlá‰ky MZ
ã. 134/1998 Sb., jako zdravotnická zaﬁízení poskytující jinou neÏ akutní péãi.
Do ostatních odborn˘ch léãebn˘ch ústavÛ jsou zahrnuty ústavy s více druhy zdravotní péãe a zaﬁízení poskytující péãi OLÚ
i péãi LDN.
Léãebny mající odbornost 9U7 a vykazující kód OD 00024 (pﬁípadnû zdravotnická zaﬁízení, která souãasnû vykazují i kód
00005) byly zahrnuty do LDN.
Do kategorie ambulantních zaﬁízení poliklinického typu byla zaﬁazena zdravotnická zaﬁízení poskytující zdravotní péãi soubûÏnû ve více odbornostech.
Do ostatních ambulantních specialistÛ
jsou zahrnuta zdravotnická zaﬁízení s odbornostmi 128, 208, 301, 302, 303, 401,
402, 403, 407, 605, 706, 708.
Do ostatních smluvních zaﬁízení (***)
jsou zahrnuta:
 ambulantní zaﬁízení odborností 901,
903, 927
 ZZ ústavní péãe (viz bod 3)
 zaﬁízení, která mají záchrannou sluÏbu
a dopravní zdravotní sluÏbu
 oãní optici.
Do poãtu lékáren nejsou zahrnuty lékárny v nemocnicích a ve sdruÏen˘ch ambulantních zaﬁízeních. Do kategorie Lékaﬁská sluÏba první pomoci jsou zahrnuta
téÏ zdravotnická zaﬁízení, která mají pouze hlavní odbornost 019.
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Tabulka ã. 12 – Soustava smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízení Poji‰Èovny

Ambulantní zdravotnická zaﬁízení (ZZ)*
z toho:
– praktick˘ lékaﬁ pro dospûlé (odb. 001)
– praktick˘ lékaﬁ pro dûti a dorost (odb. 002)
– praktick˘ zubní lékaﬁ (odb. 014-015, 019)
– ambulantní specialisté celkem
v tom:
– chirurgie (odb. 501-602)
– interna (odb. 101-109, 202)
– gynekologie (odb. 603, 604)
– ORL (odb. 701, 702, 704)
– oãní (odb. 705)
– alergologie (odb. 207)
– neurologie (odb. 209, 210)
– ortopedie (odb. 606, 607)
– koÏní (odb. 404-406)
– psychiatrie (odb. 305-309)
– rehabilitace (odb. 201)
– ostatní ambulantní specialisté**
LÛÏková ZZ
– nemocnice
– OLÚ (kromû LDN a ZZ vykaz. v˘hradnû kód OD 00005)
v tom: psychiatrické
rehabilitaãní
TRN
ostatní
– LDN (samost. ZZ vykaz. kód OD 00024)
– samostatná ZZ vykaz. v˘hradnû kód OD 00005
Ambulantní zaﬁízení poliklinického typu****
Home care (odb. 925)
Rehabilitaãní ZZ (odb. 902 a 918)
ZZ komplementu (odb. 222, 801-805, 807, 809, 812-823)
Stacionáﬁe
Láznû
Ozdravovny
Dopravní zdravotní sluÏba
Pracovi‰tû LSPP
Záchranná sluÏba (odb. 709)
Lékárny a v˘dejny PZT
Ostatní smluvní ZZ***
CELKEM smluvní ZZ

Poãet ZZ
k 31. 12. 2000 k 31. 12. 2001

Index
r. 01/r. 00

15 435

15 633

1,01

4 060
1 929
5 287
4 159

4 106
1 936
5 232
4 359

1,01
1,00
0,98
1,05

334
565
901
327
444
92
292
311
335
312
58
188
272
183
31
13
7
4
7
46
12
2 127
398
571
71
17
47
9
199
14
4
1 410
977
21 751

363
586
928
340
458
102
311
321
360
326
61
203
274
180
34
15
8
4
7
47
13
2 256
406
589
72
18
51
9
198
11
2
1 478
1 062
22 259

1,08
1,03
1,03
1,04
1,03
1,10
1,06
1,03
1,07
1,04
1,05
1,08
1,00
0,98
1,09
1,15
1,14
1,00
1,00
1,02
1,08
1,06
1,02
1,03
1,00
1,05
1,09
1,00
0,99
0,78
0,50
1,05
1,08
1,02
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Kategorie smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízení

MT/16/01-SmluvZZ

*
**
***
****

ambulantní ZZ, která mají smlouvu pro odb. 001– odb. 708, 710
v komentáﬁi bude uvedeno, o jakou odbornost ambulantních specialistÛ jde
v komentáﬁi bude uvedeno, o jaké smluvní ZZ jde a s jakou odborností
subjekt, kter˘ má více odborností

U ﬁádku ZZ komplementu se zaﬁazují jen ZZ, která poskytují v˘hradnû komplementární péãi.
Smluvní ZZ je definováno statistick˘m IâO.
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4.8
Dal‰í sluÏby
a ãinnosti
Poji‰Èovny
4.8.1
VyuÏívání fondu prevence a podpora
správného zpÛsobu Ïivota
Fond prevence Poji‰Èovny byl zﬁízen v souladu s ustanovením § 7, odst. 2, písm. b) zákona ã. 551/1991 Sb., o V‰eobecné zdravotní
poji‰Èovnû âeské republiky. VyuÏití finanãních prostﬁedkÛ fondu prevence je zamûﬁeno
na podporu a realizaci zdravotních opatﬁení
a programÛ, které zlep‰ují zdravotní péãi
o poji‰tûnce Poji‰Èovny a spolupÛsobí proti
vzniku jejich onemocnûní nebo proti zhor‰ování jejich zdravotního stavu. O ãerpání fondu prevence rozhodovaly v roce 2001 dle
schválen˘ch pravidel komise Správní rady
Ústﬁední poji‰Èovny pro fond prevence, zdravotní komise Správní rady Ústﬁední poji‰Èovny a správní rady okresních poji‰Èoven.
V roce 2001 pﬁispûla Poji‰Èovna z fondu
prevence (viz téÏ komentáﬁ k „fondu prevence” v ekonomické ãásti této v˘roãní zprávy)
indikovan˘m chronicky nemocn˘m dûtem na
léãebné a ozdravné pobyty u moﬁe, poﬁádané
pod názvem „Moﬁsk˘ koník 2001”. Indikacemi pro tyto pobyty jsou astma, spastická
bronchitida, opakované zánûty plic, opakované zánûty nosních dutin, tûÏká senná r˘ma,
atopick˘ ekzém a lupénka.
Akce se zúãastnilo ze 7 400 pﬁihlá‰en˘ch
celkem 5 524 dûtí, z toho 2 717 v Chorvatsku a 2 807 v ¤ecku.18 Pokraãovala také
podpora ozdravn˘ch pobytÛ onkologicky
nemocn˘ch (jak dûtí, tak i dospûl˘ch), mentálnû postiÏen˘ch dûtí (jejichÏ handicap je
komplikován dal‰ími pﬁidruÏen˘mi chorobami, pﬁeváÏnû d˘chacího ústrojí a koÏními
onemocnûními), dûtí s tûÏk˘mi handicapy
(napﬁ. po dûtské mozkové obrnû, vozíãkáﬁi,
kardiaci apod.) a podpora ozdravn˘ch pobytÛ pro chronicky nemocné dûti s kombinovan˘m postiÏením (astma, tûÏké bronchitidy, ekzémy, v kombinaci s poruchami
metabolismu tukÛ, sezónními pylov˘mi, potravinov˘mi ãi solárními alergiemi atd.).
Tyto ozdravné pobyty, kter˘ch se zúãastnilo
cca 2 900 nemocn˘ch dûtí, se uskuteãnily
v Chorvatsku, ·v˘carsku a v ¤ecku.
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V roce 2001 Poji‰Èovna podpoﬁila pokraãování dlouhodobého projektu, zamûﬁeného
pﬁedev‰ím na prevenci úrazovosti dûtí (projekt Dny Podaná ruka – Dûtství bez úrazÛ,
Bezpeãn˘ okres a obec), natoãením televizního seriálu „Rozhodni se!” zamûﬁeného na
jednotlivé typy úrazÛ a moÏnosti jejich pﬁedcházení. Seriál bude vysílán âeskou televizí.
Dal‰í podporu získaly v roce 2001 projekty zamûﬁené na prevenci drogov˘ch závislostí, zejména pak komponované poﬁady „¤ekni drogám ne”, které byly pro velk˘ ohlas opût
poﬁádány pro základní a stﬁední ‰koly v jednotliv˘ch okresech za úãasti odborníkÛ na drogovou problematiku a umûlcÛ s vlivem na tuto vûkovou generaci. V rámci projektu byl rovnûÏ
vyroben a do v‰ech typÛ ‰kol distribuován informaãní materiál s názvem „Vyber si zdraví”
s tematick˘mi okruhy zamûﬁen˘mi na legální
a ilegální návykové látky, sexuálnû pﬁenosné
choroby s urãením pro rizikovou populaci dûtí
a dospívající mládeÏe. Spoleãnû s informaãním
materiálem byly vyrobeny a do ‰kol distribuovány videokazety s pûti filmy zamûﬁen˘mi na nebezpeãí a dÛsledky pouÏívání ãistého heroinu,
na nebezpeãí hrozící zdraví populace z uÏívání ãi
konzumace legálních drog (jako je tabák a alkohol), na nebezpeãí masového ‰íﬁení hepatitidy C, a to nejenom mezi narkomany, a na vliv
zneuÏívání drog na kriminalitu mládeÏe vãetnû
její spojitosti s úrazovostí dûtí a mládeÏe.
Poji‰Èovna podpoﬁila vydání a distribuci
„Zdravotního a oãkovacího prÛkazu pro dûti
a mladistvé”, kter˘ získal podporu lékaﬁÛ a rodiãÛ a je opakovanû pﬁíznivû hodnocen ze strany
Svûtové zdravotnické organizace. V˘razného
ohlasu dosáhla podpora zdravotnû postiÏen˘ch sportovcÛ, která – na základû úspûchu
postiÏen˘ch sportovcÛ na Paralympijsk˘ch
hrách 2000 v Sydney – silnû motivovala a nadále motivuje dal‰í zdravotnû postiÏené obãany
k nároãn˘m sportovním aktivitám.
Jako v pﬁedchozích letech, Poji‰Èovna tradiãnû podpoﬁila dárcovství krve a prevenci
onemocnûní klí‰Èovou encefalitidou a dal‰í preventivní program, zahájen˘ v roce 2000,
a to prevenci kolorektálního karcinomu. JiÏ
druh˘m rokem se Poji‰Èovna podílela na prevenci zubních onemocnûní dûtí, a to úãastí
na vzdûlávacím programu „Zdravé zuby”, ke
kterému vydala jiÏ druhou publikaci „Zdravé
zuby pro celou rodinu”. Ta je tentokrát urãena tûhotn˘m Ïenám, novorozencÛm, batolatÛm a dûtem pﬁed‰kolního vûku.
V roce 2001 zaãaly rovnûÏ nové pilotní zdravotní programy, jako je napﬁ. ovûﬁení moÏnos-

PÛvodnû se mûlo tûchto pobytÛ v ¤ecku zúãastnit v 6. turnusu je‰tû asi 500 dal‰ích dûtí. S ohledem na skuteãnost, Ïe odlet na 6. turnus se mûl uskuteãnit ve dnech 11. a 12. záﬁí, kdy do‰lo k teroristickému útoku na USA,
odlet dûtí byl – pro nejistou situaci – preventivnû zru‰en.

braÀování zbyteãnû poskytované zdravotní
péãe, pﬁedev‰ím zbyteãného opakování jiÏ
proveden˘ch vy‰etﬁení, pﬁedepisování jiÏ pﬁedepsan˘ch lékÛ a dal‰í péãe. Vyhodnocení pilotní fáze projektu se pﬁedpokládá v polovinû
roku 2002.
V roce 2001 byly pﬁipraveny dal‰í pilotní
projekty Poji‰Èovny, které se soustﬁeìují pﬁedev‰ím na primární, sekundární a terciární
prevenci a jsou cíleny i na ovûﬁování nov˘ch
technologií, na rozvoj kvality zdravotní péãe
a na uplatnûní moderních evropsk˘ch trendÛ
v systému zdravotní péãe. Vzhledem ke klíãovému postavení Poji‰Èovny mÛÏe z jejich v˘sledkÛ ãerpat cel˘ systém zdravotní péãe
a zdravotního poji‰tûní v âR.
V roce 2001 Poji‰Èovna poskytovala podporu zdravému zpÛsobu Ïivota pﬁedev‰ím
propagací masovûj‰í úãasti poji‰tûncÛ na
sportovnû preventivních akcích. Z nich je tﬁeba vyzvednout tradiãnû úspû‰n˘ Bûh Terryho
Foxe, kter˘ se konal na 234 místech v âeské
republice a zúãastnilo se ho témûﬁ 100 tisíc
lidí. Sv˘mi dobrovoln˘mi vklady pﬁispûli na
v˘zkum rakoviny v âeské republice ãástkou
cca 3,5 mil. Kã. Celkov˘m poãtem organizovan˘ch míst BûhÛ Terryho Foxe a poãtem
úãastníkÛ se âeská republika v mezinárodním srovnání ﬁadí na 1. místo na svûtû.
JiÏ tradiãní a nedílnou souãástí závodÛ âeského bûÏeckého poháru a velkou pﬁehlídkou
kondiãního sportu se staly lidové bûhy pod
názvem „Bûháme pro zdraví s VZP âR”. Jejich
cílem je získat co nejvíce lidí bez rozdílu vûku
pro pohybové aktivity. V prvních pûti mûsících roku 2001 pokraãovala sportovnû preventivní akce „Plav a buì fit s VZP âR”, jejíÏ
náplní byly kurzy plavání pro neplavce a pro
zaãáteãníky, kurzy zdravotního plavání a volné rodinné plavání. Celkovû se této akce, která se konala na 34 místech âeské republiky,
zúãastnilo témûﬁ 30 tisíc poji‰tûncÛ VZP âR.
V rámci podpory prevence a péãe o zdraví
– s vyuÏitím prostﬁedkÛ a metod zdravotnické osvûty – byly v roce 2001 vydány dal‰í dvû
publikace. Námûtem první z nich bylo pﬁedcházení depresivním poruchám, tématem
druhé pak správn˘ v˘voj ﬁeãi u dûtí. Tím
stoupl poãet titulÛ zamûﬁen˘ch na prevenci
onemocnûní a vydan˘ch Poji‰Èovnou na 15.
Pro lep‰í informovanost poji‰tûncÛ o jejich
právech a povinnostech byly i v roce 2001 vydávány informaãní letáky. Pro zlep‰ení informovanosti poji‰tûncÛ VZP, ale i dal‰ích úãastníkÛ systému veﬁejného zdravotního poji‰tûní
byly provozovány vlastní webové stránky na
Internetu, a jako informaãní kanály byla vyuÏívána i dal‰í média. Pro informování odborné
veﬁejnosti slouÏil Zpravodaj VZP âR, kter˘ byl
– tak jako v pﬁedchozích letech – bezplatnû
distribuován smluvním partnerÛm.

VZP âR

âINNOST POJI·ËOVNY

ti ‰etrné a úãelné péãe pﬁi operacích hemoroidÛ
tzv. Longovou metodou, léãba chronické bolesti neonkologického pÛvodu a dále ovûﬁení moÏnosti záchytu minimálních stadií nádorového
onemocnûní prsu u bezpﬁíznakov˘ch Ïen zavedením snadno dostupného preventivního vy‰etﬁení prsní Ïlázy Ïen v nejrizikovûj‰í vûkové
skupinû, a to na základû jejich vlastního rozhodnutí a bez doporuãení lékaﬁe.
Zámûrem projektu operace hemoroidÛ
Longovou metodou je ovûﬁení pﬁedpokladu,
Ïe nov˘, prvotnû nákladnûj‰í operaãní postup
je dlouhodobû efektivnûj‰í variantou dosavadních operaãních postupÛ. Jsou sledována
a ovûﬁována indikaãní kritéria, bezpeãnost provedení zákroku, pﬁípadn˘ v˘skyt komplikací
a recidiv, spotﬁeba analgetik, pooperaãní komfort pacienta a dal‰í aspekty související s provedením operace touto metodou.
Cílovou skupinou projektu mammografického screeningu jsou Ïeny. Je zamûﬁen na
vãasnou a kvalitní diagnostiku nádorového
onemocnûní prsu. Dlouhodob˘m zámûrem
je vytvoﬁení sítû specializovan˘ch jednotek
integrované mammární diagnostiky náhradou za souãasn˘ stav s tendencemi k nekoordinovanému plo‰nému mammografickému screeningu, od kterého jiÏ upustila ﬁada
zemí s vyspûl˘m zdravotnictvím.
Cílem projektu smûrovaného na léãbu chronické bolesti neonkologického pÛvodu je
ovûﬁení skuteãn˘ch nákladÛ zdravotnického zaﬁízení na provoz stacionárního zdravotnického
pracovi‰tû, které se zab˘vá léãbou chronické
bolesti, a stanovení reálné v˘‰e úhrady z prostﬁedkÛ veﬁejného zdravotního poji‰tûní. Uvedené skuteãnosti budou v˘chodiskem pro definování Stacionáﬁe pro léãbu chronické bolesti.
Koncem roku 2001 pﬁistoupila Poji‰Èovna
k podpoﬁe pilotního projektu, zamûﬁeného na
umoÏnûní internetového pﬁístupu pacienta
ke zdravotním informacím o svém zdravotním stavu. Tento projekt si klade za cíl vytvoﬁení urãité databáze zdravotních informací pacienta, a to na základû jeho Ïádosti s tím, Ïe
do záznamÛ zapisují poskytovatelé zdravotní
péãe shrnující informace o poskytnuté zdravotní péãi. Záznam je umístûn na zabezpeãené veﬁejné datové síti – Internetu s tím, Ïe pﬁístup ke ãtení má pouze klient. Záznam
dovoluje, aby klient na základû svého osobního rozhodnutí seznamoval s informacemi
o jemu poskytnuté zdravotní péãi a jejích v˘sledcích své o‰etﬁující lékaﬁe ãi dal‰í osoby.
Projekt pﬁedpokládá zlep‰ení moÏnosti komunikace mezi jednotliv˘mi lékaﬁi – se souhlasem pacienta mají moÏnost v reálném ãase sdílet napﬁ. závûry klinick˘ch vy‰etﬁení,
v˘sledky proveden˘ch laboratorních a dal‰ích
testÛ, coÏ by mûlo vést k rychlej‰ímu a správnûj‰ímu rozhodování o diagnóze a léãbû, za-
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4.8.2
Poskytování dal‰í zdravotní
péãe v zahraniãí
V roce 2001 hradila Poji‰Èovna, obdobnû
jako v pﬁedchozích letech, ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech ãerpání plánované zdravotní péãe
poji‰tûnci v zahraniãí. Pﬁi povolování úhrady
této péãe postupovala v souladu s metodikou, která byla pro tyto úãely zpracována jiÏ
v pﬁedminulém roce.
Ke dni 1. 4. 2001 vstoupila v platnost
Smlouva mezi âeskou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradû
zdravotní péãe, která legislativnû zakotvuje
moÏnost povolení a úhrady plánované zdravotní péãe pro ãeské obãany na území Slovenské republiky. Povolení plánované péãe
v zahraniãí umoÏÀuje i Smlouva o sociálním
zabezpeãení mezi âeskou republikou a Rakouskou republikou s platností od 1. 7. 2001.
V prÛbûhu roku 2001 bylo zdravotnick˘mi
zaﬁízeními, pﬁípadnû poji‰tûnci Poji‰Èovny,
poÏádáno o poskytnutí a úhradu zdravotní
péãe v zahraniãí v 21 pﬁípadech (tj. o 1 pﬁípad
více neÏ v roce 2000). Z tohoto poãtu bylo
v ‰esti pﬁípadech povolení k léãení v cizinû
odmítnuto vzhledem k tomu, Ïe pﬁi projednávání Ïádosti se zjistilo, Ïe poÏadovanou péãi lze poskytnout ve zdravotnick˘ch zaﬁízeních v âR, nebo Ïe se jedná o poÏadavek
zpûtné úhrady zdravotní péãe v zahraniãí,
pﬁedem nepovolené.
U 8 z 15 povolen˘ch pﬁípadÛ se jednalo
o provedení a úhradu genetick˘ch ãi enzymatick˘ch vy‰etﬁení biologického materiálu
(pacientÛ, u nichÏ tato vy‰etﬁení byla nezbytná pro potvrzení diagnózy) nebo o prenatální vy‰etﬁení gravidních Ïen s nepﬁíznivou genetickou zátûÏí.
Z finanãnû nároãné péãe bylo ve 2 pﬁípadech
poÏádáno o schválení transplantace, a to v jednom pﬁípadû o transplantaci plic, kdy v‰ak pacient pﬁed provedením zemﬁel, a v dal‰ím pﬁípadû o transplantaci srdce a plic, která v‰ak
dosud nebyla provedena vzhledem k tomu, Ïe
se zatím nena‰el vhodn˘ dárce. V obou pﬁípadech Poji‰Èovna Ïádosti vyhovûla. Dále byla
povolena 1 úhrada operaãního ﬁe‰ení likvorey
v rámci Smlouvy mezi âeskou a Rakouskou republikou u pacienta, kter˘ byl opakovanû léãen
v âR bez odpovídajícího poÏadovaného efektu.
V 1 pﬁípadû byla povolena úhrada léãby pro pacientku s rozsáhlou cévní malformací na specializovaném radioneurologickém pracovi‰ti ve
·v˘carsku. U zb˘vajících 3 pﬁípadÛ povoleného
léãení v zahraniãí se 2krát jednalo o hospitalizaci ve specializovaném odborném ústavu
revmatick˘ch chorob na Slovensku a 1krát
o zhotovení individuální ortopedické obuvi

v Nûmecku pro pacienta se závaÏn˘mi deformacemi dolních konãetin.

4.8.3
Smluvní zdravotní poji‰tûní
a pﬁipoji‰tûní
V roce 2001 Poji‰Èovna nadále vyuÏívala
moÏnosti provádût smluvní zdravotní poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní. Základním koncepãním zámûrem v této oblasti ãinnosti byly inovace
nosn˘ch pojistn˘ch produktÛ a roz‰íﬁení prospû‰n˘ch sluÏeb, zejména pro stálé klienty.
V oblasti smluvního zdravotního poji‰tûní byl v roce 2001 vypracován nov˘ typ poji‰tûní pro osoby s krátkodob˘m pobytem na
území âeské republiky s omezením platnosti
poji‰tûní pouze na území republiky. Tento typ
poji‰tûní byl vytvoﬁen pro klienty, kteﬁí cestují do âeské republiky za nekomerãním úãelem pﬁímo z mateﬁské zemû, hodlají na území republiky setrvat nepﬁetrÏitû v prÛbûhu
jednoho roku, takÏe pﬁedmûtem pojistného
plnûní nejsou pojistné události vzniklé v tranzitních zemích. V praxi to znamená, Ïe z poji‰tûní je jeho úãastníkÛm poskytována úhrada nákladÛ nutné a neodkladné péãe ve
zdravotnick˘ch zaﬁízeních v âeské republice
a pﬁípadn˘ transport do mateﬁské zemû proveden˘ ãesk˘mi smluvními partnery.
Úãastníky „Smluvního zdravotního poji‰tûní osob s krátkodob˘m pobytem na území
âeské republiky” bylo v roce 2001 celkem
10 070 klientÛ, z toho bylo 18,7 % poji‰tûn˘ch osob z Ukrajiny, 11,6 % z Polska, 7,3 %
z USA, 7,0 % z Ruska, 5,8 % z Vietnamu a dále z dal‰ích zemí. Pojistná plnûní u tohoto typu poji‰tûní v roce 2001 ãinila 3,3 mil. Kã.
UÏivatelé pojistného produktu „Smluvní
zdravotní poji‰tûní osob s dlouhodob˘m pobytem na území âeské republiky” vyuÏívali
v roce 2001 nabídky roz‰íﬁeného rozsahu pojistného plnûní o akutní stomatologickou péãi, Ïeny varianty poji‰tûní pro tûhotné. Úãastníky tohoto typu smluvního poji‰tûní bylo
v roce 2001 celkem 9 303 klientÛ, z toho bylo
41,3 % poji‰tûn˘ch osob z Vietnamu, 18,9 %
z Ukrajiny, 8,6 % z Ruska, 3,7 % ze Slovenska,
2,5 % z âíny a dále z dal‰ích zemí. Pojistná
plnûní u tohoto typu poji‰tûní v roce 2001
ãinila 47 mil. Kã.
V roce 2001 byla poji‰tûncÛm Poji‰Èovny pﬁedloÏena mimoﬁádná nabídka rodinného typu cestovního zdravotního pﬁipoji‰tûní pro rodiãe
a jejich nezaopatﬁené dûti. Jedná se o poji‰tûní
na opakované krátkodobé pobyty v zahraniãí bûhem 365 dní (nazvané „Roãní rodinn˘ pau‰ál”),
u kterého je moÏno za speciální sazbu jednou
pojistnou smlouvou pojistit rodiãe a v‰echny je-

Zákonem ã. 140/2001 Sb. byl novelizován
zákon ã. 326/1999 Sb., o pobytu cizincÛ na
území âeské republiky. Novela zákona vypustila ustanovení ukládající Ïadateli o vízum pﬁedloÏit i doklad o zdravotním poji‰tûní. Stanovila pouze povinnost cizince pﬁi
hraniãní kontrole na poÏádání policie takov˘ doklad pﬁedloÏit. Tato skuteãnost zmûnila pﬁístup ﬁady cizincÛ k poji‰tûní se pro pﬁípad poskytnutí a úhrady zdravotní péãe pﬁi
jejich pobytu v âeské republice. Celkov˘ poãet poji‰tûncÛ smluvního zdravotního poji‰tûní se proto ve srovnání s rokem 2000 v˘znamnû sníÏil.
Dnem 1. dubna 2001 vstoupila v platnost
Smlouva mezi âeskou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradû
zdravotní péãe. VyuÏít moÏnosti ãerpání
a úhrady zdravotní péãe pﬁi pobytu na Slovensku prostﬁednictvím této smlouvy se rozhodlo vût‰í procento cestujících obãanÛ.
Zb˘vající ãást cestujících nadále upﬁednostÀovala v˘hody cestovního zdravotního pﬁipoji‰tûní, mezi nûÏ patﬁí zejména pomoc
a poradenství asistenãní sluÏby i bezprostﬁední úhrada vynaloÏen˘ch hotovostních
plateb a v˘dajÛ spojen˘ch s pﬁevozem tûlesn˘ch ostatkÛ.
Dal‰í mezistátní smlouvou, která v roce
2001 vstoupila v platnost, je Smlouva mezi
âeskou republikou a Rakouskou republikou
o sociálním zabezpeãení ze dne 20. ãervence
1999. Po nabytí její úãinnosti se zájem obãanÛ âeské republiky o cestovní zdravotní pﬁipoji‰tûní zejména na krátkodobé cesty a pobyty na území Rakouska prozatím nesníÏil.
Dal‰ím ovlivÀujícím faktorem byly dÛsledky teroristick˘ch útokÛ na USA, které zpÛsobily sníÏení zájmu o cestování, vyvolaly pokles poãtu klientÛ cestovního zdravotního
pﬁipoji‰tûní a cizincÛ – klientÛ smluvního
zdravotního poji‰tûní pro krátkodobé pobyty
na území âeské republiky. Ke vzniklé situaci
Poji‰Èovna pﬁistoupila vrácením plného pojistného postiÏen˘m klientÛm z období záﬁijov˘ch událostí.
DosaÏené v˘sledky ve finanãní bilanci zdaniteln˘ch aktivit Poji‰Èovny lze – pﬁes dopad
uveden˘ch vlivÛ – hodnotit pozitivnû. Zájem
klientÛ o cestovní zdravotní pﬁipoji‰tûní
a smluvní zdravotní poji‰tûní pokraãuje, pﬁízniv˘ ohlas mají akce, které zahrnují pozornost a péãi o klienta, vyjadﬁují potﬁeby urãit˘ch cílen˘ch skupin poji‰tûncÛ, jako jsou
rodiny s dûtmi, sportovci, studenti, pracovní
t˘my, bezpﬁíspûvkoví dárci krve, zdravotnická
veﬁejnost apod.
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jich nezaopatﬁené dûti. Jednotlivé cesty s pobyty
v zahraniãí nejsou vázány v˘jezdem celé rodiny,
neboÈ kaÏd˘ poji‰tûn˘ vlastní svÛj identifikaãní
prÛkaz. Nabídka byla uvedena na trh pﬁed ‰kolními prázdninami a obdobím letních dovolen˘ch. Pﬁed vánocemi byla roz‰íﬁena je‰tû o moÏnost sjednat pro rodinu sportovní roãní poji‰tûní
pro opakované krátkodobé cesty do ciziny v prÛbûhu 365 dní (nazvané „Univerzal”). Tímto poji‰tûním je rodina (rodiãe a jejich nezaopatﬁené
dûti) poji‰tûna pro úãast ve sportovních soutûÏích, závodech a pro provozování nebezpeãn˘ch
sportÛ pﬁi pobytu v zahraniãí.
V rámci spolupráce byla domluvena s obchodními partnery (âeská podnikatelská poji‰Èovna, a. s., a Hasiãská vzájemná poji‰Èovna, a. s.) kompletace v˘‰e uveden˘ch typÛ
cestovního zdravotního pﬁipoji‰tûní o poji‰tûní úrazu, zavazadel a odpovûdnosti za ‰kody
zpÛsobené tﬁetím osobám.
Úãastníky cestovního zdravotního pﬁipoji‰tûní bylo v roce 2001 celkem 940 660 klientÛ. Pojistná plnûní dosáhla ãástky 96,2 mil.
Kã. Z celkového poãtu poji‰tûn˘ch cestovalo
do Chorvatska 25,2 % klientÛ, do Itálie 14,2
% klientÛ, do Nûmecka 12,4 % klientÛ, do
Rakouska 12,2 % klientÛ, na Slovensko 5,8 %
klientÛ, do Francie 5,2 % klientÛ, do ¤ecka
3,8 % klientÛ a do ·panûlska 3,7 % klientÛ.
Nabídka pojistn˘ch produktÛ smluvního
zdravotního poji‰tûní je doprovázena sluÏbami
vlastní asistence Poji‰Èovny, nabídka pro cestovní zdravotní pﬁipoji‰tûní sluÏbami zahraniãní asistence AXA Assistance CZ, s.r.o. Zaji‰tûní
poji‰Èovací ãinnosti je zabezpeãeno sjednáním
zajistn˘ch smluv s nejvût‰ími zaji‰Èovacími spoleãnostmi, a sice nûmeckou Münchener Ruckversicherungsgesellschaft a francouzskou poji‰Èovnou Les Mutuelles du Mans Assurance.
Závûrem roku v Poji‰Èovnû probíhaly analytické práce na pﬁípravu bonusÛ pro klienty
cestovního zdravotního pﬁipoji‰tûní. Pﬁipravena byla v˘hodná nabídka cestovního zdravotního pﬁipoji‰tûní pro provozovatele smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízení a pro tzv.
„spoleãné klienty”, tj. poji‰tûnce Poji‰Èovny,
kteﬁí jsou souãasnû úãastníky penzijního fondu Winterthur, a. s., nebo klienty Raiffeisen
stavební spoﬁitelny, a. s. Zpracovány byly metodické postupy pro zprostﬁedkovatelskou
ãinnost Poji‰Èovny k pojistnému produktu
„Poji‰tûní odpovûdnosti provozovatele zdravotnického zaﬁízení za ‰kodu”, a to ve spolupráci s âeskou podnikatelskou poji‰Èovnou,
a. s., a Hasiãskou vzájemnou poji‰Èovnou, a. s.
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek roku 2001 byl
ovlivnûn pﬁedev‰ím dopadem legislativních
zmûn souvisejících se zdravotním poji‰tûním
cizincÛ, pob˘vajících na území âeské republiky, a uzavﬁením a nabytím úãinnosti nov˘ch
mezistátních smluv.

Názorn˘ pﬁehled uveden˘ch hodnotících
ukazatelÛ za jednotlivé pojistné produkty
poskytují grafy ã. 1 a ã. 2.
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Dlouhodobé zdravotní poji‰tûní

Krátkodobé zdravotní poji‰tûní

Krátkodobé zdravotní poji‰tûní

Graf ã. 1b – Poãet poji‰tûncÛ smluvního zdravotního poji‰tûní dle vûku poji‰tûncÛ

Dlouhodobé zdravotní poji‰tûní

Graf ã. 1a – Poãet poji‰tûncÛ smluvního zdravotního poji‰tûní dle geografického ãlenûní
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Rok 2000

Rok 2001

Rok 2001

Graf ã. 2b – Poãet pojistn˘ch událostí cestovního zdravotního pﬁipoji‰tûní dle cílov˘ch zemí

Rok 2000
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Graf ã. 2a – Poãet poji‰tûncÛ cestovního zdravotního pﬁipoji‰tûní dle cílov˘ch zemí
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5. ãást
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POJI·TùNCI POJI·ËOVNY
A JEJICH POHYB

V souladu s vymezením dan˘m platn˘m
znûním zákona ã. 48/1997 Sb., o veﬁejném
zdravotním poji‰tûní, úãastníky v‰eobecného zdravotního poji‰tûní byly v roce 2001
osoby, které:
 mûly na území âeské republiky trval˘ pobyt (bez ohledu na státní obãanství) a za
které byli (podle zákona) povaÏováni i cizinci s pﬁiznan˘m statutem „uprchlík”
 byly zamûstnány u zamûstnavatele se sídlem na území âeské republiky (pokud byl
tento pracovnûprávní vztah uzavﬁen podle platn˘ch právních pﬁedpisÛ âeské republiky), i kdyÏ nemûly na území âeské
republiky trval˘ pobyt.
Z celkového poãtu 10 327 807 osob (z ãehoÏ bylo 10 197 715 obãanÛ âeské republiky
a 130 092 cizích státních pﬁíslu‰níkÛ), které
byly ke dni 31. prosince 2001 úãastníky veﬁejného zdravotního poji‰tûní, bylo poji‰tûnci Poji‰Èovny 69,50 % ze v‰ech úãastníkÛ, tj. celkem

Poãetnû nejslabûji zastoupen˘mi vûkov˘mi
skupinami (z celkového poãtu osob náleÏejících do dané vûkové skupiny) poji‰tûncÛ Poji‰Èovny byly:
 u muÏÛ vûkové skupiny 0-4 let (63,46 %)
a 25-29 let (62,28 %)
 u Ïen vûkové skupiny 0-4 let (63,6 %)
a 25-34 let (63,0–63,4 %).
Poãetnû nejsilnûji zastoupen˘mi vûkov˘mi
skupinami (z celkového poãtu osob náleÏejících do dané vûkové skupiny) poji‰tûncÛ Poji‰Èovny byly:
 u muÏÛ vûkové skupiny nad 65 let (rozmezí 77,7-90,9 %)
 u Ïen vûkové skupiny nad 65 let (rozmezí 81,2-94,5 %).
Také poãetní rozloÏení poji‰tûncÛ Poji‰Èovny mezi jednotliv˘mi okresy âeské republiky
(z celkového poãtu v okrese evidovan˘ch
osob) nebylo v roce 2001 rovnomûrné a pohybovalo se v rozmezí od 27,4 % do 91,15 %.
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5.1
Poji‰tûnci
Poji‰Èovny

 ve vûku nad 60 let 1 560 719 osob
(616 207 muÏÛ a 944 512 Ïen), tj. 81,4 %
z celkového poãtu osob ve vûku nad 60
let a 22,1 % z celkového poãtu poji‰tûncÛ Poji‰Èovny (celostátní podíl osob ve
vûku nad 60 let v roce 2001 ãinil 18,8 %).

7 177 318 osob,
coÏ je o 183 288 osob ménû, neÏ ãinil stav
poji‰tûncÛ zji‰tûn˘ ke dni 31. prosince
2000. Z uvedeného poãtu poji‰tûncÛ Poji‰Èovny bylo 7 064 935 osob obãany âeské republiky a 112 383 osob cizími státními pﬁíslu‰níky.
Z celkového mnoÏství poji‰tûncÛ Poji‰Èovny bylo v roce 2001:
 3 493 160 muÏÛ (v tom 64 166 cizincÛ),
tj. 69,14 % z celkového poãtu muÏÛ
(a o 75 222 muÏÛ ménû neÏ v roce 2000)
 3 684 158 Ïen (v tom 48 217 cizinek),
tj. 69,83 % z celkového poãtu Ïen
(a o 108 066 Ïen ménû neÏ v roce 2000).
Z uvedeného poãtu muÏÛ a Ïen (bez cizincÛ a cizinek) bylo:
 ve vûku do 19 let 1 519 606 osob
(778 821 muÏÛ a 740 785 Ïen), tj. 65,9 %
z celkového poãtu osob ve vûku do 19 let
a 21,5 % z celkového poãtu poji‰tûncÛ
Poji‰Èovny (celostátní podíl osob ve vûku
do 20 let v roce 2001 ãinil 22,6 %)
 ve vûku od 20 do 59 let 3 984 610 osob
(2 033 966 muÏÛ a 1 950 644 Ïen), tj.
66,7 % z celkového poãtu osob ve vûku
od 20 do 59 let a 56,4 % z celkového poãtu poji‰tûncÛ Poji‰Èovny (celostátní podíl osob ve vûku od 20 do 59 let v roce
2001 ãinil 58,5 %)

5.2
Pohyb poji‰tûncÛ
Poji‰Èovny
Evidenãní poãet v‰ech osob v âeské republice, které splÀovaly podmínky úãasti na v‰eobecném zdravotním poji‰tûní, se mezi
31. prosincem 2000, kdy bylo evidováno
10 346 018 osob, a 31. prosincem 2001,
kdy bylo evidováno 10 327 807 osob, sníÏil
o 18 211. V tomtéÏ období poãet poji‰tûncÛ
Poji‰Èovny klesl ze 7 360 606 osob
na 7 177 318, takÏe v rozmezí jednoho
kalendáﬁního roku do‰lo ke sníÏení evidenãního poãtu poji‰tûncÛ Poji‰Èovny o 183 288
osob, tj. o 2,5 %.
Po zrychlení pohybu poji‰tûncÛ, ke kterému do‰lo v roce 1999 a 2000, se jejich
pohyb v roce 2001 mírnû zpomalil. Celkov˘
poãet poji‰tûncÛ se ve srovnání s rokem
2000 v roce 2001:
 v˘raznûji sníÏil v 6 okresech
– index 0,93-0,95
 mírnû sníÏil ve 33 okresech
– index 0,96-0,98
 prakticky nezmûnil v 38 okresech
– index 0,99-1,0.
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Vnitﬁní pohyb poji‰tûncÛ, vyjádﬁen˘ absolutními poãty osob náleÏejících k hlavním vûkov˘m skupinám poji‰tûncÛ, v roce 2001 nadále naznaãoval sniÏování poãtu novû
narozen˘ch a celkové stárnutí obyvatelstva
âeské republiky. K pohybu poji‰tûncÛ docházelo také mezi jejich jednotliv˘mi kategoriemi. SníÏil se poãet zamûstnancÛ a zv˘‰il poãet osob samostatnû v˘dûleãnû ãinn˘ch,
osob bez zdaniteln˘ch pﬁíjmÛ a poãet osob,
za které je plátcem pojistného stát (napﬁ. se
zv˘‰il poãet evidovan˘ch uchazeãÛ o zamûstnání a poãet poÏivatelÛ dÛchodu atp.).
Údaje uvedené v tabulkách o pohybu poji‰tûncÛ („Pﬁehled o poji‰tûncích, kteﬁí se pﬁehlásili od ostatních zdravotních poji‰Èoven
k Poji‰Èovnû” a „Pﬁehled o poji‰tûncích, kteﬁí
se pﬁehlásili od Poji‰Èovny k ostatním zdravotním poji‰Èovnám”) umoÏÀují vytvoﬁení
pﬁedstavy o poãtech osob, které k Poji‰Èovnû
v jednotliv˘ch ãtvrtletích roku 2001 „pﬁi‰ly”
(bûhem roku pﬁi‰lo 26 843 osob) a které od
ní „ode‰ly” (bûhem roku 173 468 osob).
K dynamiãtûj‰ímu pohybu poji‰tûncÛ Poji‰Èovny v roce 2001 docházelo v 1. a 2. ãtvrtletí roku, k nejmen‰ímu tradiãnû ve 4. ãtvrtletí
roku.
Úbytky 19-21let˘ch a následnû pﬁírÛstky ve
vûku 20-24 let lze vysvûtlit pﬁestupy muÏÛ
(realizovan˘mi v souladu se zákonem) mezi
Poji‰Èovnou a Vojenskou zdravotní poji‰Èovnou. SníÏení poãtu poji‰tûncÛ ve skupinû
0-4let˘ch je ãásteãnû vysvûtlitelné poklesem
porodnosti. Dal‰í ãást úbytkÛ v této skupinû
a úbytky v ostatních skupinách poji‰tûncÛ
jsou dány jejich pﬁestupy k jin˘m zdravotním poji‰Èovnám, které lze pﬁiãíst dílem konkurenãním snahám ostatních zdravotních poji‰Èoven (poskytujících nûkter˘m vûkov˘m
skupinám poji‰tûncÛ vût‰í mnoÏství poÏitkÛ
nehrazen˘ch z prostﬁedkÛ veﬁejného zdravotního poji‰tûní), dílem snahám poskytovatelÛ
zdravotní péãe (usilujících o dosaÏení urãit˘ch v˘hod nebo o únik napﬁ. z nepﬁízniv˘ch
regulaãních sráÏek). Úbytky poji‰tûncÛ se
v roce 2001 poãetnû nejmarkantnûji projevi-
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ly v Praze a v okresech Kladno, Ústí nad Labem, Brno-mûsto, Hodonín, Prostûjov, Bruntál, Fr˘dek-Místek, Nov˘ Jiãín, Olomouc, Opava, Ostrava a Karviná.
Ke skupinám osob, které k Poji‰Èovnû v roce 2001 pﬁicházely bez „pﬁechodu” od jin˘ch
zdravotních poji‰Èoven (tj. které dosud nebyly poji‰tûny), patﬁili opût napﬁ. novorozenci
nebo cizinci (pokud splnili podmínky úãasti
na zdravotním poji‰tûní napﬁ. pﬁijetím zamûstnání u zamûstnavatele se sídlem na území âR). K osobám, které od Poji‰Èovny odcházely bez „pﬁechodu” k jin˘m zdravotním
poji‰Èovnám (tj. které nadále nejsou poji‰tûny), patﬁí napﬁ. osoby, které odejdou do ciziny (natrvalo nebo na dobu, po kterou se mohou odhlásit z úãasti na zdravotním
poji‰tûní), nebo zemﬁelí.19
Pﬁehled o poãtech poji‰tûncÛ v ãlenûní
dle vûkové struktury po 5 letech a podle
pohlaví k 31. 12. 2001 je uveden v tabulce
ã. 13 a v grafu ã. 3.
Pﬁehled o prÛmûrn˘ch poãtech poji‰tûncÛ v ãlenûní dle vûkové struktury po 5 letech a podle pohlaví k 31. 12. 2001 je uveden v tabulce ã. 14 (MT/12/01-VûkS)
V˘voj poãtu poji‰tûncÛ mezi 31. 12. 2000
a 31. 12. 2001 v ãlenûní podle vûkové struktury a podle pohlaví je uveden v tabulce ã. 15
(MT/13/01-Poji‰È.)
Pﬁehled o pohybu poji‰tûncÛ Poji‰Èovny
v roce 2001 v ãlenûní podle jednotliv˘ch
ãtvrtletí a vûkov˘ch skupin je uveden v tabulce ã. 16 a, b, a v grafu ã. 4.
Pﬁehled o pohybu poji‰tûncÛ Poji‰Èovny
mezi 31. 12. 2000 a 31. 12. 2001 v ãlenûní
dle okresÛ je uveden v tabulce ã. 17.
Pﬁehled o poãtech poji‰tûncÛ v ãlenûní dle
kategorií plátcÛ pojistného je souãástí tabulky „Pﬁíjem z pojistného celkem vãetnû vlivu pﬁerozdûlování dle kategorií plátcÛ”
(MT/11/01-Pﬁerozdûl.-plátci), která je zaﬁazena v ãásti 6.1 této V˘roãní zprávy nazvané
„Základní fond zdravotního poji‰tûní”.

Z uveden˘ch dÛvodÛ nelze pouh˘m odpoãtem ãíseln˘ch údajÛ uveden˘ch v ﬁádcích 21 tabulek „Pﬁehled o poji‰tûncích, kteﬁí se pﬁehlásili od ostatních zdravotních poji‰Èoven k Poji‰Èovnû” a „Pﬁehled o poji‰tûncích, kteﬁí se
pﬁehlásili od Poji‰Èovny k ostatním zdravotním poji‰Èovnám” zjistit absolutní pﬁírÛstek poji‰tûncÛ v roce 2001.
Tento pﬁehled v‰ak umoÏÀuje tabulka „V˘voj poãtu poji‰tûncÛ zdravotní poji‰Èovny v roce 2001 dle vûkové
struktury”.

ﬁ. ã.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A
0–4 roky
5–9 let
10–14 let
15–19 let
20–24 let
25–29 let
30–34 let
35–39 let
40–44 let
45–49 let
50–54 let
55–59 let
60–64 let
65–69 let
70–74 let
75–79 let
80–84 let
85–89 let
90–94 let
pﬁes 94 let
Úhrnem
Cizinci
Celkem

Vûková skupina

B
230 880
274 260
331 765
346 196
412 135
449 593
353 179
352 450
328 865
389 515
399 611
327 798
228 540
188 059
166 158
117 209
50 345
22 160
6 558
849
4 976 125
76 063
5 052 188

Celkem

z toho VZP

poãet
C
146 524
183 166
221 545
227 586
275 999
280 010
234 682
237 492
224 801
269 628
278 683
232 671
166 564
146 189
135 619
97 945
43 618
19 562
5 938
772
3 428 994
64 166
3 493 160

MuÏi
%
D
63,46
66,79
66,78
65,74
66,97
63,28
66,45
67,38
68,36
69,22
69,74
70,98
72,88
77,74
81,62
83,56
86,64
88,28
90,55
90,93
68,91
84,36
69,14
E
218 166
260 143
316 134
329 968
389 226
427 382
338 056
338 880
320 649
386 576
407 637
351 676
262 374
238 088
241 912
209 441
105 340
57 158
19 642
3 142
5 221 590
54 029
5 275 619

Celkem

z toho VZP
poãet
F
138 812
173 329
209 700
218 944
256 775
269 584
214 438
217 973
210 702
257 692
275 457
248 023
197 749
193 549
203 112
182 088
94 077
52 584
18 381
2 972
3 635 941
48 217
3 684 158

Îeny
%
G
63,63
66,63
66,33
66,35
65,97
63,08
63,43
64,32
65,71
66,66
67,57
70,53
75,37
81,29
83,96
86,94
89,31
92,00
93,58
94,59
69,63
89,24
69,83
H
449 046
534 403
647 899
676 164
801 361
876 975
691 235
691 330
649 514
776 091
807 248
679 474
490 914
426 147
408 070
326 650
155 685
79 318
26 200
3 991
10 197 715
130 092
10 327 807

Celkem

Obãané âR
z toho VZP
poãet
I
285 336
356 495
431 245
446 530
532 774
549 594
449 120
455 465
435 503
527 320
554 140
480 694
364 313
339 738
338 731
280 033
137 695
72 146
24 319
3 744
7 064 935
112 383
7 177 318

%
J
63,54
66,71
66,56
66,04
66,48
62,67
64,97
65,88
67,05
67,95
68,65
70,75
74,21
79,72
83,01
85,73
88,44
90,96
92,82
93,81
69,28
86,39
69,50

k 31. 12. 2001
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Tabulka ã. 13 – Vûková struktura poji‰tûncÛ Poji‰Èovny v roce 2001
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Graf ã. 3 – Vûková struktura poji‰tûncÛ v roce 2001
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Tabulka ã. 14 – Vûková struktura poji‰tûncÛ zdravotní poji‰Èovny

0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85+
ostatní
Celkem

Rok 2000
celkem
271 995
402 357
451 231
473 802
583 574
550 393
459 249
467 346
470 246
554 311
577 132
464 857
364 502
364 463
352 953
296 676
125 335
127 675
91 472
7 449 569

PrÛmûrn˘ poãet poji‰tûncÛ
Rok 2001 - skuteãnost
muÏi
Ïeny
celkem
132 564
125 550
258 114
185 286
175 320
360 606
223 585
211 899
435 484
232 787
221 521
454 308
275 343
260 180
535 523
281 922
273 478
555 400
236 422
217 033
453 455
239 087
220 160
459 247
226 365
212 529
438 894
271 597
259 761
531 358
281 311
277 833
559 144
235 431
250 141
485 572
169 093
199 546
368 639
149 378
195 860
345 238
139 814
206 845
346 659
103 263
188 447
291 710
47 440
99 703
147 143
31 699
85 082
116 781
61 221
45 485
106 706
3 523 608
3 726 373
7 249 981

Index 01/00
celkem
0,95
0,90
0,97
0,96
0,92
1,01
0,99
0,98
0,93
0,96
0,97
1,04
1,01
0,95
0,98
0,98
1,17
0,91
1,17
0,97
MT/12/01-VûkS

Poznámka: Pro zaﬁazení poji‰tûncÛ do vûkov˘ch skupin zvolit jako rozhodující údaj - rok narození.
Platí pro tab. MT/12/01, MT/13/01
Údaje o poãtech poji‰tûncÛ celkem rok 2000 a 2001 - vazba na tab. MT/1/01-Zuk, ﬁ. 2
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Vûková
skupina

Tabulka ã. 15 – V˘voj poãtu poji‰tûncÛ zdravotní poji‰Èovny v roce 2001 dle vûkové struktury
Vûková
skupina
0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85+
ostatní
Celkem

Stav k 31. 12. 2000
muÏi
Ïeny
celkem
154 284
146 007
300 291
204 138
193 225
397 363
228 894
217 239
446 133
234 734
229 632
464 366
300 783
279 259
580 042
272 776
271 002
543 778
235 780
218 866
454 646
240 235
222 956
463 191
239 678
226 361
466 039
278 972
269 668
548 640
285 088
285 144
570 232
220 743
238 302
459 045
162 694
196 748
359 442
154 182
203 783
357 965
136 459
207 854
344 313
99 529
186 410
285 939
37 702
80 764
118 466
31 196
83 224
114 420
50 515
35 780
86 295
3 568 382 3 792 224 7 360 606

Stav k 31. 12. 2001
muÏi
Ïeny
celkem
146 524
138 812
285 336
183 166
173 329
356 495
221 545
209 700
431 245
227 586
218 944
446 530
275 999
256 775
532 774
280 010
269 584
549 594
234 682
214 438
449 120
237 492
217 973
455 465
224 801
210 702
435 503
269 628
257 692
527 320
278 683
275 457
554 140
232 671
248 023
480 694
166 564
197 749
364 313
146 189
193 549
339 738
135 619
203 112
338 731
97 945
182 088
280 033
43 618
94 077
137 695
26 272
73 937
100 209
64 166
48 217
112 383
3 493 160 3 684 158 7 177 318

Index
01/00
0,95
0,90
0,97
0,96
0,92
1,01
0,99
0,98
0,93
0,96
0,97
1,05
1,01
0,95
0,98
0,98
1,16
0,88
1,30
0,98
MT/13/01-Poji‰È.

Stav k 31. 12. 2000 a 2001 - vazba na tab. MT/1/01-Zuk, ﬁ. 1
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Tabulka ã. 16a – Pﬁehled o poji‰tûncích, kteﬁí se pﬁehlásili od ostatních zdravotních poji‰Èoven
k Poji‰Èovnû
Vûková skupina
ﬁ. ã.
A
1
0–4 roky
2
5–9 let
3
10–14 let
4
15–19 let
5
20–24 let
6
25–29 let
7
30–34 let
8
35–39 let
9
40–44 let
10
45–49 let
11
50–54 let
12
55–59 let
13
60–64 let
14
65–69 let
15
70–74 let
16
75–79 let
17
80–84 let
18
85–89 let
19
90–94 let
20
pﬁes 94 let
21
Celkem

I/01
B
132
116
132
168
5 066
593
183
166
140
158
182
152
94
77
52
50
23
11
18
1
7 514

II/01
C
159
193
211
250
3 874
670
242
187
149
157
172
127
105
55
58
54
33
13
7
2
6 718

III/01
D
128
136
140
315
3 850
406
162
137
135
124
147
105
89
64
32
31
17
8
5
1
6 032

IV/01
E
122
113
135
393
4 354
647
150
107
89
98
92
93
62
42
24
26
15
11
5
1
6 579

r. 2001
F
541
558
618
1 126
17 144
2 316
737
597
513
537
593
477
350
238
166
161
88
43
35
5
26 843

IV/01
E
2 502
2 610
2 647
4 404
5 203
3 726
2 438
1 996
1 588
1 620
1 739
1 211
822
683
568
417
185
99
46
10
34 514

r. 2001
F
10 908
13 167
13 998
19 557
24 097
17 906
12 692
10 971
8 862
9 690
10 106
7 143
4 436
3 444
2 812
2 107
894
405
236
37
173 468

VZP âR

Tabulka ã. 16b – Pﬁehled o poji‰tûncích, kteﬁí se pﬁehlásili od Poji‰Èovny
k ostatním zdravotním poji‰Èovnám
Vûková skupina
ﬁ. ã.
A
1
0–4 roky
2
5–9 let
3
10–14 let
4
15–19 let
5
20–24 let
6
25–29 let
7
30–34 let
8
35–39 let
9
40–44 let
10
45–49 let
11
50–54 let
12
55–59 let
13
60–64 let
14
65–69 let
15
70–74 let
16
75–79 let
17
80–84 let
18
85–89 let
19
90–94 let
20
pﬁes 94 let
21
Celkem

66
66

I/01
B
2 827
3 956
4 398
5 012
7 563
5 086
3 696
3 397
2 769
3 189
3 355
2 316
1 413
1 135
930
733
284
143
71
12
52 285

II/01
C
3 080
3 872
4 075
4 708
6 518
5 261
3 773
3 322
2 600
2 874
3 058
2 177
1 266
920
716
523
243
87
50
7
49 130

III/01
D
2 499
2 729
2 878
5 433
4 813
3 833
2 785
2 256
1 905
2 007
1 954
1 439
935
706
598
434
182
76
69
8
37 539
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Graf ã. 4 – Vûková struktura pﬁi‰l˘ch a ode‰l˘ch poji‰tûncÛ
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Tabulka ã. 17 – V˘voj poãtu poji‰tûncÛ Poji‰Èovny v roce 2001 v ãlenûní dle okresÛ âR

Okres
ﬁ. ã.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

A
Praha-mûsto
Bene‰ov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Mûlník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha-v˘chod
Praha-západ
Pﬁíbram
Rakovník
âeské Budûjovice
âesk˘ Krumlov
JindﬁichÛv Hradec
Pelhﬁimov
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
DomaÏlice
Cheb
Karlovy Vary
Klatovy
PlzeÀ-mûsto
PlzeÀ-jih
PlzeÀ-sever
Rokycany
Sokolov
Tachov
âeská Lípa
Dûãín
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Liberec
Litomûﬁice
Louny
Most

Poãet poji‰tûncÛ
VZP
Index
stav
stav
01/00
k 31. 12. k 31. 12.
2000
2001
B
C
D
950 019 908 635 0,96
70 913
69 868 0,99
44 883
43 555 0,97
94 970
89 376 0,94
82 835
81 986 0,99
42 725
41 491 0,97
80 663
78 653 0,98
28 409
27 582 0,97
66 585
66 076 0,99
74 216
72 767 0,98
68 000
67 224 0,99
91 628
90 457 0,99
44 260
42 828 0,97
118 093
117 180 0,99
44 504
44 099 0,99
72 110
71 567 0,99
63 277
62 735 0,99
57 041
56 165 0,98
37 159
36 937 0,99
53 456
52 822 0,99
65 156
63 723 0,98
49 506
49 119 0,99
65 845
65 502 0,99
99 178
98 072 0,99
67 747
66 974 0,99
104 342
100 911 0,97
51 295
50 573 0,99
51 442
50 671 0,99
32 756
32 045 0,98
68 789
67 631 0,98
39 170
38 421 0,98
82 304
81 079 0,99
103 653 102 020 0,98
104 413
103 334 0,99
74 111
73 542 0,99
130 057
128 472 0,99
93 211
92 262 0,99
74 484
73 654 0,99
107 540 106 485 0,99

Poãet poji‰tûncÛ
VZP
Okres
stav
stav
k 31. 12. k 31. 12.
2000
2001
ﬁ. ã.
A
B
C
40 Teplice
104 400 103 041
41 Ústí nad Labem
63 515
60 734
42 HavlíãkÛv Brod
70 619
69 462
43 Hradec Králové
101 838 100 325
44 Chrudim
88 246
87 432
45 Jiãín
61 873
61 305
46 Náchod
91 426
90 257
47 Pardubice
130 558 129 629
48 Rychnov nad KnûÏnou
57 816
56 971
49 Semily
64 476
64 125
50 Svitavy
91 395
90 606
51 Trutnov
69 619
68 060
52 Ústí nad Orlicí
92 612
90 501
53 Blansko
83 453
82 630
54 Brno-mûsto
266 159
256 549
55 Brno-venkov
118 304
115 139
56 Bﬁeclav
96 929
95 029
57 Hodonín
109 429 104 602
58 Jihlava
97 453
97 141
59 KromûﬁíÏ
65 828
63 584
60 Prostûjov
64 939
61 710
61 Tﬁebíã
96 815
95 670
62 Uherské Hradi‰tû
103 543
101 592
63 Vy‰kov
63 334
61 935
64 Zlín
174 216
171 689
65 Znojmo
76 642
75 683
66 Îìár nad Sázavou
95 266
92 849
67 Bruntál
68 004
65 103
68 Fr˘dek-Místek
105 646
101 799
69 Karviná
145 480
134 871
70 Nov˘ Jiãín
102 677
98 757
71 Olomouc
94 456
89 067
72 Opava
116 097
110 744
73 Ostrava
130 769 123 380
74 Pﬁerov
104 034
102 178
75 ·umperk
93 986
91 456
76 Vsetín
118 346
116 475
77 Jeseník
29 663
28 745
78 âeská republika
7 360 606 7 177 318

Index
01/00
D
0,99
0,96
0,98
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,98
0,98
0,99
0,96
0,97
0,98
0,96
1,00
0,97
0,95
0,99
0,98
0,98
0,99
0,99
0,97
0,96
0,96
0,93
0,96
0,94
0,95
0,94
0,98
0,97
0,98
0,97
0,98

6. ãást

VZP âR

TVORBA A âERPÁNÍ
FONDÒ POJI·ËOVNY

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Základní fond zdravotního poji‰tûní
(tabulka ã. 18 a doplÀkové tabulky)
Provozní fond (tabulka ã. 22)
Fond reprodukce investiãního majetku
(tabulka ã. 23)
Sociální fond (tabulka ã. 24)
Rezervní fond (tabulka ã. 25)
Fond prevence (tabulka ã. 26a, 26b)
Fond ostatních zdaÀovan˘ch ãinností
(tabulka ã. 27)
Fond smluvního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní (tabulka ã. 28)

KaÏd˘ z uveden˘ch fondÛ byl sledován ze
dvou metodick˘ch pohledÛ, a to:
 z pohledu tvorby a ãerpání, kter˘ zobrazuje
hospodáﬁské operace v jejich ãasové souslednosti (tzn. s pﬁiﬁazením do toho období, v nûmÏ vûcnû vznikly) formou úãetního
pﬁedpisu (tzn. Ïe zachycuje a do v˘sledku
zahrnuje vzniklé nároky na pﬁíjmová a v˘dajová plnûní bez ohledu na to, zda v pﬁíslu‰ném hospodáﬁském roce do‰lo i k jejich finanãnímu plnûní), a to vãetnû
pohybÛ mezi jednotliv˘mi fondy Poji‰Èovny
(vÏdy ãást A pﬁíslu‰né tabulky)
 z finanãního pohledu, kter˘ zobrazuje skuteãn˘ pohyb finanãních prostﬁedkÛ na bûÏn˘ch pﬁíjmov˘ch i v˘dajov˘ch úãtech a v pokladnách (vÏdy ãást B pﬁíslu‰né tabulky).

6.1
Základní fond
zdravotního
poji‰tûní
Základní fond zdravotního poji‰tûní (zkrácenû „ZFZP“) je urãující pro v˘voj hospodaﬁení
Poji‰Èovny, neboÈ se v nûm zobrazuje hospodaﬁení ve stûÏejní ãinnosti Poji‰Èovny, tj. v oblasti veﬁejného zdravotního poji‰tûní.
Pro rok 2001 Poji‰Èovna oãekávala spí‰e niÏ‰í dynamiku hospodáﬁského v˘voje âeské republiky a z toho vypl˘vající vy‰‰í míru neza-

mûstnanosti i niÏ‰í tempo rÛstu pojistného na
jednoho poji‰tûnce, a proto i niÏ‰í sumu celkov˘ch pﬁíjmÛ.
Oãekávan˘m vlivÛm i v˘vojov˘m tendencím
chtûla Poji‰Èovna ãelit sniÏováním tempa
poklesu poãtu poji‰tûncÛ a pﬁijetím ﬁady opatﬁení k udrÏení nákladÛ na zdravotní péãi na
cenové úrovni dosaÏené ve 2. polovinû roku
2000. Pro pomûrnû malé moÏnosti v nárÛstu
nákladÛ na zdravotní péãi pﬁedpokládal Zdravotnû pojistn˘ plán na rok 2001 zmûnu zdravotní politiky Poji‰Èovny. Základním nástrojem
nové a aktivní zdravotní politiky Poji‰Èovny se
mûl stát diferencovan˘ pﬁístup k rozdûlování
zdrojÛ základního fondu zdravotního poji‰tûní
mezi jednotlivé segmenty poskytovatelÛ zdravotní péãe. Zámûrem Poji‰Èovny pro rok 2001
byla podpora:
 prevence a preventivního zamûﬁení poskytované zdravotní péãe
 segmentÛ primární péãe
 zdravotní péãe zamûﬁené na potﬁeby populace (a nikoliv pouze na individuální potﬁeby)
 ﬁízeného pﬁesunu nemocn˘ch z nemocniãní péãe do péãe stacionární, ambulantní
a do domácí péãe.
Zdravotnû pojistn˘ plán Poji‰Èovny pro rok
2001 souãasnû deklaroval, Ïe splacení závazkÛ
po lhÛtû splatnosti vÛãi poskytovatelÛm zdravotní péãe (které na konci roku 2000 ãinily
4 039 mil. Kã) bude moÏné pouze za pomoci
státu a oddûlenû od roãního plánu hospodaﬁení se základním fondem veﬁejného zdravotního
poji‰tûní.
Skuteãn˘ v˘voj makroekonomick˘ch ukazatelÛ byl v roce 2001 nad oãekávání pﬁíznivûj‰í.
NárÛst prÛmûrné nominální mzdy dosáhl namísto plánovan˘ch 5,3 % skuteãn˘ch 8,8 %,
míra nezamûstnanosti poji‰tûncÛ Poji‰Èovny
pak namísto plánovan˘ch 11,4 % pouh˘ch
9,7 %. To se projevilo niÏ‰ím poãtem nezamûstnan˘ch poji‰tûncÛ Poji‰Èovny (za které je
plátcem stát) a vy‰‰ím poãtem zamûstnancÛ
(jejichÏ platba pojistného je vy‰‰í neÏ platba
státu). Od 1. 7. 2001 vstoupila v platnost novela zákona ã. 592/1992 Sb., o pojistném na v‰eobecné zdravotní poji‰tûní, která zv˘‰ila vymûﬁovací základ státu za poji‰tûnce, za nûÏ je
plátcem pojistného, na 3 250 Kã.
Zásluhou pﬁijat˘ch opatﬁení byl v roce 2001
nepﬁehlédnutelnû pﬁíznivûj‰í v˘voj poãtu poji‰tûncÛ Poji‰Èovny, jejichÏ úbytek byl niÏ‰í, neÏ
pﬁedpokládal plán. Poãet poji‰tûncÛ dosáhl na
konci roku 2001 poãtu 7 177 318, coÏ bylo
o 77 318 poji‰tûncÛ více oproti stavu pﬁedpokládanému.
Pozitivní v˘voj v‰ech uveden˘ch faktorÛ se
odrazil jak ve vy‰‰í neÏ pﬁedpokládané tvorbû
základního fondu zdravotního poji‰tûní, tak

VZP âR

TVORBA A âERPÁNÍ FONDÒ POJI·ËOVNY

Finanãní hospodaﬁení Poji‰Èovny je zobrazováno podle jednotliv˘ch ãinností provozovan˘ch Poji‰Èovnou. Základní ãinností Poji‰Èovny
je provádûní veﬁejného zdravotního poji‰tûní,
doplÀkem je provádûní smluvního poji‰tûní
a pﬁipoji‰tûní. Vedlej‰ím produktem ãinností
Poji‰Èovny jsou ostatní zdaÀované ãinnosti.
Hospodaﬁení Poji‰Èovny bylo v roce 2001 sledováno prostﬁednictvím úãetnû oddûlen˘ch
fondÛ Poji‰Èovny, jimiÏ (v souladu s platn˘m
znûním zákona ã. 551/1991 Sb., o V‰eobecné
zdravotní poji‰Èovnû âR) jsou:
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i v jeho vy‰‰ích pﬁíjmech (index meziroãního
nárÛstu ãinil 1,08), coÏ umoÏnilo také odpovídajícím zpÛsobem zv˘‰it ãerpání fondu na
vûcné dávky zdravotní péãe. Vzdor snahám
Poji‰Èovny ãerpání základního fondu zdravotního poji‰tûní a zejména alokace finanãních
prostﬁedkÛ neprobíhaly v souladu se zámûry
zdravotní politiky vyjádﬁen˘mi ve Zdravotnû
pojistném plánu pro rok 2001, schváleném
v Poslanecké snûmovnû Parlamentu âR.
Oproti plánovanému zámûru podpoﬁit segmenty poskytující primární zdravotní péãi
a proces pﬁesunu nemocn˘ch z lÛÏkové péãe
do domácí péãe, ve skuteãnosti20 byla podpoﬁena pﬁedev‰ím lÛÏková zdravotnická zaﬁízení,
a to v zájmu získání prostﬁedkÛ pro státní
správou slíbené zvy‰ování prÛmûrn˘ch mezd
(meziroãní nárÛst ãerpání prostﬁedkÛ o cca 8 %,
nárÛst ãerpání v segmentech ambulantní péãe pouze o 3 %). Dal‰í poloÏkou, která se vyvíjela v˘znamnû odchylnû od plánu, byla spotﬁeba lékÛ na recepty, coÏ vedlo ke zv˘‰ení
ãerpání základního fondu zdravotního poji‰tûní mezi rokem 2000 a 2001 o 7 %.
âerpání základního fondu zdravotního poji‰tûní na vûcné dávky zdravotní péãe ãinilo
v roce 89 492 milionÛ Kã a bylo tak oproti roku 2000 o 6,8 % vy‰‰í. Na rÛstu spotﬁeby finanãních prostﬁedkÛ se podílely jednotlivé druhy vûcn˘ch dávek takto:
 na vûcné dávky ambulantní zdravotní péãe
(poskytované nelÛÏkov˘mi zdravotnick˘mi
zaﬁízeními) bylo vynaloÏeno o 0,6 miliardy
Kã více (tj. oproti roku 2000 o 3 % více)
 na vûcné dávky ústavní zdravotní péãe bylo vynaloÏeno o 3,4 miliardy Kã více (tj.
oproti pﬁedchozímu roku o 8 % více)
 na léãiva pﬁedepsaná na recepty bylo vynaloÏeno o 1,3 miliardy Kã více (tj. oproti
pﬁedchozímu roku o 7 % více)
 na vûcné dávky lázeÀské péãe, na léãení
v cizinû a na prostﬁedky zdravotnické techniky atp. pﬁipadlo 5,7 miliardy Kã z celkového ãerpání ze ZFZP (oproti pﬁedchozímu
roku do‰lo ke zv˘‰ení ãerpání celkem o cca
0,4 mld. Kã).
Podle usnesení vlády âeské republiky ã. 117
ze dne 7. února 2001 byly postoupeny pohledávky Poji‰Èovny za plátci pojistného po lhÛtû
splatnosti Konsolidaãní bance s. p. ú. (pozdûji
âeské konsolidaãní agentuﬁe). Celková ãástka
takto postoupen˘ch pohledávek dosáhla
3 762 mil. Kã, z toho 1 941 mil. Kã ãinily
pohledávky za pojistn˘m na veﬁejné zdravotní
20
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poji‰tûní, zbytek pak za pﬁíslu‰enstvím pojistného (tj. za sankcemi).
Vládou schválen˘ projekt umoÏÀoval Poji‰Èovnû postoupit Konsolidaãní bance s. p. ú. pohledávky aÏ do v˘‰e 4 507 mil. Kã. ProtoÏe v‰ak
zároveÀ projekt poÏadoval, aby postupované pohledávky splÀovaly podmínky prohlá‰ení konkurzu na úpadce – dluÏníka, aby pohledávky byly v jednotliv˘ch pﬁípadech vy‰‰í neÏ 500 tis. Kã,
aby byly zji‰tûny pﬁi pﬁezkumném jednání nebo
pﬁi vyrovnávacím ﬁízení a aby cel˘ proces postupování pohledávek trval od 12. 2. do 31. 10.
2001, je logické, Ïe v prÛbûhu této lhÛty docházelo k tomu, Ïe nûkteré pÛvodnû vybrané pohledávky pﬁestaly striktnû stanovené podmínky
splÀovat. V ﬁadû pﬁípadÛ totiÏ v prÛbûhu postupování pohledávek do‰lo ke zru‰ení konkurzu
pro nedostatek majetku úpadce, pﬁípadnû se neuskuteãnilo pﬁezkumné jednání. Tyto pohledávky
v‰ak – Ïel – nebylo moÏno nahradit jin˘mi.
V prÛbûhu roku 2001 projevilo Ministerstvo
financí âR právní názor, Ïe postoupení pohledávek za pojistn˘m na v‰eobecné zdravotní poji‰tûní mûní charakter pﬁíjmÛ dosaÏen˘ch touto
transakcí a Ïe pﬁíjmy nejsou dosaÏeny z veﬁejného zdravotního poji‰tûní, ale z postoupení
pohledávek. Vzhledem k tomu, Ïe pﬁíjmy z postoupení pohledávek nejsou vyÀaty z pﬁedmûtu
danû zdravotních poji‰Èoven, musí je vykázat na
daÀovém pﬁiznání jako zdanitelné pﬁíjmy zahrnuté do základu danû. Poji‰Èovna k této problematice získala názory auditora, daÀového poradce a Národní úãetní rady. V‰echny tﬁi
instituce se shodují v tom, Ïe právní názor Ministerstva financí âR by platil v pﬁípadû, Ïe by
úãetní operace probíhaly na úãtech nákladÛ
a v˘nosÛ. Vzhledem k tomu, Ïe zachycení celé
transakce probûhlo pouze na úãtech pohledávek, závazkÛ a bankovního úãtu základního fondu zdravotního poji‰tûní ãili jako majetková
operace, nepromítla se do hospodáﬁského v˘sledku a ani neovlivnila základ danû. Ministerstvo financí âR po konzultaci tuto moÏnost
potvrdilo. Poji‰Èovna proto o dani z pﬁíjmu právnick˘ch osob, vypl˘vající z postoupen˘ch pohledávek Konsolidaãní bance, neúãtovala.
V souladu s pﬁíslu‰n˘mi ustanoveními
vyhlá‰ky Ministerstva zdravotnictví âR o rámcov˘ch smlouvách mezi zdravotními poji‰Èovnami a poskytovateli zdravotní péãe Poji‰Èovna
ve sv˘ch individuálních smlouvách upravila
také lhÛty úhrady závazkÛ z pﬁedchozích 10
pracovních dnÛ na 20 kalendáﬁních dnÛ
(a v nûkter˘ch pﬁípadech i na více neÏ 20 dnÛ)
a pﬁiblíÏila se tak lhÛtám úhrady ostatních zdravotních poji‰Èoven.

„Naﬁízením vlády ze dne 18. prosince 2000, kter˘m se stanoví hodnoty bodu a v˘‰e úhrad zdravotní péãe hrazené
z veﬁejného zdravotního poji‰tûní pro 1. pololetí 2001” a posléze i „Vyhlá‰kou Ministerstva zdravotnictví âR ze
dne 18. 6. 2001, kterou se stanoví v˘‰e úhrad zdravotní péãe hrazené z veﬁejného zdravotního poji‰tûní vãetnû
regulaãních omezení pro 2. pololetí 2001”.

Komentáﬁ k jednotliv˘m ﬁádkÛm tabulky
o tvorbû a ãerpání ZFZP:
Tabulka ZFZP, ãást A II. – Tvorba (index
meziroãního rÛstu ãiní 1,06)
 v ﬁádku 1 a 2 je uveden pﬁedpis pojistného,
kter˘ je oproti plánu vy‰‰í pro men‰í neÏ
pﬁedpokládan˘ úbytek poji‰tûncÛ a pro
lep‰í v˘voj makroekonomick˘ch ukazatelÛ
 v ﬁádku 3 a 4 je uveden pﬁedpis pﬁíslu‰enství k pojistnému a náhrad ‰kod
 v ﬁádku 5 je uvedena v˘‰e získan˘ch úrokÛ;
vyrovnané hospodaﬁení a zavedení cashpoolingu umoÏnilo dosaÏení tûchto lep‰ích
neÏ plánovan˘ch v˘sledkÛ
 v ﬁádku 6 jsou vyãísleny zejména kursové
zisky (pﬁi úhradû zdravotní péãe do zahraniãí) a v˘nosy z dﬁíve odepsan˘ch pohledávek
 v ﬁádku 7 je uveden pﬁevod
 úspory provozního fondu z roku 2001 ve
v˘‰i 216 mil. Kã
 pﬁevod z rezervního fondu ve v˘‰i 212
mil. Kã (ãástka je úsporou provozního
fondu z roku 2000 pﬁevedenou podle
platn˘ch pﬁedpisÛ do rezervního fondu)
 pﬁevod 3 milionÛ Kã z hospodáﬁského v˘sledku zdaniteln˘ch ãinností po zdanûní
 v ﬁádku 9 je uvedena ãástka nárokovaná
u zahraniãní zdravotní poji‰Èovny vypl˘vají-

cí z aplikace mezinárodních smluv o pﬁeúãtování zdravotní péãe.
Tabulka ZFZP, ãást A III. – âerpání (index
meziroãního rÛstu ãiní 1,07)
 v ﬁádku 1 uvedené ãerpání ZFZP na vûcné
dávky zdravotní péãe pﬁedstavuje objem
nárokÛ (fakturaci) zdravotnick˘ch zaﬁízení
za zdravotní péãi poskytnutou v pﬁíslu‰ném
roce, kter˘ je o 6,87 % vy‰‰í neÏ pﬁedpokládal Zdravotnû pojistn˘ plán na rok 2001;
koneãné vyúãtování zdravotní péãe u lÛÏkov˘ch zdravotnick˘ch zaﬁízení za 2. pololetí bude moÏno (vzhledem ke sloÏitosti
v˘poãtÛ a zji‰Èování) provést aÏ v 1. pololetí 2002 a je zde proto uvedeno ve v˘‰i
vyplacen˘ch pﬁedbûÏn˘ch úhrad; podrobnosti o ãerpání nákladÛ na zdravotní péãi
jednotliv˘mi segmenty poskytovatelÛ lze
vysledovat z nákladov˘ch tabulek t˘kajících
se ZFZP (20a, 20b)
 v ﬁádku 2 je vyãísleno ãerpání bankovních
a po‰tovních poplatkÛ
 v ﬁádku 4 jsou vyãísleny pﬁevody do jin˘ch
fondÛ Poji‰Èovny (komentáﬁe jsou pﬁipojeny k pﬁehledÛm o jednotliv˘ch fondech);
ãástka 216 mil. Kã pﬁevádûná do rezervního fondu je úsporou provozního fondu dosaÏenou v roce 2001 a pﬁevádûnou do rezervního fondu prostﬁednictvím ZFZP
 v ﬁádku 6 je obsaÏeno finanãní vyjádﬁení
objemu odepisovan˘ch pohledávek
 v ﬁádku 7 je uvedena ãástka nárokovaná
poskytovateli zdravotní péãe za o‰etﬁení
poji‰tûnce podle mezistátních smluv o pﬁeúãtování zdravotní péãe
 ﬁádek IV pﬁedstavuje zÛstatek ZFZP k 31.
12. 2001. Tento zÛstatek je v‰ak kryt pouze
(obtíÏnû vymahateln˘mi) pohledávkami
Poji‰Èovny za plátci pojistného.
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K 1. 3. 2001 Poji‰Èovna zavedla nov˘ systém
ﬁízení finanãních tokÛ prostﬁednictvím systému
„cash-pooling“, kter˘ umoÏÀuje provádût denní redistribuce finanãních prostﬁedkÛ mezi jednotliv˘mi okresními poji‰Èovnami a tak je
i efektivnûji vyuÏívat v systému financování poskytnuté zdravotní péãe.
Kombinace uveden˘ch skuteãností a opatﬁení vedla k tomu, Ïe se finanãní situace základního fondu zdravotního poji‰tûní posunula na
hranici vyrovnanosti tím, Ïe se podaﬁilo odstranit závazky po lhÛtû splatnosti vÛãi poskytovatelÛm zdravotní péãe. V prÛbûhu roku pak docházelo jiÏ jen ke krátkodob˘m nedostatkÛm
zdrojÛ pro vãasnou úhradu.
Pﬁehled o tvorbû, ãerpání, pﬁíjmech a v˘dajích základního fondu zdravotního poji‰tûní umoÏÀuje tabulka ã. 18, pﬁehled
o pﬁíjmech z pojistného a z pﬁerozdûlování
pojistného dle kategorií plátcÛ poskytuje
tabulka ã. 19, pﬁehled o nákladech vynaloÏen˘ch na ãerpané hlavní druhy vûcn˘ch
dávek zdravotní péãe celkem tabulka
ã. 20a a v pﬁepoãtu na jednoho poji‰tûnce
tabulka ã. 20b, pﬁehled o celkov˘ch nákladech vynaloÏen˘ch na jednotlivé vûkové
skupiny muÏÛ a Ïen v ãlenûní po 5 letech
tabulka ã. 21a a v pﬁepoãtu na jednoho
poji‰tûnce ãi poji‰tûnku dané vûkové skupiny tabulka ã. 21b.

Tabulka ZFZP, ãást B II. – Pﬁíjmy (index
meziroãního rÛstu ãiní 1,08)
 v ﬁádku 1 a 2 jsou uvedeny pﬁíjmy z pojistného a ze zúãtování se zvlá‰tním úãtem pro
pﬁerozdûlování pojistného mezi zdravotními poji‰Èovnami; v ﬁádku 1 je zahrnuta také ãást pﬁíjmÛ pocházející z postoupení pohledávek Konsolidaãní bance s. p. ú. (nyní
âeská konsolidaãní agentura) ve v˘‰i 1 941
mil. Kã; po odeãtení vlivu tûchto transakcí
lze konstatovat, Ïe pﬁíjmy z pojistného na
veﬁejné zdravotní poji‰tûní oproti roku
2000 vzrostly celkem o 7,3 % (ﬁ. 1), rÛst pﬁíjmÛ dosaÏen˘ch ze zúãtování se zvlá‰tním
úãtem pro pﬁerozdûlování pojistného mezi
zdravotními poji‰Èovnami ãinil 4,1 %; nárÛst pﬁíjmÛ ze získaného pojistného oproti
roku 2000 tak ãinil celkem 6,3 %
 v ﬁádku 3 a 4 jsou uvedeny pﬁíjmy dosaÏené ze sankcí
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Tabulka ã. 18 – Pﬁehled o tvorbû a ãerpání základního fondu
Rok 2001
ZPP
tis. Kã
6 831 196

Rok 2001
skuteãnost
tis. Kã
8 273 235

Tvorba celkem:
Pojistné z veﬁejného zdr. poji‰tûní
Zúãtování se zvlá‰tním úãtem zdr. poji‰tûní +/–
Penále, pokuty a pﬁiráÏky k pojistnému
Náhrady ‰kod
Úroky získané hospodaﬁením se ZFZP
Ostatní v˘nosy dle vyhlá‰ky MF 227/98 Sb.
Pﬁevody z jin˘ch fondÛ
Pﬁevod zÛstatku ZFZP v pﬁípadû slouãení nebo splynutí ZP
Pﬁedpis úhrady od zahraniãní poji‰Èovny (tj. poÏadovaná úhrada
za „zálohovû“ uhrazenou zdravotní péãi za cizince)
10 Ostatní – trÏby z prodeje majetku

90 756 950
59 792 000
28 673 000
2 079 000
190 000
20 800

96 634 834
64 328 454
28 929 444
2 721 058
182 101
40 343
605
432 492

III.
1
2
3
4

87 165 960
83 741 000
41 600

93 297 243
89 492 369
62 428

3 356 000

3 572 689

3 106 000
250 000

216 689
3 106 000
250 000

27 360

169 383

A. ZFZP – tvorba a ãerpání
I. Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. ve sledovaném období
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4a
4b
4c
4d
5
6
7
8
9

1 000

337
1 150

âerpání celkem:
Vûcné dávky zdr. péãe vã. korekcí a revizí a úhrad jin˘m ZP
Ostatní ãerpání (bankovní poplatky a po‰tovné související se ZFZP)
Úroky z úvûrÛ
Pﬁevod do jin˘ch fondÛ (4a+4b+4c+4d)
v tom:
– do rezervního fondu
– do provozního fondu
– do fondu prevence
Mimoﬁádn˘ pﬁevod do PF u VoZP
Pﬁedpis odvodu do Zaji‰Èovacího fondu
Odpis dluÏného pojistného, penále, pﬁiráÏek a pokut
Pﬁedpis vyúãtování zdravotní péãe fakturované poji‰Èovnû tuzemsk˘m
ZZ za cizince vãetnû v˘sledkÛ revize
Pﬁedpis danû z pﬁíjmu z odkupu pﬁíslu‰enství
Ostatní – kurzové ztráty

IV. Koneãn˘ zÛstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II – III

337
X
37
10 422 186

11 610 826

Rok 2001
ZPP
tis. Kã
350 000

Rok 2001
skuteãnost
tis. Kã
431 410

Pﬁíjmy celkem:
87 535 950
Pojistné z veﬁejného zdr. poji‰tûní (pojistné pﬁijaté od 1/1 do 31/12)
58 050 000
Zúãtování se zvlá‰tním úãtem zdr. poji‰tûní (provedené od 1/1 do 31/12) +/– 28 673 000
Pﬁíjmy finanãních prostﬁedkÛ z pokut, penále a pﬁiráÏek
600 000
Pﬁíjmy finanãních prostﬁedkÛ z náhrad ‰kod
190 000
Pﬁíjmy z úrokÛ z hospodaﬁení se ZFZP
20 800
Ostatní pﬁíjmy dle vyhlá‰ky MF 227/98 Sb.
Pﬁevody finanãních prostﬁedkÛ z jin˘ch fondÛ
1 000
Pﬁevod zÛstatku fin. prostﬁedkÛ ZFZP v pﬁípadû slouãení nebo splynutí ZP
Pﬁijaté bankovní úvûry
Pﬁijaté návratné finanãní v˘pomoci
Pﬁíjem úhrady za zdravotní péãi uhrazenou za cizince od zahraniãní
poji‰Èovny
12 Pﬁíjem finanãních prostﬁedkÛ za odkup pohledávek KOB – pﬁíslu‰enství
13 Ostatní – z prodeje majetku
1 150
14 Interní

95 871 058
64 309 170
28 970 614
563 565
160 931
40 343
274
3 009

B. ZFZP – pﬁíjmy a v˘daje
I. Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. ve sledovaném období
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 821 071
2 081

Pokraãování tab. ã. 18 na str. 75
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Pokraãování tab. ã. 18

III.
1
2
3
4
4a
4b
4c
4d
5
6
7
8
9
10

V˘daje celkem:
V˘daje na vûcné dávky zdr. péãe vã. korekcí, revizí a úhrad jin˘m ZP
Ostatní (bankovní poplatky a po‰tovné související se ZFZP)
Úroky z úvûrÛ
Pﬁídûl fin. prostﬁedkÛ na bankovní úãty jin˘ch fondÛ (4a+4b+4c+4d)
v tom:
- na bankovní úãet rezervního fondu
- na bankovní úãet provozního fondu
- na bankovní úãet fondu prevence
Mimoﬁádn˘ pﬁídûl do PF u VoZP
Odvod fin. prostﬁedkÛ do Zaji‰Èovacího fondu
Splátky úvûrÛ
Splátky návratn˘ch finanãních v˘pomocí ze státního rozpoãtu
Splátky pÛjãek KoB
V˘daje za zdravotní péãi za cizince proplacené tuzemsk˘m ZZ
Ostatní – kurzové ztráty

IV. Koneãn˘ zÛstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II – III

C.
1
2
3
4

DoplÀující ukazatele k oddílu B II/1 (= souãet ﬁ. C/1 aÏ C/4)
Pﬁíjmy z pojistného od zamûstnavatelÛ
Pﬁíjmy z pojistného od OSVâ
Pﬁíjmy z pojistného od ostatních plátcÛ
Neidentifikovatelné platby

Rok 2001
ZPP
tis. Kã
87 535 950
84 145 350
41 600

Rok 2001
skuteãnost
tis. Kã
95 613 743
92 727 761
62 134

3 349 000

2 823 811

3 099 000
250 000

2 573 811
250 000

37
350 000

688 725

52 591 716
4 654 359
803 925

58 755 506
5 553 664
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B. ZFZP - pﬁíjmy a v˘daje

MT/2/01-ZFZP
1 U koneãného zÛstatku k posled. dni sledovaného období v oddíle B – jedná se o souãet zÛstatku na
bankovním úãtu, zÛstatku v pokladnû (pokud se vztahuje k ZFZP) a zÛstatku fin. prostﬁedkÛ v penûzích na cestû
a uloÏen˘ch v termín. vkladech (pokud jsou vedeny na jiném bankovním úãtu).
2 Pokud ZP úãtuje úroky, pokuty, penále a pﬁiráÏky prvotnû na ZFZP a následnû provádí pﬁevod ze ZFZP do Fprev,
bude k tomuto úãelu vyuÏívat jak ﬁ. A III 4c), tak i ﬁ. B III 4c).
3 Propoãet limitu pﬁídûlu do PF je vázán na oddíl B II ZFZP.
4 ZP vyplní souãty na ﬁ. II., III. a IV. v odd. A i B.
5 V pﬁípadû mimoﬁádn˘ch úãetních pﬁípadÛ mají zdravotní poji‰Èovny moÏnost postupovat podle metodiky
(tj. vyuÏití voln˘ch ﬁádkÛ jednotliv˘ch oddílÛ).
6 Oddíl A III/8 – jedná se o mimoﬁádnou poloÏku, jeÏ se t˘ká pouze zdravotních poji‰Èoven, které se zúãastnily
projektu ve smyslu usnesení vlády ã. 117/2001.

 v ﬁádku 5 je uvedena v˘‰e získan˘ch úrokÛ;
vyrovnané hospodaﬁení a zavedení cashpoolingu umoÏnilo dosáhnout lep‰í neÏ
plánované finanãní v˘sledky
 v ﬁádku 6 jsou obsaÏeny zejména pﬁíjmy
z kursov˘ch ziskÛ
 v ﬁádku 7 je uvedeno vyrovnání finanãního
pﬁevodu z hospodáﬁského v˘sledku zdaniteln˘ch ãinností po odvedení danû (viz ﬁádek 7 ãásti A – tvorba).
Tabulka ZFZP, ãást B III. – V˘daje (index
meziroãního rÛstu ãiní 1,10)
 v ﬁádku 1 jsou uvedeny v˘daje Poji‰Èovny
vynaloÏené na úhradu vyúãtování zdravotnick˘ch zaﬁízení pﬁedloÏen˘ch za poskytnutou zdravotní péãi (viz ãást A, III – ãerpání,

ﬁ. ã. 1), které jsou o 10,3 % vy‰‰í neÏ v roce
2000
 v ﬁádku 2 jsou uvedeny ostatní v˘daje související se správou ZFZP
 v ﬁádku 4 jsou uvedeny finanãní pﬁevody do
jin˘ch fondÛ Poji‰Èovny.
Celkovû lze konstatovat, Ïe hospodaﬁení se
základním fondem zdravotního poji‰tûní probíhalo v hospodáﬁském roce 2001 vyrovnanû.
Hlavní cíl, jímÏ bylo odstranûní záporného salda z let 1994 aÏ 1998, ústícího aÏ do existence
závazkÛ po lhÛtû splatnosti, se Poji‰Èovnû podaﬁilo splnit, zejména zásluhou prodeje pohledávek po lhÛtû splatnosti Konsolidaãní bance
s. p. ú., na základû usnesení vlády iniciovaného
Ministerstvem zdravotnictví âR.

75

76
76

Zamûstnanci (40 % pﬁíjmu)
Osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné (OSVâ 40 % pﬁíjmu)
Osoby bez zdaniteln˘ch pﬁíjmÛ (40 % pﬁíjmu)
Osoby, za nûÏ je plátcem stát (platba od státu vã. pﬁeroz.)
v tom:
– nezaopatﬁené dûti
– poÏivatelé dÛchodÛ
– Ïeny na mateﬁské a pﬁíjemci rodiã. pﬁíspûvku
– uchazeãi o zamûstnání
– ostatní
Celkov˘ pﬁíjem pojistného vã. pﬁerozdûlování

Kategorie plátcÛ

1 682 866
2 036 232
204 647
323 573
91 160

x
x
x
x
x
85 928 701

1 609 631
2 008 720
193 329
311 812
84 374

Poznámky:
1. V pﬁípadû, Ïe u poji‰tûnce nastává soubûh více kategorií, je poji‰tûnec zapoãten jako plátce do v‰ech kategorií ze soubûhu.
2. Na ﬁ. 4 bude uveden rozdíl z celkov˘ch pﬁíjmÛ po pﬁerozdûlování z ﬁádku ã. 5 po odpoãtu ﬁ. 1, 2, 3.

Vazba: ZFZP, oddíl B/II/1,2 pﬁíslu‰ného roku 2000 nebo 2001

5

1
2
3
4

ﬁ. ã.

x
x
x
x
x
93 279 784

Rok 2001 – skuteãnost
prÛm. poãet
pﬁíjem z pojist.
poji‰tûncÛ
po pﬁerozd.
osob
v tis. Kã
2 792 104
23 502 202
719 553
1 574 131
101 193
647 335
4 207 866
67 556 116

x
x
x
x
x

1,10
1,16
1,16
1,08

MT/11/01–Pﬁerozdûl.–plátci

0,96
0,99
0,94
0,96
0,93

0,98
0,99
1,00
0,97

Index 01/00
prÛm. poãet
pﬁíjem z pojist.
poji‰tûncÛ
po pﬁerozd.

V¯ROâNÍ ZPRÁVA VZP âR ZA ROK 2001

Rok 2000 – skuteãnost
prÛm. poãet
pﬁíjem z pojist.
poji‰tûncÛ
po pﬁerozd.
osob
v tis. Kã
2 855 350
21 328 155
723 946
1 360 453
100 853
559 734
4 338 478
62 680 359

Tabulka ã. 19 – Pﬁíjem z pojistného celkem vã. vlivu pﬁerozdûlování dle kategorií plátcÛ

VZP âR

6
7

3
4
5

2

1

Náklady na zdravotní péãi hrazenou z oddílu A ZFZP celkem (souãet ﬁ. 1–10)
v tom:
na ambulantní péãi celkem (ZZ nevykazující Ïádn˘ kód OD, zahrnují se náklady na ZULP, ZUM, nezahrnují se náklady
na léky na recepty a zdravotnické prostﬁedky na poukazy)
z toho:
a) na stomatologickou péãi (odb. 014, 015, 019)
b) na péãi praktick˘ch lékaﬁÛ (odb. 001, 002)
c) na gynekologickou péãi (odb. 603, 604)
d) na rehabilitaãní péãi (odbornost 902, 918)
e) na diagnostickou zdravotní péãi (odbornosti 222, 801–805, 807, 809, 812–823)
f) na domácí zdravotní péãi (HOME CARE, odb. 925)
g) náklady na spec. ambulantní péãi (odb. neuvedené a) – f) a nesplÀující podmínky zaﬁazení do ﬁ. 2)
na ústavní péãi celkem (ZZ vykazující kód OD, zahrnují se náklady na ZULP, ZUM, pau‰ál na léky i pﬁíp. nasmlouvanou
péãi ambulantní, stomatologickou a dopravu provozovanou v rámci lÛÏkového ZZ s v˘jimkou nákladÛ na léky
na recepty a zdravotnické prostﬁedky na poukazy)
v tom:
a) nemocnice
b) odborné léãebné ústavy (OLÚ s v˘jimkou ZZ uveden˘ch v ﬁ. 2c) a 2d)
c) LDN (samostat. ZZ vykazující kód OD 00024)
d) o‰etﬁovatelská lÛÏka (samostat. ZZ vykazující kód OD 00005)
Náklady na lázeÀskou péãi
Náklady na péãi v ozdravovnách
Náklady na dopravu (zahrnuje dopravní zdravotní sluÏbu vãetnû individuální dopravy, nezahrnuje se doprava
z ﬁ. 2 a z ﬁ. 1)
Náklady na zdravotnickou záchrannou sluÏbu (odb. 709, ZZ nevykazující Ïádn˘ kód OD)
Náklady na léky vydané na recepty celkem
v tom:
a) pﬁedepsané v ambulantních ZZ (samostatná ambulantní ZZ)
z toho: u praktick˘ch lékaﬁÛ
na specializ. ambul. péãi
b) pﬁedepsané v lÛÏkov˘ch ZZ

Rok 2001
ZPP

Rok 2001
skuteã.

5 574 787

1,12

1,05

1,05
1,11
1,07

1,02
1,08

1,12

1,01

0,94
0,76

1,07

1,01
0,87

1,00

Index
skut. 01
/ZPP 01
1,07

Pokraãování tab. ã. 20a na str. 78

6 236 037

12 962 416

12 366 700

tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã

x
x
x
x

902 058
938 000
951 386
513 317
536 000
571 496
17 941 487 17 171 000 19 198 453

tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã

1 785 177
56 213

x
39 805 154
x
2 672 555
x
2 340 244
x
1 930 000 1 816 809
80 000
60 884

1,07
1,13
1,20

37 108 857
2 366 609
1 944 877

tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã

1,04
0,97
1,10
1,07

1,08

707 042
2 615 263
412 673
5 547 177

5 061 856
4 359 227

tis. Kã 41 420 343 41 923 000 44 817 953

677 330
2 684 448
374 314
5 197 687

4 990 000
5 000 000
x
x
x
x
x

1,02
1,04

4 968 423
4 186 886

tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã

Index
skut.
01/00
1,07

1,03

83 807 319 83 741 000 89 492 369

Rok 2000
skuteã.

tis. Kã 18 089 088 18 743 000 18 703 238

tis. Kã

m. j.

TVORBA A âERPÁNÍ FONDÒ POJI·ËOVNY
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Tabulka ã. 20a – Náklady na zdravotní péãi dle jednotliv˘ch segmentÛ

VZP âR

77

78
78
1,03
1,07

0,24

Index
skut. 01
/ZPP 01
1,08

MT/14/01–ZdrNákl.

1,59
1,07

1,19

1,06
1,09
0,28

Index
skut.
01/00
1,07

ﬁ. 10 obsahuje centrálnû zaji‰Èované pﬁípravky pﬁedepsané v lÛÏkov˘ch zaﬁízeních (pﬁípravky pro léãbu deficitu rÛstového hormonu, roztrou‰ené mozkomí‰ní sklerózy, metabolick˘ch chorob
u dûtí, dialyzovan˘ch pacientÛ erytropoetinem, kochleární implantáty) a náklady spojené s dárcovstvím kostní dﬁenû.

ﬁ. I: údaj vychází z odd. A III/1 ZFZP
ﬁ. II: údaj vychází z odd. A III/1 Fondu prevence

tis. Kã
200 618
308 550
318 993
tis. Kã 84 007 937 84 049 550 89 811 362

1 722 418
865 131
6 524
31
778 046

II. Náklady na zlep‰ení zdravotní péãe ãerpané z jin˘ch fondÛ
III. Náklady na zdravotní péãi celkem (souãet ﬁ. I. + ﬁ. II.)

x
x
27 000
0
0

1 631 486
792 272
23 026
0
652 852

2 587 549

Rok 2001
skuteã.

tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã

2 393 000

Rok 2001
ZPP

2 423 758

Rok 2000
skuteã.

tis. Kã

m. j.

V¯ROâNÍ ZPRÁVA VZP âR ZA ROK 2001

Náklady na zdravotnické prostﬁedky vydané na poukazy celkem
v tom:
a) pﬁedepsané v ambulantních ZZ (samostatná ambulantní ZZ)
b) pﬁedepsané v lÛÏkov˘ch ZZ
9 Náklady na léãení v zahraniãí (nutná a neodkladná péãe)
9a Náklady na léãení v zahraniãí na základû uzavﬁen˘ch mezinárodních smluv
10 Ostatní náklady na zdravotní péãi (které nelze zaﬁadit do pﬁedchozích bodÛ – do vysvûtlivek uvést, co zahrnují)

8

ﬁ. ã. Ukazatel

Pokraãování tab. ã. 20a

VZP âR

6
7

3
4
5

2

1

Náklady na zdravotní péãi hrazenou z oddílu A ZFZP celkem (souãet ﬁ. 1–10)
v tom:
na ambulantní péãi celkem (ZZ nevykazující Ïádn˘ kód OD, zahrnují se náklady na ZULP, ZUM, nezahrnují se náklady
na léky na recepty a zdravotnické prostﬁedky na poukazy)
z toho:
a) na stomatologickou péãi (odb. 014, 015, 019)
b) na péãi praktick˘ch lékaﬁÛ (odb. 001, 002)
c) na gynekologickou péãi (odb. 603, 604)
d) na rehabilitaãní péãi (odbornost 902, 918)
e) na diagnostickou zdravotní péãi (odbornosti 222, 801–805, 807, 809, 812–823)
f) na domácí zdravotní péãi (HOME CARE, odb. 925)
g) náklady na spec. ambulantní péãi (odb. neuvedené a) – f) a nesplÀující podmínky zaﬁazení do ﬁ. 2)
na ústavní péãi celkem (ZZ vykazující kód OD, zahrnují se náklady na ZULP, ZUM, pau‰ál na léky i pﬁíp. nasmlouvanou
péãi ambulantní, stomatologickou a dopravu provozovanou v rámci lÛÏkového ZZ s v˘jimkou nákladÛ na léky
na recepty a zdravotnické prostﬁedky na poukazy)
v tom:
a) nemocnice
b) odborné léãebné ústavy (OLÚ s v˘jimkou ZZ uveden˘ch v ﬁ. 2c) a 2d)
c) LDN (samostat. ZZ vykazující kód OD 00024)
d) o‰etﬁovatelská lÛÏka (samostat. ZZ vykazující kód OD 00005)
Náklady na lázeÀskou péãi
Náklady na péãi v ozdravovnách
Náklady na dopravu (zahrnuje dopravní zdravotní sluÏbu vãetnû individuální dopravy, nezahrnuje se doprava
z ﬁ. 2 a z ﬁ. 1)
Náklady na zdravotnickou záchrannou sluÏbu (odb. 709, ZZ nevykazující Ïádn˘ kód OD)
Náklady na léky vydané na recepty celkem
v tom:
a) pﬁedepsané v ambulantních ZZ (samostatná ambulantní ZZ)
z toho: u praktick˘ch lékaﬁÛ
na specializ. ambul. péãi
b) pﬁedepsané v lÛÏkov˘ch ZZ
667
562

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

4 981
318
261
240
8
121
69
2 408
1 660

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

748

5 560

Kã

91
360
50
698

2 428

11 250

Rok 2000
skuteã.

Kã

Kã

m. j.

269
11

x
x
x
x

860

1 788

131
79
2 648

251
8

5 490
369
323

6 182

98
361
57
765

698
601

2 580

12 344

Rok 2001
skuteã.

1,15

1,08

1,08
1,14
1,10

1,04
1,05

1,10
1,16
1,24

1,11

1,07
1,00
1,14
1,10

1,05
1,07

1,06

Index
skut.
01/00
1,10

1,00
1,05
1,11

0,93
0,75

1,06

1,00
0,86

0,99

Index
skut. 01
/ZPP 01
1,06

Pokraãování tab. ã. 20b na str. 80

131
75
2 394

x
x
x
x

5 845

x
x
x
x
x

696
697

2 613

11 676

Rok 2001
ZPP

TVORBA A âERPÁNÍ FONDÒ POJI·ËOVNY
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Tabulka ã. 20b – Náklady na zdravotní péãi dle jednotliv˘ch segmentÛ na 1 poji‰tûnce

VZP âR

79

80
80

Vazba na tab. Zdr. nákl. 14 s pouÏitím prÛmûrného poãtu poji‰tûncÛ tab. Zuk 1 – ﬁ. 2

ﬁ. I: údaj vychází z odd. A III/1 ZFZP
ﬁ. II: údaj vychází z odd. A III/1 Fondu prevence

Kã
Kã

II. Náklady na zlep‰ení zdravotní péãe ãerpané z jin˘ch fondÛ
III. Náklady na zdravotní péãi celkem (souãet ﬁ. I. + ﬁ. II.)

43
11 719

0

88
27
11 277

4

x
x

219
106
3

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

334

Rok 2001
ZPP

325

Rok 2000
skuteã.

Kã

m. j.

44
12 388

238
119
1
0
107

357

Rok 2001
skuteã.

1,02
1,06

0,24

Index
skut. 01
/ZPP 01
1,07

MT/15/01–ZdrNákl.

1,63
1,10

1,22

1,08
1,13
0,30

Index
skut.
01/00
1,10

V¯ROâNÍ ZPRÁVA VZP âR ZA ROK 2001

Náklady na zdravotnické prostﬁedky vydané na poukazy celkem
v tom:
a) pﬁedepsané v ambulantních ZZ (samostatná ambulantní ZZ)
b) pﬁedepsané v lÛÏkov˘ch ZZ
9 Náklady na léãení v zahraniãí (nutná a neodkladná péãe)
9a Náklady na léãení na základû uzavﬁen˘ch mezinárodních smluv
10 Ostatní náklady na zdravotní péãi (které nelze zaﬁadit do pﬁedchozích bodÛ – do vysvûtlivek uvést, co zahrnují)

8
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Pokraãování tab. ã. 20b

VZP âR

VZP âR

Tabulka ã. 21a – Celkové náklady na zdravotní péãi dle vûkové struktury poji‰tûncÛ

0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85+
ostatní
Celkem *)

Celkové náklady na zdravotní péãi v tis. Kã
2001
muÏi
Ïeny
celkem
1 536 605
1 190 398
2 727 002
1 084 864
920 296
2 005 160
1 256 397
1 065 017
2 321 414
1 247 475
1 446 290
2 693 765
1 277 691
1 964 703
3 242 394
1 442 835
2 281 020
3 723 855
1 344 445
1 702 206
3 046 651
1 531 279
1 785 649
3 316 929
1 895 181
2 065 104
3 960 285
2 830 589
3 054 800
5 885 389
3 861 476
4 086 446
7 947 922
4 339 189
3 953 526
8 292 715
3 416 564
3 556 032
6 972 595
3 867 427
4 388 218
8 255 644
4 008 887
5 228 825
9 237 713
3 131 786
5 085 393
8 217 178
1 319 327
2 469 045
3 788 372
878 066
2 340 344
3 218 410
318 340
320 636
638 976
83 807 319
40 588 423
48 903 946
89 492 369
2000
celkem
2 331 817
1 973 018
2 175 942
2 542 929
3 305 883
3 547 516
2 849 440
3 087 473
3 984 804
5 658 544
7 719 396
7 560 517
6 535 960
8 176 750
8 581 265
7 599 593
2 904 715
3 271 756

Index
01/00
celkem
1,17
1,02
1,07
1,06
0,98
1,05
1,07
1,07
0,99
1,04
1,03
1,10
1,07
1,01
1,08
1,08
1,30
0,98
1,07

MT/17/01-CelkZdrNákl-vûk
*) Vychází z údajÛ ZFZP odd. A/III/1 za rok 2000, 2001 s pouÏitím prÛmûr. poãtu poji‰tûncÛ – tab. MT/1/01 - ﬁ. 2

TVORBA A âERPÁNÍ FONDÒ POJI·ËOVNY

Vûková
skupina

Tabulka ã. 21b – PrÛmûrné náklady na zdravotní péãi na jednoho poji‰tûnce dle vûkové struktury
Vûková
skupina
0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85+
ostatní
Celkem

PrÛmûrné náklady
2000
muÏi
Ïeny
9 157
7 696
5 117
4 558
4 975
4 542
4 898
5 718
4 210
7 070
4 868
7 870
5 024
7 299
5 487
7 637
7 801
8 968
9 221
11 002
12 505
13 954
17 438
14 780
19 354
16 284
24 323
20 446
26 480
22 338
28 218
23 762
27 225
20 841
26 287
24 963
10 569

11 888

na zdravotní péãi * na 1 poji‰tûnce v Kã
2001
celkem
muÏi
Ïeny
celkem
8 449
11 591
9 481
10 565
4 846
5 855
5 249
5 561
4 764
5 619
5 026
5 331
5 300
5 359
6 529
5 929
5 601
4 640
7 551
6 055
6 368
5 118
8 341
6 705
6 121
5 687
7 843
6 719
6 521
6 405
8 111
7 223
8 367
8 372
9 717
9 023
10 095
10 422
11 760
11 076
13 229
13 727
14 708
14 214
16 064
18 431
15 805
17 078
17 684
20 205
17 821
18 914
22 132
25 890
22 405
23 913
24 000
28 673
25 279
26 648
25 334
30 328
26 986
28 169
22 902
27 810
24 764
25 746
25 328
27 700
27 507
27 559
5 200
7 049
5 988
11 250
11 519
13 124
12 344

Index
01/00
celkem
1,25
1,15
1,12
1,12
1,08
1,05
1,10
1,11
1,08
1,10
1,07
1,06
1,07
1,08
1,11
1,11
1,12
1,09
1,10

MT/18/01-ZdrNákl-1poj-vûk
Vazba na ZFZP, odd. A/III/1 a vazba na tab. MT/17/01
* celkové náklady na muÏe (resp. Ïeny, resp. celkem) dûlené pﬁepoãten˘mi prÛmûrn˘mi poãty muÏÛ (resp. Ïen, resp.
celkov˘m poãtem poji‰tûncÛ – tab. MT/1/01 ﬁ. 2)
Poznámka: v ﬁádku Celkem se uvede váÏen˘ prÛmûr
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VZP âR

82
82

6.2
Provozní fond
Tvorba i nakládání s provozním fondem jsou
upraveny vyhlá‰kou Ministerstva financí âR
ã. 227/1998 Sb.21 Z provozního fondu se ãerpají prostﬁedky zejména na úhrady provozních
v˘dajÛ Poji‰Èovny, souvisejících s provádûním
veﬁejného zdravotního poji‰tûní, na pﬁevody do
fondu reprodukce investiãního majetku
(„FRIM“) a na pﬁídûly do sociálního fondu („SF“).
Hlavním zdrojem provozního fondu („PF“) je pﬁídûl finanãních prostﬁedkÛ ze základního fondu
zdravotního poji‰tûní, v˘‰e pﬁídûlu je stanovena
citovanou vyhlá‰kou. Ve Zdravotnû pojistném
plánu pro rok 2001 byla plánována tvorba i ãerpání fondu ve v˘‰i 3 107 mil. Kã. Tvorba fondu
byla zúãtována v plánované v˘‰i, skuteãné ãerpání bylo oproti plánu niÏ‰í o 217 mil. Kã. Nevyãerpané prostﬁedky byly prostﬁednictvím ZFZP
pﬁevedeny do rezervního fondu.
NiÏ‰ího neÏ pﬁedpokládaného ãerpání prostﬁedkÛ fondu bylo v roce 2001 dosaÏeno v poloÏkách spotﬁebované nákupy a sluÏby, a to jak
vlivem úsporn˘ch opatﬁení, tak i vlivem neãerpání finanãních prostﬁedkÛ, zapﬁíãinûného ãasov˘m skluzem dÛslednû provádûn˘ch v˘bûrov˘ch ﬁízení. Dal‰ím dÛvodem tak hmatatelné
úspory bylo odloÏení obnovy identifikaãních
prÛkazÛ poji‰tûncÛ, na kterou bylo ve Zdravotnû pojistném plánu pro rok 2001 vyãlenûno
cca 128 mil. Kã, a to pro prodlouÏení meziresortního vyjasÀování a projednávání zpÛsobu
zavedení systému ãipov˘ch identifikaãních karet. Také nenaplnûním plánovaného poãtu zamûstnancÛ nebyly plnû ãerpány pÛvodnû pﬁedpokládané osobní náklady.
âerpání provozního fondu ovlivnily také v˘nosy provozního fondu (napﬁ. z nekomerãního
prodeje tiskopisÛ, metodik a ãíselníkÛ), které
byly v porovnání s plánem o 14,5 mil. Kã vy‰‰í.
K pﬁekroãení v˘dajÛ provozního fondu do‰lo
u poloÏky pokuty a penále (pﬁedepsané smluvními zdravotnick˘mi zaﬁízeními) o cca 86 mil.
Kã22 a u nákladové poloÏky odpisy investiãního
majetku o 37 mil. Kã.
VynaloÏené náklady provozního fondu pﬁedstavují 3,02 % z celkov˘ch pﬁíjmÛ Poji‰Èovny
v roce 2001 a v pﬁepoãtu na 1 poji‰tûnce Poji‰Èovny cca 399 Kã za kalendáﬁní rok. Po odpoãtu penále pﬁedepsaného Poji‰Èovnû smluvními zdravotnick˘mi zaﬁízeními (za prodlevu
v úhradách poskytnuté zdravotní péãe) Poji‰-

Èovna ãerpala v roce 2001 ke krytí sv˘ch nákladÛ na ãinnost 2 703,8 mil. Kã, tj. 2,82 % z celkov˘ch pﬁíjmÛ Poji‰Èovny a v pﬁepoãtu na 1 poji‰tûnce Poji‰Èovny cca 373 Kã. Poji‰Èovna
pﬁitom byla v roce 2001 – na základû sv˘ch
skuteãn˘ch pﬁíjmÛ – oprávnûna pﬁevést ze
ZFZP na úhradu sv˘ch provozních v˘dajÛ ãástku 3 401,7 mil. Kã (coÏ je dle citované vyhlá‰ky MF maximální v˘‰e roãního limitu). Ve srovnání s tímto limitem neãerpaná ãástka ãinila
512 mil. Kã.
Pﬁehled o tvorbû a ãerpání, pﬁíjmech a v˘dajích provozního fondu poskytuje následující tabulka ã. 22.
Komentáﬁ k pﬁehledu o provozním fondu
âást B. II – pﬁíjmy (meziroãní index pﬁíjmÛ
fondu ãiní 0,95)
 v ﬁádku 4 jsou zahrnuty trÏby z prodeje
tiskopisÛ, metodik a ãíselníkÛ, trÏby za vedení registrÛ (centrální registr poji‰tûncÛ,
informaãní centrum zdravotního poji‰tûní,
kapitaãní centrum) a ostatní pﬁíjmy, které
neplynou z komerãních ãinností
 v ﬁádku 9 jsou zahrnuty pﬁíjmy z prodeje investiãního majetku (napﬁ. vyﬁazené automobily, kopírovací stroje, zabezpeãovací
zaﬁízení, v˘poãetní technika); prostﬁedky
byly ve v˘‰i kladného rozdílu mezi prodejní
a zÛstatkovou cenou prodaného majetku
pﬁevedeny do fondu reprodukce investiãního majetku („FRIM“)
 v ﬁádku „Interní“ jsou zahrnuty interní pﬁevody mezi provozním fondem, sociálním
fondem a fondem reprodukce investiãního
majetku.
âást B. III – v˘daje (meziroãní index v˘dajÛ
fondu ãiní 0,97)
 v ﬁádku 2 je uveden pﬁevod finanãních prostﬁedkÛ na bankovní úãet FRIM ve v˘‰i odpisÛ ve‰kerého investiãního majetku a zÛstatkové ceny vyﬁazeného majetku
 v ﬁádku 3 – niÏ‰í neÏ plánovan˘ pﬁevod pro
rok 2001 je zpÛsoben dÛsledn˘m pﬁístupem k v˘bûrov˘m ﬁízením dle zákona ã.
199/1994 Sb., o zadávání veﬁejn˘ch zakázek
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, jenÏ zvût‰il ãasovou nároãnost zakázkov˘ch v˘bûrov˘ch ﬁízení, pﬁedev‰ím na v˘poãetní techniku, která proto nebylo moÏno dokonãit podle
pÛvodního plánu do konce roku 2001.
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Vyhlá‰ka Ministerstva financí âR ã. 227/1998 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, kterou se stanoví podrobnûj‰í vymezení okruhu a v˘‰e pﬁíjmÛ a v˘dajÛ fondÛ veﬁejného zdravotního poji‰tûní zdravotních poji‰Èoven, podmínky jejich tvorby, uÏití, pﬁípustnosti vzájemn˘ch pﬁevodÛ finanãních prostﬁedkÛ a hospodaﬁení s nimi, limit nákladÛ na
ãinnost zdravotních poji‰Èoven, kryt˘ch ze zdrojÛ základního fondu, vãetnû postupu propoãtu tohoto limitu.
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Dle pÛvodního pﬁedpokladu mûla penalizace v roce 2001 ãinit ménû neÏ 100 mil. Kã. Skuteãná penalizace dosáhla cca 186 mil. Kã v dÛsledku rigidního postoje poskytovatelÛ vÛãi VZP.

VZP âR

Tabulka ã. 22 – Pﬁehled o tvorbû a ãerpání provozního fondu
Rok 2001
skuteãnost
tis. Kã

Tvorba celkem:
Pﬁevod ze ZFZP
Pﬁevod z FRIM ve v˘‰i schválené SR
Pﬁevod prostﬁedkÛ PF v pﬁípadû slouãení nebo splynutí ZP
V˘nos z prodeje majetku
Mimoﬁádn˘ pﬁevod VoZP âR ze základního fondu

3 107 000
3 106 000

3 106 673
3 106 000

1 000

673

III.
1
2
3
4
5
6

âerpání celkem:
âerpání PF na vyrovnání úãtu 658 s úãtem 558
Pﬁevod do FRIM ve v˘‰i schválené SR
Pﬁevod do SF
Pﬁevod do ZFZP
âerpání finanãních prostﬁedkÛ na úhradu ZP z rozhodnutí likvidátora
Kladn˘ rozdíl mezi prodejní a zÛstatkovou cenou – pﬁevod do FRIM

3 107 000
2 795 540
290 000
21 460

3 106 673
2 577 821
290 000
21 230
216 689

IV.

Koneãn˘ zÛstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II – III

B.

Provozní fond – pﬁíjmy a v˘daje

I.

Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. ve sledovaném období

II.
1
2
3
4
5
6
7

Provozní fond – tvorba a ãerpání

I.

Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. ve sledovaném období

II.
1
2
3
4
5

7a
8
9
10
11
12
III.
1
2
3
4
5
6
7
7a
8
9
10
11
IV.

933
0

0

Rok 2001
ZPP
tis. Kã
126 143

Rok 2001
skuteãnost
tis. Kã
102 223

Pﬁíjmy celkem:
Pﬁevod fin. prostﬁedkÛ z bankovního úãtu ZFZP
Pﬁevod fin. prostﬁedkÛ z bankovního úãtu FRIM
Úroky
Ostatní pﬁíjmy
Pﬁevod zÛstatku fin. prostﬁedkÛ PF v pﬁípadû slouãení nebo splynutí ZP
Pﬁijaté bankovní úvûry
Pﬁíjem zálohy a koneãného zúãtování na úhradu podílu v˘dajÛ na smluvní
poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní a ostatní zdaÀovanou ãinnost
Pﬁíjem zálohy na vedení specifick˘ch fondÛ (VoZP)
Mimoﬁádn˘ pﬁídûl VoZP âR ze základního fondu
Pﬁíjmy z prodeje majetku
Prodej cenn˘ch papírÛ v úãetní hodnotû
Zisk z prodeje cenn˘ch papírÛ a zisk z finanãního umístûní
Interní

3 280 560
3 099 000

2 772 466
2 573 811

560
30 000

449
46 996

150 000

150 119

1 000

539

V˘daje celkem:
Provozní v˘daje na veﬁejné zdravotní poji‰tûní
Pﬁevod fin. prostﬁ. na bank. úãet FRIM ve v˘‰i odpisÛ ve‰kerého IM,
vã. fin. hodnoty zÛst. ceny vyﬁaz. majetku
Pﬁevod fin. prostﬁ. na bank. úãet FRIM ve v˘‰i schválené SR
Pﬁevod fin. prostﬁedkÛ na bankovní úãet SF
Pﬁevod fin. prostﬁedkÛ na bankovní úãet ZFZP
âerpání fin. prostﬁedkÛ na úhradu ZP z rozhodnutí likvidátora
Zúãtování zálohy na úhradu podílu v˘dajÛ smluvního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní
a ostatní zdaÀovanou ãinnost
Zúãtování zálohy za vedení specific. fondÛ (VoZP âR)
Splátky úvûrÛ souvisejících s provozním fondem
Nákup cenn˘ch papírÛ
Pﬁídûl do FRIM – kladn˘ rozdíl mezi prodej. a zÛstat. cenou prodaného majetku
Ztráta z prodeje cenn˘ch papírÛ a ztráta z finanãního umístûní
Koneãn˘ zÛstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II – III

3 249 000
2 530 000

2 820 983
2 231 976

258 000
290 000
21 000

305 458
112 000
21 164

150 000

150 119

TVORBA A âERPÁNÍ FONDÒ POJI·ËOVNY

Rok 2001
ZPP
tis. Kã
0

A.

552

266
157 703

53 706

Pokraãování tab. ã. 22 na str. 84
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Pokraãování tab. ã. 22

C.

Provozní fond – doplÀující údaje

I.

DoplÀující údaje k oddílu A III. bodu 1 – údaje z úãtu 658 celkem
v tom: a) úroky vztahující se k provoznímu úãtu
b) ostatní v˘nosy

II.

DoplÀující údaje k oddílu A III. bodu 1 – údaje z úãtu 5..
Provozní náklady celkem (souãet ﬁ. a – ﬁ. i):
v tom: a) mzdy vã. OON
b) pojistné za zamûstnance na zdravotní poji‰tûní
c) pojistné za zamûstnance na sociální poji‰tûní
d) odmûny SR a DR a rozhodãímu orgánu
e) odpisy vã. zÛstatkové hodnoty vyﬁazeného majetku
f) úroky
g) pokuty a penále
h) finanãní náklady spojené s prodejem cenn˘ch papírÛ
i) ostatní provozní náklady

D.

Provozní fond – doplÀující údaje

II.

Specifikace v˘dajÛ B III/1
Provozní v˘daje celkem (souãet ﬁ. a – ﬁ. h):
z toho na: a) mzdy vã. OON
b) pojistné za zamûstnance na zdravotní poji‰tûní
c) pojistné za zamûstnance na sociální poji‰tûní
d) odmûny SR a DR a rozhodãímu orgánu
e) úroky
f) pokuty a penále
g) finanãní v˘daje spojené s prodejem cenn˘ch papírÛ
h) ostatní provozní v˘daje

VZP âR

E.
1
2

DoplÀující informace k oddílu B
Stav cenn˘ch papírÛ k 1. 1. ve sledovaném období
Stav cenn˘ch papírÛ k poslednímu dni sledovaného období

Rok 2001
ZPP
tis. Kã
30 560
560
30 000

Rok 2001
skuteãnost
tis. Kã
44 915
449
44 466

2 826 100
1 080 000
97 200
280 800
24 800
260 000
10
100 000

2 622 736
1 075 472
95 694
280 560
17 228
297 244

983 290

670 373

186 165

Rok 2001
ZPP
tis. Kã

Rok 2001
skuteãnost
tis. Kã

2 530 000
1 078 000
97 020
280 280
24 800
7
65 000

2 231 976
1 055 637
95 048
279 427
16 803

984 893

708 156

0
0

0
0

76 905

MT/3/01-PF
Poznámka:
1 ZP vyplní souãty na ﬁ. II., III. a IV. v odd. A i B a dále i souãty v oddílech C II a D II.
2 ZÛstatek B IV. musí finanãnû odpovídat stavu bankovního úãtu vãetnû termínovan˘ch vkladÛ, penûz na cestû,
zÛstatku v pokladnû.
3 Podíl spoleãn˘ch v˘dajÛ za zdaÀovanou ãinnost, prvotnû uhrazen˘ z provozního fondu, je uveden na ﬁ. B III/7
s v˘jimkou odpisÛ.
4 Rozdíl sumáﬁÛ C II – C I musí odpovídat údaji v bodû 1 oddílu A III.
5 V rámci roãního zúãtování by mûlo odpovídat saldo B II/7 saldu B III/7.
6 Pokud ZP pouÏívá pﬁi úãtování provozních nákladÛ a v˘nosÛ i jiná ã. analytick˘ch úãtÛ, zahrne je do ostatních
v˘nosÛ nebo ostatních provozních nákladÛ.
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âást C. I – doplÀující údaje
 v ﬁádku 2 jsou zahrnuty v˘nosy veﬁejného
zdravotního poji‰tûní z nekomerãních ãinností, napﬁ. z vedení registrÛ, prodeje tiskopisÛ, metodik ãi ãíselníkÛ.

 v ﬁádku i) jsou uvedeny náklady na spotﬁebované nákupy (materiál, energie), sluÏby
(opravy a udrÏování, cestovné, náklady na
reprezentaci a ostatní sluÏby), a dále danû,
finanãní náklady a jiné provozní náklady.

âást C. II – doplÀující údaje
 v ﬁádku g) jsou zahrnuty v˘daje na pokuty
a penále za pozdní úhradu faktur pﬁedkládan˘ch zdravotnick˘mi zaﬁízeními za poskytování zdravotní péãe

âást D. II – doplÀující údaje
 v ﬁádku f) jsou zahrnuty zaplacené smluvní
pokuty a penále za pozdní úhradu faktur
pﬁedloÏen˘ch zdravotnick˘mi zaﬁízeními za
poskytování zdravotní péãe

Poji‰Èovna provozovala v roce 2001 také
ãinnosti podléhající dani z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob. Rozhodující ãinností je v tomto
ohledu provozování smluvního poji‰tûní
a pﬁipoji‰tûní podle zákona ã. 185/1991 Sb.,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, o poji‰Èovnictví. V souladu s § 3 odst. 6 vyhlá‰ky MF
ã. 227/1998 Sb., Poji‰Èovna sleduje úãtování ve‰ker˘ch pﬁím˘ch i nepﬁím˘ch provozních nákladÛ spojen˘ch s tûmito ãinnostmi
oddûlenû.23

6.3
Fond reprodukce
investiãního
majetku
Fond reprodukce investiãního majetku 24
(„FRIM“) je urãen k poﬁízení investiãního majetku Poji‰Èovny. Finanãní prostﬁedky fondu
jsou ãerpány na konkrétní investice, potﬁebné na inovaci a zabezpeãení informaãního
systému Poji‰Èovny i roz‰íﬁení analytick˘ch
dat a v˘stupÛ, na rekonstrukce a dostavby budov, na splátky úvûrÛ a úrokÛ z úvûrÛ získan˘ch v roce 1999 na poﬁízení a rekonstrukci
objektu Flora, a dále také na obnovu a poﬁízení technick˘ch zaﬁízení investiãního charakteru, jak˘mi jsou napﬁ. kanceláﬁská technika,
kopírovací stroje, telefonní ústﬁedny, motorová vozidla apod.
Poãáteãní zÛstatek FRIM (tvoﬁeného podle
vyhlá‰ky MF 227/1998 Sb., ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ) byl k 1. 1. 2001 záporn˘ (tabulka
ãást A I), a to pro závazky Poji‰Èovny vzniklé
v roce 1999 z pﬁijat˘ch úvûrÛ na poﬁízení a rekonstrukci objektu Flora.
Základním zdrojem pro tvorbu FRIM (tabulka ãást A II) bylo zúãtování odpisÛ ve‰kerého
investiãního majetku Poji‰Èovny (tabulka A II,
ﬁádek 1) a doplÀujícím zdrojem pak pﬁevod
z provozního fondu Poji‰Èovny ve v˘‰i schválené Správní radou (tabulka A II, ﬁádek 2). Ostatními zdroji FRIM byly úroky (tabulka A II, ﬁádek
3). Celková tvorba FRIM byla pro rok 2001 plánována ve v˘‰i 565 mil. Kã.
Pﬁehled o tvorbû a ãerpání i o pﬁíjmech
a v˘dajích FRIM poskytuje tabulka ã. 23.

23

Podíl provozní reÏie pﬁipadající na dani podléhající ãinnosti se stanovuje takto: náklady, které lze pﬁímo pﬁiﬁadit jednotlivé ãinnosti (veﬁejnému zdravotnímu poji‰tûní nebo dani podléhající ãinnosti), se úãtují jako pﬁím˘ náklad. Náklady institucionální povahy, které jsou spoleãné, se rozdûlují u smluvního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní podílem poãtu
pracovníkÛ a v˘‰e jejich úvazkÛ (potﬁebn˘ch k vykonávání jednotliv˘ch ãinností) na celkovém poãtu pracovních
úvazkÛ Poji‰Èovny. Mezi pﬁímé náklady (pﬁímo pﬁiﬁazované) se ﬁadí spotﬁeba materiálu – tiskopisy, cestovné, posudky, pﬁeklady, právní sluÏba, reklama, asistenãní sluÏba, bankovní poplatky a v˘lohy, mzdy pracovníkÛ zab˘vajících se pouze smluvním pﬁipoji‰tûním a jejich sociální a zdravotní poji‰tûní, danû atd. Mezi rozvrhované náklady
se ﬁadí napﬁ. spotﬁeba energie, spotﬁeba magnetick˘ch médií, pohonn˘ch hmot, pﬁepravné, opravy a udrÏování, v˘kony spojÛ, provoz budovy, nájemné atp. U ostatních zdaÀovan˘ch ãinností, tj. pﬁedev‰ím u pronájmu nebytov˘ch
prostor, se spoleãné (institucionální) náklady klíãují zejména dle m2 pronajímané plochy, napﬁ. spotﬁeba energie,
dodávka tepla, poji‰tûní majetku, odpisy. Mzdové náklady se rozdûlují podle pracovních úvazkÛ.

24

V komentáﬁi k tomuto fondu je pouÏíván pojem „investiãní majetek” (v souladu se znûním vyhlá‰ky MF
ã. 227/1998 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, kterou se stanoví podrobnûj‰í vymezení okruhu a v˘‰e pﬁíjmÛ
a v˘dajÛ fondÛ veﬁejného zdravotního poji‰tûní zdravotních poji‰Èoven, a opatﬁení Ministerstva zdravotnictví âR
ã. 12/2001 Sb., jímÏ se stanoví ukazatele hospodaﬁení zdravotních poji‰Èoven za období roku 2001), i kdyÏ - dle
dikce zákona o daních z pﬁíjmÛ - by mûl b˘t pouÏíván spí‰e pojem „hmotn˘ a nehmotn˘ majetek“.

VZP âR
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 v ﬁádku h) jsou zahrnuty ostatní provozní v˘daje, mezi nûÏ patﬁí nejenom nezbytné nákupy standardního provozního
materiálu (napﬁ. formuláﬁÛ k v˘bûru pojistného, k vyúãtování zdravotní péãe,
pro návrhové ãinnosti lékaﬁÛ a podávání
povinn˘ch hlá‰ení atp., dále magnetick˘ch nosiãÛ dat, xerografického a tabelaãního papíru a tonerÛ do kopírovacích
strojÛ, kanceláﬁsk˘ch potﬁeb a hmotného majetku), ale také náklady na spotﬁebu energií, pohonn˘ch hmot apod., náklady na nájemné a na udrÏování
a opravy vlastních ãi pronajat˘ch provozních prostor, na opravy a údrÏbu ostatních technick˘ch zaﬁízení, náklady na
provozní zabezpeãení Základního informaãního systému Poji‰Èovny, náklady na
úpravy programového vybavení informaãního systému, dále náklady na v˘kony spojÛ, na cestovné, na propagaci, na
dodavatelsk˘ úklid, ostrahu objektÛ, inzerci, poﬁizování dat z receptÛ a tiskopisÛ, na poplatky VAKUSu, poradenské
sluÏby, audit, náklady na odbornou prÛpravu pracovníkÛ Poji‰Èovny a dal‰í úãetní poloÏky.

85

V¯ROâNÍ ZPRÁVA VZP âR ZA ROK 2001
VZP âR

Tabulka ã. 23 – Pﬁehled o tvorbû a ãerpání fondu reprodukce investiãního majetku
Rok 2001
ZPP
tis. Kã
–178 047

Rok 2001
skuteãnost
tis. Kã
–2 934

Tvorba celkem:
Tvorba fondu ve v˘‰i odpisÛ (vykázan˘ch na úãtu 558)
Pﬁevod z PF ve v˘‰i schválené SR
Úroky
Dary
Pﬁevod stan. ãásti hospodáﬁ. v˘sledku po zdanûní
Pﬁevod zÛstatku FRIM v pﬁípadû slouãení nebo splynutí ZP
Úãelové dotace
Pﬁevod z PF – kladn˘ rozdíl mezi prod. a zÛstatk. cenou prod. majetku

565 035
275 000
290 000
35

607 317
316 371
290 000
13

III.
1
2
3
4

âerpání celkem:
Poﬁízení IM
Úroky
Bankovní a po‰tovní poplatky
Pﬁevod fin. prostﬁedkÛ na bankovní úãet PF

543 935
543 905

IV.

Koneãn˘ zÛstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II – III

B.

FRIM – pﬁíjmy a v˘daje

I.

Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. ve sledovaném období

II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A.

FRIM – tvorba a ãerpání

I.

Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. ve sledovaném období

II.
1
2
3
4
5
6
7
8

933

30

391 403
388 656
2 655
92

–156 947

212 980

Rok 2001
ZPP
tis. Kã
100

Rok 2001
skuteãnost
tis. Kã
3 761

Pﬁíjmy celkem:
Pﬁíjmy fin. prostﬁ. ve v˘‰i odpisÛ IM z bank. úãtu PF, vã. zÛst. ceny vyﬁ. majetku
Pﬁíjmy fin. prostﬁedkÛ ve v˘‰i schválené SR z bankovního úãtu PF
Úroky
Dary
Pﬁíjmy fin. prostﬁedkÛ z pﬁevodu ãásti HV po zdanûní
Pﬁevod zÛstatku fin. prostﬁedkÛ FRIM v pﬁípadû slouãení nebo splynutí ZP
Pﬁíjmy z úãelové dotace
Pﬁijaté bankovní úvûry
Pﬁídûl z PF ve v˘‰i kladného rozdílu mezi prodejní a zÛstatkovou cenou prod. maj.
Ostatní

560 035
270 000
290 000
35

417 895
305 458
112 000
13

III.
1
2
3
4
5
6
7

V˘daje celkem:
V˘daje na investice vã. záloh
Úroky z úvûrÛ
Bankovní a po‰tovní poplatky
Pﬁevod fin. prostﬁedkÛ na bankovní úãet PF
Splátky bankovních úvûrÛ
Ostatní
Interní

560 035
519 550
16 809
30

419 074
374 498
16 813
92

23 646

23 646
171
3 854

IV.

Koneãn˘ zÛstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II – III

100

2 582

C.
1
2

DoplÀující informace k oddílu B
Stav cenn˘ch papírÛ k 1. 1. ve sledovaném období
Stav cenn˘ch papírÛ k poslednímu dni sledovaného období

0
0

0
0

266
158

MT/4/01/FRIM
Poznámka:
1 V komentáﬁi zdravotní poji‰Èovna uvede dÛvody posílení FRIM z rozhodnutí SR v pﬁípadû, Ïe toto nebylo zahrnuto
do ZPP 2001.
2 ZP vyplní souãty na ﬁ. II., III. a IV. v odd. A i B.
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V roce 2001 byly pro zaji‰tûní chodu Informaãního systému Poji‰Èovny („IS“) vynaloÏeny
finanãní prostﬁedky zejména:
 na udrÏení a zv˘‰ení provozuschopnosti IS
i posílení jeho v˘poãetního v˘konu modernizací serverÛ a doplnûním diskov˘ch kapacit v okresních poji‰Èovnách a Ústﬁední
poji‰Èovnû
 na roz‰íﬁení kapacity diskového pole pro
potﬁeby centrálního datového skladu
Ústﬁední poji‰Èovny

 na dokonãení v˘mûny smûrovaãÛ a modernizaci vnitﬁní sítû nûkter˘ch okresních
poji‰Èoven
 na vybudování a roz‰íﬁení komunikaãní infrastruktury pro nové expozitury a ke zkvalitnûní dostupnosti Poji‰Èovny pro klienty
 na pokraãování pﬁechodu provozu koncov˘ch stanic IS do grafického prostﬁedí
 na v˘voj a implementaci nov˘ch aplikací
vyvolan˘ch zejména zmûnou právních norem a poÏadovan˘ch odborn˘mi útvary Poji‰Èovny
 na umoÏnûní pilotního provozu Extranetu
 na dal‰í etapu obmûny personálních poãítaãÛ v rámci celé Poji‰Èovny
 na investice spojené se stûhováním Ústﬁední poji‰Èovny do nové budovy (pﬁedev‰ím
v oblasti sítí).
Plánované investiãní zámûry v oblasti IS
nebyly v roce 2001 úplnû realizovány, protoÏe nûkteré investiãní akce probíhaly v del‰ím
ãasovém období, neÏ se pﬁedpokládalo. ·lo
pﬁedev‰ím o dojednání a realizaci nákupÛ
softwarov˘ch licencí na produkty firem Oracle a Microsoft, o modernizaci diskÛ v okresních poji‰Èovnách, o nákup PC a tiskáren
a o úpravy aplikaãního software. Tyto zakázky
byly dokonãovány na pﬁelomu roku a fakturovány aÏ zaãátkem roku 2002. ZpoÏdûní bylo zpÛsobeno mj. striktním dodrÏováním
ustanovení zákona ã. 199/1994 Sb., o zadávání veﬁejn˘ch zakázek, která vedou k tomu,
Ïe pﬁíprava (zahrnující téÏ dodrÏení postupÛ
a lhÛt pro v˘bûrová ﬁízení) a realizace investiãních akcí je nadále organizaãnû, ãasovû
a administrativnû mnohem nároãnûj‰í. Finanãní prostﬁedky, nevyuÏité v roce 2001 pro
informaãní systém, budou pﬁevedeny do roku 2002 a pouÏity v 1. ãtvrtletí.
V oblasti stavebních investic byly finanãní
prostﬁedky pouÏity na dokonãení rekonstrukce
budovy pro Ústﬁední poji‰Èovnu v Praze na Floﬁe, na dokonãení v˘stavby nového objektu pro
okresní poji‰Èovnu v Lounech, na pokraãování
rekonstrukce budovy pro okresní poji‰Èovnu
v Opavû a na v˘stavbu nové budovy pro okresní poji‰Èovnu v Brnû-mûstû.
V oblasti stavebních investic nebyly v roce
2001 realizovány stavební práce ve v˘‰i 22
mil. Kã, a to pro posunutí termínu zahájení
a následného dokonãení nûkter˘ch stavebních akcí, zpÛsobené opût dÛsledn˘m pﬁístupem k realizaci v˘bûrov˘ch ﬁízení (podle zákona ã. 199/1994 Sb. – viz v˘‰e). U akcí,
u kter˘ch do‰lo k posunutí jejich dokonãení aÏ
do závûru roku, úhrada faktur byla realizována aÏ v lednu 2002. Plánované rekonstrukce
objektÛ okresních poji‰Èoven Hradec Králové,
Karviná a Vsetín byly z ﬁady dÛvodÛ pﬁesunuty aÏ do roku 2002.

VZP âR
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âerpání fondu na poﬁízení investiãního majetku pro rok 2001 bylo plánováno ve v˘‰i 543,9 mil.
Kã, vãetnû bankovních a po‰tovních poplatkÛ (tabulka A III). Záporn˘ koneãn˘ zÛstatek fondu
k poslednímu dni sledovaného období vyjadﬁoval pﬁedpokládanou v˘‰i závazkÛ (úvûrÛ) fondu
ke konci sledovaného období (tabulka A IV).
Celkové v˘daje finanãních prostﬁedkÛ z bankovního úãtu fondu mûly – dle plánu – dosáhnout v˘‰e celkov˘ch pﬁíjmÛ fondu. Na poﬁízení
investiãního majetku tak mûly b˘t vynaloÏeny
v˘daje ve v˘‰i 519,5 mil. Kã (tabulka B III, ﬁádek
1), a to v ãlenûní: obnova a rozvoj informaãního systému (290,0 mil. Kã), stavební investice
(202,9 mil. Kã), ostatní investice (26,6 mil. Kã),
úroky z úvûrÛ (16,8 mil. Kã – tabulka B III, ﬁádek 2) a splátky bankovních úvûrÛ (23,6 mil. Kã
– tabulka B III, ﬁádek 5).
Investiãní zámûry plánované na rok 2001 byly splnûny pouze ãásteãnû. Vy‰‰í úroveÀ dosaÏen˘ch odpisÛ zv˘‰ila celkovou tvorbu fondu
o 42,3 mil. Kã (tabulka A II). V˘daje na splátky
úvûrÛ a úrokÛ z úvûrÛ byly plnûny v plánované
v˘‰i (tabulka B III, ﬁádek 2 a 5). Skuteãné v˘daje v‰ak v plánované v˘‰i realizovány nebyly
a byly niÏ‰í celkem o 145,0 mil. Kã (tabulka
B III, ﬁádek 1). Z toho byly niÏ‰í investice do informaãního systému o 112 mil. Kã, stavební investice o 22 mil. Kã a ostatní investice o 11 mil.
Kã. Tím bylo také ovlivnûno poﬁízení investiãního majetku (tabulka A III, ﬁádek 1), které bylo
niÏ‰í o 155,2 mil. Kã (v hodnotû poﬁízení majetku jsou zahrnuty i pﬁíslu‰né úroky z úvûrÛ).
Uvedené skuteãnosti vedly k tomu, Ïe k poslednímu dni sledovaného období koneãn˘ zÛstatek FRIM ãinil 212,9 mil. Kã (tabulka A IV).
Finanãní prostﬁedky fondu byly (a jsou) vyuÏívány na konkrétní akce (dle dlouhodob˘ch
plánÛ poﬁízení investiãního majetku), jejichÏ
úãelnost projednává Investiãní komise Správní
rady a schvaluje Správní rada Ústﬁední poji‰Èovny. Vzhledem k tomu, Ïe prioritou pouÏívání disponibilních finanãních prostﬁedkÛ Poji‰Èovny je vãasná úhrada závazkÛ za poskytnutou
zdravotní péãi, finanãní prostﬁedky byly na úãet
FRIM pﬁevádûny ne podle plánu, ale podle skuteãné potﬁeby, coÏ je dÛvodem, proã se pﬁíjmy
a v˘daje FRIM (tabulka B) v˘raznû li‰í od tvorby a ãerpání FRIM (tabulka A).
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V oblasti ostatních investic byly finanãní prostﬁedky vynaloÏeny v souladu s plánem obnovy a poﬁízení technick˘ch zaﬁízení investiãního
charakteru, s v˘jimkou obnovy plánovaného
poãtu osobních automobilÛ (11 mil. Kã). Plán
obnovy osobních automobilÛ nebyl realizován,
neboÈ musela b˘t vypsána veﬁejná obchodní
soutûÏ (dle zákona ã. 199/1994 Sb.), v jejímÏ
prÛbûhu se jeden ze zájemcÛ odvolal k Úﬁadu
pro hospodáﬁskou soutûÏ v Brnû. Rozhodnutí
o správném postupu bylo Poji‰Èovnû doruãeno
aÏ v lednu 2002, kdy teprve mohla b˘t veﬁejná
obchodní soutûÏ dokonãena.

6.4
Sociální fond
V roce 2001 byl sociální fond (tabulka
ã. 24) v souladu s platn˘m znûním vyhlá‰ky
ã. 227/1998 tvoﬁen 2 % pﬁídûlem z celkového objemu mzdov˘ch prostﬁedkÛ (bez ostatních osobních nákladÛ) zúãtovan˘ch provozním fondem a pﬁevodem ãásti kladného
hospodáﬁského v˘sledku z ãinností podléhajících dani z pﬁíjmu právnick˘ch osob, pocházejícího z roku 2000. Ostatními souãástmi tvorby fondu byly trÏby od zamûstnancÛ,
splátky pÛjãek poskytnut˘ch zamûstnancÛm
a pﬁijaté úroky.
âerpání sociálního fondu probíhalo v roce
2001 podle ustanovení Kolektivní smlouvy
a souvisejících vnitropodnikov˘ch smûrnic, které v‰ak umoÏÀují ãerpání penûz na nûkteré
druhy aktivit aÏ po schválení zdravotnû pojistného plánu (kter˘ byl schválen PS PâR aÏ
v kvûtnu 2001). Posun termínÛ ovlivnil ãerpání
i v˘daje sociálního fondu.
Pﬁíjem finanãních prostﬁedkÛ fondu byl vy‰‰í
neÏ se plánovalo, neboÈ úroky z úãtu sociálního fondu byly o témûﬁ 200 tis. Kã vy‰‰í. Do pﬁíjmÛ fondu se dále promítlo interní zúãtování
pohledávky ve v˘‰i 433 tis. Kã, které bylo zaúãtováno proto, Ïe pﬁíjmy fondu za mûsíc prosinec 2000 probûhly pouze formou vnitropodnikové pohledávky vÛãi provoznímu fondu, jeÏ
byla fakticky vyrovnána aÏ v roce 2001. Tato
skuteãnost je pﬁíãinou rozdílného stavu koneãného zÛstatku sociálního fondu a koneãného
zÛstatku jeho bûÏného úãtu.

6.5
Rezervní fond
Ve Zdravotnû pojistném plánu na rok 2001
Poji‰Èovna pﬁedpokládala, Ïe tvorba rezervního
fondu (tabulka ã. 25) nebude moÏná, a to pro
mezní napjatost vztahÛ mezi pﬁíjmy a v˘daji, in-
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klinujících spí‰e k nule ãi debetu. Skuteãn˘ v˘voj hospodaﬁení potvrdil správnost tohoto
pﬁedpokladu. PﬁestoÏe se v prÛbûhu roku 2001
podaﬁilo vyrovnat finanãní bilanci základního
fondu zdravotního poji‰tûní (a odstranit tak závazky po lhÛtû splatnosti), v ãasové ﬁadû dvanácti mûsícÛ nevznikl nikdy takov˘ finanãní
pﬁebytek, kter˘ by mohl b˘t odãerpán k tvorbû
rezervního fondu. A to bez ohroÏení finanãní
stability základního fondu zdravotního poji‰tûní, která by se navenek témûﬁ okamÏitû projevovala zÛstatky závazkÛ Poji‰Èovny po lhÛtû
splatnosti vÛãi zdravotnick˘m zaﬁízením.
V prÛbûhu roku 2001 proto Správní rada –
v souladu se zákonem ã. 551/1991 Sb., o V‰eobecné zdravotní poji‰Èovnû, ve znûní pozdûj‰ích novel – rozhodla o pﬁevedení poãáteãního
zÛstatku rezervního fondu ve v˘‰i 212 800 tis.
Kã (po odpoãtu 6 tis. Kã jako základního vkladu na bûÏném úãtu rezervního fondu) do základního fondu zdravotního poji‰tûní. Tento
poãáteãní zÛstatek rezervního fondu vznikl
v dÛsledku niÏ‰ího ãerpání nákladÛ na ãinnost
Poji‰Èovny (úspora provozního fondu) v roce
2000.
Vzhledem k tomu, Ïe v roce 2001 Poji‰Èovna znovu nevyãerpala náklady na ãinnost Poji‰Èovny podle schváleného zdravotnû pojistného plánu (viz téÏ komentáﬁ k provoznímu
fondu), dosaÏená úspora ve v˘‰i 217 mil. Kã
byla (dle vyhlá‰ky Ministerstva financí âR
ã. 227/1998 Sb.) pﬁedpisem vzájemn˘ch pohledávek a závazkÛ mezi jednotliv˘mi fondy
pﬁevedena prostﬁednictvím základního fondu
zdravotního poji‰tûní do rezervního fondu,
kde s ní bude naloÏeno tak, jako s úsporou
pﬁedchozího roku.
Minimální v˘‰e rezervního fondu Poji‰Èovny
mûla pro rok 2001 (podle § 7 odst. 1 písmene
b) v˘‰e uvedeného zákona) ãinit 3 % prÛmûrn˘ch roãních v˘dajÛ základního fondu zdravotního poji‰tûní za bezprostﬁednû pﬁedcházející 3 roky (1998, 1999, 2000), tj. cca 2,5 miliardy Kã.
Finanãní naplnûní rezervního fondu do této v˘‰e
by v‰ak mûlo za následek finanãní nerovnováhu
základního fondu zdravotního poji‰tûní Poji‰Èovny a druhotnou platební neschopnost soustavy
jejích smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízení.

6.6
Fond prevence
Vzhledem k tomu, Ïe finanãní prostﬁedky
fondu prevence (tabulka ã. 26a, 26b) jsou
vyuÏívány ke zlep‰ení péãe o klienty Poji‰Èovny, komentáﬁ, t˘kající se akcí a ãinností financovan˘ch v roce 2001 z tohoto fondu, byl zaﬁazen do ãásti 4.8.1 této v˘roãní zprávy,

VZP âR

Tabulka ã. 24 – Pﬁehled o tvorbû a ãerpání sociálního fondu
Rok 2001
skuteãnost
tis. Kã
13 933

Tvorba celkem:
Pﬁevod z PF
Úroky
Ostatní v˘nosy
Pﬁevod ãásti HV
Pﬁevod zÛstatku SF v pﬁípadû slouãení nebo splynutí ZP
Splátky z pÛjãek zamûstnancÛ

32 900
21 460
200
300
10 730

32 851
21 230
394
242
10 800

210

185

III.
1
1a
1b
2

âerpání celkem:
âerpání dle vnitropodnikové smûrnice (1a+1b)
v tom: pÛjãky
ostatní ãerpání
Bankovní (po‰tovní) poplatky

42 460
42 320
140
42 180
140

27 584
27 274
120
27 154
310

IV.

Koneãn˘ zÛstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II – III

4 360

19 200

B.

Sociální fond – pﬁíjmy a v˘daje

I.

Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. ve sledovaném období

Rok 2001
ZPP
tis. Kã
12 028

Rok 2001
skuteãnost
tis. Kã
13 198

II.
1
2
3
4
5
6
7

Pﬁíjmy celkem:
Pﬁevod fin. prostﬁedkÛ z bankovního úãtu PF
Úroky
Ostatní pﬁíjmy
Pﬁevod ãásti HV
Pﬁevod zÛstatku fin. prostﬁedkÛ SF v pﬁípadû slouãení nebo splynutí ZP
Splátky z pÛjãek zamûstnancÛm
Interní

32 440
21 000
200
300
10 730

33 325
21 164
394
349
10 800

210

185
433

III.
1
1a
1b
2

V˘daje celkem:
V˘daje dle vnitropodnikové smûrnice (1a+1b)
v tom: pÛjãky
ostatní v˘daje
Bankovní (po‰tovní) poplatky

42 670
42 530
140
42 390
140

27 567
27 257
120
27 137
310

IV.

Koneãn˘ zÛstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II – III

1 798

18 956

C.
1
2

DoplÀující informace k oddílu B
Stav pÛjãek zamûstnancÛm k 1. 1. ve sledovaném období
Stav pÛjãek zamûstnancÛm k poslednímu dni sledovaného období

280
210

188
123

Sociální fond – tvorba a ãerpání

I.

Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. ve sledovaném období

II.
1
2
3
4
5
6

TVORBA A âERPÁNÍ FONDÒ POJI·ËOVNY

Rok 2001
ZPP
tis. Kã
13 920

A.

MT/5/01-SF
Poznámka:
ZP vyplní souãty na ﬁ. II., III. a IV. v odd. A i B
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Tabulka ã. 25 – Pﬁehled o tvorbû a ãerpání rezervního fondu
Rok 2001
ZPP
tis. Kã
5

Rok 2001
skuteãnost
tis. Kã
212 800

A.

Rezervní fond – tvorba a ãerpání

I.

Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. ve sledovaném období

II.
1
2
3
4
5
6

Tvorba celkem:
Pﬁevod ze ZFZP
Úroky
Dary
Zisk z finanãního umístûní a zisk z prodeje CP
Pﬁevod zÛstatku RF v pﬁípadû slouãení nebo splynutí ZP
Kauce Ïadatele

0

216 689
216 689

III.
1
2
3
4

âerpání celkem:
Pﬁevod do ZFZP
Bankovní a po‰tovní poplatky
Ztráta z finanãního umístûní a ztráta z prodeje CP
Úhrada zdravotní péãe z rozhodnutí likvidátora

0

212 794
212 794

IV.

Koneãn˘ zÛstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II – III

5

216 695

B.

Rezervní fond – pﬁíjmy a v˘daje

I.

Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. ve sledovaném období

II.
1
2
3
4
5
6
7

Pﬁíjmy celkem:
Pﬁevod fin. prostﬁedkÛ z bankovního úãtu ZFZP
Úroky pﬁijaté
Dar pﬁijat˘
Zisk z finanãního umístûní a zisk z prodeje CP
Pﬁevod zÛstatku fin. prostﬁedkÛ RF v pﬁípadû slouãení nebo splynutí ZP
Prodej cenn˘ch papírÛ v úãetní hodnotû
Kauce Ïadatele

0

0

III.
1
2
3
4
5

V˘daje celkem:
Pﬁevod fin. prostﬁedkÛ na bankovní úãet ZFZP
Bankovní a po‰tovní poplatky
Ztráta z finanãního umístûní a ztráta z prodeje CP
Úhrada zdravotní péãe z rozhodnutí likvidátora
Nákup cenn˘ch papírÛ

0

0

IV.

Koneãn˘ zÛstatek k poslednímu dni vykazovaného období = I + II – III

5

6

C.
1
2

DoplÀující informace k oddílu B
Stav cenn˘ch papírÛ k 1. 1. ve sledovaném období
Stav cenn˘ch papírÛ k poslednímu dni sledovaného období

Rok 2001
ZPP
tis. Kã
5

0
0

Rok 2001
skuteãnost
tis. Kã
6

0
0
MT/6/01/RF
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DoplÀující tabulka – Propoãet limitu rezervního fondu

Poznámka:
1 Údaj B. I. vyjadﬁuje pouze stav finanãních prostﬁedkÛ bez finanãních investic, které jsou souãástí rezervního fondu
v souladu s § 7 odst. 1b) zákona ã. 551/1991 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a § 18 zákona ã. 280/1992 Sb.,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
2 ZP vyplní souãty na ﬁ. II., III. a IV. v odd. A i B
3 Jako základna pro v˘poãet pﬁídûlu do RF od r. 1999 jsou pouÏity údaje z oddílu B ZFZP urãené na zdravotní péãi
a uskuteãnûn˘ pﬁevod pﬁídûlu do PF. U ZZP bude tento propoãet navíc zahrnovat i uskuteãnûn˘ celkov˘ pﬁídûl do
zaji‰Èovacího fondu do 31. 12. 2000.

Tabulka ã. 26a – Pﬁehled o tvorbû a ãerpání fondu prevence
A.

Fond prevence – tvorba a ãerpání

I.

Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. ve sledovaném období

II.
1
1a
1b
1c
2
3
4

Tvorba celkem:
Tvorba na základû zákona ã. 551/1991 Sb. a ã. 280/1992 Sb., ve znûní pozd. pﬁed.
v tom: pﬁevod z HV
podíl dle § 19 odst. 1 zákona ã. 280/1992 Sb.
podíl dle § 6 odst. 7 zákona ã. 551/1991 Sb.
Úroky vytvoﬁené na bank. úãtu FP
Ostatní (dary)
Pﬁedpis pﬁíspûvkÛ od poji‰tûncÛ

III.
1
2
3
4
5

âerpání celkem:
Preventivní programy
Úroky z úvûrÛ
Ostatní (bankovní poplatky)
Odpis penále, pﬁiráÏek a pokut k pojistnému
Zúãtování s poji‰tûnci

IV.

Koneãn˘ zÛstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II – III

B.

Fond prevence – pﬁíjmy a v˘daje

I.

Poãáteãní zÛstatek k 1. 1. ve sledovaném období

II.
1
1a
1b
1c
2
3
4
5

Pﬁíjmy celkem
Pﬁíjmy fin. prostﬁ. na zákl. zák. ã. 551/1991 Sb. a zák. ã. 280/1992 Sb., ve znûní pozd. pﬁed.
v tom: pﬁevod z HV
podíl dle § 19 odst. 1 zákona ã. 280/1992 Sb.
podíl dle § 6 odst. 7 zákona ã. 551/1991 Sb.
Úroky vytvoﬁené na bank. úãtu FP
Ostatní (dary)
Pﬁíjem úvûru
Pﬁíjem doplatku od poji‰tûncÛ

Rok 2001
ZPP
tis. Kã
5 377

Rok 2001
skuteãnost
tis. Kã
73 193

304 950
259 850
9 850

352 001
299 523
49 523

250 000
100
45 000

250 000
168
1 634
50 676

308 850
308 550

324 039
318 993

300

423

TVORBA A âERPÁNÍ FONDÒ POJI·ËOVNY

Rok Propoãtová základna – V˘daje základního fondu ZP – v tis. Kã
tis. Kã
1998
81 375 492
1999
85 611 903
2000
87 165 330
PrÛmûrné v˘daje za roky 1998, 1999, 2000:
84 717 575
3 % z prÛmûru:
2 541 527

4 623
1 477

101 155

Rok 2001
ZPP
tis. Kã
5 489

Rok 2001
skuteãnost
tis. Kã
33 585

304 950
259 850
9 850

351 379
299 523
49 523

250 000
100

250 000
168
1 634

45 000

50 054

Pokraãování tab. ã. 26a na str. 92
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Pokraãování tab. ã. 26a

III.
1
2
3
4
5
6

V˘daje celkem:
V˘daje na preventivní programy
Úroky z úvûrÛ
Ostatní (bankovní poplatky)
Splátky úvûru
Vrácení plateb od poji‰tûncÛ
Interní

IV.

Koneãn˘ zÛstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II – III

C.
1
2

DoplÀující informace
Stav cenn˘ch papírÛ k 1. 1. ve sledovaném období
Stav cenn˘ch papírÛ k poslednímu dni sledovaného období

308 850
308 550

318 837
313 235

300

423
4 613
566

1 589

66 127

0
0

0
0

MT/7/01/Fprev
Poznámka:
1 ZP vyplní souãty na ﬁ. II., III., a IV. v odd. A i B.
2 Koneãn˘ zÛstatek B IV. odpovídá souãtu zÛstatku na bankovním úãtu, zÛstatku finanãních prostﬁedkÛ na termínovan˘ch vkladech (pokud jsou sledovány na jiném BÚ) a stavu pokladny FP.

Struktura pﬁídûlu do FP za tu ãást pﬁídûlu, která není
ﬁ. ã. provádûna pﬁevodem ze ZFZP
1
2
3
4

K odd. A/II
V˘nosy z pokut a penále
V˘nosy z pﬁiráÏek k pojistnému
V˘nosy z pokut ZZ
V˘nosy z úrokÛ ZFZP

1
2
3
4

K odd. B/II
Pﬁíjmy z pokut a penále
Pﬁíjmy z pﬁiráÏek k pojistnému
Pﬁíjmy z pokut ZZ
Pﬁíjmy z úrokÛ ZFZP

sl. 1
tis. Kã

sl. 2
pﬁevod
ze ZFZP
250 000

250 000

sl. 3 = 1 + 2
celkem
250 000

celkem
sl. 3 = 1 + 2
250 000

Pokud ZP provádí pﬁídûl na ﬁ. A II 1b) a B II 1b) obûma moÏn˘mi zpÛsoby (tj. pﬁevodem ze ZFZP a souãasnû i pﬁímo
na FP, vyplní v tabulce sl. 1 a sl. 2. Hodnota souãtu sl. 1 a 2 má odpovídat údaji na A II 1b), pﬁípadnû B II 1b).

Tabulka ã. 26b – Náklady na preventivní zdravotní péãi hrazené z fondu prevence v roce 2001
Poãet
Rok 2000
úãastníkÛ skuteãnost
v roce 2001
tis. Kã
1 Zdravotní programy celkem
10 530

Rok 2001
ZPP
tis. Kã
67 900

2 Ozdravné pobyty celkem
(Moﬁsk˘ koník)

Úãelová poloÏka

Rok 2001
%
%
skuteãnost skuteã. 2001 skuteã. 2001
tis. Kã
ZPP 2001 skuteã. 2000
25 660
0,38
2,44

5 405

190 088

240 650

293 333

1,22

1,54

X

200 618

308 550

318 993

1,03

1,59

3 Dal‰í ãinnosti
Náklady na preventivní
zdravotní péãi celkem*)

MT/19/01-prevent.zdr.p.
*) Vazba na údaje tab. Fprev. oddíl A III 1)
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6.7
Ostatní zdaÀované
ãinnosti
Ostatními zdaÀovan˘mi ãinnostmi Poji‰Èovny (tabulka ã. 27) jsou poskytované sluÏby,
podléhající dani z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob. V˘nosy ostatních zdaÀovan˘ch ãinností proto tvoﬁily napﬁ. trÏby z prodeje metodik a ãíselníkÛ
jin˘m neÏ zdravotnick˘m uÏivatelÛm, trÏby
z pronájmÛ, z prodeje penzijního pﬁipoji‰tûní
a z dal‰ích sluÏeb. V roce 2001 se Poji‰Èovnû
oproti zdravotnû pojistnému plánu podaﬁilo
dosáhnout vy‰‰ích v˘nosÛ ze sluÏeb podléhajících dani z pﬁíjmÛ o 1 948 tis. Kã. Tyto v˘nosy
se podílely po zdanûní – ve srovnání s plánem
– i na vy‰‰ím neÏ pﬁedpokládaném zisku z tûchto zdaÀovan˘ch ãinností.
Také náklady spojené s ostatními zdaÀovan˘mi ãinnostmi byly v roce 2001 – ve srovnání
s plánem – vy‰‰í o 1 137 tis. Kã. DaÀ z pﬁíjmÛ
právnick˘ch osob byla zahrnuta do poloÏky

„ostatní provozní náklady“ (viz ﬁádek 1h v ãásti A II tabulky Ostatní zdaÀovaná ãinnost).
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek z ostatních zdaÀovan˘ch ãinností po zdanûní v roce 2001 dosáhl
ãástky 4 071 tis. Kã.

6.8
Smluvní poji‰tûní
a pﬁipoji‰tûní
S ohledem na obsah ãinností spojen˘ch
s provádûním smluvního zdravotního poji‰tûní
a pﬁipoji‰tûní (tabulky ã. 28, 29), které mají
charakter sluÏby, byl komentáﬁ, zab˘vající se
problematikou tûchto aktivit, zaﬁazen do ãásti
4.6 této v˘roãní zprávy nazvané „Právní problematika“ a do ãásti 4.8 nazvané „Dal‰í sluÏby
a ãinnosti Poji‰Èovny“.
V˘nosy z realizace smluvního zdravotního
poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní pﬁedstavují nejv˘znamnûj‰í poloÏku ze v‰ech zdaÀovan˘ch ãinností
Poji‰Èovny. V roce 2001 dosáhly ãástky 1 056,7
mil. Kã, z toho v˘nosy z pﬁedpisu hrubého pojistného na smluvní poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní
pﬁedstavovaly cca 36 %.
Celkové náklady smluvního zdravotního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní, tj. náklady na pojistná
plnûní, na tvorbu technick˘ch rezerv a podíl
zaji‰ÈovatelÛ, na provozní a ostatní náklady
dosáhly v roce 2001 ãástky 993,7 mil. Kã. Vlivem ãasového posunu pojistn˘ch plnûní ze
smluv uzavﬁen˘ch v druhé polovinû roku 2000
do roku 2001 do‰lo v tomto roce oproti pﬁedpokladu ke zv˘‰ení nákladÛ s tímto plnûním
spojen˘ch o cca 15 %.
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek smluvního zdravotního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní za rok 2001 ãinil pﬁed
zdanûním 93 mil. Kã a po zdanûní cca 63 mil.
Kã. V˘sledné ukazatele lze povaÏovat za úspû‰né vzhledem k objektivním negativním dopadÛm a okolnostem, které realizaci pojistn˘ch
produktÛ smluvního zdravotního poji‰tûní a cestovního zdravotního pﬁipoji‰tûní v roce 2001
provázely, a které jsou popsány ve v˘‰e uveden˘ch jin˘ch ãástech této v˘roãní zprávy.

VZP âR
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nazvané „VyuÏívání fondu prevence a podpora správného zpÛsobu Ïivota“, na kterou zde
odkazujeme.
Fond prevence byl v roce 2001 tvoﬁen zÛstatkem fondu z roku 2000 (33,5 mil. Kã), pﬁídûly z pﬁíjmÛ Poji‰Èovny vymezen˘ch zákonem ã. 551/1991 Sb., o V‰eobecné zdravotní
poji‰Èovnû, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (tj.
z pokut, penále a z pﬁiráÏek k pojistnému ve
v˘‰i 250 mil. Kã), dále pﬁevodem ãásti kladného hospodáﬁského v˘sledku vytvoﬁeného
Poji‰Èovnou pﬁi provádûní zdaniteln˘ch ãinností (tj. zejména smluvního zdravotního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní ve v˘‰i 49,5 mil. Kã ), dary a úroky vytvoﬁen˘mi na bankovním úãtu
fondu.
Celkové pﬁíjmy fondu v roce 2001 ãinily
351,3 mil. Kã a v˘daje 318,8 mil. Kã. Na zdravotní programy bylo vynaloÏeno 25,6 mil. Kã
a na léãebné a ozdravné pobyty 293,3 mil. Kã.
ZÛstatky fondu jsou jeho poãáteãním stavem
v roce 2002.
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Tabulka ã. 27 – Pﬁehled o ostatní zdaÀované ãinnosti
A.

Ostatní zdaÀovaná ãinnost

I.
1
2
3

V˘nosy celkem
V˘nosy ze zdaÀované ãinnosti
Úroky
V˘nosy z prodeje finanãních investic a CP

II.
1
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
1h

Náklady celkem
Náklady na zdaÀovanou ãinnost poji‰Èovny
– mzdy vã. OON
– pojistné na zdr. poji‰tûní zamûstnancÛ ZP
– pojistné na soc. poji‰tûní zamûstnancÛ ZP
– odpisy IM – viz poznámka 3
– úroky
– pokuty a penále
– finanãní náklady spojené s prodejem cenn˘ch papírÛ
– ostatní provozní náklady

III.

Hospodáﬁsk˘ v˘sledek = I – II

B.
1
2

DoplÀující informace
Stav cenn˘ch papírÛ k 1. 1. ve sledovaném období
Stav cenn˘ch papírÛ k poslednímu dni sledovaného období

Rok 2001
skuteãnost
tis. Kã
24 753
24 715
38

19 545
19 545
3 126
281
813
7 544

20 682
20 682
3 092
275
802
8 118

7 781

8 395

3 260

4 071

0
0

0
0

MT/8/01/Zdã
Poznámka:
ZP vyplní souãty na ﬁ. I. a II.
1 Tabulka zahrnuje ve‰kerou zdaÀovanou ãinnost provozovanou v souladu se statutem poji‰Èovny, s v˘jimkou smluvního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní.
2 Náklady na zdaÀovanou ãinnost vyjadﬁují celkové náklady na tuto ãinnost, vãetnû podílu nákladÛ hrazen˘ch prvotnû z bankovního úãtu provozního fondu, na základû poskytnut˘ch záloh.
3 Odpisy zde budou uvedeny „evidenãnû“, i kdyÏ jsou zahrnuty v sumární hodnotû provozního fondu.
4 Cenné papíry – pouze vztahující se k této ãinnosti.
Údaj na ﬁ. 1d) není evidenãní, je zde vykázán podíl odpisÛ druhotnû pﬁevádûn˘ch z PF.
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Rok 2001
ZPP
tis. Kã
22 805
22 733
72
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Tabulka ã. 28 – Smluvní poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní
Smluvní poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní

I.
1
2
3
4
5
6
7
8

V˘nosy celkem
V˘nosy z pﬁedpisu hrubého pojistného na smluvní poji‰tûní
V˘nosy z hrubého pojistného na pﬁipoji‰tûní
V˘nosy z pokut a penále
V˘nosy z finanãního umístûní
PouÏití technick˘ch rezerv
Podíl zaji‰ÈovatelÛ na v˘nosech
Úroky
Ostatní

II.
1
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
1h
2
3
4
5
6

Náklady celkem
Provozní náklady na sml. poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní
– mzdy vã. OON
– pojistné na zdr. poji‰tûní zamûstnancÛ ZP
– pojistné na soc. poji‰tûní zamûstnancÛ ZP
– odpisy – viz poznámka
– úroky
– pokuty a penále
– finanãní náklady spojené s prodejem cenn˘ch papírÛ
– zb˘vající provozní náklady
Náklady na pojistná plnûní smluvního poji‰tûní
Náklady na pojistná plnûní pﬁipoji‰tûní
Tvorba technick˘ch rezerv
Podíl zaji‰ÈovatelÛ na nákladech na pojistná plnûní
Ostatní

III.

Hospodáﬁsk˘ v˘sledek = I – II

B.
1
2

DoplÀující informace
Stav cenn˘ch papírÛ k 1. 1. ve sledovaném období
Stav cenn˘ch papírÛ k poslednímu dni sledovaného období

Rok 2001
Rok 2001
ZPP
skuteãnost
tis. Kã
tis. Kã
797 000 1 056 712
80 000
148 844
200 000
228 422
46
350 000
531 434
120 000
194 979
–23 000
–57 076
1 395
70 000
8 668
771 800
504 256
70 000
6 300
18 200
7 456

993 751
696 186
48 410
4 333
12 512
10 918

310 000
92 300
60 000
100 000
110 000
–20 000
17 544

10
516 813
103 190
50 527
96 186
169 584
–34 169
15 437

25 200

62 961

230 000
240 000

131 184
180 155

TVORBA A âERPÁNÍ FONDÒ POJI·ËOVNY

A.

MT/9/01/SmlPoj
Poznámka:
ﬁ. I A 6 obsahuje podíl zaji‰ÈovatelÛ na v˘nosech a pouÏití rezerv, ﬁ. II A 5 zahrnuje podíl zaji‰ÈovatelÛ na nákladech a
tvorbû rezerv.
1 Provozní náklady na smluvní poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní vyjadﬁují ve‰keré provozní náklady, vãetnû podílu provozních
nákladÛ hrazen˘ch prvotnû z bankovního úãtu provozního fondu (ze záloh poskytovan˘ch z prostﬁedkÛ sml.
poji‰tûní).
2 ZP vyplní souãty na ﬁ. I., II. a III.
Údaj na ﬁ. 1d) není evidenãní, je zde vykázán podíl odpisÛ druhotnû pﬁevádûn˘ch z PF.
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Tabulka ã. 29 – Pﬁehled vybran˘ch ukazatelÛ komerãního poji‰tûní pouze pro VZP âR
ﬁ. ã. Ukazatel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Celkové v˘nosy z komerãního poji‰tûní
Pﬁedepsané hrubé pojistné celkem
Pﬁedepsané hrubé pojistné postoupené zaji‰ÈovatelÛm
Náklady celkem
Náklady na pojistná plnûní celkem
Náklady na pojistná plnûní postoupená zaji‰ÈovatelÛm
V˘nosy z finanãních umístûní
Zisk celkem
Poãet uzavﬁen˘ch pojistn˘ch smluv
Poãet zru‰en˘ch pojistn˘ch smluv
PrÛbûh ‰kodovosti
Technické rezervy
z toho:
– rezerva na pojistná plnûní
– rezerva na nezaslouÏené pojistné
– vyrovnávací rezerva
– jiné technické rezervy

Rok 2001
skuteãnost
1 056 712 tis. Kã
377 266 tis. Kã
–57 076 tis. Kã
993 751 tis. Kã
146 713 tis. Kã
–34 169 tis. Kã
531 434 tis. Kã
62 961 tis. Kã
583 856
2 021
39,15 %
190 279 tis. Kã
57 526 tis. Kã
90 659 tis. Kã
42 094 tis. Kã

MT10/01–KomPoj.VZP
Poznámka:
ﬁ. 11 tabulky 29: PrÛbûh ‰kodovosti je podíl nákladÛ na pojistná plnûní (ﬁádek 5) na pﬁedepsaném hrubém pojistném
(ﬁádek 2), tzn. ﬁádek 11 = ﬁádek 5/ﬁádek 2.

7. ãást

VZP âR

SOUHRNN¯ P¤EHLED
VYBRAN¯CH UKAZATELÒ
O âINNOSTI POJI·ËOVNY

(tab. MT/1/01-Zuk)
Poãet poji‰tûncÛ na konci roku 2001 ãinil
7 177 318 osob, a byl tak o 77 318 osob vy‰‰í,
neÏ pﬁedpokládal Zdravotnû pojistn˘ plán pro
rok 2001. Poãet poji‰tûncÛ v‰ak byl o cca 183
tisíc osob niÏ‰í neÏ v roce 2000. Podíl poji‰tûncÛ, za které je plátcem pojistného stát, ãinil
58 % (ãást A, I. – ﬁádek 1, 2).
Poji‰Èovna poﬁídila v roce 2001 hmotn˘ a nehmotn˘ investiãní majetek za 367 mil. Kã (ãást
A, II. – ﬁádek 4). Její finanãní investice, pocházející z umístûní technick˘ch rezerv smluvního
zdravotního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní, vzrostly
celkem o 49 mil. Kã (ãást A, II. – ﬁádek 5, 6).
V prÛbûhu roku 2001 Poji‰Èovna ﬁádnû splácela úvûry pﬁijaté pro fond reprodukce investiãního majetku (roãní splátky ãinily 23,6 mil.
Kã). ZÛstatek pﬁijat˘ch úvûrÛ koncem roku ãinil
174,5 mil. Kã (ãást A, II. – ﬁádek 9).
Pﬁepoãten˘ poãet pracovníkÛ Poji‰Èovny
k 31. prosinci 2001 ãinil 4 927 osob (ãást A, II.
– ﬁádek 20).
Maximální moÏn˘ limit nákladÛ na ãinnost
Poji‰Èovny v roce 2001, kter˘ pﬁedstavoval podle vyhlá‰ky Ministerstva financí âR25 celkem
3 402 mil. Kã, Poji‰Èovna dodrÏela s velkou rezervou. Skuteãn˘ pﬁídûl do provozního fondu
Poji‰Èovny v roce 2001 ãinil 3 106 mil. Kã (ãást
A, II. – ﬁádek 23, 24).
Celkové závazky Poji‰Èovny vÛãi zdravotnick˘m zaﬁízením poklesly, v prÛbûhu roku 2001
se také podaﬁilo odstranit závazky po lhÛtû
splatnosti vÛãi zdravotnick˘m zaﬁízením – viz
téÏ komentáﬁ k ZFZP (ãást A, III. – ﬁádek 25 a, b).
V ãástce „ostatních závazkÛ ve lhÛtû splatnosti” (ãást A, III. – ﬁádek 25 c) – jsou zahrnuty koneãné zÛstatky závazkÛ z provozního fondu (446 mil. Kã, z toho 227 mil. Kã ãiní závazky,
vypl˘vající ze sankcí pﬁedepsan˘ch smluvními
partnery), fondu reprodukce investiãního majetku (64 mil. Kã, nejsou zde zahrnuty pﬁijaté
úvûry), zvlá‰tního úãtu pro pﬁerozdûlování pojistného mezi zdravotními poji‰Èovnami, jehoÏ
správcem je Poji‰Èovna (387 mil. Kã), fondu
prevence, sociálního fondu a smluvního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní (44 mil. Kã).
Pohledávky Poji‰Èovny zobrazené v ﬁádku 26
ãásti A, III. se oproti roku 2000 zv˘‰ily v roce
2001 pouze o 3,6 %. V dÛsledku postoupení
pohledávek ve v˘‰i 3,7 mld. Kã Konsolidaãní
bance s. p. ú. se pohledávky za plátci pojistného udrÏely témûﬁ na úrovni roku 2000 (rÛst
25

7.2
DoplÀující údaje

VZP âR

SOUHRNN¯ P¤EHLED VYBRAN¯CH
UKAZATELÒ O âINNOSTI POJI·ËOVNY

7.1
Pﬁehled vybran˘ch
ukazatelÛ

o 0,9 %), pohledávky za plátci pojistného po
lhÛtû splatnosti dokonce v roce 2001 velmi
mírnû poklesly. Pohledávky vÛãi poskytovatelÛm zdravotní péãe (ãást A, III, ﬁádek 26 c)
vzrostly o 490 mil. Kã, a to zejména pro vznik
pomûrnû vysok˘ch pohledávek Poji‰Èovny z vyúãtování zdravotní péãe (poskytnuté poji‰tûncÛm lÛÏkov˘mi zdravotnick˘mi zaﬁízeními) za
1. pololetí 2001, jejichÏ vymáhání je u ﬁady poskytovatelÛ moÏné pouze pomocí dlouhodobûj‰ího splátkového kalendáﬁe.
V ostatních pohledávkách (ãást III, ﬁádek
26 e, f) jsou zahrnuty pohledávky Poji‰Èovny
vÛãi zvlá‰tnímu úãtu pro pﬁerozdûlování pojistného mezi zdravotními poji‰Èovnami ve v˘‰i
284 mil. Kã a pohledávky tohoto úãtu vÛãi
ostatním zdravotním poji‰Èovnám ve v˘‰i
259 mil. Kã, dále pohledávky za náhradami
‰kod ve v˘‰i 184 mil. Kã, pohledávky smluvního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní ve v˘‰i 70 mil. Kã
a dal‰ích fondÛ Poji‰Èovny ve v˘‰i 142 mil. Kã.

Také v roce 2001 Poji‰Èovna zaji‰Èovala agendu âesko-nûmeckého fondu budoucnosti, pro
kter˘ provádûla – v úzké spolupráci s Ministerstvem zahraniãních vûcí âR a Koordinaãní komisí – v˘platu dávek sociální pomoci. Celkem
byly v roce 2001 vyplaceny dávky ve v˘‰i cca
187 milionÛ Kã.
Dal‰í agendou svûﬁenou Poji‰Èovnû bylo pﬁerozdûlování pojistného a správa bankovního
úãtu pro pﬁerozdûlování pojistného mezi zdravotními poji‰Èovnami podle platného znûní zákona ã. 592/1992 Sb., o pojistném na v‰eobecné zdravotní poji‰tûní. Pohledávky
a závazky tohoto úãtu jsou zahrnuty v tabulce
„Pﬁehled základních ukazatelÛ o ãinnosti zdravotní poji‰Èovny” (ãást A, III. – ﬁádek 25 c, d).

7.3
Odkup pohledávek
Poji‰Èovny za
plátci pojistného
KoB (âKA)
Podrobn˘ pﬁehled o odkupu pohledávek Poji‰Èovny za plátci pojistného Konsolidaãní bankou s. p. ú. (nyní âeská konsolidaãní agentura)
a o prÛbûhu tohoto odkupu umoÏÀuje následující systematická rekapitulace.

Do rozvrhové základny pro v˘poãet maximálního limitu byly zahrnuty i pﬁíjmy z postoupen˘ch pohledávek Konsolidaãní bance s. p. ú., neboÈ byly pﬁíjmem základního fondu zdravotního poji‰tûní.
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V¯ROâNÍ ZPRÁVA VZP âR ZA ROK 2001
VZP âR

Rekapitulace
1

Maximální hodnota odkupu stanovená usnesením
vlády âR ã. 117/2001

4 507 190 752,00

2

Prostﬁedky získané za odkup pojistného
– z toho: zahrnuto do pﬁerozdûlení

1 941 344 211,12
1 941 344 211,12

3

Prostﬁedky získané za odkup pﬁíslu‰enství

1 820 940 940,08

4

Celkové prostﬁedky získané od KoB (resp. âKA)
– z toho: celkové prostﬁedky pﬁijaté k 30. 11. 2001
vratka prostﬁedkÛ 5. 2. 2002

3 762 285 151,20
3 762 415 151,20
– 130 000,00

5

Rozdíl oproti maximálnímu limitu odkupu podle usnesení
vlády âR ã. 117/2001

V souladu s projektem odkupu pohledávek
za plátci pojistného po lhÛtû splatnosti Poji‰Èovna pﬁihlásila k postoupení KoB s. p. ú. 1 373
konkrétních pohledávek v celkové schválené limitní hodnotû 4 507 190 752 Kã, z nichÏ kaÏdá musela souãasnû splÀovat následující podmínky:
 na úpadce byl prohlá‰en konkurz, kter˘
nebyl v dobû odkupu ukonãen
 pohledávka vÛãi úpadci byla vy‰‰í neÏ
500 000 Kã
 pohledávka byla zji‰tûna pﬁi pﬁezkumném
jednání nebo ve vyrovnávacím ﬁízení.
Vzhledem k tomu, Ïe faktické postupování
pohledávek na základû individuálních smluv
mûlo probíhat od 12. 2. 2001 (tj. od uzavﬁení
rámcové smlouvy) do 31. 10. 2001, bylo zﬁejmé, Ïe ﬁada pﬁihlá‰en˘ch pohledávek pozbude
v prÛbûhu tohoto období nûkterou z vlastnos-

100
100

Kã

744 905 600,08

tí podmiÀující její postoupení. Z tohoto dÛvodu bylo pﬁi pﬁípravû projektu jednáno o moÏnosti nahradit takové pohledávky jin˘mi, splÀujícími podmínky pro postoupení, a to v rámci
celkové schválené limitní hodnoty. Zmínûn˘
pﬁedpoklad se v‰ak nerealizoval, neboÈ pÛvodnû pﬁihlá‰ené pohledávky vláda âR schválila jako závazn˘ seznam, v nûmÏ nebylo moÏno provádût ani dílãí zámûny pohledávek, a kter˘ se
v této podobû stal souãástí rámcové smlouvy.
Pro nemoÏnost nahrazovat vyﬁazené pohledávky jin˘mi tak Konsolidaãní bance (âKA)
nebylo moÏno postoupit 330 pﬁihlá‰en˘ch pohledávek, neboÈ ve 212 pﬁípadech do‰lo ke zru‰ení konkurzu pro nedostatek majetku úpadce
nebo k jeho ukonãení rozvrhov˘m usnesením,
v 67 pﬁípadech se neuskuteãnilo pﬁezkumné
jednání a v 51 pﬁípadech se jednalo o jiné pﬁíãiny (napﬁ. neukonãen˘ incidenãní spor, nebo
pohledávka poklesla pod 500 000 Kã apod.).

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

5
6
7

II.
3
4

2

I.
1

Ostatní ukazatele
Investiãní majetek vãetnû poskyt. záloh poﬁízen˘ k posl. dni sledov. období
Investiãní majetek vãetnû poskyt. záloh poﬁízen˘ za sled. období
v tom: a) investice na vlastní ãinnost
b) ostatní investice
Finanãní investice k posl. dni sled. období
Finanãní investice za sledované období
Pﬁijaté bankovní úvûry celkem (strana Dal pﬁísl. úãtÛ, bez ﬁádkÛ 10, 13 a 16)
v tom: a) dlouhodobé
b) krátkodobé
Splátky bankov. úvûrÛ krátkod. i dlouhod. celkem (strana MD pﬁísl. úãtÛ)
Nesplacen˘ zÛstatek bankovních úvûrÛ k posled. dni sled. období
Pﬁijaté bezúroãné pÛjãky od KoB ve sled. období
Splácení bezúroã. pÛjãky od KoB ve sled. období
Nesplacen˘ zÛstatek bezúroãné pÛjãky od KoB k posl. dni sled. období
Pﬁijat˘ zv˘hodnûn˘ bank. úvûr na základû usnesení vlády ã. 352/1997 (od KoB)
Splácení zv˘hodnûného bank. úvûru pﬁijatého na základû usnesení vlády ã. 352/1997 (od KoB)
Nesplacen˘ zÛstatek zv˘h. bank. úvûru pﬁijatého na základû usn. vlády ã. 352/1997 (od KoB)
Pﬁijaté návratné finanãní v˘pomoci ze stát. rozpoãtu ve sled. období
Splácení návratné finanãní v˘pomoci ze stát. rozpoãtu ve sled. období
Nesplacen˘ zÛstatek návratné finanãní v˘pomoci ze st. rozpoãtu k posl. dni sled. období
Pﬁijaté finanãní dary a nenávratné dotace

ODDÍL A
Poji‰tûnci
Poãet poji‰tûncÛ celkem k poslednímu dni sledovaného období
z toho: státem hrazeni
PrÛmûrn˘ poãet poji‰tûncÛ za sledované období
z toho: státem hrazeni
v tom: do 60 let
nad 60 let

ﬁ. ã. Název ukazatele

tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã

osob
osob
osob
osob
osob
osob

Mûr.
jedn.

23 646
174 501

240 000
10 000

3 907 475
543 905
543 905

7 100 000
4 236 900
7 172 000
4 265 750
2 719 250
1 546 500

Rok 2001
ZPP

23 646
174 501

180 155
48 972

3 502 387
367 542
367 542

7 177 318
4 148 287
7 249 981
4 207 866
2 665 836
1 542 030

Rok 2001
skuteãnost

Pokraãování tab. ã. 30 na str. 102

200 000

16 065
198 147

131 184
–89 417
68 102
68 102

3 451 217
534 646
534 646

7 360 606
4 262 556
7 449 569
4 338 478
2 782 358
1 556 120

Rok 2000
skuteãnost

SOUHRNN¯ P¤EHLED VYBRAN¯CH
UKAZATELÒ O âINNOSTI POJI·ËOVNY

Tabulka ã. 30 – Pﬁehled základních ukazatelÛ o ãinnosti zdravotní poji‰Èovny v roce 2001

VZP âR

101

102
102

Závazky a pohledávky
Závazky celkem k posl. dni sledovaného období
v tom: a) závazky vÛãi zdrav. zaﬁízením ve lhÛtû splatnosti
b) závazky vÛãi zdrav. zaﬁízením po lhÛtû splatnosti
c) ostatní závazky ve lhÛtû splatnosti
d) ostatní závazky po lhÛtû splatnosti
Pohledávky celkem k posl. dni sledovaného období
v tom: a) pohledávky za plátci pojistného ve lhÛtû splatnosti
b) pohledávky za plátci pojistného po lhÛtû splatnosti
c) pohledávky vÛãi zdravotnick˘m zaﬁízením ve lhÛtû splatnosti
d) pohledávky vÛãi zdravotnick˘m zaﬁízením po lhÛtû splatnosti
e) ostatní pohledávky ve lhÛtû splatnosti
f) ostatní pohledávky po lhÛtû splatnosti

III.
25

Objem finanãních investic ve FIM

tis. Kã

tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã

Mûr.
jedn.
osob
osob
%
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã

0

300 000
102 731

860 324
102 732

0

22 383 731
5 881 000
15 941 000
159 000

12 949 000
7 680 000
4 569 000
700 000

Rok 2001
ZPP
4 990
4 990
3,55
87 513 000
3 106 712
3 106 000

20 613 387
5 763 151
13 246 655
640 525

12 778 911
7 720 617
4 039 594
1 018 700

Rok 2000
skuteãnost
5 181
4 765
3,54
86 652 849
3 067 511
2 866 800

0

MT/1/01–Zuk

909 228
102 732

21 339 821
6 051 223
13 145 700
1 130 938

10 020 268
9 077 548
0
942 720

Rok 2001
skuteãnost
4 927
4 896
3,55
95 825 220
3 401 795
3 106 000

V¯ROâNÍ ZPRÁVA VZP âR ZA ROK 2001

Poznámka:
1 Na ﬁ. 13, 14, 15 vazba pouze na usnesení vlády ã. 352/1997 (jiÏ pouze VZP âR).
2 Na ﬁ. 5 bude uveden celkov˘ objem finanãních investic dané ZP – tj. souãet ﬁ. 2 z doplÀujících tabulek jednotliv˘ch fondÛ, ostat. zdaÀ. ãinnosti, smluvního poji‰tûní pﬁípadnû doplnûn˘ o hodnotu
finanãních investic veden˘ch ve fondu investiãního majetku.
3 Na ﬁ. 6 bude uveden celkov˘ souãet rozdílÛ z ﬁ. 2–1 doplÀujících tabulek o stavu CP u v‰ech fondÛ, zdaÀ. ãinnosti a smluv. poj., pﬁíp. pﬁírÛstek nebo úbytek ve fondu IM.
4 Do závazkÛ na ﬁ. 25 se nezahrnují závazky na ﬁ. 9, 12, 15 a 18.
5 Na ﬁ. 1 - stavy poji‰tûncÛ k 31. 12. ZP uvedou údaje z 12. pﬁerozdûlování, resp. opravného hlá‰ení za 12. mûsíc.
6 Na ﬁ. 2 pro v˘poãet prÛmûrného poãtu poji‰tûncÛ ZP pouÏijí údaje o stavu poji‰tûncÛ z pﬁerozdûlování, resp. z opravn˘ch hlá‰ení za jednotlivé mûsíce/dûleno 12.

27

*) ZP uvedou na celá ãísla bez desetin. míst
**) ﬁ. 22 limit zaokrouhlit na 2 desetinná místa

26

Pﬁepoãten˘ poãet pracovníkÛ k poslednímu dni sledovaného období *)
PrÛmûrn˘ pﬁepoãten˘ poãet zamûstnancÛ *)
V˘poãet limitu nákladÛ na ãinnost dle platné vyhlá‰ky MF **)
Rozvrhová základna pro propoãet pﬁídûlu do provozního fondu
Maximální limit nákladÛ na ãinnost z dosaÏené rozvrhové základny
Skuteãn˘ pﬁídûl ze ZFZP do provozního fondu

20
21
22
22a
23
24

ﬁ. ã. Název ukazatele

Pokraãování tab. ã. 30

VZP âR

8. ãást

VZP âR

ZÁVùRY

3.

4.

5.

6.

zdravotní péãe. Tyto závazky, které je‰tû
k 1. 1. 2001 ãinily 4 039 mil. Kã, poklesly,
a to zásluhou kombinace tﬁí jiÏ zmínûn˘ch
faktorÛ, tj. postoupením pohledávek za plátci pojistného (vznikl˘ch neplacením pojistného na veﬁejné zdravotní poji‰tûní a jeho
pﬁíslu‰enství) KoB s. p. ú., prodlouÏením
smluvních lhÛt úhrad za poskytovanou zdravotní péãi a v neposlední ﬁadû také lep‰ím
hospodáﬁsk˘m v˘vojem v âeské republice.
Rezervní fond Poji‰Èovny se v roce 2001
nepodaﬁilo naplnit v pﬁedpokládané v˘‰i.
Minimální v˘‰e rezervního fondu Poji‰Èovny
mûla pro rok 2001 (podle § 7 odst. 1
písmene b) platného znûní zákona ã.
551/1991 Sb., o V‰eobecné zdravotní poji‰Èovnû âR) ãinit 3 % prÛmûrn˘ch roãních
v˘dajÛ základního fondu zdravotního poji‰tûní za bezprostﬁednû pﬁedcházející 3 roky
(1998, 1999, 2000), tj. cca 2,5 miliardy Kã.
Finanãní naplnûní rezervního fondu do této v˘‰e (staÏením penûz z obûhu a jejich
depozicí) by v‰ak mûlo za následek nejenom finanãní nerovnováhu základního fondu zdravotního poji‰tûní Poji‰Èovny, ale také vznik finanãních potíÏí ãi druhotné
platební neschopnosti celé soustavy jejích
smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízení.
Fondy, které Poji‰Èovna podle platného znûní zákona ã. 551/1991 Sb., o V‰eobecné
zdravotní poji‰Èovnû âR, vede a spravuje,
byly v prÛbûhu roku 2001 prÛbûÏnû naplÀovány podle plánu pﬁíjmÛ a v˘dajÛ, ne
v‰ak pravideln˘mi kalendáﬁními pﬁídûly, ale
v dobû vzniku finanãní potﬁeby fondu. V nûkter˘ch fondech (viz PF, FRIM a dal‰í) nedo‰lo k vyãerpání celého pÛvodnû pﬁedpokládaného objemu finanãních prostﬁedkÛ.
Pﬁídûly do fondÛ byly tvoﬁeny pﬁedpisem
vzájemn˘ch pohledávek jednotliv˘ch fondÛ
v souladu s platn˘m znûním citovaného zákona a vyhlá‰ky Ministerstva financí âR
ã. 227/1991 Sb.
Na bûÏn˘ch úãtech základního fondu zdravotního poji‰tûní byl na konci roku 2001 zÛstatek ve v˘‰i 688 725 tis. Kã. Oproti zÛstatku na zaãátku roku (431 410 tis. Kã) tak
do‰lo k jeho zv˘‰ení o 257 315 tis. Kã.
Pohledávky Poji‰Èovny ve lhÛtû splatnosti
vztaÏené k základnímu fondu zdravotního
poji‰tûní se v roce 2001 zv˘‰ily vÛãi plátcÛm
pojistného o 288 mil. Kã, vÛãi zdravotnick˘m zaﬁízením o 490 mil. Kã, takÏe spolu
dosáhly ãástky 7 182 mil. Kã. Ostatní pohledávky ve lhÛtû splatnosti se zv˘‰ily o 49 mil.
Kã. Pohledávky vÛãi poskytovatelÛm zdravotní péãe se zv˘‰ily zejména z vyúãtování
poskytnuté zdravotní péãe lÛÏkov˘mi zdravotnick˘mi zaﬁízeními za 1. pololetí 2001, ze
kterého Poji‰Èovnû vznikly pomûrnû vysoké
pohledávky a závazky. PﬁestoÏe závazky Po-

VZP âR

ZÁVùRY

Mezi základní cíle Poji‰Èovny pro rok 2001
patﬁilo dosaÏení vyrovnané bilance základního
fondu zdravotního poji‰tûní, a tím i zlep‰ení finanãní bilance smluvních zdravotnick˘ch zaﬁízení, dále zpomalení úbytku poãtu poji‰tûncÛ
Poji‰Èovny a zlep‰ení jejich struktury a v neposlední ﬁadû zmûna zdravotní politiky, jíÏ mûlo
b˘t dosaÏeno diferencovan˘m pﬁístupem
k alokaci zdrojÛ základního fondu zdravotního
poji‰tûní mezi segmenty poskytovatelÛ zdravotní péãe.
Lze konstatovat, Ïe prvního zámûru, tj. dospût
k vyrovnané finanãní pozici Poji‰Èovny, bylo dosaÏeno. V˘znamnû k tomu napomohlo zejména usnesení vlády âeské republiky ve vûci postoupení pohledávek zdravotních poji‰Èoven
Konsolidaãní bance s. p. ú. (dne‰ní âeská konsolidaãní agentura), prodlouÏení smluvních lhÛt
úhrady vÛãi poskytovatelÛm zdravotní péãe z 10
pracovních dnÛ na 20 kalendáﬁních dnÛ a oproti oãekávání relativnû pﬁízniv˘ v˘voj prÛmûrné
nominální mzdy a nezamûstnanosti v âeské republice. Vyrovnání finanãní bilance bylo a je dÛleÏit˘m faktorem pro dal‰í v˘voj konkurenãního
postavení Poji‰Èovny vÛãi ostatním zdravotním
poji‰Èovnám, jeÏ se proti Poji‰Èovnû vymezují
právû svou lep‰í finanãní pozicí.
Druh˘m cílem, jehoÏ se podaﬁilo v roce
2001 Poji‰Èovnû dosáhnout, bylo zpomalení
úbytku poji‰tûncÛ a zlep‰ení jejich struktury
(z hlediska kategorií poji‰tûncÛ podle platby
pojistného). Pﬁesto, Ïe se podaﬁilo dokonce
docílit lep‰ího neÏ plánovaného v˘sledku, nelze nevidût, Ïe bude nutno znovu analyzovat
tuto stránku ãinnosti Poji‰Èovny, protoÏe úbytek poji‰tûncÛ o cca 183 tisíc osob naznaãuje,
Ïe vztahy ke klientÛm nejsou stále na Ïádoucí
ãi oãekávané úrovni.
Zmûny v alokaci zdrojÛ vÛãi jednotliv˘m segmentÛm poskytovatelÛ zdravotní péãe dosaÏeno nebylo. To proto, Ïe v cenovém v˘voji i v úhradách za poskytnutou zdravotní péãi v roce 2001
nadále pﬁetrvávalo finanãní upﬁednostÀování
lÛÏkové péãe. Nikoliv v‰ak z rozhodnutí zdravotních poji‰Èoven, ale z rozhodnutí státní správy,
která i nadále spí‰e respektovala silové poÏadavky zamûstnancÛ zaﬁízení ústavní péãe.
Metodika zpracování a pﬁedkládání v˘roãních zpráv ãinn˘ch zdravotních poji‰Èoven za
rok 2001, vydaná Ministerstvem zdravotnictví
âR ve spolupráci s Ministerstvem financí âR,
stanoví kritéria, která má kaÏdá zdravotní poji‰Èovna zhodnotit v závûrech své v˘roãní zprávy
za rok 2001.
1. Vzhledem k tomu, Ïe Poji‰Èovna nepﬁijala
pro potﬁeby základního fondu zdravotního
poji‰tûní Ïádn˘ úvûr, zÛstatek bûÏn˘ch úãtÛ
byl koncem roku 2001 vy‰‰í neÏ zÛstatek
pﬁijat˘ch úvûrÛ.
2. K 31. 12. 2001 Poji‰Èovna nemûla závazky
po lhÛtû splatnosti vÛãi poskytovatelÛm
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ji‰Èovna splatila jednorázovû, vymáhání pohledávek vyÏadovalo u ﬁady poskytovatelÛ
uzavírání splátkov˘ch kalendáﬁÛ. Závazky
Poji‰Èovny ve lhÛtû splatnosti vztaÏené k základnímu fondu zdravotního poji‰tûní se
oproti roku 2000 zv˘‰ily o 1 282 mil. Kã, a to
pro nav˘‰ení cen zdravotní péãe a prodlouÏení smluvních lhÛt úhrad.
7. Celkové pohledávky Poji‰Èovny po lhÛtû
splatnosti, vztahující se k základnímu fondu
zdravotního poji‰tûní, se oproti roku 2000
zv˘‰ily pouze minimálnû (rÛst o 0,9 %). Pohledávky po lhÛtû splatnosti vÛãi plátcÛm
pojistného se meziroãnû dokonce sníÏily
o cca 100 milionÛ Kã a dosáhly v˘‰e cca
13 145 mil. Kã. SníÏení je dÛsledkem postoupení pohledávek po lhÛtû splatnosti ve
v˘‰i 3,7 mld. Kã Konsolidaãní bance s. p. ú.
8. V roce 2001 Poji‰Èovna neevidovala Ïádné
úvûry nebo finanãní v˘pomoci pﬁijaté pro
základní fond zdravotního poji‰tûní. Úvûr
pﬁijat˘ od Konsolidaãní banky s. p. ú. v roce
1997 byl plnû splacen jiÏ v roce 2000.

9. Specifickou událostí v roce 2001 byla transakce postoupení pohledávek Poji‰Èovny
Konsolidaãní bance s. p. ú. ve v˘‰i 3,7 miliardy Kã, která vedla ke konsolidaci finanãní
pozice Poji‰Èovny. Dal‰ím konsolidaãním
opatﬁením, které je spojeno s rokem 2001,
je prodlouÏení smluvních lhÛt úhrad za poskytnutou zdravotní péãi a v neposlední ﬁadû také zavedení nov˘ch zpÛsobÛ úhrady
zdravotní péãe praktick˘m lékaﬁÛm, které by
ve sv˘ch dÛsledcích mûly vést k efektivnûj‰ímu chování celého systému poskytování
zdravotní péãe.
Rok 2001 byl pro Poji‰Èovnu rokem úspû‰n˘m. Nadále zÛstává v˘znamnou institucí ve
veﬁejném zdravotním poji‰tûní, finanãnû konsolidovanou a pﬁipravenou poskytovat kvalitní
sluÏby klientÛm, rozvíjet korektní vztahy s obchodními partnery a dal‰ími institucemi ãinn˘mi ve zdravotnictví.
2. dubna 2002

9. ãást

VZP âR

P¤ÍLOHY

V souladu s ustanovením § 19 platného znûní zákona ã. 551/1991 Sb., o V‰eobecné zdravotní
poji‰Èovnû âeské republiky, Sbor zástupcÛ, jako nejvy‰‰í orgán Poji‰Èovny, na svém zasedání
konaném dne 25. dubna 2002

VZP âR

P¤ÍLOHY

Usnesení Sboru zástupcÛ
V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny âeské republiky

1. projednal V˘roãní zprávu V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny za rok 2001, jejíÏ souãástí je
• zpráva o ãinnosti Poji‰Èovny v roce 2001
• zpráva o stavu a pohybu poji‰tûncÛ Poji‰Èovny v roce 2001
• analyticky ãlenûné zúãtování pﬁíjmÛ a v˘dajÛ v jednotliv˘ch fondech
Poji‰Èovny dosaÏen˘ch v roce 2001
• v˘kazy ziskÛ a ztrát, pﬁehled o aktivech, pasivech a o dosaÏené bilanci
Poji‰Èovny v roce 2001
2. vyslechl stanovisko Dozorãí rady Ústﬁední poji‰Èovny k pﬁedloÏené v˘roãní zprávû a seznámil
se s v˘rokem auditora
3. schválil V˘roãní zprávu V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny za rok 2001 v pﬁedloÏeném znûní
4. doporuãil ﬁeditelství Ústﬁední poji‰Èovny, aby schválenou V˘roãní zprávu V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny âeské republiky pﬁedloÏilo obvykl˘m postupem a prostﬁednictvím vlády âeské republiky
Parlamentu âeské republiky.

V Praze dne 25. dubna 2002

JUDr. Richard SCHWARZ
pﬁedsedající Sboru zástupcÛ
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S TA N O V I S K O
Dozorãí rady VZP âR
k V˘roãní zprávû V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny
âeské republiky za rok 2001
Stanovisko vychází z vlastní V˘roãní zprávy VZP âR za rok 2001 a jejích pﬁíloh, ze zpráv z vnitﬁních kontrol i vlastních zji‰tûní, z pravidelného sledování jednání Správní rady Ústﬁední poji‰Èovny VZP âR.
Na svém jednání dne 15. dubna 2002 dospûla Dozorãí rada k tûmto závûrÛm:
Dozorãí rada konstatuje, Ïe V˘roãní zpráva VZP âR za rok 2001 objektivnû charakterizuje ãinnost VZP âR ve sledovaném roce a splÀuje poÏadavky na v˘roãní zprávu. O v‰ech zásadních
otázkách rozhodovala i v tomto roce Správní rada Ústﬁední poji‰Èovny VZP âR na sv˘ch pravideln˘ch jednáních ãasto na podkladû závûrÛ a doporuãení sv˘ch odborn˘ch komisí.
Dozorãí rada konstatuje, Ïe VZP âR zajistila v roce 2001 sv˘m poji‰tûncÛm dostupnou zdravotní
péãi a podaﬁilo se jí odstranit závazky vÛãi poskytovatelÛm zdravotní péãe po lhÛtû splatnosti.
Hospodaﬁení VZP âR bylo v roce 2001 sledováno prostﬁednictvím úãetnû oddûlen˘ch fondÛ
VZP âR v souladu s platn˘m znûním zákona ã. 551/1991 Sb., o V‰eobecné zdravotní poji‰Èovnû
âR.

Poji‰tûnci Poji‰Èovny
V roce 2001 se podaﬁilo zmírnit pokles poãtu poji‰tûncÛ VZP âR oproti pﬁedchozím létÛm, sníÏení o 2,5 % je niÏ‰í, neÏ pﬁedpokládal Zdravotnû pojistn˘ plán VZP âR na rok 2001. Dále se v‰ak
mûní struktura poji‰tûncÛ VZP âR smûrem k nákladnûj‰ím. Vedení VZP âR i Správní rada Ústﬁední poji‰Èovny VZP âR pravidelnû analyzují pﬁíãiny tohoto stavu a hledají cesty k jejich ﬁe‰ení.

Zdravotní politika a její profinancování
Vy‰‰í neÏ pﬁedpokládané pﬁíjmy umoÏnily zv˘‰it ãerpání fondu na vûcné dávky zdravotní péãe. Oproti zámûru v˘znamnûji podpoﬁit segmenty poskytující primární zdravotní péãi byla vládním usnesením více podpoﬁena lÛÏková zdravotnická zaﬁízení. V˘znamnû se také odch˘lila od
plánu spotﬁeba lékÛ pﬁedepsan˘ch na recepty.
K vãasnému profinancování zdravotní péãe pﬁispûl vládní projekt postoupení pohledávek
VZP âR za plátci pojistného po lhÛtû splatnosti Konsolidaãní bance, s. p. ú. (pozdûji âeské konsolidaãní agentuﬁe). Z moÏn˘ch 4 507 mil. Kã VZP âR pouÏila 3 762 mil. Kã. Úplnému vyuÏití
celé ãástky bránily objektivní dÛvody.
Díky pﬁijat˘m opatﬁením, vãetnû nového systému ﬁízení finanãních tokÛ prostﬁednictvím
„cash-pooling“, kter˘ umoÏÀuje provádût denní redistribuce finanãních prostﬁedkÛ mezi jednotliv˘mi okresními poji‰Èovnami, se podaﬁilo posunout finanãní situaci VZP âR na hranici vyrovnanosti.

Pﬁíjmy
Skuteãné pﬁíjmy z pojistného na veﬁejné zdravotní poji‰tûní po pﬁerozdûlení byly v roce 2001
o 6,3 % vy‰‰í (bez zapoãtení pﬁíjmÛ z postoupen˘ch pohledávek VZP âR Konsolidaãní bance)
neÏ v roce 2000.

Kontrolní systém
Také v roce 2001 probíhaly ve VZP âR vnûj‰í kontrolní akce (NKÚ a státní správy), pﬁedev‰ím
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zamûﬁené na investiãní akce, v˘bûr pojistného a pouÏití prostﬁedkÛ získan˘ch postoupením
ãásti pohledávek VZP âR za plátci pojistného Konsolidaãní bance. Potû‰ující je skuteãnost, Ïe
z kontrol nevypl˘vají závaÏnûj‰í poru‰ení právních pﬁedpisÛ. Funkãní je vnitﬁní kontrolní systém,
jeho ãinnost a v˘stupy Dozorãí rada trvale sleduje. Personálnû posílené útvary kontroly v˘bûru
pojistného provedly ve srovnání s rokem 2000 o 42 % kontrol více.

Základní fond
âerpání celkového objemu finanãních prostﬁedkÛ základního fondu zdravotního poji‰tûní na
vûcné dávky zdravotní péãe bylo oproti Zdravotnû pojistnému plánu VZP âR na rok 2001 vy‰‰í
o 7 %. V pﬁepoãtu na jednoho poji‰tûnce ãinily náklady na jednoho poji‰tûnce o 668 Kã více
oproti pﬁedpokladÛm a oproti skuteãnosti roku 2000 o 10 % více. Dozorãí rada povaÏuje za v˘znamné, Ïe VZP âR v listopadu 2001 dodateãnû a zpûtnû na základû Naﬁízení vlády âR ã.
487/2000 Sb. zv˘‰ila v˘konovou cenu bodu pro lÛÏková zaﬁízení pro 1. pololetí 2001 o 4,369 %.

Provozní fond
VZP âR ãerpala v roce 2001 ke krytí sv˘ch nákladÛ na ãinnost 2 703,8 mil. Kã, tj. 2,82 %
z celkov˘ch pﬁíjmÛ. Oproti plánu do‰lo k úspoﬁe 216,7 mil. Kã, oproti limitu stanovenému vyhlá‰kou MF nebylo vyãerpáno 512 mil. Kã.

Rezervní fond
Pﬁesto, Ïe se v prÛbûhu roku 2001 podaﬁilo vyrovnat finanãní bilanci základního fondu zdravotního poji‰tûní, v ãasové ﬁadû 12 mûsícÛ nevznikl nikdy takov˘ pﬁebytek, kter˘ by mohl b˘t
odãerpán k tvorbû rezervního fondu, aniÏ by byla ohroÏena finanãní stabilita základního fondu.
Po pﬁevedení poãáteãního zÛstatku z rezervního fondu v prÛbûhu roku 2001 do základního fondu zdravotního poji‰tûní byla opût dosaÏená úspora ve v˘‰i 216,689 mil. Kã za rok 2001 pﬁevedena do rezervního fondu.

Závûr
Dozorãí rada na základû celkového posouzení ãinnosti VZP âR vyslovuje souhlas s V˘roãní zprávou VZP âR za rok 2001. Doporuãuje schválení V˘roãní zprávy VZP âR Sborem
zástupcÛ VZP âR a Poslaneckou snûmovnou Parlamentu âR.

V Praze dne 15. dubna 2002

Jana DVO¤ÁKOVÁ
pﬁedsedkynû Dozorãí rady VZP âR
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V˘kaz Úã ZP 1 - 01
Název a sídlo úãetní jednotky

R O Z VA H A

VZP âR
Orlická 4/2020
Praha 3

k 31. 12. 2001

P¤ÍLOHY

Ministerstvo financí âR
schváleno ã.j. 283/71 862/1998
s úãinností pro úãetní jednotky
úãtující podle úãtové osnovy pro
zdravotní poji‰Èovny

(v tis. Kã)

âís.ﬁ.

IKF

Rok

Mûsíc

IâO

01

850098

2001

12

41197518

Úãetní jednotka doruãí:
1x pﬁíslu‰nému finanãnímu
orgánu
a

I . A K T I VA
Nehmotn˘ majetek
(20)
Zﬁizovací v˘daje
(201)
Goodwill
(202)
Finanãní umístûní (investice)
(10 aÏ 14)
Pozemky a stavby (nemovitosti)
(10)
Pozemky a stavby provozní
(101AE, 102AE)
Fin. umístûní v podnicích tﬁetích osob a ostat. dlouhodob. pohl.
(11)
Majetkové úãasti v podnicích s rozhodujícím vlivem
(111)
Majetkové úãasti v podnicích s podstatn˘m vlivem
(112)
Obligace a ostat. dluhopisy, pÛjãky – pod. s rozhod. vlivem
(113, 114)
Obligace a ostat. dluhopisy, pÛjãky – pod. s podst. vlivem
(115, 116)
Ostatní majetkové úãasti a ost. dlouhodobé pohled.
(117, 118)
Ostatní finanãní umístûní
(12)
Cenné papíry s promûnliv˘m v˘nosem
(121)
Cenné papíry s pevn˘m v˘nosem
(122)
Finanãní umístûní v inv. spoleãnostech a inv. fondech
(123AE)
Finanãní umístûní ve sdruÏeních s právní subjektivitou
(123AE)
Finanãní umístûní ve sdruÏeních bez právní subjektivity
(123AE)
Hypotekární pÛjãky
(124)
Ostatní pÛjãky
(125)
Depozita u bank
(126)
Ostatní finanãní umístûní
(127)
Pohledávky ze sloÏen˘ch depozit
(131)
Finanãní umístûní jménem pojistníkÛ
(14)
Pohledávky
(30, 31, 32, z 35, z 37)
Pohledávky z pﬁímého poji‰tûní a zaji‰tûní
(30)
Pohledávky za pojistníky
(301, 308AE)
Pohledávky za zprostﬁedkovateli
(302, 308AE)
Pohledávky z operací zaji‰tûní
(303, 308AE)
Pohledávky z veﬁejného zdravotního poji‰tûní
(31)
Pohledávky za upsané základní jmûní
(321)
Ostatní pohledávky
(32, z 35, z 37)
Ostatní aktiva
(21 aÏ 25)
Hmotn˘ movit˘ majetek
(21)
Provozní movit˘ majetek
(211AE)
Hmotn˘ majetek neodpisovan˘
(216)
Poﬁízení majetku
(22)
Poskytnuté zálohy na poﬁízení nehmot. a hmot. majetku
(222)
Ostatní aktiva
(25)
Pokladní hodnoty a ostatní finanãní majetek
(23)
BûÏné úãty
(234, 235)
Pokladna a jiné pokladní hodnoty
(231, 232AE)
·eky
(232AE)
Vlastní akcie
(237)
Zvlá‰tní úãty k fondÛm veﬁejného zdravotního poji‰tûní
(24)
Pﬁechodné úãty aktiv
(z 39)
Úroky a nájemné
(391AE)
Poﬁizovací náklady na pojistné smlouvy
(391AE)
Ostatní pﬁechodné úãty aktiv
(z 39)
Neuhrazená ztráta minul˘ch let
(414)
Ztráta bûÏného úãetního období
AKTIVA CELKEM
Kontrolní ãíslo aktiv

Minulé
ã. ﬁ.
období
b
1
x
11
129 253
12
13
14
2 541 030
15
2 409 846
16
2 409 846
17
18
19
20
21
22
23
131 184
24
59 175
25
72 009
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 20 613 387
36
53 637
37
36 787
38
2 531
39
14 319
40 20 415 688
41
42
144 062
43
2 105 261
44
291 366
45
290 608
46
758
47
620 752
48
333 120
49
33 508
50
1 159 635
51
675 545
52
6 255
53
54
55
477 835
56
14 141
57
2 121
58
59
12 020
60
61
62 25 403 072
999 80 458 751

Hrubá
v˘‰e
2

Úprava

580 486

476 060

104 426

3 400 973
3 220 818
3 220 818

335 093
335 093
335 093

3 065 880
2 885 725
2 885 725

3

âistá
v˘‰e
4

180 155

180 155

180 155

180 155

21 339 821
34 925
22 665
2 510
9 750
21 174 018

21 339 821
34 925
22 665
2 510
9 750
21 174 018

130 878
2 991 776
1 543 444
1 542 686
758
232 957
14 200
48 896
1 166 479
396 338
7 702

1 264 164
1 264 164
1 264 164

130 878
1 727 612
279 280
278 522
758
232 957
14 200
48 896
1 166 479
396 338
7 702

762 439
24 302
5 468

762 439
24 302
5 468

18 834

18 834

28 337 358
90 591 609

2 075 317
7 349 148

26 262 041
83 242 461
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I I . PA S I V A
Základní kapitál a fondy
(40,41)
Základní kapitál
(401)
Emisní áÏio
(402)
Jiné kapitálové úãty
(403, 404)
Rezervní fond z nového ocenûní
(405)
Kapitálové fondy zdravotního poji‰tûní
(406 aÏ 409)
Zákonn˘ rezervní fond
(411)
Ostatní fondy
(412)
Fondy veﬁejného zdravotního poji‰tûní
(43)
Technické rezervy
(44 mimo 446)
Rezerva na nezaslouÏené pojistné
(441)
Rezerva pojistného Ïivotních poji‰tûní
(442)
Rezerva na pojistná plnûní
(443)
Rezerva na prémie a slevy
(444)
Vyrovnávací rezerva a jiné rezervy
(445, 449)
Rezerva Ïivot. poji‰tûní, je-li nositelem inv. rizik
(446)
Rezervy na ostatní rizika a ztráty
(45)
Zákonné rezervy
(451)
Jiné rezervy
(452, 459)
Závazky ze zloÏen˘ch depozit
(461)
Podﬁízená pasiva
(zejména z 36, z 48)
Závazky
(33, 34, z 35, 36, z 37, 47, 48)
Závazky z pﬁímého poji‰tûní a zaji‰tûní
(33)
Závazky vÛãi poji‰tûn˘m
(331, 338AE)
Závazky vÛãi zprostﬁedkovatelÛm
(332, 338AE)
Závazky pﬁi operacích zaji‰tûní
(333, 338AE)
Závazky veﬁejného zdravotního poji‰tûní
(34)
PÛjãky zaruãené dluhopisem
(367, 487)
PÛjãky zaruãené dluhopisem v konvertib. mûnû
(367AE, 487AE)
Bankovní úvûry
(365, 366, 471)
Závazky daÀové
(z 37)
Závazky soc. zabezpeãení a zdrav. poji‰tûní
(z 355)
Závazky k podnikÛm s rozhodujícím vlivem
(481)
Závazky k podnikÛm s podst. vlivem
(482)
Ostatní závazky
(z 35, z 36, z 37, 472, z 48)
Pﬁechodné úãty pasiv
(z 39)
Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let
(413)
Zisk bûÏného úãetního období
PASIVA CELKEM
Kontrolní ãíslo pasiv

Minulé
ã. ﬁ.
období
b
1
x
63
3 543 016
64
65
66
67
68
3 377 731
69
75 244
70
90 041
71
8 486 035
72
212 194
73
128 974
74
75
43 913
76
77
39 307
78
79
80
81
82
83
84 12 977 058
85
12 946
86
12 911
87
35
88
89 12 443 142
90
91
92
198 147
93
55 468
94
45 208
95
96
97
222 147
98
67 446
99
100
117 323
101 25 403 072
999 67 551 358

Hrubá
v˘‰e
2

Úprava
3

âistá
v˘‰e
4
3 856 771

11 827 520
202 258
96 333

11 979
5 674

3 670 308
75 244
111 219
11 827 520
190 279
90 659

63 831

6 305

57 526

42 094

42 094

10 194 770
10 880
10 858
22
9 697 893

174 501
15 618
46 987

12 232 036

23 958

248 891
71 669
54 000
67 032
26 262 041
66 776 782

Nûkteré vysvûtlivky
1. PoloÏky rozvahy se sãítají zdola nahoru (napﬁ. ﬁ. 23 zahrnuje souãet ﬁ. 24 aÏ 32).
2. Postup v˘poãtu nûkter˘ch poloÏek:
a) ﬁ. 14 = ﬁ. 15 + ﬁ. 17 + ﬁ. 23 + ﬁ. 33 + ﬁ. 34
b) ﬁ. 15 zahrnuje ﬁ. 16, kter˘ je údajem „z toho“
c) ﬁ. 35 = ﬁ. 36 + ﬁ. 40 + 41 + 42
d) ﬁ. 36 zahrnuje ﬁ. 37 aÏ ﬁ. 39, které jsou údaji „z toho“
e) ﬁ. 43 = ﬁ. 44 + ﬁ. 47 + ﬁ. 49 + ﬁ. 50
f) ﬁ. 44 zahrnuje ﬁ. 45 a ﬁ. 46, které jsou údaji „z toho“, ﬁ. 47 zahrnuje ﬁ. 48, kter˘ je údajem „z toho“,
ﬁ. 49 Ostatní aktiva: pokud zahrnuje tzv. ‰ekové po‰tovní úãty, informace o nich se uvede v pﬁíloze,
ﬁ. 50 zahrnuje ﬁ. 51 aÏ 55, které jsou údaji „z toho“
g) ﬁ. 56 zahrnuje ﬁ. 57 aÏ ﬁ. 59, které jsou údaji „z toho“
h) ﬁ. 58: jde o údaj ve vztahu k úãtÛm 511 nebo 532
i) ﬁ. 62 zahrnuje souãet ﬁ. 11, 14, 35, 43, 56, 60, 61
j) ﬁ. 999 Kontrolní ãíslo aktiv. Toto ãíslo zahrnuje algebraick˘ souãet hodnotov˘ch údajÛ na stranû aktiv rozvahy.
k) ﬁ. 63 zahrnuje ﬁ. 64 aÏ ﬁ. 70, které jsou údaji „z toho“
l) ﬁ. 72 zahrnuje ﬁ. 73 aÏ ﬁ. 77, které jsou údaji „z toho“
m) ﬁ. 79 zahrnuje ﬁ. 80 a ﬁ. 81, které jsou údaji „z toho“
n) ﬁ. 84 = ﬁ. 85 + ﬁ. 89 + ﬁ. 90 + ﬁ. 92 aÏ ﬁ. 97. Závazky v ãlenûní na závazky vÛãi podnikÛm, v nichÏ má zdravotní poji‰Èovna
rozhodující vliv, a na závazky vÛãi podnikÛm, v nichÏ má zdravotní poji‰Èovna podstatn˘ vliv se uvádûjí v pﬁíloze, nevypl˘vá-li
toto ãlenûní jiÏ z rozvahy (ﬁ. 95 a ﬁ. 96).
PoloÏky závazkÛ, které se uvádûjí na ﬁ. 83 Podﬁízená pasiva, se jiÏ neuvádûjí na ﬁ. 84.
o) ﬁ. 85 zahrnuje ﬁ. 86 aÏ 88, které jsou údaji „z toho“, ﬁ. 90 zahrnuje ﬁ. 91, kter˘ je údajem „z toho“
p) ﬁ. 101 zahrnuje souãet ﬁ. 63, 71, 72, 78, 79, 82, 83, 84, 98, 99, 100
r) ﬁ. 999 Kontrolní ãíslo pasiv. Toto ãíslo zahrnuje algebraick˘ souãet hodnotov˘ch údajÛ na stranû pasiv rozvahy.
3. Na stranû aktiv ve sl. 3 Úprava se uvádí u pﬁíslu‰n˘ch poloÏek údaje o opravn˘ch poloÏkách nebo oprávkách.
4. V pasivech rozvahy u poloÏky „Technické rezervy“ ﬁ. 72 aÏ ﬁ. 77 a ﬁ. 78 se jejich hrubá v˘‰e uvádí ve sl. 2.
Ve sl. 3 Úprava se uvádûjí ãástky rezerv, které pﬁedstavují podíl zaji‰ÈovatelÛ. U ostatních poloÏek pasiv se sl. 2 a 3 nevyplÀuje.
5. V pasivech rozvahy se pﬁíslu‰né údaje s odchylkou podle odstavce 4 uvádûjí za bûÏné úãetní období aÏ ve sl. 4 âistá v˘‰e.
6. V pﬁíloze se uvede z ﬁ. 11 poloÏka Software (úãet 204).
7. V pﬁíloze se uvedou z ﬁ. 77 samostatn˘mi poloÏkami rezerva z úãtu 445 a rezervy z úãtu 449.
8. V pﬁíloze se uvedou z ﬁ. 59 a ﬁ. 98 kursové rozdíly aktivní (úãet 395) a kursové rozdíly pasivní (úãet 396).
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V˘kaz Úã ZP 2 - 01
Název a sídlo úãetní jednotky

V ¯ K A Z Z I S K Ò A Z T R ÁT
k 31. 12. 2001
(v tis. Kã)

âís.ﬁ.

IKF

Rok

Mûsíc

IâO

01

851098

2001

12

41197518

P¤ÍLOHY

Ministerstvo financí âR
schváleno ã.j. 283/71 862/1998
s úãinností pro úãetní jednotky
úãtující podle úãtové osnovy pro
zdravotní poji‰Èovny

VZP âR
Orlická 4/2020
Praha 3

Úãetní jednotka doruãí:
1x pﬁíslu‰nému finanãnímu
orgánu

Legenda
a

I. Technick˘ úãet k neÏivotnímu poji‰tûní
1. ZaslouÏené pojistné, oãi‰tûné
Pﬁedepsané hrubé pojistné
(601)
Pojistné postoupené zaji‰ÈovatelÛm
(602)
Zmûna stavu rezervy na nezaslouÏené pojistné
(505–605)
Zmûna stavu rezervy na nezaslouÏené pojistné – podíl zaji‰Èov.
(506–606)
2. Pﬁevedené v˘nosy z finanãního umístûní z netechnického úãtu
(611)
3. Ostatní technické v˘nosy, oãi‰tûné
(618–619)
4. Náklady na pojistná plnûní, oãi‰tûné
Náklady na pojistná plnûní
(501)
Podíl zaji‰ÈovatelÛ na nákladech na pojistná plnûní
(502)
Zmûna stavu rezervy na pojistná plnûní
(503–603)
Zmûna stavu rezervy na pojistná plnûní – podíl zaji‰ÈovatelÛ
(504–604)
5. Zmûna stavu ostatních technick˘ch rezerv – oãi‰tûná
[(507–607)–(508–608)]
6. Prémie a slevy, oãi‰tûné
(514–515)
7. âistá v˘‰e provozních v˘dajÛ
Poﬁizovací náklady (v˘daje) na pojistné smlouvy
(511)
âasové rozli‰ení poﬁizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy
(511AE)
Správní reÏie
(512)
Provize od zaji‰ÈovatelÛ (613) a podíly na ziscích, oãi‰tûné (616–61)
(–)
8. Ostatní technické náklady, oãi‰tûné
(518–519)
9. Zmûna stavu vyrovnávacích rezerv
(509–609)
10. V˘sledek technického úãtu k neÏivotnímu poji‰tûní
(=712)

II. Technick˘ úãet k Ïivotnímu poji‰tûní
1. ZaslouÏené pojistné, oãi‰tûné
Pﬁedepsané hrubé pojistné
(621)
Pﬁedepsané hrubé pojistné postoupené zaji‰ÈovatelÛm
(622)
Zmûna stavu rezervy na pojistné jin˘ch období – oãi‰tûná
[(523–623)–(524–624)]
2. V˘nosy z finanãního umístûní
V˘nosy z majetkov˘ch úãastí
(634) v tom:
a v tom: rozhodující vliv
(634AE)
V˘nosy z ostatního finanãního umístûní
v tom:
a v tom: rozhodující vliv
V˘nosy z pozemkÛ a staveb
(635)
V˘nosy z ostatních sloÏek finanãního umístûní
(636)
PouÏití opravn˘ch poloÏek k finanãnímu umístûní
(637)
V˘nosy z realizace finanãního umístûní
(638)
3. Nerealizované pﬁírÛstky hodnoty finanãního umístûní
*)
4. Ostatní technické v˘nosy, oãi‰tûné
(647–648)
5. Náklady na pojistná plnûní, oãi‰tûné
Náklady na pojistná plnûní
(521)
Podíl zaji‰ÈovatelÛ na nákladech na pojistná plnûní
(522)
Zmûna stavu rezervy na pojistná plnûní
(525–625)
Zmûna stavu rezervy na pojistná plnûní – podíl zaji‰ÈovatelÛ
(526–626)
6. Zmûna stavu ostatních technick˘ch rezerv
Zmûna stavu rezerv pojistného Ïivotního poji‰tûní
(527–627)
Zmûna stavu rezerv pojist. Ïiv. poji‰tûní – podíl zaji‰ÈovatelÛ
(528–628)
Zmûna stavu ostatních rezerv – oãi‰tûná
[(529–629)–(531–631)]

âíslo
ﬁádku
b

Základna

Mezisouãet

V˘sledek

1

2

3

x

x

x

x

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

x
377 266
45 545
39 197
–882
x
x
x
146 713
20 408
11 015
2 598
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
331 721
x
38 315
x
x
x
x
126 305
x
13 613
x
x
x
15 438

x
x
x
x
370 036

143 515
5 711
x
x
x

157
x
x
x
x
139 918

x
x
x
x
153 242
2 787
74 246

x

x

x

x

33
34
35
36
37
38

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x

39

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
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7. Prémie a slevy, oãi‰tûné
8. âistá v˘‰e provozních v˘dajÛ
Poﬁizovací náklady (v˘daje) na pojistné smlouvy
âasové rozli‰ení poﬁizovacích nákladÛ na pojistné smlouvy
Správní reÏie
Provize od zaji‰ÈovatelÛ (643) a podíly na ziscích – oãi‰tûné (641–6)
9. Náklady na finanãní umístûní
Náklady na finanãní umístûní
Tvorba opravn˘ch poloÏek k finanãnímu umístûní
Náklady na realizaci finanãního umístûní
10. Nerealizované úbytky hodnoty finanãního umístûní
11. Ostatní technické náklady, oãi‰tûné
12. Pﬁevod v˘nosÛ z finanãního umístûní na netechnick˘ úãet (–)
13. V˘sledek technického úãtu k Ïivotnímu poji‰tûní

(536–541)
(532)
(532AE)
(533)
(–)
(535)
(537)
(538)
*)
(547–548)
(649)
(=713)

III. Netechnick˘ úãet
1. V˘sledek technického úãtu k neÏivotnímu poji‰tûní
(v˘sledek ﬁ. 32)
2. V˘sledek technického úãtu k Ïivotnímu poji‰tûní
(v˘sledek ﬁ. 68)
3. V˘nosy z finanãního umístûní
V˘nosy z majetkov˘ch úãastí
(651) v tom:
a v tom: rozhodující vliv
(651AE)
V˘nosy z ostatního finanãního umístûní
v tom:
a v tom: rozhodující vliv
V˘nosy z pozemkÛ a staveb
(652)
V˘nosy z ostatních sloÏek finanãního umístûní
(653)
PouÏití opravn˘ch poloÏek k finanãnímu umístûní
(654)
V˘nosy z realizace finanãního umístûní
(655)
4. Pﬁevedené v˘nosy finanãního umístûní z technického úãtu k Ïiv. poji‰tûní
(656)
5. Náklady na finanãní umístûní
Náklady na finanãní umístûní
(551)
Tvorba opravn˘ch poloÏek k finanãnímu umístûní
(554)
Náklady na realizaci finanãního umístûní
(555)
6. Pﬁevod v˘nosÛ z finanãního umístûní na technick˘ úãet k neÏiv. poji‰tûní
(657)
7. Ostatní v˘nosy
(658, 659, 661)
8. Ostatní náklady
(558, 559, 561)
9. DaÀ z pﬁíjmÛ z bûÏné ãinnosti
(571, 572, 575)
10. Hospodáﬁsk˘ v˘sledek po zdanûní
(711AE)
11. Mimoﬁádné v˘nosy
(663)
12. Mimoﬁádné náklady
(563)
13. Mimoﬁádn˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek
(711AE)
14. DaÀ z pﬁíjmÛ z mimoﬁádné ãinnosti
(573, 574)
15. Ostatní danû a poplatky
(562)
16. Hospodáﬁsk˘ v˘sledek za úãetní období
(711)
Kontrolní ãíslo

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

69
70
71
72

x
x
x
x

x
x
x

73

x

x

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
99

16 481
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
658 341

x
16 481
514 953
x
x

516 813
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1 722 865

x
74 246
x
x
x
x
x
x
531 434
x
x
x
516 813
34 046
24 609
31 863
66 441
658
2
656
65
67 032
2 088 251

(Opatﬁení MF âR ã.j. 283/71 861/1998 ze dne 12. ﬁíjna 1998)
âl. I

VZP âR
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P ¤ Í LO H A K Ú â ET N Í Z ÁV ù R C E Z A R O K 20 01

Obecn˘ obsah
1) Informace o ZP a jejich zmûny:
a) obchodní jméno a sídlo ZP: V‰eobecná zdravotní poji‰Èovna âeské republiky,
Karlovo nám. 8, Praha 2,
od 6. 6. 2001 Orlická 4/2020, Praha 3
b) IâO: 41197518
c) pﬁedmût ãinnosti (podnikání):
Poji‰Èovna provádí:
1. veﬁejné zdravotní poji‰tûní – stanoveno v § 2, odst. 1 zákona ã. 551/1991 Sb. v pl. z.
2. poji‰Èovací ãinnost podle zákona ã. 363/1999 Sb. v pl. z., § 2, písm. c) – na základû
povolení MF âR
3. zprostﬁedkovatelskou ãinnost v poji‰Èovnictví podle zákona ã. 363/1999 Sb. v pl. z.,
§ 2, písm. f)
4. dal‰í ãinnosti – realizované na základû Ïivnostenského listu
4.1 pronájmy bytov˘ch a nebytov˘ch prostor – dle Ïivnostenského listu ev. ã.
310002-0094496, vydaného Obvodním úﬁadem mûstské ãásti Praha 2 dne
6. 3. 1996
4.2 ubytovací sluÏby – dle Ïivnostenského listu ev. ã. 310002-0274896, vydaného
Obvodním úﬁadem mûstské ãásti Praha 2 dne 22. 7. 1996
4.3 prodej zboÏí – dle Ïivnostenského listu ev. ã. 310002-0094296, vydaného Obvodním úﬁadem mûstské ãásti Praha 2 dne 6. 3. 1996
d) statutární orgány:
Dle ustanovení § 15, odst. 3 zák. ã. 551/1991 Sb. v pl. z. ﬁeditel Poji‰Èovny a prokurista Poji‰Èovny jsou statutárními zástupci Poji‰Èovny a jednají jejím jménem.
 ﬁeditelka Poji‰Èovny: Ing. Jiﬁina Musílková, bytem Vajgar 721/III, 377 04 JindﬁichÛv
Hradec
 prokurista Poji‰Èovny: Ing. Jiﬁí Zahradník, Rab‰tejnská Lhota 138, 537 01 Chrudim
e) datum vzniku ZP: VZP âR 1. 1. 1992 zﬁízena zákonem ã. 551/1991 Sb., o V‰eobecné
zdravotní poji‰Èovnû âeské republiky
2) Pﬁi oceÀování majetku a závazkÛ se Poji‰Èovna ﬁídí zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, v platném znûní a Opatﬁením MF âR ã. j. 283/71 861/1998 ze dne 12. ﬁíjna 1998,
kter˘m se stanoví úãtová osnova a postupy úãtování pro zdravotní poji‰Èovny.
Nakoupené zásoby se oceÀují poﬁizovacími cenami vãetnû nákladÛ s jejich poﬁízením souvisejícími, napﬁ. doprava a montáÏ. U stejného druhu zásob se pﬁi zaúãtování úbytkÛ tûchto hodnot pouÏije zpÛsob, kdy první cena pro ocenûní pﬁírÛstku se pouÏije jako první cena pro ocenûní úbytku (systém FIFO).
Pﬁi poﬁizování hmotného a nehmotného majetku jsou respektovány ãástky majetku stanovené zákonem ã. 586/1992 Sb., o daních z pﬁíjmÛ, v platném znûní. Pﬁi zatﬁiìování investiãního majetku do odpisov˘ch skupin se Poji‰Èovna ﬁídí Standardní klasifikací (SKP).
Majetek se odepisuje metodou rovnomûrného odepisování. O hmotném majetku v cenách poﬁízení je úãtováno na analytick˘ch úãtech úãtov˘ch skupin 10 a 21.
Ostatní finanãní umístûní a majetkové úãasti jsou v úãetnictví zachycovány na analytick˘ch úãtech skupiny 11 a 12. Nakupované cenné papíry se oceÀují cenou poﬁízení.
Pro pﬁepoãet cizí mûny na ãeské koruny ke dni uskuteãnûní úãetního pﬁípadu pouÏívá Poji‰Èovna denní smûnné kurzy vyhla‰ované âeskou národní bankou.
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Hospodaﬁení Poji‰Èovny upravuje vyhlá‰ka ã. 227/1998 Sb. v platném znûní, kterou se stanoví podrobnûj‰í vymezení okruhu a v˘‰e pﬁíjmÛ a v˘dajÛ fondÛ veﬁejného zdravotního poji‰tûní zdravotních poji‰Èoven, podmínky jejich tvorby, uÏití, pﬁípustnosti vzájemn˘ch pﬁevodÛ finanãních prostﬁedkÛ a hospodaﬁení s nimi, limit nákladÛ na ãinnost zdravotních
poji‰Èoven kryt˘ch ze zdrojÛ základního fondu vãetnû postupu propoãtu tohoto limitu.
Dle pﬁílohy ã. 2 postupÛ úãtování pro zdravotní poji‰Èovny odst. 11 Poji‰Èovna opravné poloÏky nevytváﬁí a ani o nich neúãtuje.
Poji‰Èovna tvoﬁí pouze technické rezervy v oblasti komerãního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní.
Tvorba a pouÏití technick˘ch rezerv smluvního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní, jejich umístûní a inventarizace jsou stanoveny na základû souhlasu pojistného matematika.
3) Cenné papíry k 31. 12. 2001
Dluhopisy s pevn˘m v˘nosem
ISIN
CZ 0003700460
CZ 0003700569
CZ 0003700429
CZ 0003700486
CZ 0003700486
CZ 0001500094
XS 0096969976
XS 0086385357
XS 0086385357
XS 0101674934
CZ 0001000681
XS 0109212109
CZ 0001000756
CZ 0002000136

Název CP
âSOB VAR/02
âes. poji‰Èovna VAR/06
KB VAR/02
IPB VAR/08
IPB VAR/08
PRAHA VAR/11
EBRD 7/04
DENMARK 13,75 %/02
DENMARK 13,75 %/02
EBRD 6,5/02
Stát. dluhopisy 6,9 %/03
ZLB 6,5 %/03
Stát. dluhopisy 6,05 %
âMHB 8,2/04
Celkem

MnoÏství
1 500
9
1 000
2 000
250
10
275
400
370
800
1 000
250
3 515
978

Cena poﬁízení
15 007 492,50 Kã
8 923 500,00 Kã
10 009 600,00 Kã
20 498 000,00 Kã
2 542 499,31 Kã
10 010 000,00 Kã
7 079 875,00 Kã
10 866 000,00 Kã
9 842 000,00 Kã
20 194 000,00 Kã
10 247 000,00 Kã
6 296 875,00 Kã
36 380 250,00 Kã
10 758 000,00 Kã

12 357

178 655 091,81 Kã

4) Závazky se splatností nad 5 let
a) Hypoteãní úvûr na koupi nemovitosti – objekt Flora
(Smlouva o poskytnutí hypoteãního úvûru ze dne 6. 2. 1998
reg. ãíslo: 800/000001/98/0/01/00)
Úvûr byl poskytnut v roce 1998 ve v˘‰i 75 000 tis. Kã a má b˘t splacen do konce roku
2008. K 31. 12. 2001 ãinil nesplacen˘ zÛstatek jistiny úvûru 53 989 747,83 Kã. Úvûr je
zaji‰tûn zﬁízením zástavního práva k nemovitosti – objekt Flora ve prospûch penûÏního ústavu (âeskomoravská hypoteãní banka, a.s.) na základû Zástavní smlouvy.
b) Hypoteãní úvûr na rekonstrukci objektu Flora
(Smlouva o poskytnutí hypoteãního úvûru ze dne 30. 7. 1999
reg. ãíslo: 8900/013624-01/99/01-001/00/R)
Úvûr byl poskytnut âMHB, a.s. za úãelem rekonstrukce objektu Flora ve v˘‰i 120 mil. Kã.
Úvûr byl ãerpán v letech 1999 a 2000 a má b˘t splacen v roce 2010. K 31. 12. 2001 ãinil nesplacen˘ zÛstatek jistiny úvûru 105 819 383,88 Kã. Úvûr je zaji‰tûn zﬁízením zástavního práva k nemovitosti – objekt Flora ve prospûch penûÏního ústavu (âeskomoravská hypoteãní banka, a.s.) na základû Zástavní smlouvy.
c) Úvûr na rekonstrukci objektu Flora
(Smlouva o úvûru ã. 200099016 ze dne 16. 11. 1999)
Úvûr byl poskytnut âSOB, a.s. za úãelem rekonstrukce nemovitosti ve v˘‰i 80 mil. Kã.
V roce 2000 z nûj bylo ãerpáno 28 102 000,- Kã. Dodatkem ã. 200099016D001 ze dne
1. 2. 2001 byla sníÏena poskytovaná ãástka na 28 102 000 Kã a splatnost úvûru do 31. 8.
2003. K 31. 12. 2001 ãinil nesplacen˘ zÛstatek jistiny úvûru 14 692 000 Kã. Úvûr je zaji‰tûn zﬁízením zástavního práva k nemovitosti ve prospûch penûÏního ústavu na základû Zástavní smlouvy.
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5) Ve‰keré finanãní závazky Poji‰Èovna uvádí v rozvaze.

7) Poji‰Èovna v prÛbûhu úãetního období nemûnila zpÛsoby oceÀování, postupy odpisování.
Od 1. 1. 1999 Poji‰Èovna úãtuje v souladu s Opatﬁením MF âR, kter˘m se stanoví úãtová
osnova a postupy úãtování pro zdravotní poji‰Èovny ã.j. 283/71 861/1998 ze dne 12. ﬁíjna 1998, úãetní závûrka byla provedena v souladu s Opatﬁením MF âR ã.j. 283/71
862/1998 ze dne 12. ﬁíjna 1998, kter˘m se stanoví uspoﬁádání a obsahové vymezení poloÏek úãetní závûrky zdravotních poji‰Èoven.

P¤ÍLOHY

6) PrÛmûrn˘ pﬁepoãten˘ poãet zamûstnancÛ VZP âR za sledované období ãinil 4 896 osob,
pﬁepoãten˘ stav pracovníkÛ k poslednímu dni sledovaného období ãinil 4 927 osob. Celkov˘ objem hrub˘ch mezd (vãetnû mezd z dani podléhajících ãinností) ãinil 1 112 731
tis. Kã a objem ostatních osobních nákladÛ 14 243 tis. Kã.

8) Informace o daÀové povinnosti jsou obsaÏeny v rozvaze.
9) âlenÛm správních, ﬁídících ãi dozorãích orgánÛ byly za bûÏné úãetní období pﬁiznány a vyplaceny odmûny ve v˘‰i 17 849 tis. Kã.

âl. II
Zvlá‰tní obsah
1) viz pﬁíloha ã. 1
2) viz V˘roãní zpráva za rok 2001, kapitola 6
3) Poji‰Èovna v prÛbûhu úãetního období neúãtovala o fondech na úãtu 403.
4) Analyt. ãlenûní ostatních nákladÛ a v˘nosÛ (úãty 558 a 658)
Smluvní poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní

Ost. zdaÀ. ãinnost

Ostatní náklady
a) nakupované v˘kony z toho:
558 11* spotﬁebované nákupy
558 12* spotﬁeba energie
558 13* opravy a udrÏování
558 14* ostatní sluÏby
558 15* ostatní sluÏby
558 16* ostatní sluÏby

0
0
0
0
0
0
0

6 219 tis.
649 tis.
3 034 tis.
176 tis.
2 tis.
1 980 tis.
378 tis.

b) 558 2*

0

8 118 tis. Kã

c) mzdové náklady z toho:
558 3* mzd. náklady vãetnû OON

0
0

3 092 tis. Kã
3 092 tis. Kã

d) sociální náklady z toho:
558 41* zákonné soc. náklady
558 42* ostatní soc. náklady

0
0
0

1 173 tis. Kã
1 077 tis. Kã
96 tis. Kã

5 701 tis. Kã
5 701 tis. Kã

306 tis. Kã
306 tis. Kã

a) v˘nosy z v˘konÛ z toho:
658 12* trÏby z prodeje sluÏeb

8 129 tis. Kã
8 129 tis. Kã

7 519 tis. Kã
7 519 tis. Kã

b) 658 2* ostatní v˘nosy

1 801 tis. Kã

16 597 tis. Kã

odpisy IM

e) jiné ostatní náklady z toho:
558 5* jiné ostatní náklady

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

Ostatní v˘nosy

Druhové ãlenûní nákladÛ a v˘nosÛ je uvedeno v pﬁíloze ã. 2
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âl. III
Ostatní obsah

a) Poji‰Èovna v prÛbûhu úãetního období neúãtovala o Ïivotním poji‰tûní.
b) V prÛbûhu úãetního období Poji‰Èovna neúãtovala o finanãním umístûní na úãtech 125.
c) Poji‰Èovna nemá v Ïádném podniku podstatn˘ nebo rozhodující vliv.
VZP âR na úãtu 412 úãtuje o ostatních fondech (ve‰keré tyto fondy nejsou tvoﬁeny ze zisku),
jde o Fond zábrany ‰kod smluvního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní, Fond prevence, Fond pﬁerozdûlení a Fond budoucnosti. Tyto fondy se sledují oddûlenû v úãetní evidenci. Z koneãného zÛstatku tûchto fondÛ ve v˘‰i 111 219 tis. Kã tvoﬁí nejvût‰í podíl Fond prevence (101 155 tis. Kã)
a Fond budoucnosti (6 013 tis. Kã).
f) Poji‰Èovna pﬁi tvorbû rezervy na nezaslouÏené pojistné uplatÀuje metodu „pro rata temporis”.
g) l) p) Poji‰Èovna netvoﬁí technické rezervy na prémie a slevy.
h) i) Poji‰Èovna v prÛbûhu úãetního období neúãtovala o technick˘ch rezervách na úãet 449
a 459.
m) Smluvní poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní - správní reÏie - úãty 512
512 110
512 111
512 120
512 130
512 140
512 141
512 142
512 143
512 144
512 145
512 146
512 147
512 148
512 200
512 311
512 312
512 321
512 411
512 412
512 421
512 506
512 508
512 900

Spotﬁebované nákupy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tiskopisy
spotﬁeba energie
opravy a udrÏování
ostatní sluÏby
cestovné
asistenãní sluÏba
informaãní materiál
posudky, pﬁeklady
telekom. poplatky
po‰tovné
právní sluÏba a poradenství
náklady na reprezentaci
odpisy IM
mzdové náklady – hrubé mzdy
mzdové náklady – OON
odmûny ãlenÛm SR
zák. soc. náklady – soc. zabezpeãení
zák. soc. náklady – zdrav. poji‰tûní
pﬁíspûvek na stravování
zákon. pojistné (125/93)
bankovní poplatky
ostatní

n) o) Poji‰Èovna pﬁevody v˘nosÛ nerealizuje, v˘nosy jsou primárnû úãtovány na úãty úãtové
skupiny 60 aÏ 61. Poji‰Èovna nespravuje Ïivotní poji‰tûní.
q) Na úãtech podrozvahové evidence (úãt. skupina 72*) Poji‰Èovna eviduje hodnoty dané
do zástavy, hodnoty pﬁijaté do zástavy, najat˘ majetek, pÛjãky zamûstnancÛ ze SF, poukázky Winterthur, dlouhodobé zálohy fondu prevence (UF), závazky z leasingu a na úãtech úãt.
Skupiny 73* odpisy pohledávek z pﬁíjmové ãásti základního fondu zdravotního poji‰tûní.
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Rozvaha
– z ﬁádku 11/2 zÛstatek úãtu 204 – Software ãiní 543 864 tis. Kã, zÛstatková cena software z ﬁádku 11/4 ãiní 98 933 tis. Kã.
Nehmotn˘ majetek (v tis. Kã)
Celkem
z toho – software
– ostatní

poﬁ. cena
580 486
543 864
36 622

oprávky
476 060
444 931
31 129

P¤ÍLOHY

Informace k v˘kazÛm Rozvaha a V˘kaz ziskÛ a ztrát

zÛst. cena
102 426
98 933
3 493

– z ﬁádku 77 zÛstatek úãtu 445 – Vyrovnávací rezerva a jiné rezervy ãiní 42 094 tisíc Kã,
úãet 449 nebyl pouÏíván.
– z ﬁádku 59 ãiní zÛstatek úãtu 395 – Kurzové rozdíly aktivní

0 tis. Kã.

– z ﬁádku 98 ãiní zÛstatek úãtu 396 – Kurzové rozdíly pasivní

12 tis. Kã.

V˘kaz ziskÛ a ztrát
– v˘sledek netechnického úãtu vypoãten˘ dle metodiky v˘poãtu uvedeného ve vysvûtlivkách (bod 30) k v˘kazu ãiní 173 076 tis. Kã.
– hospodáﬁsk˘ v˘sledek pﬁed zdanûním vypoãten˘ dle metodiky v˘poãtu uvedeného ve
vysvûtlivkách k v˘kazu (bod 4) ãiní 98 960 tis. Kã.
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Pﬁíloha ã. 1
k Pﬁíloze k úã. závûrce za rok 2001 – ãl. II, bod 1)

V˘kaz ZFZP
Stav fondu k 31. 12. 2001
Stav fin. prostﬁedkÛ k 31. 12. 2001
rozdíl

11 610 826 tis.
688 725 tis.
10 922 101 tis.

z toho: saldo pohledávek a závazkÛ

10 922 101 tis.

Pohledávky k 31. 12. 2001
–
–
–
–
–
–

za plátci pojistného
za smluvními zdrav. zaﬁízeními
z pﬁerozdûlení
z náhrad ‰kod
ostatní
interní

celkem

19 196 923
1 130 938
386 546
183 733
17 029
253 741

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

21 168 910 tis.

Závazky k 31. 12. 2001
– vÛãi smluvním zdrav. zaﬁízením
– ostatní
– interní
celkem

9 077 548 tis.
23 007 tis.
1 146 254 tis.
10 246 809 tis.

V˘kaz FRIM
Stav fondu k 31. 12. 2001
Stav fin. prostﬁedkÛ k 31. 12. 2001
rozdíl

212 980 tis.
2 582 tis.
210 398 tis.

z toho: saldo pohledávek a závazkÛ
zÛstatek nesplaceného úvûru

384 899 tis.
174 501 tis.

Pohledávky k 31. 12. 2001
– interní

384 899 tis.

celkem

384 899 tis.

Závazky k 31. 12. 2001

122
122

– investiãní úvûr

174 501 tis.

celkem

174 501 tis.

VZP âR

Stav fondu k 31. 12. 2001
Stav fin. prostﬁedkÛ k 31. 12. 2001
rozdíl
z toho: saldo pohledávek a závazkÛ

19 200 tis.
18 956 tis.
244 tis.
244 tis.

P¤ÍLOHY

V˘kaz Sociální fond

Pohledávky k 31. 12. 2001
– externí (faktury, zálohy)
– za zamûstnanci
– interní

8 tis.
11 tis.
1 678 tis.

celkem

1 697 tis.

Závazky k 31. 12. 2001
–
–
–
–

externí (faktury)
vÛãi zamûstnancÛm
daÀ z pﬁíjmÛ
interní

celkem

170
60
34
1 189

tis.
tis.
tis.
tis.

1 453 tis.

V˘kaz Rezervní fond
Stav fondu k 31. 12. 2001
Stav fin. prostﬁedkÛ k 31. 12. 2001
rozdíl

216 695 tis.
6 tis.
216 689 tis.

z toho: saldo pohledávek a závazkÛ

216 689 tis.

Pohledávky k 31. 12. 2001
– interní

216 689 tis.

celkem

216 689 tis.

Závazky k 31. 12. 2001
0 tis.
celkem

0 tis.

V˘kaz Fond prevence
Stav fondu k 31. 12. 2001
Stav fin. prostﬁedkÛ k 31. 12. 2001
rozdíl

101 155 tis.
66 127 tis.
35 028 tis.

z toho: saldo pohledávek a závazkÛ

35 028 tis.

Pohledávky k 31. 12. 2001
– externí

36 395 tis.

celkem

36 395 tis.
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Závazky k 31. 12. 2001
– externí
– interní

1 288 tis.
79 tis.

celkem

1 367 tis.

V˘kaz Provozní fond
Stav fondu k 31. 12. 2001
Stav fin. prostﬁedkÛ k 31. 12. 2001
rozdíl

0 tis.
53 706 tis.
– 53 706 tis.

z toho: saldo pohledávek a závazkÛ
stav zásob a cenin k 31. 12. 2001

–106 790 tis.
53 084 tis.

Pohledávky k 31. 12. 2001
–
–
–
–
–

odbûr. faktury
provoz. zálohy
za zamûstnance
ostatní
interní

celkem

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

1 180 075 tis.

Závazky k 31. 12. 2001
–
–
–
–
–
–
–

pokuty, penále
dodav. faktury
pﬁijaté provoz. zálohy
vÛãi zamûstnancÛm
vÛãi org. zdr. poj. a soc. zab.
ostatní
interní

celkem

124
124

11 612
59 058
72
26 488
1 082 845

210 758
71 740
68
60 561
46 987
98 020
798 731

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

1 286 865 tis.

k Pﬁíloze k úãetní závûrce za rok 2001 – âl. II, bod 4)

558 – Ostatní náklady

VZP âR
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Pﬁíloha ã. 2

558 1* – Nakupované v˘kony 558 11* – Spotﬁebované nákupy 558 111 – Tiskopisy
558 112 – Kancel. materiál
558 113 – Majetek 1–40 tis.
558 114 – Pohonné hmoty
558 115 – Odborná literatura
558 116 – Denní tisk
558 119 – Ostatní
558 12* – Spotﬁeba energie

558 121 – El. energie
558 129 – Ostatní

558 13* – Opravy a udrÏování

558 131 – Budova vlastní
558 132 – Budova pronajatá
558 133 – IS, smlouvy o podpoﬁe
558 139 – Ostatní

558 14* – Ostatní sluÏby

558 141 – Cestovné
558 142 – Náklady na reprezentaci
558 143 – Orgány VZP
558 144 – Evid. NHM
558 145 – Vzdûlávání
558 146 – Po‰tovné
558 147 – Propagace, reklama
558 148 – Pﬁepravné

558 15* – Ostatní sluÏby

558 151 – Nájemné budov
558 152 – Leasing, ostatní nájemné
558 153 – Nákl. na provoz bud. – vl.
558 154 – Nákl. na provoz bud. – pron.
558 155 – Ostraha – budova vlastní
558 156 – Ostraha – budova pronajatá

558 16* – Ostatní sluÏby

558 161 – Tel. poplatky – pevná síÈ
558 162 – Tel. poplatky – mobilní síÈ
558 163 – Tel. poplatky – pﬁenosy dat
558 164 – Poﬁizování dat
558 165 – Náklady soudních ﬁízení
558 166 – Tech. zhodnocení do 40 tis.
558 167 – Závodní preventivní péãe
558 169 – Ostatní

558 2* – Odpisy NM

558 3* – Mzdové náklady

558 201 – Odpisy budov
558 202 – Odpisy nehm. majetku
558 203 – Odpisy hmot. majetku
558 204 – ZÛst. C prod. staveb
558 205 – ZÛst. C prod. NM
558 206 – ZÛst. C prod. HM
558 207 – Zúãt. poﬁ. ceny prod. neodpis. M
558 31* – Mzdové náklady

558 310 – Hrubé mzdy
558 311 – OON

558 32* – Odmûny ãlenÛm SR… 558 320 – Odmûny ãlenÛm SR...
558 4* – Sociální náklady

558 41* – Zák. soc. náklady

558 411 – Soc. zabezpeãení
558 412 – Zdravotní poji‰tûní

558 42* – Ost. soc. náklady

558 421 – Pﬁísp. na stravování
558 429 – Ostatní
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558 5* – Ostatní náklady

558 521 – Smluvní sankce od SZZ
558 522 – Pokuty, penále, úroky z prodl.
558 523 – Ost. pokuty a penále
558 524 – Sankce od plátcÛ pojistného
558 531 – Odpis pohledávek (daÀov˘)
558 532 – Odpis pohledávek (nedaÀov˘)
558 550 – Kurzové ztráty
558 560 – Zák. poj. 125/93 Sb.
558 570 – Poji‰tûní
558 580 – Bank. poplatky, VAKUS
558 590 – Ostatní
558 591 – Prodej IM

Vysvûtlivky: na v˘‰e uvedené úãty úãtuje Poji‰Èovna náklady vztahující se k v. z. p., ostatní zdaÀované ãinnosti a pﬁímé náklady smluvního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní (klíãované náklady smluvního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní úãtuje Poji‰Èovna na úãty 512)

658 – Ostatní v˘nosy
658 1* – V˘nosy z v˘konÛ

VZP âR

658 12* – TrÏby z prodeje sluÏeb 658 121 – Tiskopisy, met. a ãísel
658 122 – Vedení CRP, ICZP a KC
658 123 – TrÏby z pronájmu
658 124 – Penzijní pﬁipoji‰tûní
658 125 – Komer. prodej metodik
658 126 – Rekreace – zam.
658 127 – Rekreace – cizí
658 128 – Zru‰ené poj. smlouvy
658 129 – Ostatní

658 2* – Jiné ostatní v˘nosy

658 210 – Pokuty, penále, úroky z prodl.
658 220 – Odepsání pohledávek
658 230 – Úroky
658 240 – Kurzové zisky
658 250 – Popl. za uÏívání metod.
658 260 – Pronájem
658 280 – Prodej materiálu
658 290 – Ostatní

Vysvûtlivky:
oznaãené úãty patﬁí v. z. p.
oznaãené úãty náleÏí ostatní zdaÀované ãinnosti
oznaãen˘ úãet náleÏí smluvnímu poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní
na neoznaãené úãty úãtuje Poji‰Èovna v˘nosy vztahující se ke v‰em ãinnostem
Poznámka:
Analytická evidence nákladov˘ch a v˘nosov˘ch úãtÛ spoleãn˘ch v‰em ãinnostem je dána analytick˘m hlediskem
„ÚTVAR“.
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Provozní náklady smluvního zdravotního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní
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Pﬁíloha ã. 3

Provozní náklady, vzniklé provádûním produktÛ smluvního zdravotního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní, jsou vyãíslovány, úãtovány a financovány oddûlenû od provozních nákladÛ v‰eobecného zdravotního poji‰tûní.
A) Provozní náklady pﬁímé, vynaloÏené v˘hradnû ve prospûch ãinnosti smluvního zdravotního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní, jsou úãtovány pﬁímo na vrub této ãinnosti a hrazeny pﬁímo
z bankovních úãtÛ této ãinnosti, a to jak na okresních poji‰Èovnách, tak na Ústﬁední poji‰Èovnû.
B) V˘‰e vyjmenovan˘ch provozních nákladÛ na okresních poji‰Èovnách (klíãované náklady na
OP VZP) se vztahuje k pﬁedepsanému hrubému pojistnému a na tûchto poji‰Èovnách pokr˘vá náklady na spotﬁebu materiálu, energií a ostatních sluÏeb, dále mzdové náklady a zákonné sociální a zdravotní poji‰tûní.
Z bankovního úãtu smluvního zdravotního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní pﬁevádûjí OP VZP zaãátkem mûsíce na provozní úãet zálohu na tyto klíãované náklady. Po uplynutí mûsíce je zaúãtována skuteãnost a pﬁípadn˘ rozdíl je dorovnán v rámci dal‰í zálohy.
C) Vyãíslení podílu ostatních provozních nákladÛ ãinnosti smluvního zdravotního poji‰tûní
a pﬁipoji‰tûní na provozních nákladech VZP âR (klíãované náklady VZP âR) je odvozeno
z vnitﬁních smûrnic VZP âR pro nákupy a zaji‰tûní provozu a z poãtu pracovníkÛ, podílejících se na této ãinnosti.
 podíl ãinnosti smluvního poji‰tûní na provozních nákladech VZP, hrazen˘ch Ústﬁední
poji‰Èovnou pro potﬁeby v‰ech okresních poji‰Èoven vãetnû Ústﬁední poji‰Èovny (pomûr
v‰ech pracovníkÛ, provádûjících smluvní poji‰tûní a v‰ech pracovníkÛ VZP âR)
 podíl ãinnosti smluvního poji‰tûní na provozních nákladech VZP, hrazen˘ch Ústﬁední
poji‰Èovnou pro potﬁeby Ústﬁední poji‰Èovny (pomûr pracovníkÛ provádûjících smluvní
zdravotní poji‰tûní na ÚP VZP a v‰ech pracovníkÛ VZP)
 podíl ãinnosti smluvního poji‰tûní na provozních nákladech VZP, hrazen˘ch Ústﬁední
poji‰Èovnou pro potﬁeby Ústﬁední poji‰Èovny (pomûr pracovníkÛ provádûjících smluvní
zdravotní poji‰tûní na ÚP VZP a v‰ech pracovníkÛ na ÚP VZP)
 podíl ãinnosti smluvního poji‰tûní na provozních nákladech VZP, hrazen˘ch Ústﬁední
poji‰Èovnou pro potﬁeby Ústﬁední poji‰Èovny (pomûr pracovníkÛ provádûjících smluvní
zdravotní poji‰tûní na ÚP VZP sníÏen˘ o poãet pracovníkÛ, na jejichÏ pracovi‰ti jsou telekomunikaãní poplatky pﬁím˘m nákladem a v‰ech pracovníkÛ na ÚP VZP).

K vyãíslení provozních nákladÛ ãinností smluvního zdravotního poji‰tûní a pﬁipoji‰tûní na provozních nákladech VZP âR se pouÏívají údaje o poãtu pracovníkÛ z jednotliv˘ch ãtvrtletí. Na
provozní úãet je pﬁevádûna záloha z úãtu smluvního poji‰tûní. Úãtování klíãovan˘ch nákladÛ
VZP âR se provádí ãtvrtletnû.
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Tvorba technick˘ch rezerv
Technické rezervy jsou urãeny ke krytí budoucích závazkÛ Poji‰Èovny vÛãi poji‰tûn˘m, které
jsou pravdûpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich v˘‰e nebo okamÏik, ke kterému vzniknou.
Jejich tvorba se ﬁídí zákonem ã. 363/1999 Sb. a vnitﬁními pﬁedpisy Poji‰Èovny.
VZP âR tvoﬁí následující rezervy:
 rezervu na nezaslouÏené pojistné
 rezervu na pojistná plnûní
 vyrovnávací rezervu
Technické rezervy jsou vytváﬁeny a vedeny za kaÏd˘ produkt zvlá‰È. Pﬁi úãtování o tvorbû
a pouÏití (ãerpání) tûchto rezerv se úãtuje jednak o jejich hrubé v˘‰i a jednak o podílu zaji‰ÈovatelÛ na nich.
Rezerva na nezaslouÏené pojistné (pÛvodnû rezerva na pojistné jin˘ch období)
Rezerva je tvoﬁena z ãásti pojistného, které se vztahuje k budoucím úãetním obdobím.
Rezerva vstupuje do zaji‰tûní.
Tato rezerva je vytváﬁena pﬁi uzavírání pojistn˘ch smluv, a to jak na OP VZP, tak na ÚP VZP
âR. Rozpou‰tí se v místû tvorby. Podíl zajistitele na tvorbû rezervy i rozpou‰tûní podílu zajistitele je provádûno na ÚP VZP âR.
Analytické ãlenûní rezervy je dle jednotliv˘ch pojistn˘ch produktÛ.
Rezerva na pojistná plnûní
Je urãena ke krytí závazkÛ z pojistn˘ch událostí
a) v bûÏném úãetním období vznikl˘ch, hlá‰en˘ch, ale v tomto období nezlikvidovan˘ch.

VZP âR

Stanoví se jako souhrn nákladÛ na pojistná plnûní vypoãítan˘ch pro jednotlivé pojistné
události.
b) v bûÏném úãetním období vznikl˘ch, ale v tomto období nenahlá‰en˘ch.
Stanoví se metodou kvalifikovaného odhadu.
Rezerva vstupuje do zaji‰tûní.
Rezerva na pojistná plnûní je (vãetnû podílu zajistitele na její tvorbû nebo ãerpání) vytváﬁena na ÚP podle údajÛ z OP VZP a OSML ÚP VZP âR.
Analytické ãlenûní rezervy na pojistná plnûní je dle jednotliv˘ch pojistn˘ch produktÛ.
Vyrovnávací rezerva (pÛvodnû rezerva na vyrovnání mimoﬁádn˘ch rizik)
Rezerva je tvoﬁena z ãásti pojistného a je urãena na vyrovnání zv˘‰en˘ch nákladÛ na pojistná plnûní, které vznikly z titulu v˘kyvÛ ve ‰kodném pomûru, zpÛsoben˘ch skuteãnostmi
nezávisl˘mi na vÛli poji‰Èovny. Postup pro urãení v˘‰e této rezervy a podmínky pro ãerpání rezervy stanovuje ministerstvo vyhlá‰kou.
Rezerva nevstupuje do zaji‰tûní.
Rezerva je tvoﬁena na ÚP VZP âR.
Analytické ãlenûní vyrovnávací rezervy je dle jednotliv˘ch pojistn˘ch produktÛ.
V˘‰e tvorba, ãerpání a skladba finanãního umístûní technick˘ch rezerv podléhá schválení
odpovûdn˘m pojistn˘m matematikem. V˘kaz o tvorbû technick˘ch rezerv a skladbû finanãního
umístûní je v souladu se zákonem ã. 363/1999 Sb., o poji‰Èovnictví, pﬁedkládán Ministerstvu
financí âR.
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