
 

 
 

 

Vojenská zdravotní pojišťovna 

České republiky 

 

 

VVÝÝRROOČČNNÍÍ  ZZPPRRÁÁVVAA  

ZZAA    RROOKK    22001122  
 

 

 

 

 

 

 

Datum provedení oprav:   3. července 2013 
(K úpravě došlo na základě ověření správnosti výroční zprávy 2003 

Datum provedení oprav:a Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí  v červnu 2004) 

Předkládá: MUDr. Karel Štein 
 

 
generální ředitel VoZP ČR 

 

 
Duben 2013 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA VoZP ČR ZA ROK 2012  - 2 - 

   

Obsah 
 

  Strana  

    

 Zkratky související s textovou částí a tabulkovými přílohami 

Výroční zprávy za rok 2012 4 
 

1. Vstupní údaje   6  

2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny 

v roce 2012 7 
 

3. Vybrané orgány zdravotní pojišťovny 8  

3.1 Správní rada 8  

3.2 Dozorčí rada 9  

3.3 Generální ředitel       9  

3.4 Rozhodčí orgán        9  

3.5 Výbor pro audit     10  

4. Činnost zdravotní pojišťovny     10  

4.1 Organizační struktura zdravotní pojišťovny      10  

4.2 Informační systém     11  

4.3 Kontrolní systém a systém vnitřního auditu     12  

4.3.1 Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány, vyčíslení 

nedostatků z kontrolních zjištění a přijatá opatření k jejich 

odstranění     12 

 

4.3.2 Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně 

přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků, 

vyhodnocení jejich plnění a plnění plánu kontrolní činnosti     12 

 

4.3.3 Zaměření činnosti vnitřního auditora a plnění plánu interního 

auditu     13 
 

4.3.4 Popis systému provádění kontrol výběru pojistného a celkové 

dosažené výsledky     14 
 

4.3.5 Odpisy dlužného pojistného, pokut a penále a hlavní důvody 

těchto uskutečněných odpisů v roce 2012. Stav plně odepsa–

ných položek evidovaných k 31. 12. 2012 na podrozvahových 

účtech     15 

 

4.3.6 Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů 

formou zasílání "přehledů" podle § 25 zák. č. 592/1992 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, a postup jejich zpracování 

na zdravotní pojišťovně     15 

 

4.3.7 Tvorba opravných položek s příslušností k jednotlivým 

fondům     15 
 

4.4 Zdravotní politika a revizní činnost     16  

4.4.1 Zdravotní politika     16  

4.4.2 Revizní činnost     28  

4.5 Pohledávky za zdravotnickými zařízeními po lhůtě splatnosti     31  

4.6 Smluvní politika, síť smluvních poskytovatelů zdravotních 

služeb a její parametry     31 
 

4.6.1. Místní a časová dostupnost hrazených služeb     34  



VÝROČNÍ ZPRÁVA VoZP ČR ZA ROK 2012  - 3 - 

   

4.7 Zdravotní služby hrazené nad rámec veřejného zdravotního 

pojištění     34 
 

4.7.1 Zdravotní služby čerpané z fondu prevence     34  

4.7.2 Zdravotní péče hrazená z jiných zdrojů     37  

5. Tvorba a čerpání fondů zdravotní pojišťovny     37  

5.1 Základní fond zdravotního pojištění      37  

5.1.1 Struktura nákladů na zdravotní služby v členění dle 

jednotlivých segmentů     46 
 

5.1.2 Průměrné náklady na zdravotní služby v členění dle 

jednotlivých segmentů na jednoho pojištěnce     50 
 

5.1.3 Náklady na léčení cizinců v České republice     54  

5.2 Provozní fond zdravotní pojišťovny     54  

5.3 Fond reprodukce majetku zdravotní pojišťovny     59  

5.4 Sociální fond zdravotní pojišťovny     62  

5.5 Rezervní fond zdravotní pojišťovny     64  

5.6 Fond prevence zdravotní pojišťovny     67  

5.6.1 Splnění podmínek podle § 1 odst. 3 vyhl. č. 418/2003 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů     70 
 

5.7 Ostatní zdaňovaná činnost zdravotní pojišťovny     70  

5.8 Doplňující údaje podle specifik zdravotní pojišťovny – 

specifické fondy     71 
 

5.8.1 Fond pro úhradu preventivní péče     71  

5.8.2 Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče     73  

6. Souhrnný přehled vybraných ukazatelů o činnosti zdravotní 

pojišťovny     75 
 

6.1 Stav pohledávek a závazků zdravotní pojišťovny ve lhůtě 

a po lhůtě splatnosti     77 
 

6.2 Plnění podmínek splátkových kalendářů u jednotlivých druhů 

úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí     78 
 

6.3 Pojištěnci     78  

7. Plnění podmínek podle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů     79 
 

8. Závěr     79  

9. Přílohy     82  

9.1 Účetní závěrka včetně přílohy     83  

9.2 Auditorská zpráva k účetní závěrce   105  

9.3 Auditorská zpráva k Výroční zprávě za rok 2012   108  

9.4 Stanoviska správní a dozorčí rady k Výroční zprávě za rok 

2012   110 
 

9.5 Způsob a forma zveřejnění Výroční zprávy za rok 2012   112  

    

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA VoZP ČR ZA ROK 2012  - 4 - 

   

 

 

Zkratky související s textovou částí a tabulkovými přílohami Výroční zprávy 

za rok 2012 

AČR  Armáda České republiky 

ASPI  Automatizovaný systém právních informací 

BÚ  Běžný účet 

CMÚ  Centrum mezistátních úhrad 

CP  Cenné papíry 

ČR  Česká republika 

DIOP  Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 

DIP  Dlouhodobá intenzivní péče 

DNHM Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

DNS  Domain Name System 

DR    Dozorčí rada Vojenské zdravotní pojišťovny ČR 

DWH  Data Ware House 

EHP  Evropský hospodářský prostor 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

EU  Evropská unie 

EZOP  Elektronické zpracování oběhu pošty 

FM  Fond majetku 

Fprev  Fond prevence 

FRM  Fond reprodukce majetku 

FPÚPP Fond pro úhradu preventivní péče 

FZÚZP    Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče 

GŘ  Generální ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny ČR 

HW  Hardware 

IS  Informační systém Vojenské zdravotní pojišťovny ČR 

ISA  Internet Security and Acceleration 

KKVP  Kombinovaná kapitačně výkonová platba 

LSPP  Lékařská služba první pomoci 

LDN  Léčebna dlouhodobě nemocných 

MF ČR  Ministerstvo financí ČR 

MO ČR Ministerstvo obrany ČR 

MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR 

OBZP  Osoby bez zdanitelných příjmů 

OD  Ošetřovací den 

OLÚ  Odborný léčebný ústav 

OSVČ  Osoby samostatně výdělečně činné 
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OZdČ  Ostatní zdaňovaná činnost 

PF  Provozní fond 

PLD  Praktický lékař pro dospělé 

PLDD  Praktický lékař pro děti a dorost 

PPPZ  Přehled plátců pojistného zaměstnavatele 

PZS  Poskytovatelé zdravotních služeb 

RF  Rezervní fond 

RIS  Racionální informační systém 

RO  Rozhodčí orgán Vojenské zdravotní pojišťovny ČR 

SF  Sociální fond 

SQL  Structural Query Language 

SR   Správní rada Vojenské zdravotní pojišťovny ČR 

SVZdrZ Spádová vojenská zdravotnická zařízení 

SW  Software 

SZZ  Smluvní zdravotnické zařízení 

VoZP ČR Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 

VZ  Výroční zpráva  

VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

ZFZP  Základní fond zdravotního pojištění  

ZP  Zdravotní pojišťovna 

ZPP   Zdravotně pojistný plán 

ZUM  Zvlášť účtovaný materiál 

ZZ  Zdravotnické zařízení 
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1. Vstupní údaje 

a) Obchodní název Vojenská zdravotní pojišťovna  

České republiky 

  

b) Sídlo Drahobejlova 1404/4, Praha 9, 

PSČ  190 03 

  

c) IČO 47 11 49 75 

  

d) Bankovní spojení   

     ZFZP   5020-0500419123/0300 

ZFZP 18016-0500419123/0300 

ZFZP                17147623/0300 

ZFZP                17180423/0300 

ZFZP 1088200/2210 

Náhrady škod                17482843/0300 

Dávky zdravotní péče                17482763/0300 

Exekuce – dlužné pojistné                17449963/0300 

Exekuce – penále                17450083/0300 

Vratky regresních poplatků                17989273/0300 

Rezerva pro úhradu soudních sporů              117037173/0300 

Termínovaný vklad ZFZP            3000296124/5800 

RF   8010-0500419123/0300 

Termínovaný vklad RF            3000329221/5800 

PF   6015-0500419123/0300 

Náklady správního řízení                17654123/0300 

Náhrada správní exekuce                17654203/0300 

Jistina při výběrovém řízení 18024-0500419123/0300 

OZdČ                17315383/0300 

SF   2014-0500419123/0300 

Termínovaný vklad SF            3000237554/5800 

Fprev   5012-0500419123/0300 

Termínovaný vklad Fprev 3000253749/5800 

FZÚZP   2022-0500419123/0300 

FPÚPP   6023-0500419123/0300 

FRM   1011-0500419123/0300 

Termínovaný vklad FRM            3000441643/5800 

  

e) Zřizovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

  

f) Zakladatelský subjekt Federální ministerstvo obrany ČSFR 

  

g) Datum vzniku  23. prosince 1992 
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h) Telefon 266 311 911 

  

i) Fax 266 310 723 

  

j) Adresa elektronické pošty posta@vozp.cz 

    Web www.vozp.cz 

    Adresy datových schránek  

    Brno – pobočka hmvf5pt 

    České Budějovice – pobočka mg4f5th 

    Hradec Králové – pobočka rcbf5x6 

    Olomouc – pobočka uhff5yj 

    Plzeň – pobočka 9xff5ee 

    Praha – pobočka r5tf49g 

    Ústí nad Labem – pobočka hcif49k 

    Ústředí VoZP ČR p3aaext 

 

 

2.   Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny 

v roce 2012 

VoZP ČR svou činnost v roce 2012 zabezpečovala ve vztahu k příslušníkům AČR 

a k ostatním pojištěncům v souladu s platnými právními předpisy. Splnila veškeré úkoly na ni 

kladené jako na nositele veřejného zdravotního pojištění. Průběžně vyhodnocovala svou 

ekonomickou situaci a SR měsíčně předkládala korespondenční informace o svém hospodaření. 

Zásadním materiálem, který projednala DR a SR, byl ZPP na rok 2013, ve kterém sumarizovala 

a současně prognózovala svůj další vývoj zejména s ohledem na ekonomickou situaci v ČR. 

Základní ukazatele, které měly v roce 2012 významný vliv na hospodaření VoZP ČR, 

a jejich srovnání se ZPP na rok 2012: 

 průměrný počet pojištěnců 625 714 byl vyšší oproti ZPP na rok 2012 o 31 334 osob (tj. 

o 5,3 %),  

 průměrný počet pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, činil 343 369 a byl vyšší 

oproti  ZPP na rok 2012 o 24 603 osob (tj. o 7,7 %), 

 příjem pojistného z veřejného zdravotního pojištění před přerozdělováním v celkové 

částce 11.207.405 tis. Kč byl vyšší oproti ZPP na rok 2012 o 242.405 tis. Kč (tj. o 2,2 %), 

 příjem peněžních prostředků z vyúčtování výsledků přerozdělování ve výši 1.235.090 

tis. Kč vzrostl oproti ZPP na rok 2012 o 72.322 tis. Kč (tj. o 6,2 %),  

 příjem pojistného z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělování v částce 

12.442.495 tis. Kč byl vyšší oproti ZPP na rok 2012 o 314.727 tis. Kč (tj. o 2,6 %), 

 náklady na zdravotní služby v celkové sumě 12.074.355 tis. Kč se oproti ZPP na rok 

2012 zvýšily o 389.355 tis. Kč (tj. o 3,3 %), 

 saldo příjmů a nákladů na ZFZP bylo kladné ve výši 3.900 tis. Kč a oproti ZPP na rok 

2012 bylo nižší o 2.200 tis. Kč (tj. o 36,1 %). 

Výše převodů ze ZFZP a jejich porovnání s rokem 2011: 
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 převod do PF činil 280.000 tis. Kč a byl vyšší o 120.000 tis. Kč než v roce 2011 (tj. 

o 75,0 %), 

 převod do Fprev činil 40.000 tis. Kč a byl vyšší o 31.000 tis. Kč než v roce 2011 (tj. 

o 344,4 %). 

K zajištění finančních prostředků na provoz VoZP ČR bylo nutné oproti plánu provést 

převod 50.000 tis. Kč z FRM do PF, který schválila SR svým usnesením č. 3 na zasedání dne 

30. 10. 2012. 

 

 

3.   Vybrané orgány zdravotní pojišťovny 

Vybrané orgány VoZP ČR byly v roce 2012 SR, DR, GŘ, RO a Výbor pro audit. 

SR rozhodovala o všech zásadních otázkách činnosti VoZP ČR včetně strategických 

a koncepčních záměrů. DR dbala zejména na dodržování právních předpisů souvisejících 

s činností a hospodařením VoZP ČR. RO posuzoval žádosti o odstranění tvrdosti zákona 

a rozhodoval o odvoláních plátců pojistného proti platebním výměrům nebo výkazům 

nedoplatků na dlužné pojistné, vyměřené penále, uložené pokuty a přirážky k pojistnému. Výbor 

pro audit sledoval a zpřesňoval, na základě zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nastavení vnitřního řídícího a kontrolního 

systému VoZP ČR, účinnost vnitřního auditu a vypovídající schopnost zdrojů, z nichž šetření 

vnitřního auditu vychází. Vyhodnocoval informace povinného externího auditu a posuzoval 

kontrolní systémy pro objektivizaci informací o hospodaření VoZP ČR. 

 

3.1 Správní rada 

SR působila v hodnoceném období ve složení: 

Předseda:  P e r u t k a   Tomáš, Ing.    

Místopředseda: Š  e b k o v á    Jitka, Ing. (do 30. 4. 2012) 

Členové:  A l e x a   Jan, Mgr. et.  Bc.  

B e r á n e k   František, Ing., MBA 

D o b a   Roman, pplk., Ing. (od 12. 12. 2012)  

F e i  x   Radislav, Ing., PhD. 

F u l í  k   Jan , Ing. 

K o u ř i  l    Pavel, Ing.  

K r a u s o v á   Lucie, Mgr. (od 15. 11. 2012) 

L o k v e n c   Miloš, Bc. (od 12. 12. 2012) 

M i c h á l e k   Jan, Ing .  (od 21. 6. 2012)  

N o s e k   Petr, Ing. (do 14. 11. 2012) 

P i t  r o v  á   Eva 
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S e i f e r t   Petr, št. prap. (od 12.12. 2012) 

Š e b k o v á   Jitka, Ing. (od 12. 12. 2012) 

Š n a j d r   Marek, Bc.  

T a l l  e r  o v á    Markéta, Ing. (do 20. 6. 2012) 

T h u r n v a l d o v á   Jarmila ,  JUDr. , LL.M. (do 8. 10. 2012)  

V y l i  t  a   Jan, Ing.  

SR zasedala v roce 2012 pětkrát. Projednávala otázky stanovené svým plánem práce 

a zabývala se všemi podstatnými záležitostmi dotýkajícími se činnosti VoZP ČR. Schválila 

návrh VZ za rok 2011 a návrh ZPP na rok 2013. Dále projednala zejména materiály týkající se 

hospodaření VoZP ČR a další dokumenty. 

 

3.2 Dozorčí rada 

DR působila v hodnoceném období ve složení: 

Předseda:  B o u r a   Petr, Bc.  

Místopředseda: Ž i ž k a   Miroslav, brig. gen., Ing. (od 18. 12. 2012) 

Členové:  D o r t o v á   Ivanka, Mgr. (od 3. 2. 2012) 

F i l i p o v á   Iveta, Ing. (do 2. 2. 2012) 

H e r a n o v á    Marie, Ing. 

H r a d e c k ý   Zdeněk, Mgr. 

K a l i š   Michal, mjr. Ing. (od 12. 12. 2012) 

K r o u t  i  l    Tomáš, Ing. 

L i p k a   Pavel, plk. Ing. (od 12. 12. 2012) 

P u r k r á b k  o v á   Magda, Ing. 

S t á  r  k o v á    Alena, JUDr. (do 30. 4. 2012) 

DR zasedala v roce 2012 pětkrát. Projednala návrh VZ za rok 2011 a návrh ZPP na rok 

2013. Dále projednávala zejména materiály dotýkající se výsledků hospodaření VoZP ČR a 

materiály týkající se kontrolní činnosti VoZP ČR na úseku výběru pojistného. Projednala také 

zprávy o činnosti některých poboček VoZP ČR.  

 

3.3 Generální ředitel 

Š t e i n   Karel, MUDr. 

 

3.4 Rozhodčí orgán 

RO působil v hodnoceném období ve složení: 
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Předseda:  Š e b k o v á   Jitka, Ing. (do 30. 4. 2012) 

Č e v e l a   Rostislav, MUDr. (předseda od 1. 5. 2012) 

Tajemník:   P o l á k o v á   Daniela, JUDr. 

Členové:  B o u r a   Petr, Bc. 

D o r t o v á   Ivanka, Mgr. 

   H e r a n o v á   Marie, Ing.   

   K o u ř i l   Pavel, Ing.   

P i t r o v á   Eva 

   P u r k r á b k o v á Magda, Ing. (od 1. 5. 2012),                                                                                                          

   S t á r k o v á   Alena, JUDr. (do 30. 4. 2012) 

   T h u r n v a l d o v á  Jarmila, JUDr., LL.M. (od 1. 5. 2012 do 8. 10. 2012) 

RO zasedal v průběhu roku 2012 čtyřikrát a projednal celkem 197 případů, z toho 

18 odvolání a 179 žádostí o odstranění tvrdosti zákona. 

 

3.5 Výbor pro audit 

Výbor pro audit působil v hodnoceném období ve složení: 

Předseda:  N o v á k   Radim, Ing., MBA 

Členové:  K n e b l o v á   Blanka, Ing. 

   H e r a n o v á   Marie, Ing. 

Výbor pro audit zasedal v průběhu roku 2012 pětkrát a projednal zejména materiály 

dotýkající se výsledků hospodaření VoZP ČR a řízení rizik u VoZP ČR. 

 

 

4. Činnost zdravotní pojišťovny 

4.1 Organizační struktura zdravotní pojišťovny  

Organizační struktura VoZP ČR se oproti roku 2011 nezměnila. Tvořilo ji Ústředí 

se sídlem v Praze, sedm poboček se sídly v Ústí nad Labem, Olomouci, Brně, Hradci Králové, 

Českých Budějovicích, Praze a Plzni, expozitura v Liberci a osm jednatelství umístěných 

v Teplicích, Karlových Varech, Novém Boru, Sázavě, Ostravě, Pardubicích, Jihlavě a Zlíně. 

VoZP ČR nevlastní žádnou dceřinou společnost a nadační fond. Spolu s ostatními ZP je 

spoluzakladatelem CMÚ a Národního referenčního centra. Je členem Svazu zdravotních 

pojišťoven ČR. 

VoZP ČR umožnila v roce 2012 pro své pojištěnce zprostředkování cestovního pojištění 

České podnikatelské pojišťovny, a.s. na svých pobočkách. 
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V rámci OZdČ pronajímala volné bytové a nebytové prostory v objektech ve vlastnictví 

VoZP ČR a uzavírala s podnikatelskými subjekty smlouvy o reklamě prezentované zejména 

ve Zpravodaji VoZP ČR. 

 

4.2 Informační systém 

Stávající IS je založen na dvou základních technologických platformách, a to 

na technologiích IBM (operační systém AIX, databáze Informix) a Microsoft (operační systém 

Windows, SQL server).  

IS na platformě IBM pracoval nad agendami zajišťujícími funkcionality pro činnost 

VoZP ČR dle platných zákonů. Zajišťoval automatizované zpracování dat z externích zdrojů, 

jako je Portál ZP, v jehož rámci je zajišťována elektronická komunikace se ZZ, plátci pojistného, 

pojištěnci, Policií ČR, exekutorskými úřady a finančními úřady. Dále zajišťoval zpracování dat 

z centrálního registru pojištěnců, komunikaci pomocí datových schránek, zpracování přehledů 

OSVČ, číselníky léčiv apod.  

Systémy na platformě Windows zajišťovaly služby Exchange 2007 (e-mail), DNS, účetní 

systém RIS 2000, Proxy server (ISA server), antispam, antivir, datové schránky, Portál 

VoZP ČR, intranet, tiskové úlohy, analytický systém DWH a podpůrné systémy (docházkový 

systém, zpracování úhrad praktickým lékařům – kapitační platba, systém pro výpočet mezd, 

ASPI apod.).  

V souladu se schváleným ZPP 2012 pokračoval Projekt inovace a integrace IS jako 

nezbytná modernizace centrálního systému. Na základně výsledků globální analýzy, která byla 

dokončena na konci roku 2011, byl stanoven další postup. Plnění stanovených cílů bylo 

rozděleno do samostatných celků (přírůstků). V roce 2012 bylo přistoupeno k realizaci 

definovaných přírůstků. Pro každý z přírůstků byla vypracována detailní analýza, která prošla 

širokou oponenturou a následnou akceptací. V současné době jsou jednotlivé přírůstky ve fázi 

implementace, některé již ve fázi testování, např. přístupový bod CMÚ, komunikace 

se základními registry apod. Dokončení Projektu inovace a integrace IS je plánováno na konec 

roku 2013. 

V souladu se ZPP na rok 2012 byly dále realizovány projekty: 

 nákup pracovních stanic a přenosné výpočetní techniky, kterým došlo k dílčí obměně 

koncových stanic u uživatelů,   

 processing datových zpráv Portálu ZP a důvěryhodné úložiště datových zpráv Portálu ZP 

pro VoZP ČR – spisová služba, kterým byly řešeny požadavky platné legislativy 

o archivaci a spisové službě, 

 aplikace Service Desk, která doplnila nové funkcionality řízení a provozu informačních 

technologií prostřednictvím sofistikovaného automatizovaného příjmu a eskalace 

a distribuce provozních a systémových požadavků v oblasti výpočetní techniky.  

V rámci zpracování agend přes společný Portál ZP došlo k rozšíření o funkcionalitu 

zpracování a schvalování Přílohy č. 2 ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb. 
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4.3 Kontrolní systém a systém vnitřního auditu 

4.3.1 Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány, vyčíslení nedostatků 

z kontrolních zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění  

V roce 2012, ve dnech 28. 11. – 12. 12., provedla u VoZP ČR kontrolu Pražská správa 

sociálního zabezpečení, územní pracoviště Praha 8. Předmětem kontroly bylo plnění povinností 

v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 5. 2010 

do 31. 12. 2012. Podle závěru protokolu č. 4959/12/18 ze dne 12. 12. 2012 nebyla u VoZP ČR 

v kontrolované oblasti zjištěna pochybení a nebyla proto uložena žádná nápravná opatření.  

 

4.3.2 Kontroly uskutečněné vnitřními kontrolními orgány včetně přijatých opatření 

k odstranění zjištěných nedostatků, vyhodnocení jejich plnění a plnění plánu 

kontrolní činnosti  

Nastavení vnitřního kontrolního systému je upraveno Příkazem GŘ č. 34/2005 odvíjejícího 

se od ust. §§ 6, 25, 26 a 27 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vnitřní kontrola byla tak strukturována 

ve formě liniového řízení, kde vnitřní kontrolní činnost byla uskutečňována odbornými útvary 

Ústředí VoZP ČR vůči pobočkové síti. Plány kontrolní činnosti byly zpracovávány jednotlivými 

odbornými útvary se zřetelem na jejich specifika.  

 V roce 2012 bylo provedeno pět tematických kontrolních akcí, které byly zaměřeny 

na oblasti týkající se kontroly výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění a následné 

vymáhání dlužného pojistného a vyměřeného penále, personálního zabezpečení poboček 

a vnitřní komunikaci, stav a využití nemovitostí, provádění jejich údržby a pracovní prostředí. 

Dále pak na činnost revizních lékařů, zvláště se zaměřením na nakládání s cirkulujícími 

zdravotnickými prostředky a provádění cestovního pojištění pro pojištěnce VoZP ČR. 

 Kontrolní činností nebyly zjištěny takové nedostatky, které by vyžadovaly přijetí 

systémových opatření. Některé poznatky však byly využity při tvorbě nového informačního 

systému, například při programování modulu evidence zdravotnických prostředků. 

V oblasti rozhodování o žádostech o odstranění tvrdosti zákona podle ust. § 53a 

odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), bylo pobočkami VoZP ČR přijato 

2 102 žádostí o prominutí penále nebo pokuty a bylo rozhodováno o 1 961 žádostech v celkovém 

objemu předepsaného penále 13.134 tis. Kč. 

Pobočky zcela nebo částečně prominuly penále nebo pokutu v 759 případech v celkové 

částce 1.664 tis. Kč, což znamenalo snížení předepsaného penále a pokut o 12,7 %.  

RO projednal v oblasti rozhodování o žádostech o odstranění tvrdosti podle ust. § 53a 

odst. 2 Zákona 179 žádostí o prominutí penále v úhrnném objemu 5.896 tis. Kč. Z uvedeného 

počtu žádostí RO vyhověl zčásti nebo zcela v 29 případech, přičemž snížení činilo celkem 509 

tis. Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 8,6 %.  
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Z celkového množství 2 140 projednaných žádostí pobočkami a RO v objemu 19.030 

tis. Kč bylo částečně nebo zcela prominuto penále u 788 žádostí, přičemž snížení činilo 2.173 

tis. Kč, tj. 11,4 %.  

 

4.3.3 Zaměření činnosti vnitřního auditora a plnění plánu interního auditu 

Vnitřní auditor je z hlediska organizační struktury začleněn do přímé podřízenosti GŘ. 

Činnost vnitřního auditu v roce 2012 vycházela především z průběžně vyhodnocované 

Mapy rizik VoZP ČR a z Katalogu rizik VoZP ČR. Provedení vnitřních auditů probíhalo 

v souladu s ročním plánem vnitřního auditu schváleným GŘ, s výjimkou jednoho neprovedeného 

vnitřního auditu, který byl přesunut na rok 2013 z organizačních důvodů. Uskutečněno bylo 

celkem 6 vnitřních auditů. Z toho 5 auditních akcí v rámci plánovaného řádného vnitřního auditu 

bylo uskutečněno u 4 poboček VoZP ČR ve formě auditu výkonu. Dále byl proveden 1 audit 

systému u odboru obchodně provozního Ústředí VoZP ČR. Jedna auditní akce měla charakter 

mimořádného auditu s cílem ujištění o správnosti připravovaného organizačního opatření 

v oblasti systému nákupu spotřebního materiálu u VoZP ČR. Z uvedených akcí vzešlo celkem 

21 doporučení vnitřního auditora. 

Všech 21 doporučení vnitřního auditora bylo vedoucími auditovaných útvarů akceptováno 

s písemným oznámením vnitřnímu auditorovi o přijatých opatřeních. Vnitřním auditem došlo 

k následnému ověření účinnosti přijatých opatření, přičemž z výsledků ověření vyplynulo, 

že přijatá opatření přispěla k další minimalizaci potencionálních rizik v činnosti VoZP ČR. 

V roce 2012 byla ujišťovací a konzultační funkce vnitřního auditu zaměřena především 

na: 

 opětovné ověření účinnosti opatření přijatých vedoucím auditovaného útvaru na základě 

doporučení vnitřního auditora vzešlých ze zjištění z předcházejícího auditu, 

 nastavení systému liniového řízení, 

 dodržování postupů v nastaveném systému předběžné, průběžné a následné kontroly 

vyplývajících z ust. § 26 a § 27 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 systém vnitřní normativní úpravy a dodržování pracovních postupů podle zák. 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

 nastavení systému nákupů spotřebního materiálu u VoZP ČR,  

 kontrolní systém v oblasti fyzických kontrol a revizí u PZS a kontrol v místě plátců 

pojistného, 

 pracovní postupy v oblasti kontroly vykázaných zdravotních služeb v návaznosti 

na Přílohu č. 2 ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb, 

 správnost pracovních postupů v oblasti správy pohledávek vzniklých z důvodu poškození 

zdraví pojištěnce VoZP ČR cizím zaviněním, 

 správnost pracovních postupů při vyřizování žádostí pojištěnců o příspěvek na prevenci 

k ochraně zdraví, který je poskytován nad rámec veřejného zdravotního pojištění. 

Výsledky šetření vnitřního auditu neidentifikovala existenci rizik v činnosti VoZP ČR, 

pro které by ze strany VoZP ČR nebylo možné plnění hlavních cílů, pro které byla zřízena. 

Výsledky šetření vnitřního auditu byly předkládány GŘ k informaci ve formě písemných 

zpráv a s případnými doporučeními na přijetí opatření ke zkvalitnění vnitřního řídícího 

a kontrolního systému. 
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V roce 2012 bylo pokračováno v úzké spolupráci vnitřního auditora s Výborem pro audit 

VoZP ČR, zejména v oblasti vyhodnocování stěžejních dokumentů k řízení činnosti vnitřního 

auditu. 

Vnitřním auditorem VoZP ČR byly za rok 2012 splněny veškeré informační a zpravodajské 

povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 320/2001 Sb. Na základě uvedeného zákona byly 

zpracovány roční zprávy o výsledcích vnitřního auditu pro GŘ, MZ ČR a MF ČR. 

 

4.3.4 Popis systému provádění kontrol výběru pojistného a celkové dosažené 

výsledky 

VoZP ČR využívala pro kontrolu výběru pojistného systém kontrolních automatů, které 

jsou součástí IS. Systém byl nastaven tak, aby zabezpečoval komplexní kontrolu plátců 

pojistného v několika stupních. Základním předpokladem pro provedení kontroly platební kázně 

zaměstnavatelů byla kontrola plnění oznamovací povinnosti, která je dána ust. § 25 odst. 3 zák. 

č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

tj. kontrola předložení PPPZ. Obdobně byla u OSVČ prováděna kontrola plnění povinnosti dané 

ust. § 24 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb., tj. předložení „Přehledu o příjmech a výdajích 

ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné“. Po provedení těchto kontrol 

a uplatnění opatření z nich vyplývajících byla provedena kontrola platební kázně příslušného 

plátce, na základě které byl vydán výkaz nedoplatků nebo bylo zahájeno správní řízení 

s případným následným vydáním platebního výměru. Jak výkaz nedoplatků, tak dokumenty 

v rámci správního řízení obsahovaly informaci o výši dlužného pojistného a o částce penále 

s ním souvisejícím. V roce 2012 bylo provedeno 71 714 kontrol platební kázně plátců pojistného 

v kategoriích zaměstnavatelé, OSVČ a OBZP. Těmito kontrolami bylo zjištěno 28 597 dlužníků, 

u kterých bylo vyčísleno dlužné pojistné ve výši 418.355 tis. Kč. V roce 2012 byl zaúčtován 

předpis penále v částce 220.099 tis. Kč. Výběr plátců ke kontrole byl prováděn cíleně z reportů, 

které kontinuálně vykazovaly aktuální saldo úhrad pojistného. Zároveň reporty poskytovaly 

informace o zániku plátců z řad zaměstnavatelů nebo o úmrtí z řad plátců kategorie OBZP nebo 

OSVČ. Pravidelně denně byly vyhodnocovány informace o zahájení a dalším průběhu řízení 

o insolvenci. Průběžně byly zpracovávány výpisy z elektronické verze Obchodního věstníku, 

jenž byl zdrojem informací o plátcích, kteří vstoupili do likvidace, nebo u kterých doběhla 

některá z fází insolvenčního řízení prohlášeného podle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. Běžným důvodem k zahájení kontrol byly 

požadavky Policie ČR, soudů, finančních úřadů a dalších institucí. Dále byly kontroly 

zahajovány i na základě přímých dotazů a požadavků plátců pojistného, žádostí o vrácení 

přeplatků apod. Nejčastějším důvodem pro zahájení těchto kontrol byly žádosti plátců 

o vystavení potvrzení o bezdlužnosti, kterých v roce 2012 bylo vystaveno 15 014. 

VoZP ČR zahajovala vymáhání dluhů na pojistném přednostně vystavením výkazů 

nedoplatků při splnění určitých, předem daných podmínek. Cílem bylo zefektivnění výběru 

a vymáhání dlužného pojistného a penále. 
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4.3.5 Odpisy dlužného pojistného, pokut a penále a hlavní důvody těchto 

uskutečněných odpisů v roce 2012. Stav plně odepsaných položek evidovaných 

k 31. 12. 2012 na podrozvahových účtech  

V roce 2012, v souladu s ust. § 26c zák. č. 592/1992 Sb., byly provedeny celkové odpisy 

dlužného pojistného, penále a pokut v objemu 169.452 tis. Kč. Na dlužném pojistném bylo 

v roce 2012 odepsáno 76.924 tis. Kč, na penále 92.351 tis. Kč a na pokutách 177 tis. Kč.  

Hlavním důvodem pro odepsání dluhu bylo odepsání pohledávky z insolvenčních řízení, ať již 

nepovolených soudem pro nedostatek majetku, nebo zrušených insolvenčních řízení 

pro nedostatek majetku k uspokojení nákladů těchto řízení a insolvenčních řízení po splnění 

rozvrhových usnesení. Dalším důvodem pro odepsání dluhu bylo vyhovění námitkám o jeho 

promlčení nebo z důvodu prekluze a u fyzických osob v případech úmrtí dlužníka, pokud nebyla 

pohledávka uspokojena v uskutečněném dědickém řízení. K 31. 12. 2012 evidovala VoZP ČR 

na podrozvahových účtech plně odepsané pohledávky z dlužného pojistného, penále a pokut 

ve výši 764.433 tis. Kč. VoZP ČR evidovala plně odepsané pohledávky z dlužného pojistného 

ve výši 351.131 tis. Kč, z penále 412.455 tis. Kč a z pokut 847 tis. Kč. 

 

4.3.6 Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů formou zasílání 

„přehledů“ podle § 25 zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

a postup jejich zpracování na zdravotní pojišťovně  

Podle ust. § 25 odst. 3 zák. č. 592/1992 Sb. jsou zaměstnavatelé povinni předávat ZP 

nejpozději v den splatnosti pojistného PPPZ, které obsahují součet vyměřovacích základů 

zaměstnanců pojištěných u VoZP ČR a celkovou výši pojistného vypočtenou jako součet 

pojistného jednotlivých zaměstnanců a počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují. Zasílané 

PPPZ jsou zapracovávány do IS formou předpisu plateb pojistného zaměstnavatelů. Vzhledem 

k tomu, že povinnost zasílat PPPZ nebyla zaměstnavateli důsledně plněna, byl do kontrolních 

automatů implementován algoritmus kontroly na dodání těchto PPPZ. V rámci této kontroly je 

plátci zasílána výzva, která ho upozorňuje na nesplnění povinnosti zaslat PPPZ. Pokud plátce na 

tuto výzvu nereaguje, je zahájeno správní řízení a v jeho rámci probíhají i další kroky této 

kontroly, tj. vystavení platebního výměru na pokutu za nesplnění povinnosti podle ust. § 25 zák. 

č. 592/1992 Sb., zahájení správního řízení na vyměření pravděpodobné výše pojistného, vydání 

rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného a další související úkony. V průběhu roku 2012 

byla u všech plátců pojistného v kategorii zaměstnavatel spuštěna automatizovaná kontrola 

s koncem kontrolovaného období do prosince 2010. U většiny poboček pak ve druhé polovině 

roku 2012 byla spuštěna automatizovaná kontrola za období do června 2012. V roce 2012 bylo 

tímto způsobem provedeno 139 539 kontrol, na základě kterých bylo plátcům zasláno 5 130 

výzev k dodání chybějících PPPZ. Plátcům, kteří ani dodatečně svoji povinnost nesplnili, byla 

vyměřena pravděpodobná výše pojistného v celkové výši 60.205 tis. Kč a vystaveny pokuty 

v částce 2.120 tis. Kč. 

 

4.3.7 Tvorba opravných položek s příslušností k jednotlivým fondům 

 VoZP ČR vytvářela opravné položky v souladu s vyhl. č. 503/2002 Sb., kterou 

se provádějí některá ust. zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro zdravotní pojišťovny, ve znění 

pozdějších předpisů. Opravné položky související přímo s veřejným zdravotním pojištěním byly 
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vytvářeny ve výši 5% za každých 90 dnů prodlení ke konci každého čtvrtletí. Opravné položky 

k pohledávkám PF a Fprev byly vytvořeny k 31. 12. 2012. 

K 31. 12. 2012 byl následující stav vytvořených opravných položek: 

Opravná položka k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění         1.116.932 tis. Kč 

Opravná položka k penále a pokutám     481.750 tis. Kč 

Opravná položka k PF (náhrady nákladů správního řízení)          464 tis. Kč   

Opravná položka k Fprev          18.658 tis. Kč 

Opravná položka k PF a OZdČ          2.045 tis. Kč 

 Opravná položka k Fprev byla vytvořena ve výši soudního sporu VoZP ČR a Cestovní 

kanceláře Egey Travel International Services, spol. s r.o. včetně příslušných úroků. Pohledávka 

vznikla před více než 5 lety z titulu cestovní kanceláří nevrácené zálohy na ozdravné pobyty. 

 Opravná položka k PF byla vytvořena před více než 5 lety z titulu soudních sporů 

z provozní činnosti za nájemci nemovitostí. 

 

4.4 Zdravotní politika a revizní činnost 

4.4.1 Zdravotní politika 

Prioritou zdravotní politiky VoZP ČR v roce 2012 bylo zabezpečit dostupnost kvalitních 

a bezpečných zdravotních služeb svým pojištěncům v reálném čase podle jejich aktuálního 

zdravotního stavu. Princip rovného přístupu ke zdravotním službám byl pro všechny pojištěnce 

uplatňován ve všech segmentech PZS.  

Za základní koncepční kroky zdravotní politiky si VoZP ČR v roce 2012 vytyčila tyto 

hlavní cíle: 

 garanci dostupnosti kvalitních a efektivních, časově i místně dostupných zdravotních 

služeb za smluvně sjednané, ekonomicky udržitelné ceny v rozsahu odpovídajícímu 

disponibilním prostředkům na úhradu zdravotních služeb, 

 podporu projektům preventivních zdravotních služeb, opatření k prevenci chorob a její 

zaměření na rizikové populační skupiny (včetně realizace opatření proti očekávané 

pandemii chřipky H1N1), 

 podporu primární péče,  

 včasnou úhradu zdravotních služeb na základě smluvně sjednaných podmínek 

a transparentnost závazkově pohledávkových vztahů,  

 přenesení přiměřené části finančního rizika na PZS důsledným uplatňováním smluvně 

dohodnutých regulací s cílem posílit jejich zodpovědnost za spotřebu zdravotních služeb, 

její kvalitu a efektivní plánování, respektive smluvně sjednaných cen za jednotlivé typy 

služeb za současné minimalizace negativních vlivů úhradových mechanismů 

a regulačních opatření, 

 důraz na efektivitu diagnostických a léčebných procesů s preferencí PZS 

upřednostňujících kvalitu, provázanost a komplexnost poskytovaných zdravotních služeb 

před kvantitou za využití systému pobídkových bonifikací,  

 podporu účelné farmakoterapie důslednou kontrolou dodržování podmínek preskripce 

a úhrady léčiv a zdravotnických prostředků, aktivním vyhledáváním možných lékových 

interakcí a centralizaci nákladné farmakologické léčby do specializovaných center, 
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 zvyšování míry veřejné informovanosti o procesech ve zdravotnictví na webových 

stránkách VoZP ČR.  

I v roce 2012 pokračovala spolupráce VoZP ČR s MZ ČR a dalšími institucemi při tvorbě 

zdravotnických právních předpisů, standardů kvality zdravotních služeb, zásad účelné 

farmakoterapie a zavádění nových diagnostických a léčebných postupů.  

Při navazování nových smluvních vztahů s PZS VoZP ČR postupovala uvážlivě s cílem 

optimalizace sítě poskytovatelů hrazených služeb, které zajistí pojištěncům dostupnost 

bezpečných a kvalitních zdravotních služeb.  

V rozhodovacím procesu při uzavírání smluvních vztahů byla uplatňována zejména tato 

kritéria: 

 potřeba poskytování konkrétního druhu, typu a odbornosti zdravotní služby ve vazbě 

na dosavadní zajištění služeb, geografickou, dopravní a demografickou dostupnost 

v příslušném regionu, 

 dostatečné spektrum výkonů při zabezpečení nezbytného personálního a technického 

vybavení, 

 výsledky výběrových řízení v případech, kdy jsou povinná, 

 účelnost provozní doby pracoviště s ohledem na druh, typ a odbornost poskytované 

zdravotní služby, 

 stav přístrojové techniky z hlediska jejího stáří a technického stavu, 

 specifika daná rozmístěním vojenských útvarů a vojenských škol, 

 předchozí zkušenosti se ZZ či zdravotnickým pracovníkem při odstraňování nedostatků 

zjištěných revizní činností, 

 zajištění návaznosti medicínských služeb, jako je emergence, ambulantní péče, lůžková 

akutní péče, včasná rehabilitační péče, následná odborná a ošetřovatelská péče, 

komunitní péče, péče na sociálních lůžkách, paliativní péče, domácí péče apod.    

V roce 2012 došlo jen k dílčím změnám v počtu poskytovatelů hrazených služeb, protože 

zdravotní služby pro pojištěnce VoZP ČR byly zajištěny dostatečně. Kromě smluv 

s poskytovateli hrazených ambulantních či lůžkových služeb uzavírala VoZP ČR nadále smlouvy 

i s jinými subjekty, jako jsou dodavatelé brýlí a pomůcek oční optiky, vlasových náhrad, 

ortopedicko-protetických pomůcek pro zdravotně postižené včetně vozíků a zvedáků 

pro imobilní osoby, a dále pomůcek pro sluchově postižené, nevidomé a slabozraké.  

VoZP ČR i v roce 2012 realizovala koordinované zdravotní služby u PLD a PLDD s cílem 

podpořit kvalitu, bezpečnost a efektivnost poskytovaných zdravotních služeb formou KKVP. 

Projekt podporoval aktivní zapojení PLD a PLDD do procesu celoživotního vzdělávání, jejich 

aktivní působení v oblastech s nedostatkem PLD a PLDD, aktivní zapojení do LSPP, zapojení 

praktických lékařů do školících praxí při přípravě PLD a PLDD pro samostatný výkon povolání 

a zvyšování podílu preventivních prohlídek registrovaných pojištěnců.  

V roce 2012 byla zabezpečena potřebná léčba ve ZZ zemí EU, EHP, Švýcarska 

a ve státech, se kterými má ČR uzavřeny smlouvy o sociálním zabezpečení. Jednalo se 

o zdravotní služby, u kterých byl předpoklad výrazného zlepšení zdravotního stavu pacienta. 

Podle evropských nařízení Rady EHS č. 1408/71 a č. 574/72 byly prostřednictvím CMÚ 

refundovány zahraničním ZZ finanční prostředky za poskytnuté zdravotní služby pojištěncům 

VoZP ČR na území výše uvedených států. Byly hrazeny také paušální platby za pojištěnce 

VoZP ČR, kteří byli registrováni v jiném členském státě na základě formuláře E 121 (důchodci 
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a jejich nezaopatření rodinní příslušníci) a formuláře E 109 (nezaopatření rodinní příslušníci 

s bydlištěm v odlišném státě než má živitel a než je stát jejich pojištění).  

 Současně VoZP ČR působila jako výpomocná ZP pro pojištěnce z těchto zemí a hradila 

za ně českým ZZ poskytnuté zdravotní služby. Od jejich kompetentních ZP vyžadovala nejen 

refundaci těchto skutečně uhrazených plateb, ale i paušálních platby za jejich pojištěnce u nás 

registrované na základě formulářů E 121 a E 109. 

V roce 2012 pokračovala úzká spolupráce VoZP ČR s AČR, a to jak na úrovni 

Generálního štábu AČR, tak i vojenských PZS včetně SVZdrZ při realizaci projektů preventivní 

péče o vojáky v činné službě. Pokračovaly armádní projekty prevence „PREVIS“ a „DROGIS“ 

vycházející z úkolů programu „Zdraví pro všechny ve 21. století“. Tyto projekty umožnily 

provádění potřebných opatření k omezení incidence výskytu infekčních a neinfekčních 

onemocnění v AČR. K vyšší efektivitě poskytovaných zdravotních služeb sloužily plány 

řízených zdravotních služeb pro příslušníky AČR. Ve spolupráci s AČR nabízí VoZP ČR 

příslušníkům AČR také z Fprev preventivní balíčky.  

Úhrada zdravotních služeb 

Mechanizmy úhrad v jednotlivých segmentech zdravotních služeb v roce 2012 byly 

realizovány v souladu s vyhl. č. 425/2011 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní 

péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté 

zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012 (dále jen „Úhradová 

vyhláška“).  

Pravidla úhrady pro jednotlivé segmenty byla stanovena po projednání ve SR Příkazem GŘ 

k úpravě smluvních vztahů a ke způsobu úhrady zdravotních služeb v roce 2012. Specifikována 

a konkretizována byla v příslušných dodatcích ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní 

péče po dohodě se zástupci jednotlivých segmentů poskytovatelů. 

Ke zkvalitnění zdravotních služeb pro pojištěnce a efektivního využívání finančních 

prostředků veřejného zdravotního pojištění byla v segmentech akutní lůžkové péče, praktických 

lékařů a gynekologů využívána možnost dohody na jiném způsobu úhrady podle § 16 Úhradové 

vyhlášky.  

Na rok 2012 VoZP ČR plánovala jen minimální meziroční nárůst nákladů na zdravotní 

péči přepočtených na jednoho pojištěnce. Nárůst nákladů byl plánován u akutní lůžkové péče, 

následné lůžkové péče, u léků, očkovacích látek a zdravotnických prostředků.  

Individuální způsoby úhrady některé specializované zdravotní služby (např. úhrada formou 

tzv. „balíčků“, úhrada robotických operací atd.) byly realizovány pouze u těch nemocnic, které 

tento druh zdravotní péče měly s VoZP ČR dohodnutý již pro rok 2011.  

V součinnosti s AČR i v roce 2012 pokračovala pro její příslušníky řízená zdravotní služba 

stejně, jak tomu bylo v letech minulých. Pokračovala snaha dosáhnout toho, aby zdravotní 

služby příslušníkům AČR byly poskytovány a garantovány ve SVZdrZ nebo civilních smluvních 

ambulantních zařízeních tam, kde nejsou SVZdrZ, a vojenských nemocnicích, kde je jim 

poskytována diagnostická, léčebná i preventivní péče a zdravotní služby v nesmluvních civilních 

ZZ tak byly omezeny na minimum. 

PZS, který měl podepsánu platnou typovou smlouvu a neuzavřel Dodatek, byla i v tomto 

případě prováděna úhrada zdravotních služeb v souladu s ust. § 17 odst. 5 Zákona podle pravidel 

stanovených Úhradovou vyhláškou.  
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Smluvním poskytovatelům hrazených služeb poskytovala VoZP ČR měsíční předběžné 

úhrady ve výši 1/12 z objemu úhrady za referenční období. Poskytovatelům, u kterých VoZP ČR 

nepředpokládala výraznější regulační omezení, byly poskytnuty měsíční předběžné úhrady 

ve výši hodnoty zdravotních služeb poskytovatelem vykázaných a uznaných za příslušný měsíc.   

Předběžné úhrady VoZP ČR vypořádává při vyúčtování úhrad za odpovídající pololetí, 

resp. rok 2012, s uplatněním příslušných regulačních mechanizmů, ve lhůtách stanovených 

Úhradovou vyhláškou, tj. do 120, resp. 180 dnů po skončení hodnoceného období.  

Poskytovatelům, se kterými byl uzavřen nový smluvní vztah nebo kteří v referenčním 

období neposkytli pojištěncům VoZP ČR žádné zdravotní služby, byla prováděna úhrada podle 

vyhl. č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Seznam výkonů“), s hodnotou bodu platnou pro daný 

druh zdravotní služby.  

Poskytovatelům, se kterými nebyl pro rok 2012 uzavřen smluvní vztah, byla poskytnutá 

a uznaná neodkladná zdravotní služba hrazena podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 

85 % hodnoty bodu stanovené pro příslušný segment (odbornost) Úhradovou vyhláškou.  

Úhrada zdravotních služeb poskytovaných podle příslušných předpisů EU a podle 

mezistátních smluv byla prováděna podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu platnou 

pro příslušný segment (odbornost).  

Referenčním obdobím pro výpočet výše úhrad pro rok 2012 byl pro všechny segmenty rok 

2010, respektive jeho jednotlivá pololetí. 

Způsoby a výše úhrad zdravotních služeb v jednotlivých segmentech 

A) Ústavní péče podle § 4 Úhradové vyhlášky 

1)  Úhrada podle části A Přílohy č. 1 k Úhradové vyhlášce 

Úhrada v roce 2012 zahrnovala individuálně smluvně sjednanou složku úhrady, úhradu 

formou případového paušálu, úhradu vyčleněnou z úhrady formou případového paušálu 

a ambulantní složku úhrady.  

Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady  

a) výši a způsob úhrady zdravotních služeb zařazených podle Klasifikace hospitalizovaných 

pacientů (dále jen „Klasifikace“) do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze 

č. 9 k Úhradové vyhlášce pojišťovna smluvně dohodla s poskytovateli. Pokud k dohodě 

nedošlo, byla tato péče součástí úhrady formou případového paušálu, 

b) úhrada léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely označených symbolem 

„S“ podle § 39 odst. 1. vyhl. č. 376/2011 Sb. ve specializovaných léčebných centrech byla 

stanovena ve výši 98% průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční 

období vztažené k jednotlivým diagnózám. Celková úhrada byla vypočtena 

podle podmínek stanovených bodu 2.2. Přílohy č. 1 k Úhradové vyhlášce.  

Úhrada formou případového paušálu  

Úhrada formou případového paušálu (PUdrg2012) zahrnovala úhradu za zdravotní služby 

zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 

k Úhradové vyhlášce. Zásadní pro výpočet výše úhrady za skupinu DRG byla referenční 

(celostátní) základní sazba, která činila 29 500 Kč. Tato byla upravena koeficientem navýšení 

základní sazby dle bodu 3 Přílohy č. 1 k Úhradové vyhlášce.  
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Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu 

Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu zahrnula úhradu za zdravotní služby 

zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených Příloze č. 11 

k Úhradové vyhlášce. Pro úhradu zdravotních služeb vyčleněných z úhrady formou 

případového paušálu hrazených podle seznamu výkonů poskytovatelem vykázané 

a pojišťovnou uznané za hodnocené období, byla stanovena hodnota bodu dle ustanovení 

bodu 4 Přílohy č. 1 k Úhradové vyhlášce.  

Ambulantní složka úhrady  

Ambulantní složka úhrady poskytovatelů akutní lůžkové péče zahrnovala úhradu 

specializované ambulantní zdravotní služby, zdravotní služby v odbornostech 603 a 604, 

zdravotní služby poskytované PLD a PLDD, zdravotní služby poskytované zubními lékaři, 

diagnostické zdravotní služby ve vyjmenovaných odbornostech, zdravotní dopravy, LSPP 

a zdravotní služby poskytované v odbornostech 902, 911, 914, 921 a 925.  

Hodnota bodu a výše úhrad za zdravotní služby se pro jednotlivé odbornosti stanovila podle 

příslušných příloh Úhradové vyhlášky platných pro samostatné poskytovatele uvedených 

zdravotních služeb. 

2) Jiný způsob úhrady poskytovatelům akutní ústavní péče podle § 16 Úhradové vyhlášky 

Kromě vyhláškového způsobu úhrady pro rok 2012 byly v případě výhodnosti pro VoZP ČR 

a souhlasu poskytovatele využity i jiné způsoby úhrady zdravotních služeb, a to: 

a) obdobný způsob úhrady, který byl uplatněn v roce 2011, kdy úhrada zdravotní služby 

zahrnovala paušální úhradu a individuálně sjednanou složku úhrady: 

Paušální úhrada byla stanovena ve výši 100% celkové úhrady náležející poskytovateli 

v referenčním období roku 2010. Do referenčního období byla zahrnuta veškerá zdravotní 

péče poskytnutá v roce 2010, vykázaná do 31. května 2011 a uznaná do 31. září 2011. 

K tomuto způsobu úhrady byla ponechána možnost sjednat individuální složku úhrady 

podle bodu 2, části A, Přílohy č. 1 k Úhradové vyhlášce.  

b) globální paušál ve výši 100% celkové úhrady roku 2010. Tato paušální úhrada byla 

podmíněna dosažením nejméně 95% bodů v roce 2012 oproti roku 2010 (přepočtených 

podle Seznamu výkonů platného k 1. 1. 2012).   

c) výkonový způsob úhrady byl VoZP ČR sjednán zcela výjimečně s poskytovateli s výrazně 

kolísavým meziročním objemem poskytnutých zdravotních služeb.  

d) DIP  

Výkony poskytnuté na pracovišti DIP byly hrazeny výkonovým způsobem, v souladu 

s „Pravidly pro vykazování a kontrolu správnosti a oprávněnosti vykazování dlouhodobé 

intenzivní péče“ vydanými VZP ČR, s hodnotou bodu 1 Kč.  

V rámci péče v DIP byly hrazeny:  

- kódy výkonů OD 00017, 00018, 00019 určenými pouze pro pracoviště poskytující DIP 

výhradně na lůžkách s tímto statusem (smluvní odbornost 7D8),  

- kódy výkonů klinických vyšetření anesteziologem pro příjmové a propouštěcí vyšetření.  

3) Ústavní péče podle § 4 odst. 2 (OLÚ, LDN, ZZ s OD 00005, ZZ hospicového typu a DIOP) 

a) Paušální sazba za jeden den hospitalizace  
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Paušální sazba za jeden den hospitalizace v roce 2012 byla v souladu s ustanovením bodu 

1 části B Přílohy č. 1 k Úhradové vyhlášce stanovena ve výši 103 % paušální sazby 

za jeden den hospitalizace náležející poskytovateli v referenčním období.  

b) Úhrada ambulantní péče  

Ambulantní péče byla hrazena podle seznamu výkonů s hodnotou bodu 0,95 Kč.  

c) Zvláštní ambulantní péče  

Zvláštní ambulantní péče poskytovaná podle § 22 písm. c) Zákona byla hrazena 

podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,90 Kč do 100 % objemu vypočteného 

podle vzorce uvedeného v bodě 2 b) části B Přílohy č. 1 k Úhradové vyhlášce. Zdravotní 

služby poskytnuté nad 100 % vypočteného objemu byly hrazeny s hodnotou bodu ve výši 

0,40 Kč. 

Stejným způsobem byla hrazena i zvláštní ambulantní péče poskytovaná podle ustanovení 

§ 22 písm. e) v zařízeních sociálních služeb. 

d) Zvláštní ústavní péče  

Zvláštní ústavní péče poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu 

podle § 22a Zákona byla hrazena podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu 0,90 Kč.  

e) DIOP  

Výkony poskytnuté na pracovišti DIOP byly hrazeny výkonovým způsobem, v souladu 

s „Pravidly pro vykazování a kontrolu správnosti a oprávněnosti vykazování dlouhodobé 

intenzivní ošetřovatelské péče“ vydanými VZP ČR, s hodnotou bodu 1 Kč.  

V rámci služeb v DIOP byly hrazeny:  

- kódem výkonu OD 00020 určenému pouze pro pracoviště poskytující DIOP výhradně 

na lůžkách s tímto statusem (smluvní odbornost 7U8),  

- kódy výkonů klinických vyšetření pro příjmové a propouštěcí vyšetření dle odborné 

způsobilosti lékaře.  

4) Regulační omezení  

a) Regulační omezení úhrady formou případového paušálu. Pokud pojišťovna zjistí odchylky 

v Klasifikaci v konkrétním zdravotnickém zařízení ve smyslu účelového kódování, 

provede cílené nebo náhodné šetření, které potvrdí nebo vyvrátí podezření na účelové 

chování nebo kódování. Zjišťování bude provedeno až po vyúčtování roku 2012.  

Cíleným šetřením se rozumí vyhledání konkrétních hospitalizačních případů, které 

při analýze pomocí IS vykazovaly významné odchylky. K těmto případům si ZP vyžádá 

kompletní klinickou dokumentaci a revizní lékaři provedou klinický audit. Pokud bude 

výsledkem klinického auditu zjištění, že poskytovatel při vykazování nerespektoval 

metodická pravidla pro vykazování a kódování a hospitalizační případ byl díky tomu 

klasifikován neoprávněně do DRG skupiny s vyšší hodnotou relativní váhy, pojišťovna 

adekvátně sníží úhradu ve výši vypočtené podle vzorce uvedeného ve vyhlášce.  

Náhodným šetřením se rozumí náhodný výběr určeného počtu hospitalizačních případů 

v příslušné DRG bázi, u nichž bude proveden klinický audit, tzn. porovnání vykázané 

služby se zdravotní službou zaznamenanou v klinické dokumentaci. Při zjištění 
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nesrovnalostí uplatní pojišťovna tento nález jako regulační opatření na celou DRG bázi 

za hodnocené období a sníží úhradu. 

 b) Regulační omezení na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky  

Pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané 

poskytovatelem v roce 2012, s výjimkou léčivých přípravků nebo zdravotnických 

prostředků schválených revizním lékařem, převýší 98 % úhrady za léčivé přípravky 

a zdravotnické prostředky předepsané v referenčním období, s výjimkou léčivých 

přípravků nebo zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, pojišťovna sníží 

ZZ celkovou úhradu o částku odpovídající nejvýše 40 % tohoto překročení. Snížení podle 

věty první pojišťovna neuplatní, pokud poskytovatel doloží, že zvýšená celková úhrada 

za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky byla způsobena změnou výše 

nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců 

pojišťovny.  

B) Praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost  

Základním způsobem úhrady zdravotních služeb poskytovaných PLD a PLDD byla KKVP.  

1. Kombinovaná kapitačně výkonová platba  

Výše KKVP byla vypočtena podle celkového počtu registrovaných přepočtených pojištěnců 

pojišťovny násobeného základní sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce 

na kalendářní měsíc. Počet přepočtených pojištěnců pojišťovny byl vypočten vynásobením 

počtu registrovaných pojištěnců pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách indexem 

podle bodu 7 Přílohy č. 2 k Úhradové vyhlášce. Základní sazba podle věty první byla 

stanovena ve výši:  

a) 50 Kč pro PLD a PLDD, kteří poskytovali zdravotní služby v rozsahu alespoň 

30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den 

v týdnu měli ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňovali pojištěncům 

objednat se alespoň 2 dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu,  

b) 49 Kč pro praktické lékaře, kteří poskytovali zdravotní služby v rozsahu alespoň 

25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den 

v týdnu měli ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin.  

c) 47 Kč pro ostatní praktické lékaře,  

d) 49 Kč pro ostatní PLDD.  

Základní kapitační sazba byla zvýšena:  

a) o 1 Kč, pokud poskytovatel v roce 2012 získal v rámci kontinuálního vzdělávání 

1 certifikát + 6 kreditů nebo 2 certifikáty nebo 16 kreditů,  

b) o 2 Kč pokud poskytovatel disponoval platnou akreditací vydanou MZ ČR,  

c) o 4 Kč, pokud poskytovatel realizoval školení nových praktických lékařů formou 

předatestační přípravy. Nárok na toto navýšení vznikl po doložení zahájení školení a bylo 

uplatněno jen po dobu skutečného pobytu školence v ordinaci akreditovaného školitele.  

V případě současného splnění více podmínek na zvýšení základní kapitační sazby bylo 

realizováno zvýšení dle všech splněných podmínek současně (po dobu, kdy poskytovatel 

podmínky splňoval).  
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Zdravotní výkony nezahrnuté do KKVP, zdravotní výkony za neregistrované pojištěnce ZP 

a za zahraniční pojištěnce, poskytovatelem vykázané a pojišťovnou uznané, byly hrazeny 

podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu 1,08 Kč.  

Výkony dopravy v návštěvní službě byly hrazeny podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu 

0,90 Kč.  

Poskytovatelům splňujícím stanovené podmínky bylo poskytnuto dorovnání kapitace podle 

pravidel stanovených v části B Přílohy č. 2 k Úhradové vyhlášce.  

2. Zdravotní služby hrazené podle seznamu výkonů  

Nekapitujícím poskytovatelům byly jimi poskytnuté zdravotní služby hrazeny podle Seznamu 

výkonů s hodnotou bodu 0,95 Kč a výkony dopravy v návštěvní službě s hodnotou bodu 

0,90 Kč. 

Regulační omezení  

Podle pravidel stanovených v části D Přílohy č. 2 k Úhradové vyhlášce byla realizována 

regulační omezení na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a na vyžádanou 

diagnostickou péči ve vyjmenovaných odbornostech (do vyžádané služby nebyly zahrnuty 

zdravotní výkony screeningu kolorektálního karcinomu prováděné poskytovatelem, pro které 

měl uzavřenu smlouvu na poskytování těchto zdravotních výkonů). 

C) Specializovaná ambulantní služby  

Zdravotní služby byly hrazeny podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši:  

a) 1,08 Kč pro poskytovatele v odbornostech 305, 306, 308 a 309, vykazující výkony 

odbornosti 910 – psychoterapie společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře 

a pro poskytovatele smluvní odbornosti 901 – klinická psychologie,  

b) 0,95 Kč pro poskytovatele poskytující hemodialyzační péči, s výjimkou nasmlouvaného 

výkonu 18550 (hemodiafiltrace), který byl hrazen s hodnotou bodu 0,80 Kč, 

c) 1 Kč pro poskytovatele odborností 927 – ortoptista, 903 – klinická logopedie a 905 – 

zrakový terapeut, a pro novorozenecký screening, 

d) 0,68 Kč pro výkony 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633 odbornosti 

403 – radiační onkologie a výkony 75347 a 75348 odbornosti 705 – oftalmologie,  

f) 1,03 Kč pro screeningové výkony 15101 a 15105 odbornosti 105 – gastroenterologie,  

g) 1,02 Kč pro specializovanou ambulantní zdravotní službu výše neuvedenou, do objemu 

vypočteného pro jednotlivé odbornosti podle písm. g) bodu 1 části A Přílohy č. 3 

k Úhradové vyhlášce. Zdravotní služby poskytnuté nad takto vypočtený objem v dané 

odbornosti vyjádřené počtem bodů za výkony byly uhrazeny podle Seznamu výkonů 

s hodnotou bodu 0,30 Kč.  

Regulační omezení byla uplatněna podle části B, Přílohy č. 3 k Úhradové vyhlášce. 

D) Gynekologické služby  

1. Výkonový způsob úhrady s limitem  

Zdravotní služby poskytnuté v odbornostech 603 a 604 byly hrazeny podle Seznamu výkonů 

s hodnotou bodu 1,06 Kč.  
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Celková výše úhrady poskytovateli nepřekročila částku vypočtenou podle pravidel 

stanovených v bodě 2 části A Přílohy č. 4 k Úhradové vyhlášce.  

2. Jiný způsob úhrady   

Tento způsob úhrady zahrnoval navíc bonifikaci a úhrady za tzv. těhotenské balíčky 

podle podmínek sjednaných v dodatku ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních 

služeb.  

Nad rámec úhrady stanovené podle bodu 1 a 2 části A Přílohy č. 4 k Úhradové vyhlášce byl 

poskytovatel bonifikován takto: 

a) za provedené preventivní prohlídky vykázané výkonem č. 63051 - 100 Kč za jeden výkon 

na unikátního pojištěnce za kalendářní rok,  

b) za nově registrovanou pojištěnku, která nebyla doposud v péči daného poskytovatele 

v registraci, tj. nebyl na ni vykázán v posledních 2 letech poskytovatelem žádný z výkonů 

63051, 63011, 63012, 63021 a 63022 - 200 Kč za jeden výkon č. 63011, resp. č. 63021 

na unikátní pojištěnku za kalendářní rok.  

Těhotenské balíčky byly poskytovateli při splnění sjednaných podmínek uhrazeny ve výši: 

a) balíček pro 1. trimestr – 1.210 Kč, 

b) balíček pro 2. trimestr – 2.200 Kč, 

c) balíček pro 3. trimestr – 3.520 Kč. 

3. Regulační omezení na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a na vyžádanou 

diagnostickou péči ve vyjmenovaných odbornostech byla realizována za podmínek 

stanovených v části B Přílohy č. 4 k Úhradové vyhlášce.  

4. Balíčkové číselníkové ceny u SZZ poskytujících IVF (in vitro fertilizace – umělé oplodnění):  

a) 63901 - IVF cyklus přerušený před punkcí - úhrada 990 Kč,  

b) 63902 - IVF cyklus bez transferu - úhrada 12.660 Kč,  

c) 63903 - Kompletní IVF cyklus s transferem embryí - úhrada 26.000 Kč.  

E) Stomatologická služby  

Zdravotní služby poskytované ambulantními zubními lékaři byly hrazeny výkonovým způsobem 

podle Přílohy č. 12 Úhradové vyhlášky.  

F) Diagnostická zdravotní služby  

Diagnostické zdravotní služby byly hrazeny podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši:  

1. nasmlouvané výkony mamografického screeningu - 1 Kč; nasmlouvané výkony screeningu 

děložního hrdla - 1,03 Kč,  

2. výkony v odbornosti 809 - 1,05 Kč, s výjimkou nasmlouvaných výkonů 89711 až 89725 

a dále výkonů 89611 až 89619, které byly hrazeny s hodnotou bodu 0,67 Kč,  

3. výkony v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 812 až 815, 818, 819 a 822 - 0,67 Kč,  

4. výkony v odbornostech 807, 816, 817 a 823 - 0,67 Kč. V případě, že poskytovatel neprokázal, 

že je v hodnoceném období držitelem certifikátu ISO ČSN 15189 nebo NASKL II, byly tyto 

výkony hrazeny s hodnotou bodu 0,52 Kč,  
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5. zdravotní služby poskytované v roce 2012 ve vyjmenovaných odbornostech byly hrazeny 

s hodnotou bodu podle bodu 2 až 4 do objemu vypočteného podle bodu 5 Přílohy č. 5 

k Úhradové vyhlášce.  

Nad tento objem se zdravotní služby v odbornostech uvedených v bodu 2 a 3 hradily s hodnotou 

bodu 0,40 Kč a v odbornostech uvedených v bodu 4 s hodnotou bodu 0,20 Kč.  

G) Domácí zdravotní služby  

Domácí zdravotní služby byly hrazeny podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši:  

1. zdravotní služby poskytované v odbornosti 925 - 1 Kč,  

2. zdravotní služby poskytované v odbornostech 911, 914, 916 a 921 - 0,90 Kč,  

3. výkony dopravy v návštěvní službě - 0,90 Kč. Na tyto výkony se nevztahovalo ustanovení 

bodu 4, 

4. zdravotní služby poskytnuté nad 105 % objemu vypočteného podle bodu 4 Přílohy č. 6 

k Úhradové vyhlášce byly v odbornosti 925 uhrazeny s hodnotou bodu 0,70 Kč 

a v odbornostech 911, 914, 916 a 921 s hodnotou bodu 0,63 Kč.  

H) Fyzioterapie  

Zdravotní služby fyzioterapie byly hrazeny podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši: 

1. výkonový způsob úhrady s hodnotou bodu ve výši 0,80 Kč, 

2. pro výkony dopravy v návštěvní službě hrazené podle Seznamu výkonů byla hodnota bodu 

stanovena ve výši 0,90 Kč. Na tyto výkony se nevztahovalo ustanovení bodu 3, 

3. zdravotní péče poskytnutá nad objem vypočtený podle bodu 3 Přílohy č. 7 k Úhradové 

vyhlášce byla uhrazena podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,40 Kč.  

I) Zdravotnická záchranná služba  

Zdravotnická záchranná služba byla hrazena podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu 1,10 Kč.  

J) Zdravotnická dopravní služba  

1. Zdravotnická dopravní služba byla hrazena podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši:  

a) 0,95 Kč pro poskytovatele poskytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém 

provozu,  

b) 0,85 Kč pro poskytovatele neposkytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém 

provozu.  

2. Hrazené služby poskytnuté nad objem vypočtený podle bodu 2 Přílohy č. 8 k Úhradové 

vyhlášce byly hrazeny podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu 0,55 Kč poskytovatelům 

uvedeným v bodě 1 písm. a) a s hodnotou bodu 0,45 Kč poskytovatelům uvedeným v bodě 1 

písm. b).  

K) Lékařská služba první pomoci  

Hrazené služby poskytované poskytovateli v rámci LSPP první pomoci byly hrazeny podle 

Seznamu výkonů s hodnotou bodu 0,95 Kč.  

L) Lázeňské služby a zdravotní služby poskytované v ozdravovnách  

Tyto služby byly hrazeny podle smluvního ujednání s konkrétním poskytovatelem.  
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M) Úhrada SVZdrZ  

Zdravotní služby byly hrazeny podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu 0,95 

Kč. Lůžkovou zdravotní péči poskytovanou v souladu s ust. § 1 odst. 3 vyhl. č. 285/1999 Sb., 

o poskytování zdravotní péče ve vojenských ZZ, v lůžkové části SVZdrZ hradila VoZP ČR jako 

zdravotní služby ve stacionáři. Pokud SVZdrZ poskytovala zdravotní služby v dalších 

odbornostech, např. ambulantní specializovanou nebo stomatologickou péči, byla tato péče 

hrazena odděleně podle pravidel platných pro daný segment. 

Regulace úhrady zdravotních služeb 

V zájmu zachování stability systému veřejného zdravotního pojištění uplatňovala VoZP 

ČR v roce 2012 regulační mechanismy pro jednotlivé segmenty PZS stanovené Vyhláškou.  

Regulace úhrady zdravotních služeb vycházely z opatření regulujících objem zdravotních 

služeb na základě účelného nasmlouvání sítě ZZ a z opatření, která byla dohodnuta 

s představiteli PZS, aby byl omezen nekontrolovatelný nárůst výkonů a nekontrolovatelný nárůst 

nákladů na léky, zdravotnické prostředky a indukovanou službu.  

VoZP ČR nepoužila regulační srážku u stomatologické péče, zdravotní dopravy, 

zdravotnické záchranné služby, LSPP, u neodkladné péče v nesmluvních ZZ a u hemodialyzační 

péče. Dále neuplatnila regulační srážku u smluvních ZZ, u kterých počet ošetřených pojištěnců 

VoZP ČR nebyl pro tato ZZ významný. 

Specifická doplnění 

1) Počty jednotlivých typů uzavřených dodatků u nemocnic 

Pro rok 2012 uzavřelo s VoZP ČR nabídnutý dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě 

zdravotních služeb celkem 144 nemocnic v členění podle IČO.  

Z uvedeného počtu bylo uzavřeno: 

a) 74 dodatků (tj. 51,4 % z uzavřených dodatků) na úhradu podle Přílohy č. 1 k Úhradové 

vyhlášce (DRG) v celkovém objemu 1.954.777 tis. Kč, 

b) 34 dodatků (tj. 23,6 %) na globální paušál ve výši objemu úhrady za referenční období, 

c) 32 dodatků (tj. 22,2 %) na paušální úhradu stanovenou podle pravidel stanovených 

Úhradovou vyhláškou pro rok 2011, s možností sjednat individuální složky úhrady,  

d) 4 dodatky (tj. 2,8 %) na úhradu podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu 0,90 Kč. 

2) Struktura a objem individuálně smluvně sjednané úhrady 

Tento způsob úhrady nebyl příliš rozšířen a týkal se jen 5 nemocnic v celkovém vykázaném 

objemu zdravotních služeb 23.871 tis. Kč. 

3) Využívání indikátorů kvality 

Indikátory kvality jsou dány celým řetězcem činností k jejich dosažení. ZP musí sledovat 

a ovlivňovat všechny oblasti, aby zabezpečila pro své pojištěnce kvalitní služby. V současné 

době je hlavní pozornost upřena zejména na vstupní oblast na kvalitní přístrojové vybavení 

a personální obsazení ambulantních a lůžkových zařízení. ZP zavádějí pomocí Portálu 

elektronickou komunikaci při uzavírání Přílohy č. 2 ke smlouvě o poskytování a úhradě 

hrazených služeb s těmito ZZ. 
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U praktických lékařů VoZP ČR dále podporovala např. jejich kontinuální vzdělávání 

navýšením kapitační sazby, jak je uvedeno výše. 

4) Počet ZZ poskytující „centrovou“ péči 

„Centrovou“ péči měly nasmlouvánu následující počty ZZ: 

a) 19 nemocnic, které vykázaly zdravotní služby v objemu 245.954 tis. Kč,    

b) 5 ambulantních zařízení, která vykázala zdravotní služby v objemu 8.938 tis. Kč. 

5) Léková politika 

VoZP ČR při prosazování své lékové politiky vycházela zejména ze závěrů a doporučení 

lékové komise při Svazu zdravotních pojišťoven ČR, do jejíž činnosti je aktivně zapojena. Její 

doporučení dále využívala i při rozvíjení nadstandardních programů ve Fprev. 

Výběr regulačních poplatků 

Pro zabezpečení evidence výběru regulačních poplatků a doplatků spoluúčasti na léčivé 

přípravky byla zajištěna podpora IS. 

Pojištěnci VoZP ČR byli informováni o zásadách evidence uhrazených regulačních 

poplatků na léčebnou péči a doplatků za léčivé přípravky, o způsobech uhrazení přeplatků 

nad stanovený limit 5.000 Kč, resp. 2.500 Kč, a o svých právech včetně způsobů vyřizování 

reklamací.  

Pojištěncům byly ve stanovených intervalech vráceny přeplatky za překročený limit.  

Na základě dohod mezi ZP byly pravidelně předávány potřebné informace o evidenci 

vybraných započitatelných poplatků za migrující pojištěnce. 

V průběhu roku 2012 nebyla řešena žádná stížnost nebo reklamace pojištěnců VoZP ČR 

na nesprávnou evidenci a vracení přeplatků za překročení limitu. 

Vybrané regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky včetně vrácených přeplatků 

byly následující: 

 

Ř. Ukazatel Měrná Rok 2012 

    jednotka I. Q II. Q III. Q IV. Q Celkem 

1. Počet pojištěnců, kteří v daném   
 

  
 

    

  období překročili zákonný limit   *) osob 266 2 833 7 046 14 060 24 205 

2. Částka, o kterou byl překročen   
 

  
 

    

  zákonný limit *)      (vratky)  tis. Kč 273 2 585 5 457 10 485 18 800 

3. Celková částka za regulační   
 

  
 

    

  poplatky ve výši 30 Kč   

 
  

 
    

  (vykázán výkon 09543) tis. Kč 21 988 21 638 18 796 23 399 85 821 

4. Celková částka za regulační   
 

  
 

    

  poplatky ve výši 60 Kč, resp.    

 
  

 
    

  100 Kč (vykázán výkon 09544) tis. Kč 20 226 21 079 19 707 21 490 82 502 

5. Celková částka za regulační   
 

  
 

    

  poplatky ve výši 90 Kč   

 
  

 
    

  (vykázán výkon 09545) tis. Kč 2 725 2 964 3 080 2 940 11 709 
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Ř. Ukazatel Měrná Rok 2012 

    jednotka I. Q II. Q III. Q IV. Q Celkem 

6. Celková částka za regulační   
 

  
 

    

  poplatky zaplacené v zařízeních   

 
  

 
    

  lékárenské péče (vykázán výkon   

 
  

 
    

  09540) tis. Kč 26 713 26 945 21 212 25 276 100 146 

7. Celková částka    
 

  
 

    

  za započitatelné doplatky   

 
  

 
    

  na léky a potraviny pro zvláštní   

 
  

 
    

  účely tis.Kč 39 531 39 028 28 769 32 105 139 433 

8. Celková částka za regulační              

  poplatky a započitatelné doplatky             

  (součet řádků 3 - 7) tis. Kč 111 183 111 654 91 564 105 210 419 611 

 

 Poznámka k tabulce:        

        

 Vazba na tab. č. 12 ř. 10 VZ 2012       

 

V jednotlivých čtvrtletích budou vykazovány údaje pouze za vyznačené období. 

*) 5.000 Kč, resp. 2.500 Kč. Jedná se o počet „vratek“ provedených v daném období. 

Pokud pojištěnec obdrží více vratek, je v každém období evidován.  

 

**) podle § 16a zák. 48/1997 Sb. jsou příjmem PZS, jejich výši ZP podle § 16b evidují za účelem 

výpočtu vratek  

 

4.4.2 Revizní činnost 

VoZP ČR využívala a uplatňovala všechny v současné době dostupné mechanismy 

kontrolní a revizní činnosti k zajištění účelného a hospodárného vynakládání spravovaných 

prostředků. Byla věnována zvýšená pozornost důslednějšímu uplatňování elektronických forem 

revizní a kontrolní činnosti. 

Rozsah tzv. fyzických revizí u PZS odpovídal personálním možnostem a pracovní kapacitě 

revizních lékařů. Z plánovaných akcí byly provedeny kromě plánovaných fyzických revizí 

u poskytovatelů také komplexní revize zdravotnických prostředků.  

Během celého roku 2012 byla realizována metodika revizní činnosti vyplývající z novely 

„Směrnice revizní a kontrolní činnosti VoZP ČR“ a jejich dodatků. Nadále byla využívána platná 

metodika revizních činností a připravovány podmínky pro její plnou elektronizaci. Pokračovala 

příprava na systémovou kontrolu vykázaných zdravotních služeb ve vazbě na Přílohu č. 2 

ke smlouvám uzavřeným mezi VoZP ČR a PZS. Cílem bylo zefektivnit poskytování zdravotních 

služeb při zvyšování jejich kvality a bezpečnosti a efektivně automatizovat optimální počet 

elektronických kontrol. 

V prvé řadě byl kontrolován soulad vykazování zdravotních služeb s platnou legislativou 

a s podmínkami stanovenými Metodikou VZP ČR, verze 6. 2., v platném znění, a průkaznost 

dokumentace. Dále byly vyhledávány nepovolené kombinace výkonů, neindikované výkony, 

duplicity výkonů, duplicity dávek, neúčelně použité zdravotnické prostředky a zjišťovány 

nedostatky v hospodaření s cenově náročnými léky. Celkový efekt revizní činnosti, ať už přímo 
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u PZS, nebo pomocí aplikací IS, spočíval především v preventivním vlivu zabraňujícím vzniku 

rozsáhlejších pochybení ve vykazování poskytovaných zdravotních služeb.  

Pravidelnou a cílenou revizní činnost podporoval on-line propojený IS, který prováděl 

automatizovaně řadu kontrolních a propočtových činností rutinního charakteru (např. 

na příslušnost pojištěnce k VoZP ČR, smluvně dohodnutý rozsah péče, duplicitu, dodržování 

frekvenčního omezení, nepovolené kombinace výkonů atd.) a tím umožnil, aby vlastní revizní 

činnost revizních lékařů a dalších pracovníků byla zaměřena na oblasti, v nichž je lidský činitel 

nezastupitelný. 

V závislosti na nastavení IS byla všechna vyúčtování, ve kterých automatizovaná kontrola 

identifikovala formální či věcnou chybu, jako i veškerá finančně nákladná vyúčtování následně 

předkládána k povinné ruční revizi revizním lékařům, případně jiným pracovníkům oprávněným 

provádět revizní a kontrolní činnost. 

Základ kontrolní a revizní činnosti nad vykázanými a uhrazenými zdravotními službami 

v roce 2012 tvořila validace vykázaných zdravotních služeb v IS, následná automatizovaná 

revize dokladů vykázaných zdravotních služeb podle parametrů nastavených v souladu 

s Vyhláškou a ruční revize části dokladů vyřazených ke kontrole revizním lékařem prováděná 

pomocí IS. 

Automatizovanou revizí IS prošly všechny poskytovateli zaslané doklady v celkovém 

počtu 14 705 143, z nichž bylo přímo odmítnuto 315 148 dokladů. Vyřazeno k následné ruční 

revizi bylo 1 504 588 dokladů. Revizní lékaři odmítli 35 182 dokladů, 67 933 korigovali 

a 1 401 473 dokladů schválili. Při následných ručních revizích došlo ke snížení nárokované 

částky PZS o 138.359 tis. Kč. Oproti roku 2011 to bylo více o 10.459 tis. Kč. Lze konstatovat, že 

PZS v důsledku zvýšené účinnosti revizí věnovali v poslední době větší pozornost vykazování 

a zlepšili tak přesnost při zpracování podkladů.   

Na pozitivním trendu měla podíl i výraznější aktivita revizních lékařů při provádění 

fyzických revizí přímo u poskytovatelů, kdy bylo provedeno celkem 372 fyzických revizí, tedy 

o 222 revizí více, než za rok 2011. 

Významnou akcí na úseku fyzických revizí byla plošná kontrola všech zdravotnických 

prostředků, především těch, které jsou určeny pro opakované použití. Bylo provedeno celkem 

275 fyzických kontrol na místě u 115 smluvních partnerů, čehož výsledkem byla identifikace 

2 753 položek, které byly určeny k projednání v inventárních komisích poboček a k následnému 

vyřazení. Byla zkontrolována a aktualizována informační databáze a v době revize 

k 30. 11. 2012 činila zůstatková cena aktuálně evidovaných zdravotnických prostředků 27.858 

tis. Kč. 

Při posuzování oprávněnosti návrhů na poskytnutí lázeňské péče lze celkově pozorovat 

meziroční trend snížení počtu návrhů na poskytnutí komplexní lázeňské léčby. Bylo posuzováno 

celkem 6 597 návrhů na komplexní lázeňskou péči, z toho bylo zamítnuto 198, schváleno 6 200 

a 199 návrhů převedeno na příspěvkovou lázeňskou péči. Dále bylo posouzeno celkem 924 

návrhů na příspěvkovou lázeňskou péči, schváleno bylo 901 a zamítnuto celkem 23. Celkem 

bylo vyřizováno 7 521 návrhů, což je o 1 670 méně než minulý rok.  

Podnětem pro cílené revize byla zjištění revizních lékařů v rámci analytických výsledků 

výstupů z přednastavených reportů IS a výstupy z automatizované revizní činnosti prováděné IS. 

Významné byly i podněty pojištěnců uplatněné na základě kontroly výpisu z vlastních účtů. 

Nejvyšší část revizních nálezů představovaly především neoprávněně nárokované úhrady 

v lůžkových ZZ, než odpovídalo záznamům v dokumentaci pacienta. V ambulantní péči pak 
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vyúčtování výkonů, které nebyly ve smyslu platného Seznamu výkonů naplněny, a přesto byla 

ZZ nárokovaná jejich úhrada.  

Kromě zajišťování výše uvedených rutinních revizních činností útvary zdravotní politiky 

poboček a Ústředí v průběhu roku 2012 dále vyhodnocovaly analytické ukazatele o jednotlivých 

ZZ. Rutinně byly dlouhodobě vyhodnocovány náklady na výkony, na předepsaná léčiva 

a vyžádané zdravotní služby. Dále bylo vyhodnocováno spektrum poskytovaných výkonů 

ve vztahu k jednotlivým diagnózám, průměrné náklady na léčbu vybraných diagnóz atp. 

Pozornost byla věnována podrobnějším analýzám zdravotních služeb vykazovaných na tzv. 

nákladné pojištěnce. 

U lůžkových ZZ byla navíc rutinně sledována průměrná ošetřovací doba v daném zařízení, 

celková i dílčí (tj. v jednotlivých odbornostech) ve vazbě na diagnózu, počet hospitalizovaných 

pojištěnců, počet ambulantně ošetřených pojištěnců, počet mimořádně nákladných ošetření 

a operačních výkonů, náklady na léčiva a ZUM, frekvence výkonů, diagnóz, podíl péče jednotek 

intenzivní péče na péči standardní v jednotlivých ZZ a vazbách na diagnózu apod. 

Dlouhodobé sledování všech výše uvedených ukazatelů bylo pak podpůrným podkladem 

pro relevantní vyhodnocování námitek k uplatněným regulacím při úhradách zdravotních služeb 

a mělo dosti vysokou vypovídací schopnost o efektivitě a rentabilitě léčebného procesu 

používaného v daném ZZ.  

VoZP ČR i v roce 2012 pokračovala ve vyhodnocování vybraných kvalitativních ukazatelů 

poskytovaných zdravotních služeb.  Mimo jiné parametry byla průběžně sledována frekvence 

vybraných výkonů ve vazbě na jednotlivé diagnózy a porovnávána s celorepublikovými 

ukazateli ve srovnatelných ZZ, bylo vyhodnocováno procento komplikací po vybraných 

výkonech, rozsah a způsob léčby, spektrum předepisovaných léčiv s přihlédnutím k možným 

lékovým interakcím, bylo vyhodnocováno a porovnáváno spektrum v léčbě používaných 

preparátů apod. Pro potřeby poboček byly vypracovány reporty sledující rutinně podstatné 

parametry vypovídající o kvalitě poskytovaných zdravotních služeb (indukované a neindikované 

výkony, duplicity výkonů, dávek, neúčelně použité zdravotnické prostředky). Revizním lékařům 

tak bylo umožněno účinněji posuzovat efektivitu PZS v jednotlivých sledovaných segmentech 

zdravotních služeb a porovnávat je podle jednotlivých poboček. 

 Pro zvýšení účinnosti automatizovaných kontrol prostřednictvím IS a také práce 

revizních lékařů a zaměstnanců byl uplynulý rok intenzivní přípravou nových informačních 

technologií pro přechod na elektronizaci vedení agend v oblasti revizní a kontrolní činnosti:  

 byl odzkoušen a do užívání předán Projekt P20 „Administrace Přílohy č. 2 a smluvních 

výkonů PZS v režimu on-line“, k tomu byli vyškoleni zaměstnanci,  

 byl realizován nadstavbový program – SW monitorující aktivity a průběh zpracování agend 

Projektu P20 jednotlivými zaměstnanci VoZP ČR s přístupem na Portál, kteří se podílí 

na zpracování agendy, 

 v souvislosti s přechodem na vnitřní administrativní systém EZOP byl zpracován 

nadstavbový SW pro revizní lékaře pro jednotné a rychlé vedení agendy revizní činnosti – 

např. fyzických revizí, který umožňuje zpracování připravovaných elektronických revizí. 

Hlavní výhodou je využití těchto dat v manažerském IS, který umožní uživatelům vytvářet 

individuální dotazy a využívat sofistikované výstupy pro zpracování dat), 

 v rámci přechodu na nový integrovaný IS je zpracováván modul na vedení agendy 

zdravotnických prostředků jako základ pro centralizované zpracování a automatizovanou 

kontrolu této agendy, 
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 do provozu byl aplikován pomocný program „SW aplikace pro kontrolu vykázané péče 

po úmrtí pojištěnce“, který umožnil racionálně zpracovávat tuto část ručně prováděných 

revizí a následně neschválené položky revidovat pomocí IS. Modul s tímto řešením bude pak 

s plně automatizovanou návazností součástí nového integrovaného IS. Součástí 

programového řešení je i monitoring činnosti revizních lékařů umožňující v novém systému 

vyhodnocování jejich přístupu.  

Ekonomický přínos zavedení těchto řešení se plně projeví až s přechodem na nový 

integrovaný IS. Intenzivním využitím informačních technologií a cílených analýz lze zvýšit 

účinnost fyzických a ručních revizí v součinnosti s pracovníky na pobočkách. K tomu je nutné 

zvyšovat především kvalitativní rozsah automatizované kontroly využitím integrovaného IS 

s účinnějším programovým vybavením. 

Jen s maximálním využitím možností elektronizace zdravotnictví a informačních 

technologií je možné v příštím období zajistit pro pojištěnce VoZP ČR kvalitní, bezpečné 

a dostupné zdravotní služby. Současný IS, ale zejména pak integrovaný IS, a pravidelně školení 

zaměstnanci vytvářejí potřebné podmínky pro tuto koncepci. 

 

4.5 Pohledávky za zdravotnickými zařízeními po lhůtě splatnosti 

VoZP ČR měla k 31. 12. 2012 pohledávky za ZZ po lhůtě splatnosti v celkové výši 312 

tis. Kč, které jsou hrazeny na základě splátkového kalendáře. Během roku 2012 bylo VoZP ČR 

uhrazeno 121 tis. Kč. Nové pohledávky za ZZ po lhůtě splatnosti nevznikly. 

 

4.6 Smluvní politika, síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb a její 

parametry 

V roce 2012 VoZP ČR postupovala při navazování a obnově smluvních vztahů s PZS 

v souladu s vyhl. č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, aby poskytování 

kvalitních zdravotních služeb pojištěncům ve všech oborech a odbornostech bylo řešeno nadále 

racionálně a účelně. Počet SZZ nebyl rozšiřován, pokud to nebylo nezbytné z hlediska 

dostupnosti či kvality zdravotních služeb pro pojištěnce VoZP ČR.  

Základní prioritou v oblasti smluvní politiky byla stabilizace sítě SZZ ve všech segmentech 

PZS. VoZP ČR dbala na to, aby dostupnost a kvalita zdravotních služeb byly v souladu 

s vynakládanými finančními prostředky, které měla k dispozici pro úhradu zdravotních služeb.  

Nově uzavřené smluvní vztahy pro jednotlivé segmenty v roce 2012, jejichž počty jsou 

uvedeny v následující tabulce, byly z velké části uzavírány jako náhrada za zrušená SZZ. 

Počty SZZ uvedených v následující tabulce a Tab. VZ 2012 Soustava smluvních PZS – 15 

byly stanoveny sčítáním přes identifikační číslo zařízení. Ve vybraných řádcích 1., 2.1, 2.2 a 3. – 

8. však byly počty stanoveny sčítáním přes IČO. Proto v součtových řádcích 1., 2. a 2.2, kde jsou 

kombinovány oba typy sčítání, neplatí pravidlo o součtu.  
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Nově uzavřené smluvní vztahy s 
poskytovateli zdravotních služeb 

Počet PZS 

Ř. 
Kategorie smluvních poskytovatelů zdravotních 
služeb 

31.12.2012 

1. Ambulantní poskytovatelé zdravotních služeb   512 

  z toho:   

1.1    Praktický lékař pro dospělé (odbornost 001) 107 

1.2    Praktický lékař pro děti a dorost (odbornost 002) 49 

1.3    Praktický zubní lékař (odbornost 014 - 015, 019) 169 

1.4    Ambulantní specialisté celkem 157 

1.5    Domácí služby (odbornost 925, 911, 914, 916 a 921) 6 

1.5.1    z toho: domácí služby  odbornost 925 6 

1.6 
   Rehabilitační poskytovatelé zdravotních služeb 
(odbornosti  902) 

16 

1.7 
   Poskytovatelé zdravotních služeb komplementu 
(odbornosti 222, 801 - 805, 806, 807, 809, 812 - 823) 

18 

     z toho:   

1.7.1 
   Poskytovatelé zdravotních služeb radiologie a zobrazovací 
techniky (odbornosti 809 a 806) 

11 

1.7.2    Soudní lékařství (odbornost 808) 0 

1.7.3    Patologie (odbornost 807 + 823) 1 

1.8    Ostatní ambulantní pracoviště  2 

2. Lůžkoví poskytovatelé zdravotních služeb celkem   5 

  z toho:   

2.1               Nemocnice 3 

2.2 
              Odborné léčebné ústavy (kromě LDN a poskytovatelů 
zdravotních služeb vykazující výhradně kód OD 00005) 

2 

2.2.1                v tom:  psychiatrické  (OD 00021, OD 00026) 0 

2.2.2 
                           rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 
000227) 

0 

2.2.3 
                   pneumologie a ftizeologie (TRN) (vykazující kód OD 
00023, OD 00028) 

1 

2.2.4                            ostatní 1 

2.3 
               Léčebny dlouhodobě nemocných celkem 
(vykazující kód 00024) 

2 

2.3.1                v tom: samostatní  poskytovatelé zdravotních služeb 2 

2.3.2 
                           začleněné v rámci jiných poskytovatelů 
zdravotních služeb 

0 

2.4                Ošetřovatelská lůžka (vykazující kód 00005) 4 

2.4.1                v tom: samostatní poskytovatelé zdravotních služeb 1 

2.4.2 
                           začleněná v rámci jiných poskytovatelů 
zdravotních služeb 

3 

2.5 
       Lůžka ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového 
typu (vykazující kód OD 00030) 

2 

3. Lázně  1 

4. Ozdravovny   0 

5. Zdravotnická dopravní služba 5 

6. Zdravotnická záchranná služba (odbornost 709)  0 

7. Lékárny a výdejny zdravotnických prostředků   104 

8. Ostatní smluvní poskytovatelé zdravotních služeb  11 

 

VoZP ČR používala pro vyhodnocování a posuzování sítě SZZ následující kriteria: 

 počet obyvatel v regionu, 
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 podíl registrovaných pojištěnců VoZP ČR z celkového počtu obyvatel v regionu, 

 odborníky doporučovaný počet ZZ v dané odbornosti na přepočtený počet obyvatel, 

 smluvně zajištěný počet ZZ a počet lůžek v dané odbornosti na přepočtený počet 

obyvatel, 

 úroveň personálního a technického vybavení ZZ, 

 smluvně dohodnutý a poskytovaný rozsah zdravotních služeb, 

 kvalita a efektivita poskytovaných zdravotních služeb na základě vyhodnocení komplexní 

nákladovosti. 

Počty SZZ, se kterými měla VoZP ČR navázán smluvní vztah v členění podle jednotlivých 

segmentů PZS, byly následující: 

 

  
VZ 2012 Soustava smluvních PZS - 15 

  
Soustava smluvních poskytovatelů 
zdravotních služeb 

Počet PZS Počet PZS Počet PZS % 

    ZPP skut. skut.   

Ř. 
Kategorie smluvních poskytovatelů 
zdravotních služeb 

31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 
skut.2012/ 
skut.2011 

1. Ambulantní poskytovatelé zdravotních služeb   21 142 20 918 20 845 100,4 

  z toho:         

1.1    Praktický lékař pro dospělé (odbornost 001) 4 325 4 325 4 312 100,3 

1.2    Praktický lékař pro děti a dorost (odbornost 002) 1 995 1 974 1 971 100,2 

1.3    Praktický zubní lékař (odbornost 014 - 015, 019) 5 436 5 480 5 438 100,8 

1.4    Ambulantní specialisté celkem 7 526 7 516 7 487 100,4 

1.5    Domácí služby (odbornost 925, 911, 914, 916 a 921) 293 291 292 99,7 

1.5.1    z toho: domácí služby  odbornost 925 229 245 232 105,6 

1.6 
   Rehabilitační poskytovatelé zdravotních služeb 
(odbornosti  902) 

976 964 965 99,9 

1.7 
   Poskytovatelé zdravotních služeb komplementu 
(odbornosti 222, 801 - 805, 806, 807, 809, 812 - 823) 

560 552 560 98,6 

     z toho:         

1.7.1 
   Poskytovatelé zdravotních služeb radiologie a zobrazovací 
techniky (odbornosti 809 a 806) 

306 309 297 104,0 

1.7.2    Soudní lékařství (odbornost 808) 0 0 0 - 

1.7.3    Patologie (odbornost 807 + 823) 41 36 39 92,3 

1.8    Ostatní ambulantní pracoviště  61 56 59 94,9 

2. Lůžkoví poskytovatelé zdravotních služeb celkem   402 412 425 96,9 

  z toho:         

2.1               Nemocnice 153 144 149 96,6 

2.2 
              Odborné léčebné ústavy (kromě LDN a 
poskytovatelů zdravotních služeb vykazující výhradně kód 
OD 00005) 

62 54 54 100,0 

2.2.1                v tom:  psychiatrické  (OD 00021, OD 00026) 23 23 23 100,0 

2.2.2 
                           rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 
000227) 

18 16 19 84,2 

2.2.3 
                   pneumologie a ftizeologie (TRN) (vykazující kód 
OD 00023, OD 00028) 

12 11 11 100,0 

2.2.4                            ostatní 9 9 8 112,5 

2.3 
               Léčebny dlouhodobě nemocných celkem 
(vykazující kód 00024) 

126 121 124 97,6 

2.3.1                v tom: samostatní  poskytovatelé zdravotních služeb 38 34 35 97,1 

2.3.2 
                           začleněné v rámci jiných poskytovatelů 
zdravotních služeb 

88 87 89 97,8 
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VZ 2012 Soustava smluvních PZS - 15 

  
Soustava smluvních poskytovatelů 
zdravotních služeb 

Počet PZS Počet PZS Počet PZS % 

    ZPP skut. skut.   

Ř. 
Kategorie smluvních poskytovatelů 
zdravotních služeb 

31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 
skut.2012/ 
skut.2011 

2.4                Ošetřovatelská lůžka (vykazující kód 00005) 52 51 52 98,1 

2.4.1                v tom: samostatní poskytovatelé zdravotních služeb 10 9 10 90,0 

2.4.2 
                           začleněná v rámci jiných poskytovatelů 
zdravotních služeb 

42 42 42 100,0 

2.5 
       Lůžka ve speciálních lůžkových zařízeních 
hospicového typu (vykazující kód OD 00030) 

9 12 10 120,0 

3. Lázně  47 45 47 95,7 

4. Ozdravovny   1 1 1 100,0 

5. Zdravotnická dopravní služba 226 219 220 99,5 

6. Zdravotnická záchranná služba (odbornost 709)  24 23 24 95,8 

7. Lékárny a výdejny zdravotnických prostředků   2 224 2 317 2 258 102,6 

8. Ostatní smluvní poskytovatelé zdravotních služeb  68 77 82 93,9 

  

4.6.1 Místní a časová dostupnost hrazených služeb 

VoZP ČR je zdravotní pojišťovna s celostátní působností. Má uzavřen smluvní vztah 

s 24 012 PZS. Touto sítí smluvních PZS splňuje místní a časovou dostupnost hrazených služeb 

podle odst. 3 § 40 Zákona.  

 

4.7  Zdravotní služby hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění 

4.7.1 Zdravotní služby čerpané z fondu prevence 

VoZP ČR věnovala i v roce 2012 soustavnou pozornost prevenci onemocnění a poruch 

zdraví po celou dobu života realizované prostřednictvím rozšířených zdravotních služeb 

hrazených z Fprev. Jednotlivé příspěvky a programy byly zaměřeny zejména na podporu zdraví 

mladé generace, rodin s dětmi, profesí, jejichž výkon je zdravotně náročný, ale i seniorů. 

V souladu s  hlavními cíli zdravotní politiky VoZP ČR bylo poskytování příspěvků 

zaměřeno také na podporu včasné aktivní imunizace proti infekčním chorobám s nebezpečnými 

následky, jako je klíšťová encefalitida, hemofilové nákazy a chřipka.   

V roce 2012 pokračoval systém stimulace dárců krve formou dárkových poukazů za každý 

třetí odběr krve. Ocenění v podobě dárkových poukazů bylo poskytováno dárcům, kteří získali 

Zlatou nebo Stříbrnou Janského plaketu a dárcům krevní plazmy a krevních derivátů. Dárkové 

poukazy pro takto oceněné dárce jsou určeny pro odběr v lékárnách a pro odběr v prodejnách 

zdravotnických pomůcek v návaznosti na rehabilitačně rekondiční aktivity dárců krve za účelem 

posílení jejich zdravotního stavu. 

V zájmu podpory péče o zdravou výživu, adekvátní péči o chrup a včasnou zrakovou 

korekci byly dětem poskytovány např. příspěvky na vitamíny, prevenci zubního kazu fluorizací 

chrupu a brýlové obruby. Byla zachována možnost čerpání příspěvku na fixní zubní rovnátka.  

VoZP ČR svým pojištěncům poskytovala finanční příspěvek na úhradu zdravotních služeb 

poskytovaných v rámci prevence vzniku a rozvoje nádorových onemocnění prsu, karcinomu 
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děložního čípku a karcinomu tlustého střeva nad rámec frekvence preventivních prohlídek 

hrazených ze ZFZP. 

Veškeré zdravotní služby hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z Fprev byly 

schváleny SR a byly poskytovány v souladu s ust. § 16 odst. 4 zák. č. 280/1992 Sb., o resortních, 

oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů. 

Náklady na preventivní zdravotní služby hrazené z Fprev činily v roce 2012 celkem 63.229 

tis. Kč.  

Zdravotní programy 

Náklady 48.898 tis. Kč na zdravotní programy činily 77,3 % z celkových nákladů 

na příspěvky k prevenci zdraví.  

Největší podíl na těchto nákladech měly náklady na příspěvek k absolvování léčebného 

tělocviku a pro tělesnou regeneraci ve výši 17,1 %, na příspěvek na plavání ve výši 17,2 %, 

na příspěvek na očkování proti infekčnímu onemocnění ve výši 17,0 %, na příspěvek 

na ozdravné pobyty v prostorách se solnými inhalacemi ve výši 11,4 % a na příspěvek pro dárce 

krve, krevní plazmy a krevních derivátů v objemu 8,7 %. 

Ozdravné pobyty 

Náklady 13.619 tis. Kč na ozdravné pobyty dětí v roce 2012 činily 21,5 % z celkových 

nákladů na preventivní zdravotní péči. Z toho částka 8.981 tis. Kč představovala náklady 

na ozdravné pobyty dětí u moře na doporučení PLDD a v procentuálním vyjádření činily 65,9 % 

celkových nákladů na ozdravné pobyty. Náklady ve výši 1.651 tis. Kč na ozdravné pobyty 

v Krkonoších (Janské Lázně) na doporučení PLDD představovaly 12,1 % a příspěvek v částce 

2.987 tis. Kč na ozdravné pobyty dětí organizované školami činil 21,9 %. 

Ostatní činnosti 

Náklady na ostatní činnost ve výši 712 tis. Kč představovaly 1,1 % z celkových nákladů 

a byly vynaloženy na podpůrný protipandemický balíček, který v souladu s obecně přijatými 

opatřeními ve zdravotnictví odsouhlasila SR. 

Vyhodnocení nákladů vůči ZPP na rok 2012 

 Celkově došlo oproti ZPP na rok 2012 k úspoře nákladů o 12.214 tis. Kč (tj. o 16,2 %). 

U několika preventivních programů došlo oproti ZPP na rok 2012 k významným nárůstům 

nákladů, které však vzhledem k nižším meziročním nárůstům nákladů lze vyhodnotit jako 

očekávané. Při jejich plánování nebyly k dispozici dostatečně přesné podklady nákladů. Většinou 

to bylo dáno buď změnou vstupních parametrů pro čerpání těchto preventivních programů, nebo 

zavedením nového preventivního programu, který potřebuje určitý čas, aby bylo možné 

analyzovat jeho úspěšnost, resp. změnu vstupních parametrů ke snížení nákladů. 

 Jedná se o následující preventivní programy: 

 příspěvek na vitamíny pro děti, kdy oproti ZPP na rok 2012 došlo k navýšení nákladů 

o 28,7 % na 1.673 tis. Kč, přičemž meziroční nárůst byl o 16,0 %, 

 příspěvek na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty s nárůstem 

nákladů oproti plánovaným nákladům o 140,5 % na 5.579 tis. Kč, když meziročně došlo 

k poklesu o 0,1 %, 

 u specializovaných preventivních programů vzrostly náklady oproti plánovaným nákladům 

o 228,9 % na 2.302 tis. Kč, kdežto meziroční nárůst činil pouze 10,4 %, 
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 u Věrnostního klubu vzrostly náklady oproti ZPP na rok 2012 o 657,0 % na 1.514 tis. Kč, 

přičemž meziroční nárůst byl o 53,4 %. 

 

   

VZ 2012 Náklady na prevent. péči - 16 

 

Ř. 
Náklady na preventivní 
zdravotní péči čerpanou z 
fondu prevence 

Počet 
účastní

ků 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 
12 / 

ZPP 12 

Skut. 
2011 

Skut. 
12 / 

Skut. 
11 

  Účelová položka   1) tis. Kč tis. Kč % tis. Kč % 

1.  Náklady na zdravotní programy   54 030 48 898 90,5 45 613 107,2 

1.a 
Náklady na zdravotní programy pro 
děti 

  10 385 13 975 134,6 13 439 104,0 

  Příspěvek na preventivní prohlídky dětí - sportovců   75 81 108,0 71 114,1 

  Příspěvek na vitaminy pro děti    1 300 1 673 128,7 1 442 116,0 

  Příspěvek na fixní (nesnímatelná) zubní rovnátka   2 200 2 286 103,9 2 101 108,8 

  Příspěvek na plavání pro kojence a batolata do 3 let   3 500 3 035 86,7 3 015 100,7 

  
Příspěvek na ozdravné a preventivní pobyty v 
prostorách se solnými inhaláty 

  2 320 5 579 240,5 5 584 99,9 

  Příspěvek na cvičení s dětmi do 6 let věku   990 1 321 133,4 1 226 107,7 

1.b 
Náklady na zdravotní programy pro 
dospělé 

  6 145 5 992 97,5 6 004 99,8 

  Příspěvek na vyšetření okultního krvácení ve stolici    10 4 40,0 5 80,0 

  Příspěvek na vitamíny těhotným ženám   75 73 97,3 67 109,0 

  Příspěvek na mamografické vyšetření    80 70 87,5 76 92,1 

  
Příspěvek na kondiční tělocvik nebo jiné pohybové 
aktivity pro těhotné ženy 

  850 739 86,9 750 98,5 

  
Příspěvky pro dárce krve, krevní plazmy a krevních 
derivátů  

  4 000 4 250 106,3 4 243 100,2 

  
Program péče o pojištěnce pracující v riziku a jiné 
specifické skupiny pojištěnců včetně seniorů 

  180 70 38,9 67 104,5 

  Manažerský program    800 676 84,5 706 95,8 

  Program pro profesionální řidiče   150 110 73,3 90 122,2 

1.c 
Náklady na zdravotní programy pro 
všechny pojištěnce 

  37 500 28 894 77,1 25 987 111,2 

  Příspěvek na očkování   26 100 8 307 31,8 8 403 98,9 

  Příspěvek na plavání    5 000 8 395 167,9 7 270 115,5 

  Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci   5 500 8 376 152,3 7 242 115,7 

  Věrnostní klub   200 1 514 757,0 987 153,4 

  Specializované preventivní programy   700 2 302 328,9 2 085 110,4 

1.d Náklady na rušené zdravotní programy   0 37 - 183 20,2 

  Program preventivní péče o letový personál   0 6 - 69 8,7 

  Příspěvek na brýlové obruby pro děti   0 31 - 114 27,2 

2. Náklady na ozdravné pobyty 2)  3 863 20 413 13 619 66,7 13 598 100,2 

  
Příspěvek na ozdravné pobyty dětí a mládeže 
organizované školami (lyžařský výcvik) 

3 000 3 700 2 987 80,7 2 400 124,5 

  Dětské ozdravné pobyty v tuzemsku 295 2 320 1 651 71,2 1 699 97,2 

  Dětské ozdravné pobyty v zahraničí  568 14 393 8 981 62,4 9 499 94,5 

3. Ostatní činnosti 2)   1 000 712 71,2 8 385 8,5 
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VZ 2012 Náklady na prevent. péči - 16 

 

Ř. 
Náklady na preventivní 
zdravotní péči čerpanou z 
fondu prevence 

Počet 
účastní

ků 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 
12 / 

ZPP 12 

Skut. 
2011 

Skut. 
12 / 

Skut. 
11 

  Účelová položka   1) tis. Kč tis. Kč % tis. Kč % 

  Balíček prevence   1 000 712 71,2 8 385 8,5 

4. 
Náklady na preventivní zdravotní péči 
celkem 3) 

  75 443 63 229 83,8 67 596 93,5 

 

 Poznámka k tabulce: 

  

1) Zdravotní pojišťovna vykazuje pouze v ř. 2 k 31. 12. kalendářního roku. 

2) Zdravotní pojišťovna uvede jmenovitě jednotlivé druhy programů nebo činností. 

3) Vazba na údaje přílohy č. 7 oddíl A III ř. 1 mínus údaje oddílu A II ř. 4 plus oddíl A III ř. 5. 

 

 4.7.2 Zdravotní péče hrazená z jiných zdrojů  

VoZP ČR nehradila z jiných zdrojů žádné zdravotní služby poskytované nad rámec 

veřejného zdravotního pojištění kromě rozšířených zdravotních služeb a příspěvků prevence, 

které byly hrazeny z Fprev a z tzv. „vojenských fondů“ vytvořených v souladu s platnými 

právními předpisy (viz bod 5.8.1 a 5.8.2). 

 

 

5. Tvorba a čerpání fondů zdravotní pojišťovny 

Při tvorbě a čerpání fondů se VoZP ČR řídila vyhl. č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví 

podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění 

zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů 

finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven 

krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších 

předpisů. Dále při tvorbě a čerpání fondů byla dodržena příslušná ust. zák. č. 280/1992 Sb. 

Stanovení výše přídělu ze ZFZP do PF a do Fprev respektovalo limity uvedené ve ZPP na rok 

2012, které byly zvoleny přísněji, než v ust. vyhl č. 418/2003 Sb. a zák. č. 280/1992 Sb. Ostatní 

převody mezi fondy byly schváleny SR a prezentovány ve ZPP na rok 2012. Mimořádný převod 

50.000 tis. Kč z FRM do PF schválila SR svým usnesením č. 3 na zasedání dne 30. 10. 2012.     

Účetní předpisy tvorby a čerpání jsou uvedeny v částech A tabulek fondů VoZP ČR. 

Příjmy a výdaje vykázané v částech B tabulek fondů představují skutečně realizované 

příjmy a výdaje BÚ VoZP ČR, pokladen a peněz na cestě. 

 

5.1 Základní fond zdravotního pojištění 

Tvorba a čerpání  

K 1. 1. 2012 činil počáteční zůstatek ZFZP 245.882 tis. Kč. 
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Celková suma tvorby ZFZP byla 12.816.025 tis. Kč. 

Předpis pojistného na veřejné zdravotní pojištění představoval částku 11.304.681 tis. Kč 

a znamenal nárůst 1,7 % (tj. o 189.681 tis. Kč) oproti údaji uvedeném ve ZPP na rok 2012. 

Hlavním důvodem nárůstu výnosů na pojistném byl nárůst počtu plátců pojistného oproti ZPP 

na rok 2012 o 2,4 %. V rámci měsíčních vyúčtování výsledků přerozdělování obdržela VoZP ČR 

1.235.090 tis. Kč, což byl nárůst o 6,2 % (tj. o 72.322 tis. Kč), než plánovala. Jeho součástí však 

byl i mimořádný podíl z přerozdělování připadající na VoZP ČR ve výši 335.424 tis. Kč. 

VoZP ČR tak dosáhla výnosů pojistného po přerozdělování o 2,1 % (tj. o 262.003 tis. Kč) vyšší 

než plánovala ve ZPP na rok 2012. Předpis penále, pokut a přirážek k pojistnému ve výši 

228.382 tis. Kč meziročně vzrostl o 1,8 %. Tento předpis je oproti účetním sestavám vyšší 

o částku 2.173 tis. Kč na odstranění tvrdosti zákona, protože do účetnictví bylo účtováno jejich 

saldo. Předpis náhrad škod vzniklých z důvodu poškození zdraví a následné úhrady zdravotní 

péče činil 27.138 tis. Kč a znamenal meziroční pokles o 3,5 %. Za rok 2012 byly předepsány 

úroky z vkladů na BÚ ZFZP ve výši 7.175 tis. Kč a meziročně vzrostly o 159,6 %, což bylo 

způsobeno vyšším zůstatkem na BÚ ZFZP, a to zejména v 1. – 3. čtvrtletí roku 2012. Ostatní 

pohledávky ve výši 60 tis. Kč představují předpisy penalizace za pozdní úhradu regresních 

náhrad. Předpis pohledávek za zahraniční pojišťovnou z titulu uhrazených zdravotních služeb ZZ 

za cizince na základě mezinárodních smluv činil 11.522 tis. Kč a meziročně došlo k jeho poklesu 

o 10,0 %. Předpis pohledávek z důvodu paušální platby za cizí pojištěnce byl 720 tis. Kč a došlo 

k jeho meziročnímu poklesu o 65,0 %. 

Do ZFZP bylo převedeno 1.257 tis. Kč hospodářského výsledku z OZdČ z roku 2011. 

Dohadná položka aktivní k výnosům pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

před přerozdělováním nebyla účtována vzhledem k tomu, že do doby roční závěrky byly veškeré 

PPPZ, které došly za prosinec 2012, zpracovány a zaúčtovány. Obdobně nebyla účtována 

dohadná položka aktivní k penále, pokutám a přirážkám k pojistnému. 

Celková suma čerpání ZFZP byla 12.900.509 tis. Kč. 

Na úhradu zdravotních služeb byla předepsána částka 12.074.355 tis. Kč a došlo tak 

k nárůstu o 3,3 % (tj. o 389.355 tis. Kč) oproti ZPP na rok 2012 vzhledem k navýšení počtu 

pojištěnců. Na závazky za léčení pojištěnců vůči ZP v cizině, podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhl. 

č. 418/2003 Sb., bylo předepsáno čerpání ve výši 14.649 tis. Kč, což bylo o 18,5 % méně 

než v roce 2011. Na bankovní a poštovní poplatky související se ZFZP bylo předepsáno 

13.753 tis. Kč, což bylo o 5,9 % méně než v roce 2011. Nákladem ZFZP byl příděl do PF ve výši 

280.000 tis. Kč, což znamenalo meziroční navýšení přídělu do PF o 120.000 tis. Kč, tj. o 75,0 %. 

Příděl do RF činil podle vyhl. 418/2003 Sb. 2.148 tis. Kč. Příděl do Fprev ve výši 40.000 tis. Kč 

znamenal meziroční navýšení přídělu do Fprev o 31.000 tis. Kč, tj. o 344,4 %. Z důvodu 

nedobytnosti byl proveden odpis dlužného pojistného, penále, pokut a náhrady škod ve výši 

170.035 tis. Kč, což bylo o 8.846 tis. Kč méně než v roce 2011. Odstranění tvrdosti zákona 

u penále, pokut a přirážek k pojistnému bylo vyčísleno částkou 2.173 tis. Kč. Předpis vyúčtování 

zdravotních služeb fakturovaných tuzemskými ZZ za cizince, včetně výsledků revize, byl 

13.001 tis. Kč a znamenal navýšení oproti roku 2011 o 1,5 %. Náklady vůči zahraničním 

pojišťovnám z titulu paušální platby činily 1.279 tis. Kč.  

Dohadná položka pasivní k nákladům na zdravotní služby byla na konci roku 2012 

předepsána ve výši 186.242 tis. Kč a je v částce 108.623 tis. Kč vázána k segmentu nemocnic 

jako odhad doúčtování. Výše 49.619 tis. Kč odpovídá platbám na očkovací látky a částka 28.000 
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tis. Kč předpokládá vyúčtování ambulantních specialistů. Dále zde byla odečtena dohadná 

položka pasivní ve výši 10.000 tis. Kč vázaná k segmentu nemocnic, která přešla z roku 2011.  

Dohadná položka aktivní k nákladům na zdravotní služby byla na konci roku 2012 

předepsána ve výši 82.591 tis. Kč a je v částce 63.939 tis. Kč vázána k segmentu nemocnic, jako 

odhad vyúčtování předběžných úhrad a výše 18.652 jako odhad vyúčtování záloh na očkovací 

látky. Dále zde byla odečtena dohadná položka aktivní ve výši 8.700 tis. Kč vázaná opět 

k segmentu nemocnic, která přecházela z roku 2011. 

Celkově je tedy v části A. III. ř. 1.2 pro dohadné položky částka 102.351 tis. Kč. 

Opravné položky byly vytvořeny v roce 2012 ve výši 170.997 tis. Kč. 

K 31. 12. 2012 činil konečný zůstatek ZFZP 161.398 tis. Kč a došlo k jeho snížení oproti 

roku 2011 o 84.484 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména vyšší tvorbou opravných položek. 

Příjmy a výdaje  

Počáteční zůstatek BÚ ZFZP k 1. 1. 2012 byl 328.228 tis. Kč.  

Celkové příjmy BÚ ZFZP činily celkem 12.561.204 tis. Kč. 

Příjem pojistného na veřejné zdravotní pojištění ve výši 11.207.405 tis. Kč byl oproti 

předpokladu ZPP na rok 2012 vyšší o 2,2 % (tj. o 242.405 tis. Kč). V rámci přerozdělování 

VoZP ČR za rok 2012 přijala 1.235.090 tis. Kč, tj. o 6,2 % (o 72.322 tis. Kč) více, než plánovala. 

Jeho součástí však byl i mimořádný příjem z přerozdělování připadající na VoZP ČR ve výši 

335.424 tis. Kč. Příjem pojistného po přerozdělování 12.442.495 tis. Kč byl tak o 2,6 % (tj. 

o 314.727) vyšší, než je uvedeno ve ZPP na rok 2012. Příjmy z penále, pokut a přirážek 

k pojistnému činily ve sledovaném období 76.069 tis. Kč a byly vyšší o 4,7 % než v roce 2011. 

Příjmy z náhrad škod ve výši 22.967 tis. Kč byly oproti roku 2011 nižší o 19,7 %. Úroky 

z BÚ ZFZP činily 7.175 tis. Kč. Příjem prostředků od zahraničních pojišťoven za uhrazené 

zdravotní služby cizincům představoval částku 11.063 tis. Kč. Příjem paušálních plateb za cizí 

pojištěnce v částce 118 tis. Kč znamenal meziroční snížení o 2.848 tis. Kč. 

Na BÚ ZFZP bylo převedeno 1.257 tis. Kč hospodářského výsledku z OZdČ z roku 2011. 

Celkové výdaje BÚ ZFZP činily 12.501.788 tis. Kč. 

Výdaje BÚ ZFZP byly použity především jako výdaje na zdravotní služby ve výši 

11.955.394 tis. Kč. Součástí převodu 340.534 tis. Kč na BÚ PF byla částka 39.718 tis. Kč z roku 

2011, jak je uvedeno na str. 34 části 5.1 Základní fond zdravotního pojištění Příjmy a výdaje 

v prvním odstavci ve VZ za rok 2011. Dále byl v průběhu roku 2012 postupně prováděn převod 

částky 300.816 tis. Kč z BÚ ZFZP na BÚ PF. Tato částka byla o 89.299 tis. Kč menší, než bylo 

uvedeno ve ZPP na rok 2012. V lednu roku 2013 však VoZP ČR rozhodla o snížení předpisu 

plánovaného převodu 390.115 tis. Kč ze ZFZP do PF za rok 2012 na 280.000 tis. Kč.  Narovnání 

přeplatku 20.816 tis. Kč mezi BÚ ZFZP a BÚ PF bylo provedeno v měsíci lednu roku 2013. 

 V souladu s platnou právní úpravou byl upraven stav BÚ RF za rok 2011 převodem 3.059 

tis. Kč. Na rok 2012 bylo předběžně převedeno 2.000 tis. Kč. Převod zbylé částky 148 tis. Kč 

za rok 2012 na BÚ RF byl proveden v 1. čtvrtletí roku 2013. Převod na BÚ Fprev za rok 2012 

byl proveden v celkové výši 40.000 tis. Kč. Částkou 13.753 tis. Kč byly pokryty výdaje 

na bankovní a poštovní poplatky související se ZFZP. Výdaje za poskytnuté zdravotní služby 

fakturované tuzemskými ZZ za cizince včetně výsledků revize představovaly 13.001 tis. Kč. 

Výdaj za paušální platbu zahraničním pojišťovnám činil 1.279 tis. Kč. Součástí výdajů byl 

mimořádný odvod do přerozdělování ve výši 132.768 tis. Kč. 
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Konečný zůstatek BÚ ZFZP k 31. 12. 2012 ve výši 387.644 tis. Kč byl o 201.947 tis. Kč 

vyšší, než předpokládal ZPP na rok 2012. 

Doplňující informace 

Rozdíl mezi předpisovou částí ZFZP a BÚ ZFZP byl způsoben především existencí 

pohledávek a závazků, které se týkají ZFZP. 

 
ČÁST I. VZ 2012 ZFZP- 2 

 
A. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) ZPP 2012 Skut. 2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období  tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 317 853 245 882 77,4 

II. Tvorba celkem = zdroje 12 666 418 12 816 025 101,2 

1 
Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1odst.1 písm. a) vyhlášky 
o fondech včetně dohadných položek 

11 115 000 11 304 681 101,7 

1.1 
z toho: dohadné položky k pojistnému podle § 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky o 
fondech 5) 

0 0 - 

2 
Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků 
přerozdělování +/- podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech 

1 162 768 1 235 090 106,2 

2.1 
z toho: mimořádný podíl připadající na ZP z přerozdělení finančních 
prostředků podle novely zák. č. 280/1992 Sb. čl. VIII. odst. 2 a zák.  č. 
551/1991 Sb. čl. VI. odst. 1   

0 335 424 - 

2.2 

Pojistné z veř. zdrav. pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle § 20 a 
21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 písm. a)  až  c) vyhlášky o 
fondech 

12 277 768 12 539 771 102,1 

3 
Penále, pokuty a  přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o 
fondech, včetně dohadných položek  

215 000 228 382 106,2 

3.1 z toho: dohadné položky 5) 0 0 - 

4 Náhrady škod podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech 51 000 27 138 53,2 

5 
Úroky získané hospodařením se ZFZP podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o 
fondech 

2 500 7 175 287,0 

6 Ostatní pohledávky podle § 1 odst. 1 písm. g)  vyhlášky o fondech 1 650 60 3,6 

7 Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech 0 1 257 - 

8 
Převod zůstatku ZFZP v případě sloučení  nebo splynutí zdravotní pojišťovny 
podle § 1 odst.1 písm. j) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

9 
Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za zdravotní služby poskytnuté  v ČR 
cizím pojištěncům podle § 1 odst. 1 písm. f)  vyhlášky o fondech    

17 000 11 522 67,8 

10 
Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za paušální platbu na cizí pojištěnce 
podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech   

1 500 720 48,0 

11 Kladné kursové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech 0 0 - 

12 
Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru, 
podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

13 
Snížené nebo zrušené opravné položky k pojistnému, penále, pokutám a 
přirážkám k pojistnému podle § 1 odst. 1 písm. k) vyhlášky o fondech 

100 000 0 0,0 

14 
Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle § 1 odst. 1 písm. l) 
vyhlášky o fondech 

0 0 - 

15 
Použité, snížené nebo zrušené rezervy na pravomocně neskončené soudní 
spory podle § 1 odst.1 písm. m) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

16 
Použité, snížené nebo zrušené  ostatní rezervy  neuvedené v  § 1 odst.4 
písm. m), vazba na  § 1 odst. 1 písm. n) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

17 
Ostatní dohadné položky aktivní vztahující se k základnímu fondu 
neuvedené v § 1 odst. 1 písm. c), vazba na  § 1 odst. 1 písm. o) vyhlášky o 
fondech   

0 0 - 

18 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

19 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

III. Čerpání celkem = snížení zdrojů 12 567 618 12 900 509 102,6 
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ČÁST I. VZ 2012 ZFZP- 2 
 

A. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) ZPP 2012 Skut. 2012 
Skut. 12 
/ ZPP 12 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období  tis. Kč tis. Kč % 

1 
Závazky za zdravotní služby včetně korekcí a revizí  a úhrad jiným 
zdravotním pojišťovnám podle § 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b), odst. 4 
písm. d) a odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech včetně dohadných položek 

11 685 000 12 074 355 103,3 

  z toho:       

1.1 
             závazky  za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny  v cizině 
podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech   

22 000 14 649 66,6 

1.2 
             dohadné položky k závazkům podle § 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o 
fondech vztahující se k  § 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech 5) 

10 000 102 351 1 023,5 

2 Úroky z úvěrů podle § 1 odst. 4  písm. f)  vyhlášky o fondech  0 0 - 

3 Předpis přídělů  do jiných fondů (3.1+3.2+3.3 +3.4) 443 000 322 148 72,7 

  v tom:       

3.1  - do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech 4)  3 814 2 148 56,3 

3.2  - do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech 1)   390 115 280 000 71,8 

3.3  - do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech  2)   49 071 40 000 81,5 

3.4 
Mimořádný převod do provozního fondu - pouze  Vojenská zdravotní 
pojišťovna ČR  podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

4. Odpis pohledávek podle § 1 odst. 5 vyhlášky o fondech 160 000 170 035 106,3 

5. 
Snížení základního fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě 
rozhodnutí o odstranění tvrdosti  podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, podle § 1 odst. 6 vyhlášky o fondech 3) 

3 600 2 173 60,4 

6. 
Závazky vyplývající z poskytnutí  zdravotních služeb  vyúčtovaných  
zdravotní pojišťovně poskytovateli zdravotních služeb  za cizí pojištěnce, 
včetně výsledků revize podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech 

13 000 13 001 100,0 

7. 
Závazky vůči zahraniční pojišťovně z titulu paušální platby za pojištěnce 
podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech 

250 1 279 511,6 

8. 
Bankovní poplatky za vedení účtu ZFZP a další poplatky podle § 1 odst. 4 
písm. g) vyhlášky o fondech  

14 000 13 753 98,2 

9 
Náklady spojené s vedením osobního účtu pojištěnce v souladu s § 1 odst. 4 
písm. h) vyhlášky o fondech  

0 0 - 

10 Záporné kursové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 0 0 - 

11 
Tvorba rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1odst. 4 
písm. n) vyhlášky o fondech  

0 0 - 

12 Tvorba ostatních rezerv podle § 1 odst. 4 písm. o) vyhlášky o fondech 0 0 - 

13 
Tvorba opravných položek k pojistnému, penále, pokutám a přirážkám k 
pojistnému podle § 1 odst. 4 písm. p) vyhlášky o fondech  

116 000 170 997 147,4 

14 
Tvorba ostatních opravných položek podle § 1 odst. 4 písm. q) neuvedených 
v § 1 odst. 4 písm. p) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

15 

Mimořádný odvod  vyplývající z novely 298/2011 Sb., zák. č. 280/1992 Sb. 
čl. VIII. odst. 2, písm. a) a zák.  č. 551/1991 Sb. čl. VI. odst. 1 - převod 1/3 
zůstatku evidov. k 31.12.2010 na BÚ ZFZP na zvláštní účet všeobecného 
zdrav. pojištění. 

132 768 132 768 100,0 

16 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

17 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

IV. 
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období  =  I + 
II - III 

416 653 161 398 38,7 

 
ČÁST I. VZ 2012 ZFZP- 2 

 
B. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) ZPP 2012 Skut. 2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 1 odst. 7 
vyhlášky o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 176 786 328 228 185,7 
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ČÁST I. VZ 2012 ZFZP- 2 
 

B. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) ZPP 2012 Skut. 2012 
Skut. 12 
/ ZPP 12 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 1 odst. 7 
vyhlášky o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

II. Příjmy celkem: 12 294 118 12 561 204 102,2 

1 
Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky 
o fondech 

10 965 000 11 207 405 102,2 

2 
Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků 
přerozdělování +/- podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech 

1 162 768 1 235 090 106,2 

2.I 
z toho: mimořádný podíl připadající na ZP z přerozdělení finančních 
prostředků podle novely zák. č. 280/1992 Sb. čl. VIII. odst. 2 a zák.  č. 
551/1991 Sb. čl. VI. odst. 1   

0 335 424 - 

2.2 

Pojistné z veř. zdrav. pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle § 20 a 
21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 písm. a) a  b) vyhlášky o 
fondech 

12 127 768 12 442 495 102,6 

3 
Penále, pokuty a  přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o 
fondech  

85 000 76 069 89,5 

4 Náhrady škody podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech 55 000 22 967 41,8 

5 Úroky získané hospodařením podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech 2 500 7 175 287,0 

6 Ostatní příjmy podle § 1 odst. 1 písm. g)  vyhlášky o fondech 1 650 60 3,6 

7 Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech 0 1 257 - 

8 
Příjem zůstatku v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle 
§ 1 odst.1 písm. j) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

9 
Příjem od  zahraniční pojišťovny  podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o 
fondech za uhrazené zdravotní služby poskytovatelem zdravotních služeb za 
cizí pojištěnce  

20 000 11 063 55,3 

10 
Příjem paušální platby za pojištěnce od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 
1 písm. f) vyhlášky o fondech 

2 200 118 5,4 

11 Kladné kursové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech 0 0 - 

12 
Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru 
podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

13 Příjem úvěru na posílení ZFZP 0 0 - 

14 Příjem návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP 0 0 - 

15 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

16 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

III. Výdaje celkem: 12 285 207 12 501 788 101,8 

1 
Výdaje za zdravotní služby  včetně korekcí a revizí  a úhrad jiným zdravotním 
pojišťovnám podle § 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b) a odst. 4 písm. d)  
vyhlášky o fondech  

11 645 000 11 955 394 102,7 

  z toho:       

1.1 
 výdaje za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny  v cizině podle § 1 
odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech                

22 000 14 649 66,6 

2 Úroky z úvěrů podle § 1 odst. 4 písm. f)  vyhlášky o fondech  0 0   

3 Příděly  do jiných fondů (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) 480 189 385 593 80,3 

  v tom:       

3.1  - do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech 4)  4 007 5 059 126,3 

3.2  - do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech 1)   390 115 340 534 87,3 

3.3  - do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech  2)   86 067 40 000 46,5 

3.4 
Mimořádný převod do provozního fondu - pouze  Vojenská zdravotní 
pojišťovna  ČR  podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech  

0 0 - 

4 
Výdaje za poskytnuté zdravotní služby fakturované tuzemským 
poskytovatelem zdravotních služeb zdravotní pojišťovně za cizí pojištěnce, 

včetně výsledků revize podle  § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech 
13 000 13 001 100,0 

5 
Výdaje za paušální platby za pojištěnce hrazené zahraničním pojišťovnám 
podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech 

250 1 279 511,6 
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ČÁST I. VZ 2012 ZFZP- 2 
 

B. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) ZPP 2012 Skut. 2012 
Skut. 12 
/ ZPP 12 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 1 odst. 7 
vyhlášky o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

6 
Bankovní poplatky za vedení účtu základního fondu a další poplatky podle § 
1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech  

14 000 13 753 98,2 

7 
Výdaje  spojené s vedením osobního účtu pojištěnce v souladu s § 1 odst. 4 
písm. h) vyhlášky o fondech  

0 0 - 

8 Záporné kursové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 0 0 - 

9 Splátky úvěrů na posílení ZFZP 0 0 - 

10 Splátky návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP 0 0 - 

11 

Mimořádný odvod  vyplývající z novely č. 298/2011 Sb., zák. č. 280/1992 Sb. 
čl. VIII. odst. 2, písm. a) a zák.  č. 551/1991 Sb. čl. VI. odst. 1 - převod 1/3 
zůstatku evidov. k 31.12.2010 na BÚ ZFZP na zvláštní účet všeobecného 
zdrav. pojištění 

132 768 132 768 100,0 

12 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

13 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

IV. 
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období   =  I + 
II - III 

185 697 387 644 208,8 

  
Z  B IV přináleží hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného 
období   

15 000 14 887 99,2 

 
ČÁST I. VZ 2012 ZFZP- 2 

 
C. Specifikace  ukazatele  B II 1)    ZPP 2012 Skut. 2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

    tis. Kč tis. Kč % 

1 Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů  10 075 409 10 315 027 102,4 

2 Příjmy z pojistného od osob samostatně výdělečně činných 773 610 775 605 100,3 

3 
Příjmy z pojistného od ostatních plátců (osob bez zdanitelných příjmů + 
případné další platby veřejného zdravotního pojištění) 

115 981 117 680 101,5 

4 Neidentifikovatelné platby od různých typů plátců  0 -907 - 

5 Součet řádků C ř. 1 až C ř. 4=B II ř. 1) 10 965 000 11 207 405 102,2 

 
 Poznámky k tabulce: 

  

1) Propočet limitu přídělu podle § 7 vyhlášky o fondech je vázán na údaje rozvrhové základny propočtené z 
oddílu B II ZFZP. 

2) Pokud zdravotní pojišťovna účtuje úroky, pokuty, penále a přirážky do ZFZP a následně provádí převod 
ze ZFZP do fondu prevence, bude k tomuto účelu využívat jak oddíl A. III. ř. 3.3, tak i oddíl B. III. ř. 3.3.  

3) V případě, že ZP nevykazují hodnotu odstranění tvrdostí v příloze č. 7, oddíl A III ř. 6, musí být hodnota 
odstranění tvrdostí vykázána na tomto řádku. I pokud ZZP danou položku tzv. "saldem" na ř. A. II. 1 
ZFZP, vykáže danou hodnotu na ř. A. III. 5 a o danou hodnotu upraví jednotlivé položky a mezisoučty tak, 
aby byla zachována hodnota na KZ na ř. IV. Vzniklý rozdíl oproti účetním sestavám se komentuje pod 
touto tabulkou. 

4) Propočet převodu do RF v oddílu A III v ř. 3.1 se provádí i v případě, že z důvodu nedostatku finančních 
prostředků nebude vykázán převod v oddílu B. III. v ř. 3.1. 

5) V řádcích  "z toho" A.II 1.1, A II 3.1 nebo A III 1.2 se zobrazuje stav proúčtování dohadných položek (-), 
které byly do daného období převedeny jako součást počátečních zůstatků. V účetní závěrce se pak 
promítne hodnota nově stanovených dohadných položek (+), (-). 

 

VoZP ČR splnila předpoklady ZPP na rok 2012 a dosáhla kladného salda příjmů a nákladů 

na ZFZP. Kladné saldo činí 3.900 tis. Kč. Na tomto výsledku se na straně příjmů podílelo 

navýšení příjmů pojistného po přerozdělování oproti plánovaným příjmům o 2,6 %. Na straně 

nákladů bylo nutné kompenzovat navýšení nákladů na zdravotní služby oproti plánovaným 



VÝROČNÍ ZPRÁVA VoZP ČR ZA ROK 2012  - 44 - 

   

nákladům o 3,3 % využitím rezerv z dřívějších období na PF a Fprev tak, jak bylo popsáno 

v komentáři k tabulkám ZFZP. 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2012 na BÚ ZFZP ve výši 387.644 tis. Kč a nulová výše 

závazků po lhůtě splatnosti vůči ZZ ukazuje, že VoZP ČR hradila ZZ za faktury s vyúčtováním 

zdravotních služeb řádně ve lhůtách splatnosti. 

 
ČÁST II. VZ 2012 ZFZP- 2 

  

B 
Propočet salda příjmů a nákladů na 
ZFZP z vybraných položek části A III a B 
II ZFZP 

ZPP 2012 Skut. 2012 
Skut. 12 
/ ZPP 12 

vazba na ř. 
oddílu B. II. 

ZFZP 

  Příjmy ve sledovaném období  tis. Kč tis. Kč %   

I. Příjmy celkem: 12 294 118 12 561 204 102,2   

1 
Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1odst. 1 písm. 
a) vyhlášky o fondech 

10 965 000 11 207 405 102,2 1 

2 
Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků 
přerozdělování +/- podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech 

1 162 768 1 235 090 106,2 2 

2.I 
z toho: mimořádný podíl připadající na ZP z přerozdělení 
finančních prostředků podle novely zák. č. 280/1992 Sb. čl. VIII. 
odst. 2 a zák.  č. 551/1991 Sb. čl. VI. odst. 1   

0 335 424 - 2.I 

2.2 

Pojistné z veř. zdrav. pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) 
podle § 20 a  21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. 1 
písm. a) a  b) vyhlášky o fondech 

12 127 768 12 442 495 102,6 2.2 

3 
Penále, pokuty a  přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 
vyhlášky o fondech  

85 000 76 069 89,5 3 

4 Náhrady škody podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech 55 000 22 967 41,8 4 

5 
Úroky získané hospodařením podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky 
o fondech 

2 500 7 175 287,0 5 

6 Ostatní příjmy podle § 1 odst. 1 písm. g)  vyhlášky o fondech 1 650 60 3,6 6 

7 
Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o 
fondech 

0 1 257 - 7 

8 
Příjem od  zahraniční pojišťovny  podle § 1 odst. 1 písm. f) 
vyhlášky o fondech za uhrazenou zdravotní péči zdravotnickým 
zařízením za cizí pojištěnce  

20 000 11 063 55,3 9 

9 
Příjem paušální platby za pojištěnce od zahraniční pojišťovny 
podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech 

2 200 118 5,4 10 

10 
Kladné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o 
fondech 

0 0 - 11 

11 
Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen 
účel daru podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech 

0 0 - 12 

12 Mimořádné případy  externí 0 0 - 15 

13 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 16 

 
ČÁST II. VZ 2012 ZFZP- 2 

  

A. 
Propočet salda  příjmů a nákladů na 
ZFZP z vybraných položek části A III a B 
II ZFZP 

ZPP 2012 Skut. 2012 
Skut. 12 
/ ZPP 12 

vazba na ř. 
oddílu A. III. 

ZFZP a oddílu 
A. II. ZFZP 

  Čerpání ve sledovaném období  tis. Kč tis. Kč %   

II. Čerpání celkem:  12 288 018 12 557 304 102,2   

1. 
Závazky za zdravotní péči včetně korekcí a revizí  a úhrad jiným 
zdravotním pojišťovnám podle § 1 odst. 4 písm. a), 4 písm. b) a 
4 písm. d) vyhlášky o fondech včetně dohadných položek 

11 685 000 12 074 355 103,3 1. 

  z toho:         
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ČÁST II. VZ 2012 ZFZP- 2 
  

A. 
Propočet salda  příjmů a nákladů na 
ZFZP z vybraných položek části A III a B 
II ZFZP 

ZPP 2012 Skut. 2012 
Skut. 12 
/ ZPP 12 

vazba na ř. 
oddílu A. III. 

ZFZP a oddílu 
A. II. ZFZP 

  Čerpání ve sledovaném období  tis. Kč tis. Kč %   

1.1 
             závazky  za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny  
v cizině podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech   

22 000 14 649 66,6 1.1 

1.2 
             dohadné položky k závazkům podle § 1 odst. 4 písm. e) 
vyhlášky o fondech vztahující se k  § 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky 
o fondech 

10 000 102 351 1 023,5 1.2 

2 Úroky z úvěrů podle § 1 odst. 4  písm. f)  vyhlášky o fondech  0 0 - 2 

3 Předpis přídělů  do jiných fondů (3.1 + 3.2 + 3.3 +3.4) 443 000 322 148 72,7 3 

  v tom:         

3.1 
 - do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o 
fondech 1)  

3 814 2 148 56,3 3.1 

3.2 
 - do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o 
fondech   

390 115 280 000   3.2 

3.3 
 - do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o 
fondech    

49 071 40 000   3.3 

3.4 
Mimořádný převod do provozního fondu - pouze  Vojenská 
zdravotní pojišťovna ČR  podle §1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o 
fondech 

0 0 - 3.4 

4 

Závazky vyplývající z poskytnutí  zdravotní péče vyúčtované 
zdravotní pojišťovně zdravotnickými zařízeními za cizí pojištěnce, 
včetně výsledků revize podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o 
fondech 

13 000 13 001 100,0 6 

5 
Závazky vůči zahraniční pojišťovně z titulu paušální platby za 
pojištěnce podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech 

250 1 279 511,6 7 

6 
Bankovní poplatky za vedení účtu ZFZP a další poplatky podle § 
1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech  

14 000 13 753 98,2 8 

7 
Náklady spojené s vedením osobního účtu pojištěnce v souladu 
s § 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech  

0 0 -   

8 
Záporné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o 
fondech 

0 0 - 9 

9 
Tvorba rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle 
§ 1 odst. 4 písm. m)  vyhlášky o fondech 

0 0 - 
 A III. 10- A II 

15 

10 
Tvorba ostatních rezerv podle § 1 odst. 4 písm. n) vyhlášky o 
fondech 

0 0 - 
A III 11-A II 

16 

11 

Mimořádný odvod  vyplývající z novely 298/2011 Sb., zák. č. 
280/1992 Sb. čl. VIII. odst. 2, písm. a) a zák.  č. 551/1991 Sb. čl. 
VI. odst. 1 - převod 1/3 zůstatku evidov. k 31.12.2010 na BÚ 
ZFZP na zvláštní účet všeobecného zdrav. pojištění 

132 768 132 768 100,0 A III 15 

12 Mimořádné případy  externí 0 0 - A III 16 

13 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - A III 17 

  
Saldo příjmů a nákladů celkem = B I celkem  - A II 
celkem 2)  

6 100 3 900 63,9   

 

 
Poznámky k tabulce: 

  1) Zdravotní pojišťovny vykazují v případě, že je rezervní fond naplňován i finančně. 

2) Tabulka bude doplněna komentářem k dosaženému saldu příjmů a nákladů ZFZP ve vztahu k zůstatku 
finančních prostředků na bankovním účtu ZFZP a stavu závazků vůči ZZ případně dalším důvodům 
tohoto vývoje. 
S ohledem na informaci od správce zvláštního účtu je zařazen mimořádný řádek na odvod prostředků na 
zvláštní účet přerozdělování. 
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5.1.1 Struktura nákladů na zdravotní služby v členění dle jednotlivých segmentů  

V roce 2012 dosáhly náklady na zdravotní služby celkové výše 12.074.355 tis. Kč, 

což oproti roku 2011 představovalo zvýšení o 4,3 %, tj. o 496.320 tis. Kč. V porovnání se ZPP 

na rok 2012 došlo k navýšení nákladů na zdravotní služby o 3,3 %, tj. o 389.355 tis. Kč. 

Největší objem z celkových nákladů na zdravotní služby za rok 2012 tvořily náklady 

na segment ústavních služeb ve výši 48,8 %. Na těchto nákladech se podílely nemocnice ve výši 

91,6 %, OLÚ ve výši 4,7 %, LDN 3,1 %, ošetřovatelská lůžka 0,5 % a lůžka v zařízeních 

hospicového typu 0,1 %. 

Z celkových nákladů na zdravotní služby za rok 2012 tvořily náklady na ambulantní služby 

28,3 %. Z toho představovaly specializované ambulantní služby 31,1 %, služby praktických 

lékařů 22,1 %, stomatologické služby 18,1 %, diagnostické zdravotní služby 14,6 %, 

gynekologické služby 5,0 %, rehabilitační služby 5,2 %, domácí zdravotní služby 2,4 %, 

ošetřovatelské a rehabilitační služby poskytované v zařízeních sociálních služeb 1,5 % 

a zdravotní služby ve ZZ poskytnuté osobám umístěným v nich z jiných než zdravotních důvodů 

0,1 %.  

Náklady na léky činily 16,7 % a na zdravotnické prostředky 2,7 % z celkových nákladů 

na zdravotní služby. 

Dále se na celkových nákladech na zdravotní služby podílely dopravní zdravotnická služba 

v rozsahu 0,6 %, zdravotnická záchranná služba v objemu 0,9 %, služby v ozdravovnách 

představovaly 0,01 %, léčení v zahraničí činilo 0,1 %, lázeňské služby byly 1,5 % a za očkovací 

látky bylo uhrazeno 0,4 %. 

Pro segment  lázeňských služeb byly určeny ukazatele uvedené v následující tabulce. 

 

Ukazatel m.j. ZPP 2012 
Skut. 
2012 

Skut. 12 / 
ZPP 12 

Skut. 
2011 

Skut. 12 / 
Skut. 11 

        %   % 

Lázeňská péče celkem tis. Kč 177 415 179 089 100,9 201 835 88,7 

z toho:             

   komplexní péče tis. Kč 170 115 170 652 100,3 192 757 88,5 

   příspěvková péče tis. Kč 7 300 8 437 115,6 9 078 92,9 

Počet odléčených pojištěnců osob - 6 746 - 7 950 84,9 

z toho:           
 

   v komplexní péči osob - 5 969 - 7 065 84,5 

   v příspěvkové péči osob - 776 - 885 87,7 

Průměrné náklady na 1 pojištěnce  Kč - 26 547 - 25 388 104,6 

z toho:           
 

   v komplexní péči Kč - 28 590 - 27 283 104,8 

   v příspěvkové péči Kč - 10 872 - 10 258 106,0 

 

K významnému meziročnímu nárůstu nákladů došlo u zdravotnické záchranné služby 

o 21,9 %, tj. o 18.835 tis. Kč a u dopravy o 7,4 %, tj. 4.640 tis. Kč.  

U nákladů na léky vydané na recepty došlo k velkému meziročnímu nárůstu o 10,4 %, tj. 

o 190.730 tis. Kč a oproti odpovídajícím nákladům ve ZPP na rok 2012 byly vyšší o 1,7 %, tj. 

o 34.505 tis. Kč.  
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Náklady na ambulantní služby ve sledovaném období meziročně vzrostly o 5,9 %, 

tj. o 189.703 tis. Kč. Největší meziroční nárůst byl u praktických lékařů o 10,4 %, rehabilitačních 

služeb o 10,3 %, domácích zdravotních služeb o 7,4 % a gynekologických služeb o 7,2 %. 

Největší meziroční nárůst objemu zdravotních služeb byl u péče praktických lékařů o 71.553 

tis. Kč, specializovaných ambulantních služeb o 62.827 tis. Kč, rehabilitačních služeb o 16.632 

tis. Kč a gynekologických služeb o 11.512 tis. Kč.   

VoZP ČR v letech 2011 a 2012 zaměřila svou pozornost zejména na segment nemocnic, 

kde měla v předcházejících letech jedny z nejvyšších nákladů na zdravotní služby. Zvýšila 

své aktivity při uzavírání smluv a revizní činnosti. Dosáhla tak snížení meziročního nárůstu 

nákladů na hodnotu 0,9 % (v roce 2011 byl meziroční nárůst 1,6 %).  

Náklady meziročně vzrostly na lůžka ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového 

typu o 23,6 %, na LDN o 14,6 %, na OLÚ o 9,0 % a na ošetřovatelská lůžka o 6,9 %. Největší 

meziroční nárůst objemu zdravotních služeb byl u nemocnic o 46.190 tis. Kč, u LDN o 23.422 

tis. Kč a u OLÚ o 23.033 tis. Kč. 

Dohadná položka pasivní k nákladům na zdravotní služby byla na konci roku 2012 

předepsána ve výši 186.242 tis. Kč a je v částce 108.623 tis. Kč vázána k segmentu nemocnic 

jako odhad doúčtování. Výše 49.619 tis. Kč odpovídá platbám na očkovací látky a částka 28.000 

tis. Kč předpokládá vyúčtování ambulantních specialistů. Dále zde byla odečtena dohadná 

položka pasivní ve výši 10.000 tis. Kč vázaná k segmentu nemocnic, která přešla z roku 2011.  

Dohadná položka aktivní k nákladům na zdravotní služby byla na konci roku 2012 

předepsána ve výši 82.591 tis. Kč a je v částce 63.939 tis. Kč vázána k segmentu nemocnic, jako 

odhad vyúčtování předběžných úhrad a výše 18.652 jako odhad vyúčtování záloh na očkovací 

látky. Dále zde byla odečtena dohadná položka aktivní ve výši 8.700 tis. Kč vázaná opět 

k segmentu nemocnic, která přecházela z roku 2011. 

 

 
 

VZ 2012 Nákl. na zdrav. péči- struktura - 12 
 

  
Struktura nákladů na zdravotní 
péči podle jednotlivých 
segmentů 

ZPP 2012 Skut. 2012 
Skut. 12 
/ ZPP 12 

Skut. 2011 
Skut. 12 
/ Skut. 

11 

Ř. Ukazatel tis. Kč tis. Kč % tis. Kč % 

I. 

Náklady na zdravotní služby celkem 
čerpané z oddílu A (tabulka č. 2, oddíl A 
III., ř. 1) základního fondu zdravotního 
pojištění včetně dohadných položek 
zúčtované v daném období  (součet ř.1 - 
12)  

11 685 000 12 074 355 103,3 11 578 035 104,3 

  z toho:           

1. 

na ambulantní  péči celkem  (poskytovatelé 
zdravotních služeb nevykazující žádný kód 
ošetřovacího dne, zahrnují se náklady na zvlášť 
účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, 
s výjimkou nákladů na léky na recepty a 
zdravotnické prostředky vydané na poukazy) 

3 276 584 3 419 238 104,4 3 229 535 105,9 

  z toho:           

1.1 
na zdravotní péči v oboru zubní lékařství 

(odbornosti 014 - 015, 019) 
640 715 617 188 96,3 590 983 104,4 

1.2 
na zdravotní péči v oboru všeobecné 

praktické lékařství a praktické lékařství pro děti 
a dorost (odbornosti 001, 002) 

682 285 756 608 110,9 685 055 110,4 

  z toho:           
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VZ 2012 Nákl. na zdrav. péči- struktura - 12 
 

  
Struktura nákladů na zdravotní 
péči podle jednotlivých 
segmentů 

ZPP 2012 Skut. 2012 
Skut. 12 
/ ZPP 12 

Skut. 2011 
Skut. 12 
/ Skut. 

11 

Ř. Ukazatel tis. Kč tis. Kč % tis. Kč % 

1.2.1 
na zdravotní péči v oboru všeobecné praktické 

lékařství (odbornost 001) 
455 600 489 738 107,5 458 648 106,8 

1.2.2 
na zdravotní péči v oboru praktické lékařství 

pro děti a dorost (odbornost 002) 
226 685 266 870 117,7 226 407 117,9 

1.3 
 na zdravotní péči v oboru gynekologie a 

porodnictví  (odbornosti 603, 604)  
166 265 171 544 103,2 160 032 107,2 

1.4 
na  léčebně rehabilitační péči (odbornost 

902) 
164 235 177 505 108,1 160 873 110,3 

1.5 
na diagnostickou péči (odb. 222, 801 - 805, 

806, 807, 808, 809, 812 - 823) 
494 735 499 673 101,0 505 079 98,9 

  z toho:           

1.5.1 
laboratoře (odbornosti 801 - 805, 222, 812 - 

822) 
369 020 383 206 103,8 381 114 100,5 

1.5.2 
radiologie a zobrazovací metody (odbornost 

809 a 806) 
98 745 96 610 97,8 97 390 99,2 

1.5.3 soudní lékařství (odbornost 808) 0 0 - 0 - 

1.5.4 patologie (odbornost 807 + 823) 26 970 19 857 73,6 26 575 74,7 

1.6 
na domácí péči  (odbornost 925, 911, 914, 

916 a 921)  
71 980 80 810 112,3 75 275 107,4 

1.6.1 z toho: domácí péče odbornost 925 70 460 80 529 114,3 74 002 108,8 

1.7 
na specializovanou ambulantní  péči 

(odbornosti neuvedené v ř. 1.1 - 1.6 a neuvedené v 
řádku 2     

1 008 720 1 061 807 105,3 998 980 106,3 

  z toho:           

1.7.1 

léčivé přípravky hrazené pouze 
poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím 
péči na specializovaných pracovištích (viz § 15 
zákona č. 48/1997 Sb. a  vyhlášku č. 376/2011 Sb.) 

13 180 8 938 67,8 11 047 80,9 

1.8 

na zdravotní péči poskytovatelů 
zdravotních služeb poskytnutou osobám 
umístěným u nich z jiných než zdravotních 
důvodů (§ 22 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb.,o 
veřejném zdravotním pojištění a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen 
zákon č. 48/1997 Sb.)) (odbornost 913) 

2 028 2 321 114,4 4 227 54,9 

1.9 

na zdravotní péči poskytnutou v zařízeních 
sociálních služeb (§ 22 písm. d) zákona č. 
48/1997 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.)  
(všechny nasml. odb. kromě 913) 

0 - - - - 

1.10 

na ošetřovatelskou a rehabilitační péči 
poskytnutou v zařízeních sociálních služeb (§ 
22 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění 
zákona č. 109/2006 Sb.)  (odbornost 913) 

45 621 51 782 113,5 49 031 105,6 

2. 

na  lůžkovou zdravotní péči celkem 
(poskytovatelé zdravotních služeb vykazující kód 
ošetřovacího dne, zahrnují se náklady na zvlášť 
účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, 
paušál na léky i případně nasmlouvané služby 
ambulantní, stomatologickou a přepravu 
provozovanou v rámci lůžkového PZS s výjimkou 
nákladů na léky na recepty a zdravotnických 
prostředků vydaných na poukazy) 

5 656 451 5 886 887 104,1 5 791 197 101,7 

  z toho:           

2.1 
samostatní poskytovatelé  lůžkové, 

ambulantní a jednodenní péče (nemocnice) 
5 220 000 5 390 757 103,3 5 344 567 100,9 

  z toho:           
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VZ 2012 Nákl. na zdrav. péči- struktura - 12 
 

  
Struktura nákladů na zdravotní 
péči podle jednotlivých 
segmentů 

ZPP 2012 Skut. 2012 
Skut. 12 
/ ZPP 12 

Skut. 2011 
Skut. 12 
/ Skut. 

11 

Ř. Ukazatel tis. Kč tis. Kč % tis. Kč % 

2.1.1 
ambulantní péče (doklady 01, 01s, 03, 

03s, 06 bez vazby na hospitalizační doklad 02 
"Metodiky pro pořizování a předávání dokladů")    

1 990 575 1 974 746 99,2 1 909 419 103,4 

2.1.2 
akutní lůžková péče (doklady 02, 02s, 03, 

03s a 06 s vazbou na doklad 02 "Metodiky pro 
pořizování a předávání dokladů")   

2 902 170 3 057 767 105,4 3 099 233 98,7 

2.1.3 
 následná lůžková péče (OD 00005, příp. 

00024) 
80 800 90 605 112,1 88 146 102,8 

2.1.4 
ostatní (LSPP, přeprava atd., tj. zbývající 

služby neuvedené v ř. 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3) 
23 825 21 685 91,0 22 396 96,8 

2.1.5 

léčivé přípravky hrazené pouze 
poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím 
péči na specializovaných pracovištích (viz § 15 
zákona č. 48/1997 Sb. a  vyhlášku č. 376/2011 Sb.) 

222 630 245 954 110,5 225 373 109,1 

2.2 

poskytovatelé  lůžkové následné péče OD 
00021, OD 00022, OD 00023, OD 00025,  OD 
00026, OD 00027, OD 00028 (odborné léčebné 
ústavy s výjimkou PZS uvedených v řádku 2.3 a 
2.4) 

253 458 278 240 109,8 255 207 109,0 

  z toho:         
 

2.2.1 psychiatrické (OD 00021, OD 00026) 170 625 188 878 110,7 169 012 111,8 

2.2.2 
rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 

00027) 
62 250 66 445 106,7 63 718 104,3 

2.2.3 
pneumologie a ftizeologie (TRN) (OD 

00023, OD 00028) 
4 968 5 856 117,9 5 030 116,4 

2.2.4 ostatní 15 615 17 061 109,3 17 447 97,8 

2.3 
samostatní poskytovatelé zdravotních 

služeb vykazující kód ošetřovacího dne  00024 
(léčebny dlouhodobě nemocných) 

153 085 183 356 119,8 159 934 114,6 

2.4 
samostatní poskytovatelé zdravotních 

služeb vykazující kód ošetřovacího dne 00005 
(ošetřovatelská lůžka) 

25 345 28 088 110,8 26 274 106,9 

2.5 
lůžka ve speciálních lůžkových zařízeních 

hospicového typu (OD 00030) 
4 563 6 446 141,3 5 215 123,6 

3.  na lázeňskou léčebně rehabilitační péči  177 415 179 089 100,9 201 835 88,7 

  z toho:           

3.1 
      komplexní lázeňská léčebně rehablitační 

péče 
170 115 170 652 100,3 192 757 88,5 

3.2 
      příspěvková lázeňská léčebně rehablitační 

péče 
7 300 8 437 115,6 9 078 92,9 

4. na služby v ozdravovnách 1 115 1 216 109,1 1 270 95,7 

5.  
na přepravu (zahrnuje zdravotnickou dopravní 

službu vč. individuální přepravy, nezahrnuje se 
přeprava z ř. 2) 

63 770 67 220 105,4 62 580 107,4 

6.  
na zdravotnickou záchrannou službu 

(odbornost 709, zdravotnická zařízení nevykazující 
žádný kód ošetřovacího dne)  

82 125 104 816 127,6 85 981 121,9 

7. na léky vydané na recepty celkem: 1 981 472 2 015 977 101,7 1 825 247 110,4 

  z toho:           

7.1 
předepsané u poskytovatelů ambulantní 

péče (samostatní ambulantní PZS) 
1 272 572 1 317 117 103,5 1 182 364 111,4 

7.1.1 
u poskytovatele v oboru všeobecné 

praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a 
dorost  

544 474 545 587 100,2 506 084 107,8 

7.1.2 
u poskytovatele specializované 

ambulantní péče 
728 098 771 530 106,0 676 280 114,1 

7.2 předepsané u poskytovatelů lůžkové péče  708 900 698 860 98,6 642 883 108,7 
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VZ 2012 Nákl. na zdrav. péči- struktura - 12 
 

  
Struktura nákladů na zdravotní 
péči podle jednotlivých 
segmentů 

ZPP 2012 Skut. 2012 
Skut. 12 
/ ZPP 12 

Skut. 2011 
Skut. 12 
/ Skut. 

11 

Ř. Ukazatel tis. Kč tis. Kč % tis. Kč % 

8. 
na zdravotnické prostředky vydané na 

poukazy celkem 
328 418 321 010 97,7 316 240 101,5 

8.1 
předepsané u poskytovatelů ambulantní 

péče (samostatní ambulantní PZS) 
171 613 173 243 100,9 167 151 103,6 

8.1.1 
u poskytovatele v oboru všeobecné 

praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a 
dorost  

77 467 85 822 110,8 76 109 112,8 

8.1.2 
u poskytovatele specializované 

ambulantní péče 
94 146 87 421 92,9 91 042 96,0 

8.2 předepsané u poskytovatelů lůžkové péče  156 805 147 767 94,2 149 089 99,1 

9. 
na léčení v zahraničí podle §1 odst. 4 písm. b) 

vyhlášky o fondech 1)    
21 290 14 649 68,8 17 984 81,5 

10. 
finanční prostředky (vratky) podle § 16b zák. 

č. 48/1997 Sb.      
26 360 18 800 71,3 29 015 64,8 

11. 
náklady na očkovací látky podle zákona č. 

48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů    
70 000 45 453 64,9 17 151 265,0 

12. 
ostatní náklady na zdravotní služby (které 

nelze zařadit do předchozích bodů - do vysvětlivek 
uvést, co zahrnují) 

0 0 - 0 - 

II.  
Náklady na zlepšení zdravotních služeb 

čerpané z jiných fondů  2)  
90 443 71 824 79,4 79 080 90,8 

III. 
Náklady na zdravotní služby celkem 

(součet ř. I. + ř. II.) 
11 775 443 12 146 179 103,1 11 657 115 104,2 

 
 Poznámka k tabulce: 

  

1) Údaj vychází z oddílu A III ř. 1.1 přílohy č. 2 

2) Údaj vychází z oddílu A III ř. 1 přílohy č. 7 mínus údaje oddílu A II ř. 4 přílohy č. 7 plus údaje oddílu A III ř. 
5 přílohy č. 7 plus údaje oddílu A III ř. 1 přílohy č. 9 a 10. 
V případě, že na ř. 1.9 uvede ZP nulu, přestože tento typ zdravotních služeb hradí, je nutno pod tabulkou 
uvést, pod kterým bodem jsou služby zahrnuty a důvod proč nejsou samostatně vykazovány. 

 

5.1.2 Průměrné náklady na zdravotní služby v členění dle jednotlivých segmentů 

na jednoho pojištěnce  

V roce 2012 průměrné náklady na zdravotní služby na jednoho pojištěnce VoZP ČR 

vynaložené ze ZFZP činily 19.297 Kč, což oproti roku 2011 představovalo ponížení o 2,1 % (tj. 

o 423 Kč).  

Průměrné náklady na ambulantní služby na jednoho pojištěnce představovaly celkem 5.465 

Kč. Proti roku 2011 došlo ke snížení o 0,7 % (tj. o 36 Kč). Byly navýšeny náklady na jednoho 

pojištěnce na služby praktických lékařů o 3,6 % (tj. o 42 Kč) a na rehabilitační služby o 3,5 % 

(tj. o 10 Kč). 

Průměrné náklady na ústavní služby na jednoho pojištěnce činily celkem 9.408 Kč. Proti 

roku 2011 se snížily o 4,6 % (tj. o 456 Kč), z toho v nemocnicích akutní lůžkové péče došlo 

k poklesu o 5,4 % (tj. o 488 Kč). Ke zvýšení došlo v OLÚ o 2,3 % (tj. o 10 Kč) a v LDN o 7,6 % 

(tj. o 21 Kč). 
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Průměrné náklady na jednoho pojištěnce na zdravotnickou záchrannou službu byly 168 Kč 

a vzrostly o 14,4 % (tj. o 21 Kč).   

Průměrné náklady na léky vydané na recepty na jednoho pojištěnce činily 3.222 Kč a došlo 

tak ke zvýšení o 3,6 % (tj. o 113 Kč). Náklady na zdravotnické prostředky na jednoho pojištěnce 

činily 513 Kč a došlo tak ke snížení o 4,8 % (tj. o 26 Kč). 

 

 
 

VZ 2012 Nákl. na zdrav. péči- 
  

 
 

struktura na 1 pojištěnce - 13 
  

  
Struktura nákladů na zdravotní 
péči podle jednotlivých segmentů 
v přepočtu na 1 pojištěnce 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

Skut. 
2011 

Skut. 12 
/ Skut. 

11 

Ř. Ukazatel Kč Kč % Kč % 

I. 

Náklady na zdravotní služby celkem 
čerpané z oddílu A (tabulka č. 2, oddíl A III., ř. 
1) základního fondu zdravotního pojištění 
včetně dohadných položek zúčtované v 
daném období  (součet ř.1 - 12)  

19 659 19 297 98,2 19 720 97,9 

  z toho:           

1. 

na ambulantní  péči celkem  (poskytovatelé 
zdravotních služeb nevykazující žádný kód 
ošetřovacího dne, zahrnují se náklady na zvlášť 
účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, s 
výjimkou nákladů na léky na recepty a zdravotnické 
prostředky vydané na poukazy) 

5 513 5 465 99,1 5 501 99,3 

  z toho:           

1.1 
na zdravotní péči v oboru zubní lékařství 

(odbornosti 014 - 015, 019) 
1 078 986 91,5 1 007 98,0 

1.2 
na zdravotní péči v oboru všeobecné praktické 

lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost 
(odbornosti 001, 002) 

1 148 1 209 105,3 1 167 103,6 

  z toho:           

1.2.1 
na zdravotní péči v oboru všeobecné praktické 

lékařství (odbornost 001) 
767 783 102,1 781 100,2 

1.2.2 
na zdravotní péči v oboru praktické lékařství pro 

děti a dorost (odbornost 002) 
381 427 111,8 386 110,6 

1.3 
 na zdravotní péči v oboru gynekologie a 

porodnictví  (odbornosti 603, 604)  
280 274 98,0 273 100,6 

1.4 na  léčebně rehabilitační péči (odbornost 902) 276 284 102,7 274 103,5 

1.5 
na diagnostickou péči (odb. 222, 801 - 805, 806, 

807, 808, 809, 812 - 823) 
832 799 95,9 860 92,8 

  z toho:           

1.5.1 laboratoře (odbornosti 801 - 805, 222, 812 - 822) 621 612 98,6 649 94,3 

1.5.2 
radiologie a zobrazovací metody (odbornost 809 a 

806) 
166 154 92,9 166 93,1 

1.5.3 soudní lékařství (odbornost 808) 0 0 - 0 - 

1.5.4 patologie (odbornost 807 + 823) 45 32 69,9 45 70,1 

1.6 
na domácí péči  (odbornost 925, 911, 914, 916 a 

921)  
121 129 106,6 128 100,7 

1.6.1 z toho: domácí péče odbornost 925 119 129 108,6 126 102,1 

1.7 
na specializovanou ambulantní  péči (odbornosti 

neuvedené v ř. 1.1 - 1.6 a neuvedené v řádku 2     
1 697 1 697 100,0 1 702 99,7 

  z toho:           

1.7.1 

léčivé přípravky hrazené pouze poskytovatelům 
zdravotních služeb poskytujícím péči na 
specializovaných pracovištích (viz § 15 zákona č. 
48/1997 Sb. a  vyhlášku č. 376/2011 Sb.) 

22 14 64,4 19 75,9 
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VZ 2012 Nákl. na zdrav. péči- 
  

 
 

struktura na 1 pojištěnce - 13 
  

  
Struktura nákladů na zdravotní 
péči podle jednotlivých segmentů 
v přepočtu na 1 pojištěnce 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

Skut. 
2011 

Skut. 12 
/ Skut. 

11 

Ř. Ukazatel Kč Kč % Kč % 

1.8 

na zdravotní péči poskytovatelů zdravotních 
služeb poskytnutou osobám umístěným u nich z 
jiných než zdravotních důvodů (§ 22 písm. c) zákona 
č. 48/1997 Sb.,o veřejném zdravotním pojištění a o 
změně a doplnění některých souvisejících zákonů (dále 
jen zákon č. 48/1997 Sb.)) (odbornost 913) 

3 4 108,7 7 51,5 

1.9 

na zdravotní péči poskytnutou v zařízeních 
sociálních služeb (§ 22 písm.  d) zákona č. 48/1997 
Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.)  (všechny nasml. 
odb. kromě 913) 

0 - - - - 

1.10 

na ošetřovatelskou a rehabilitační péči 
poskytnutou v zařízeních sociálních služeb (§ 22 
písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 
109/2006 Sb.)  (odbornost 913) 

77 83 107,8 84 99,1 

2. 

na  lůžkovou zdravotní péči celkem (poskytovatelé 
zdravotních služeb vykazující kód ošetřovacího dne, 
zahrnují se náklady na zvlášť účtované léčivé přípravky, 
zvlášť účtovaný materiál, paušál na léky i případně 
nasmlouvané služby ambulantní, stomatologickou a 
přepravu provozovanou v rámci lůžkového PZS s 
výjimkou nákladů na léky na recepty a zdravotnických 
prostředků vydaných na poukazy) 

9 517 9 408 98,9 9 864 95,4 

  z toho:           

2.1 
samostatní poskytovatelé  lůžkové, ambulantní 

a jednodenní péče (nemocnice) 
8 782 8 615 98,1 9 103 94,6 

  z toho:           

2.1.1 
ambulantní péče (doklady 01, 01s, 03, 03s, 06 

bez vazby na hospitalizační doklad 02 "Metodiky pro 
pořizování a předávání dokladů")    

3 349 3 156 94,2 3 252 97,0 

2.1.2 
akutní lůžková péče (doklady 02, 02s, 03, 03s 

a 06 s vazbou na doklad 02 "Metodiky pro pořizování a 
předávání dokladů")   

4 883 4 887 100,1 5 279 92,6 

2.1.3 
 následná lůžková péče (OD 00005, příp. 

00024) 
136 145 106,5 150 96,4 

2.1.4 
ostatní (LSPP, přeprava atd., tj. zbývající 

služby neuvedené v ř. 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3) 
40 35 86,5 38 90,9 

2.1.5 

léčivé přípravky hrazené pouze 
poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím péči 
na specializovaných pracovištích (viz § 15 zákona č. 
48/1997 Sb. a  vyhlášku č. 376/2011 Sb.) 

375 393 104,9 384 102,4 

2.2 

poskytovatelé  lůžkové následné péče OD 
00021, OD 00022, OD 00023, OD 00025,  OD 00026, 
OD 00027, OD 00028 (odborné léčebné ústavy s 
výjimkou PZS uvedených v řádku 2.3 a 2.4) 

426 445 104,3 435 102,3 

  z toho:       
  

2.2.1 psychiatrické (OD 00021, OD 00026) 287 302 105,2 288 104,9 

2.2.2 
rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 

00027) 
105 106 101,4 109 97,8 

2.2.3 
pneumologie a ftizeologie (TRN) (OD 00023, 

OD 00028) 
8 9 112,0 9 109,2 

2.2.4 ostatní 26 27 103,8 30 91,8 

2.3 
samostatní poskytovatelé zdravotních služeb 

vykazující kód ošetřovacího dne  00024 (léčebny 
dlouhodobě nemocných) 

258 293 113,8 272 107,6 

2.4 
samostatní poskytovatelé zdravotních služeb 

vykazující kód ošetřovacího dne 00005 
43 45 105,3 45 100,3 
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VZ 2012 Nákl. na zdrav. péči- 
  

 
 

struktura na 1 pojištěnce - 13 
  

  
Struktura nákladů na zdravotní 
péči podle jednotlivých segmentů 
v přepočtu na 1 pojištěnce 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

Skut. 
2011 

Skut. 12 
/ Skut. 

11 

Ř. Ukazatel Kč Kč % Kč % 
(ošetřovatelská lůžka) 

2.5 
lůžka ve speciálních lůžkových zařízeních 

hospicového typu (OD 00030) 
8 10 134,2 9 116,0 

3.  na lázeňskou léčebně rehabilitační péči  298 286 95,9 344 83,3 

  z toho:           

3.1       komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče 286 273 95,3 328 83,1 

3.2       příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče 12 13 109,8 15 87,2 

4. na služby v ozdravovnách 2 2 103,6 2 89,8 

5.  
na přepravu (zahrnuje zdravotnickou dopravní 

službu vč. individuální přepravy, nezahrnuje se 
přeprava z ř. 2) 

107 107 100,1 107 100,8 

6.  
na zdravotnickou záchrannou službu (odbornost 

709, zdravotnická zařízení nevykazující žádný kód 
ošetřovacího dne)  

138 168 121,2 146 114,4 

7. na léky vydané na recepty celkem: 3 334 3 222 96,6 3 109 103,6 

  z toho:           

7.1 
předepsané u poskytovatelů ambulantní péče 

(samostatní ambulantní PZS) 
2 141 2 105 98,3 2 014 104,5 

7.1.1 
u poskytovatele v oboru všeobecné praktické 

lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost  
916 872 95,2 862 101,2 

7.1.2 
u poskytovatele specializované ambulantní 

péče 
1 225 1 233 100,7 1 152 107,0 

7.2 předepsané u poskytovatelů lůžkové péče  1 193 1 117 93,6 1 095 102,0 

8. 
na zdravotnické prostředky vydané na poukazy 

celkem 
553 513 92,8 539 95,2 

8.1 
předepsané u poskytovatelů ambulantní péče 

(samostatní ambulantní PZS) 
289 277 95,9 285 97,3 

8.1.1 
u poskytovatele v oboru všeobecné praktické 

lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost  
130 137 105,2 130 105,8 

8.1.2 
u poskytovatele specializované ambulantní 

péče 
158 140 88,2 155 90,1 

8.2 předepsané u poskytovatelů lůžkové péče  264 236 89,5 254 93,0 

9. 
na léčení v zahraničí podle §1 odst. 4 písm. b) 

vyhlášky o fondech 1)    
36 23 65,4 31 76,4 

10. 
finanční prostředky (vratky) podle § 16b zák. č. 

48/1997 Sb.      
44 30 67,7 49 60,8 

11. 
náklady na očkovací látky podle zákona č. 

48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů    
118 73 61,7 29 248,7 

12. 
ostatní náklady na zdravotní služby (které nelze 

zařadit do předchozích bodů - do vysvětlivek uvést, co 
zahrnují) 

0 0 - 0 - 

II.  
Náklady na zlepšení zdravotních služeb 

čerpané z jiných fondů  2)  
152 115 75,4 135 85,2 

III. 
Náklady na zdravotní služby celkem (součet 

ř. I. + ř. II.) 
19 811 19 412 98,0 19 855 97,8 

 
 Poznámka k tabulce: 

  

1) Vazba na přílohu č. 12 s použitím průměrného počtu pojištěnců, příloha č. 1 Přehled základních ukazatelů 
ř. 2  
V případě, že na ř. 1.9 uvede ZP nulu, přestože tento typ zdravotních služeb hradí, je nutno pod tabulkou 
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uvést, pod kterým bodem jsou služby zahrnuty a důvod proč nejsou samostatně vykazovány. 

 

5.1.3 Náklady na léčení cizinců v České republice  

Počet ošetřených cizinců v ČR vedených v evidenci VoZP ČR meziročně vzrostl o 36,4 %, 

což souviselo s prohlubováním evropské integrace a se zdokonalováním systému mezistátních 

úhrad podle pravidel platných v rámci EU. 

V roce 2012 došlo oproti roku 2011 k navýšení nákladů na léčení cizinců v ČR o 2,9 %, 

současně však došlo ke snížení průměrných nákladů na jednoho ošetřeného cizince o 24,6 %. 

V hodnoceném období činily průměrné náklady 4.580 Kč. 

 

   
VZ 2012 Léčení cizinců - 14 

  

  
Vývoj nákladů na léčení 
cizinců v České republice 

  
ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

Skut. 
2011 

Skut. 12 / 
Skut. 11 

Ř. Ukazatel 
Měrná 
jedn. 

    %   % 

1. Náklady na léčení cizinců v ČR celkem: 1)  tis. Kč 13 000 14 280 109,8 13 884 102,9 

2. Počet ošetřených cizinců  2)     počet 2 250 3 118 138,6 2 286 136,4 

3. Průměrné náklady na 1 ošetřeného cizince Kč   5 778 4 580 79,3 6 073 75,4 

 
 Poznámka k tabulce: 

  

1) Údaje vychází z oddílu A III (ř. 6 + ř. 7) přílohy č. 2. 

2) Vyjádřeno počtem výkazů. 

 

5.2 Provozní fond zdravotní pojišťovny  

Tvorba a čerpání 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 byl 79.673 tis. Kč. 

V roce 2012 činila tvorba PF celkem 333.059 tis. Kč. Součástí této tvorby byl převod 

50.000 tis. Kč z FRM do PF, který schválila SR svým usnesením č. 3 na zasedání dne 

30. 10. 2012. Příděl ze ZFZP činil 280.000 tis. Kč a byl oproti roku 2011 vyšší o 120.000 tis. Kč, 

tj. o 75,0 %. Úroky vztahující se k PF byly předepsány částkou 293 tis. Kč, tj. o 1.707 tis. Kč 

méně, než bylo plánováno. Důvodem bylo, že výše BÚ PF byla udržována během celého roku 

2012 na minimální výši ve prospěch BÚ ZFZP. Dále vznikl výnos 27 tis. Kč z prodeje DNHM. 

Za ostatní pohledávky bylo předepsáno 2.739 tis. Kč, jejichž součástí byl výnos 1.333 tis. Kč 

z FPÚPP a z FZÚZP.  

V roce 2012 byly předepsány prostředky k čerpání z PF ve výši 362.889 tis. Kč. Náklady 

na provozní činnosti představovaly 359.874 tis. Kč a oproti ZPP na rok 2012 byly nižší o 1,0 %. 

Obdobně došlo také k poklesu meziročních nákladů na provozní činnost o 0,5 %. Vzhledem 

ke ZPP na rok 2012 nebyly vyčerpány prostředky na mzdy a pojistné z důvodu nevyužití 

plánovaného navýšení mezd v roce 2012. Předpis podílu odpisů byl 18.900 tis. Kč a oproti roku 

2011 se zvýšil pouze o 1.887 tis. Kč. Ostatní závazky ve výši 147.170 tis. Kč byly vyšší oproti 

ZPP 2012 o 4,3 %, což je v souladu s nárůstem počtu pojištěnců v roce 2012 o 5,3 %, než se 

plánovalo. Ostatní závazky byly tvořeny náklady 1.512 tis. Kč na drobný majetek, 6.792 tis. Kč 
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na materiál, 2.966 tis. Kč na zpravodaj VoZP ČR, 6.386 tis. Kč na energie a vodu, 3.974 tis. Kč 

na opravy a údržbu, 403 tis. Kč na cestovné, 4.270 tis. Kč na propagaci, 6.305 tis. Kč na 

poštovní a komunikační služby, 26.229 tis. Kč na služby související s informačním systémem, 

65.963 tis. Kč na rozšíření kmene pojištěnců a 22.370 tis. Kč na ostatní služby.  

 Předpis přídělu do FRM ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou 

DNHM činil 27 tis. Kč. Převod do SF ve výši 2.714 tis. Kč odpovídá 2,0 % objemu hrubých 

mezd. Dále byly vytvořeny opravné položky ve výši 274 tis. Kč. 

Konečný zůstatek PF k 31. 12. 2012 činil 49.843 tis. Kč.  

Příjmy a výdaje 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 byl 77.677 tis. Kč.  

V průběhu roku 2012 představovala tvorba finančních prostředků na BÚ PF celkem 

350.549 tis. Kč. Součástí převodu 340.534 tis. Kč z BÚ ZFZP byla částka 39.718 tis. Kč z roku 

2011, jak je uvedeno na str. 47 části 5.2 Provozní fond zdravotní pojišťovny Příjmy a výdaje 

v šestém odstavci ve VZ za rok 2011. Dále byl v průběhu roku 2012 postupně prováděn převod 

částky 300.816 tis. Kč z BÚ ZFZP na BÚ PF. Tato částka byla o 89.299 tis. Kč menší, než bylo 

uvedeno ve ZPP na rok 2012. V lednu roku 2013 však VoZP ČR rozhodla o snížení předpisu 

plánovaného převodu 390.115 tis. Kč ze ZFZP do PF za rok 2012 na 280.000 tis. Kč.  Narovnání 

přeplatku 20.816 tis. Kč mezi BÚ ZFZP a BÚ PF bylo provedeno v měsíci lednu roku 2013. 

 Z předepsané částky 50.000 tis. Kč z FRM do PF bylo v roce 2012 převedeno na BÚ PF 

6.941 Kč. Konečné zúčtování částky 1.333 tis. Kč tvořil převod provozních výdajů FPÚPP 

a FZÚZP za rok 2012. Připsané úroky za rok 2012 na tomto BÚ činily 293 tis. Kč. Příjem 

z ostatní činnosti činil 1.406 tis. Kč a příjem z pokut byl 15 tis. Kč. Příjem z prodeje DNHM byl 

27 tis. Kč.  

Celkové výdaje BÚ PF byly 373.090 tis. Kč. V roce 2012 bylo zaplaceno za provozní 

náklady související s veřejným zdravotním pojištěním celkem 338.623 tis. Kč. Ostatní výdaje 

byly 147.675 tis. Kč a jejich struktura odpovídá ostatním závazkům uvedeným výše. 

Na BÚ FRM bylo převedeno 31.770 tis. Kč ve výši odpisů a 27 tis. Kč příděl ve výši 

kladného rozdílů mezi prodejní a zůstatkovou cenou DNHM. Na BÚ SF bylo převedeno 

2.670 tis. Kč.  

Konečný zůstatek BÚ PF k 31. 12. 2012 představoval částku 55.136 tis. Kč. 

Doplňující informace 

Rozdíly mezi PF a BÚ PF byly způsobeny především časovým posunem plateb provozních 

nákladů a existencí závazků a pohledávek PF. 

Provozní náklady specifických fondů VoZP ČR zřízených v souladu se zák. 

č. 225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích 

z povolání, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné 

podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů VoZP ČR na úhradu zdravotní péče 

nad rámec veřejného z prostředků státního rozpočtu z kapitoly MO ČR, a vyhl. č. 418/2003 Sb. 

byly v roce 2012 stanoveny na základě dohody uzavřené mezi VoZP ČR a MO ČR. Podíl 

provozních nákladů vycházel z rozsahu pracovních činností souvisejících s vedením a správou 

těchto fondů zejména v oblasti úhrady zdravotní péče poskytnuté ZZ a z toho vyplývajícího 

počtu zaměstnanců pojišťovny vytížených touto činností a dále pak z průměrných nákladů 

na jednoho zaměstnance VoZP ČR. Do průměrných nákladů byly zahrnuty mzdové náklady 
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včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění a ostatní náklady vycházející z podílu režijních 

a investičních nákladů na jednoho zaměstnance pojišťovny. Celkové provozní náklady činily 

za rok 2012 celkem 1.333 tis. Kč a mezi FPÚPP a FZÚZP byly rozděleny v poměru 1:1. 

Ke snížení daňového základu OZdČ byl uplatněn podíl na nákladech v podobě daňových 

odpisů z pronajímaných částí budov. 

Rozvahová základna pro výpočet limitu nákladů na činnost činila 12.542.437 tis. Kč, 

z čehož vycházel maximální limit 461.562 tis. Kč. Na základě ZPP na rok 2012 a další dotace 

ZFZP v roce 2012 byl realizován skutečný příděl do PF ve výši 280.000 tis. Kč.  

 

  
VZ 2012 PF - 3 

 

A. Provozní fond (PF)  
ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 2) 156 600 79 673 50,9 

II. Tvorba celkem = zdroje 393 115 333 059 84,7 

1 
Předpis přídělu podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech ze základního fondu 
zdravotního pojištění, stanovený podle § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky o fondech  

390 115 280 000 71,8 

2 
Předpis přídělu z fondu reprodukce majetku ve výši schválené Správní radou 
podle § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech 

0 50 000 - 

3 
Předpis převodu prostředků PF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní 
pojišťovny podle § 3 odst. 2 písm. g)  vyhlášky o fondech 

0 0 - 

4 
Pohledávka z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 3 
odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech 

0 27 - 

5 
Předpis mimořádného přídělu Vojenské zdravotní pojišťovny ČR převodem ze 
základního fondu zdravotního pojištění 

0 0 - 

6 Předpis úroků vztahujících se k PF podle § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech  2 000 293 14,7 

7 
Předpis smluvních pokut z porušení smluvního vztahu k poskytovateli zdravotních 
služeb podle § 3 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech  

0 0 - 

8 
Kladné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z PF na reálnou hodnotu 
podle § 3 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

9 
Kladné kurzové rozdíly související s PF podle § 3 odst. 2 písm. e) vyhlášky o 
fondech  

0 0 - 

10 
Ostatní pohledávky vztahující se k PF podle § 3 odst. 2 písm. j) vyhlášky o 
fondech  

1 000 2 739 273,9 

11 
Pohledávky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podle § 3 odst. 3 vyhlášky o 
fondech 

0 0 - 

12 
Předpis daru určeného výlučně pro PF podle § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky o 
fondech 

0 0 - 

13 Zisk z prodeje cenných papírů  PF podle § 3  odst. 7 vyhlášky o fondech 0 0 - 

14 Zisk z držby cenných papírů z PF podle § 3  odst.7 vyhlášky o fondech 0 0 - 

15 
Použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy podle § 3 odst.. 2 písm. k) 
vyhlášky o fondech 

0 0 - 

16 
Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle § 3 odst. 2 písm. l) vyhlášky 
o fondech 

0 0 - 

17 Ostatní dohadné položky aktivní podle § 3 odst. 2 písm. m) vyhlášky o fondech  0 0 - 

18 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

19 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

III. Čerpání celkem = snížení zdrojů:   366 575 362 889 99,0 

1 
Členění závazků zdravotní pojišťovny v oblasti provozní činnosti - podle § 3 
vyhlášky o fondech  

363 594 359 874 99,0 

1.1 v tom:      mzdy bez ostatních osobních nákladů (včetně náhrad mezd) 147 818 135 704 91,8 

1.2                 ostatní osobní náklady 4 385 1 309 29,9 

1.3                 pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění 4)   12 844 12 236 95,3 
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VZ 2012 PF - 3 

 

A. Provozní fond (PF)  
ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

1.4 
                pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení  a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti 

35 782 33 697 94,2 

1.5                 odměny členům správní, dozorčí rady a rozhodčímu orgánu 2 974 2 680 90,1 

1.6                 úroky 0 0 - 

1.7                 podíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad 1 534 1 314 85,7 

1.8 
                podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za služby 
Informačního  centra 

800 564 70,5 

1.9 
                podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za vedení centrálního 
registru 

2 750 2 464 89,6 

1.10                 záporné kurzové rozdíly související s PF 0 0 - 

1.11                 úhrady poplatků  130 3 077 2 366,9 

1.12 
                závazky k úhradě pokut a penále podle § 3 odst. 4 písm. i) vyhlášky o 
fondech 

0 0 - 

1.13 
                úhrada zdravotních služeb  z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké 
zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech  

0 0 - 

1.14 
                prostředky vynaložené zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou na 
nákup metodik od VZP ČR podle § 3 odst. 3) vyhlášky o fondech       

1 000 759 75,9 

1.15                 podíl odpisů hmotného a nehmotného majetku vztažený k PF  12 500 18 900 151,2 

1.16                 ostatní závazky  141 077 147 170 104,3 

1.16.1 
                 z toho:  za služby související s rozvojem informační infrastruktury 
systému 3)  

1 412 901 63,8 

2 
Předpis zákonné výše přídělu do sociálního fondu podle § 3 odst. 4 písm. b) a  
podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 

2 956 2 714 91,8 

3 
Předpis přídělu do rezervního  fondu zdravotního pojištění podle § 3 odst. 4 písm. 
c) a podle § 2 odst. 5 vyhlášky o fondech 

0 0 - 

4 
Předpis přídělu do fondu reprodukce majetku podle § 3 odst. 4  písm. d) vyhlášky 
o fondech  

0 0 - 

5 
Předpis přídělu do základního fondu zdravotního pojištění podle rozhodnutí 
správní rady podle § 3 odst. 4 písm. e) vyhlášky fondech 

0 0 - 

6 
Předpis přídělu do fondu reprodukce majetku ve výši kladného rozdílu mezi 
prodejní a zůstatkovou cenou podle  § 3 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech   

0 27 - 

7 
Záporné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků PF na reálnou 
hodnotu podle § 3 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech  

0 0 - 

8 
Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků PF podle § 3 odst. 7 
vyhlášky o fondech 

0 0 - 

9 Tvorba ostatních rezerv podle § 3 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech  0 0 - 

10 
Tvorba ostatních opravných položek  podle § 3 odst. 4 písm. m) vyhlášky o 
fondech  

25 274 1 096,0 

11 Ostatní dohadné položky pasivní podle § 3 odst. 4 písm. n) vyhlášky o fondech  0 0 - 

12 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

13 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III 183 140 49 843 27,2 

 

  
VZ 2012 PF - 3 

 

B. Provozní fond (PF) 
ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 3 vyhlášky o 
fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 186 627 77 677 41,6 

II. Příjmy celkem: 393 115 350 549 89,2 

1 
Příděl podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech  ze ZFZP, stanovený podle § 
7 odst. 1 a 2 vyhlášky o fondech  

390 115 340 534 87,3 
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VZ 2012 PF - 3 

 

B. Provozní fond (PF) 
ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 3 vyhlášky o 
fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

2 
Příděl z fondu reprodukce majetku ve výši schválené Správní radou podle § 3 
odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech 

0 6 941 - 

3 
Převod prostředků PF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny 
podle § 3 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

4 
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 3 odst. 
2 písm. h) vyhlášky o fondech 

0 27 - 

5 Mimořádný příděl Vojenské zdravotní pojišťovny ČR převodem ze ZFZP 0 0 - 

6 Příjem úroků vztahujících se k PF podle § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech  2 000 293 14,7 

7 
Příjem smluvních pokut z porušení smluvního vztahu k poskytovatelům 
zdravotních služeb  podle § 3 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech  

0 15 - 

8 
Kladné kursové rozdíly související s PF podle § 3 odst. 2 písm. e) vyhlášky o 
fondech 

0 0 - 

9 Ostatní příjmy vztahující se k PF podle § 3 odst. 2 písm. j) vyhlášky o fondech  1 000 1 406   

10 Příjmy Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podle § 3 odst. 3 vyhlášky o fondech    0 0 - 

11 
Příjem daru určeného výlučně pro PF podle § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky o 
fondech  

0 0 - 

12 
Příjem zálohy včetně konečného zúčtování na úhradu podílu části režijních 
výdajů a ostatní zdaňované činnosti podle § 3 odst. 11 vyhlášky o fondech1)  

0 1 333 - 

13 Zisk z prodeje cenných papírů podle § 3  odst. 7  vyhlášky o fondech 0 0 - 

14 Zisk z držby cenných papírů podle § 3 odst. 7 vyhlášky o fondech 0 0 - 

15 Prodej cenných papírů oceněný účetní hodnotou prodaných cenných papírů 0 0 - 

16 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

17 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

III. Výdaje celkem:  367 681 373 090 101,5 

1 Členění výdajů v rámci provozní činnosti podle na § 3  vyhlášky o fondech 352 225 338 623 96,1 

1.1 v tom:     mzdy bez ostatních osobních nákladů (včetně náhrad mezd)    147 818 133 501 90,3 

1.2                ostatní osobní náklady 4 385 1 340 30,6 

1.3                pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění 4) 12 844 12 057 93,9 

1.4 
               pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti  

35 782 32 894 91,9 

1.5                odměny členům správní, dozorčí rady a rozhodčímu orgánu 2 974 2 680 90,1 

1.6                úroky 0 0 - 

1.7                podíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad 1 534 1 314 85,7 

1.8 
               podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za služby 
Informačního  centra 

800 778 97,3 

1.9 
               podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za vedení centrálního 
registru 

2 750 2 517 91,5 

1.10                záporné kurzové rozdíly související s PF 0 0 - 

1.11                úhrady poplatků  130 3 077 2 366,9 

1.12                úhrady pokut a penále podle § 3 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 0 0 - 

1.13 
               úhrada zdravotních služeb z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké 
zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech  

0 0 - 

1.14 
               prostředky vynaložené zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou na 
nákup metodik od VZP ČR podle § 3 odst. 3) vyhlášky o fondech       

1 000 790 79,0 

1.15                ostatní výdaje 142 208 147 675 103,8 

1.15.1 
                z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury 
systému 3)   

1 412 901 63,8 

2 Příděl do sociálního fondu podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 2 956 2 670 90,3 

3 
Příděl do rezervního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 5 vyhlášky o 
fondech 

0 0 - 

4 Příděl do fondu reprodukce majetku podle § 3 odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech 0 0 - 
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VZ 2012 PF - 3 

 

B. Provozní fond (PF) 
ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 3 vyhlášky o 
fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

5 
Příděl do základního fondu zdravotního pojištění podle rozhodnutí SR podle § 3 
odst. 4 písm. e)  vyhlášky o fondech 

0 0 - 

6 
Příděl do fondu reprodukce majetku ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a 
zůstatkovou cenou podle § 3 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech  

0 27 - 

7 
Příděl do fondu reprodukce majetku ve výši celkových odpisů včetně zůstatkové 
hodnoty podle § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech  

12 500 31 770 254,2 

8 
Zúčtování zálohy Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR na vedení specifických 
fondů podle §3 odst. 11 vyhlášky o fondech 1)      

0 0 - 

9 
Zúčtování zálohy na podíl režijních výdajů související s ostatní zdaňovanou 
činností podle § 3 odst. 11 vyhlášky o fondech 1)  

0 0 - 

10 
Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků PF podle § 3 odst. 7 
vyhlášky o fondech 

0 0 - 

11 
Nákup cenných papírů z  finančních prostředků PF podle § 3 odst. 7 vyhlášky o 
fondech 

0 0 - 

12 Splátky půjček od žadatele vztahující se k tomuto fondu 0 0 - 

13 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

14 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III 212 061 55 136 26,0 

  
Z  B IV přináleží hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného 
období   

0 0 - 

 

  
VZ 2012 PF - 3 

 

C 
Doplňující informace k oddílu B - podle ustanovení 
§ 3 odst. 7 vyhlášky o fondech 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

    tis. Kč tis. Kč % 

1 Stav cenných papírů k 1. 1. ve sledovaném období   0 0 - 

2 Stav cenných papírů k poslednímu dni sledovaného období 0 0 - 

 
 Poznámky k tabulce: 

  

1) Finanční zálohy (poskytované mezi oddělenými bankovními účty) na podíl společných výdajů vztahující 
se k ostatní zdaňované činnosti (případně u VoZP ČR i za specifické fondy), jsou zachyceny pouze v 
oddílu B., tj. na bankovním účtu v souladu s Českými účetními standardy pro zdravotní pojišťovny. 

2) Součet počátečního zůstatku oddílu B s počátečním zůstatkem stavu cenných papírů k 1. 1. by měl být 
roven počátečnímu zůstatku oddílu A. Tato vazba platí i pro konečné zůstatky ve sledovaném období. 
Případné rozdíly zdravotní pojišťovny komentují v příloze. 

3) V oddílu A III.  ř. 1.16.1 a v oddílu B III  ř. 1. 15.1 jsou řádky "z toho" určeny pro jednotné vykázání 
nákladů a výdajů souvisejících s rozvojem informační infrastruktury. 

4) V oddílu A III, B III ř. 1.3 zdravotní pojišťovny zahrnou i náklady související s platbou zdravotního pojištění 
členů správní rady, dozorčí rady a rozhodčího orgánu. 

 

5.3 Fond reprodukce majetku zdravotní pojišťovny  

Tvorba a čerpání 

Počáteční zůstatek FRM k 1. 1. 2012 činil 160.393 tis. Kč. 

V roce 2012 byl FRM tvořen finančními prostředky v celkové výši 23.157 tis. Kč. Částka 

19.433 tis. Kč obsahuje příděl z PF a OZdČ ve výši odpisů. Částka 3.697 tis. Kč představuje 
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úroky z bankovního účtu FRM. Dále bylo z PF převedeno 27 tis. Kč kladného rozdílu mezi 

prodejní a zůstatkovou cenou DNHM. 

Z FRM bylo čerpáno 68.396 tis. Kč na pořízení DNHM, což bylo o 23.584 tis. Kč méně, 

než bylo plánováno. Důvodem bylo jednak prodloužení termínů plnění vybraných projektů nebo 

přesunutí vlastní realizace řady projektů do roku 2013. Vše bylo cíleno k přetrvávající negativní 

hospodářské situaci. Na úhradu bankovních poplatků bylo čerpáno 3 tis. Kč. Realizaci převodu 

50.000 tis. Kč z FRM do PF schválila SR svým usnesením č. 3 na zasedání dne 30. 10. 2012. 

Konečný zůstatek FRM k 31. 12. 2012 činil 65.151 tis. Kč. 

Příjmy a výdaje 

Počáteční zůstatek BÚ FRM k 1. 1. 2012 činil 143.758 tis. Kč.  

V průběhu roku 2012 bylo na BÚ FRM převedeno z BÚ PF a OZdČ 32.303 tis. Kč jako 

plnění přídělu ve výši účetních odpisů a 3.697 tis. Kč činil příděl představovaný úroky 

z BÚ FRM. Z BÚ PF bylo převedeno 27 tis. Kč kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou 

cenou DNHM. 

Výdajem BÚ FRM v roce 2012 byly finanční prostředky na nákup DNHM ve výši 56.693 

tis. Kč a 3 tis. Kč na bankovní poplatky. Na BÚ PF bylo převedeno 6.941 tis. Kč.  

Konečný zůstatek BÚ FRM k 31. 12. 2012 činil 116.148 tis. Kč. 

Doplňující informace 

K zajištění provozu tzv. „vojenských fondů“ spravovaných VoZP ČR nebyly použity 

žádné finanční prostředky z FRM. 

 

  
VZ 2012 FRM - 4 

 
A. Fond reprodukce majetku (FRM) 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 134 652 160 393 119,1 

II. Tvorba celkem = zdroje 16 430 23 157 140,9 

1 
Předpis FRM přídělem z provozního fondu ve výši odpisů podle § 6 odst. 2 písm. a) 
vyhlášky o fondech 

13 430 19 433 144,7 

2 
Předpis přídělu z provozního fondu ve výši schválené Správní radou podle § 6  odst. 
2 písm. b) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

3 Úroky z běžného účtu FRM podle § 6 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech  3 000 3 697 123,2 

4 Dar určený dárcem na posílení FRM podle § 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech 0 0 - 

5 Příděl ze zisku po zdanění podle § 6 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech 0 0 - 

6 
Zůstatek z FRM sloučené, nebo splynuté zdravotní pojišťovny podle § 6 odst. 2 písm. 
g) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

7 Účelová dotace ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech  0 0 - 

8 
Převod z provozního fondu - kladný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou 
prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6 odst. 2 písm. 
c) vyhlášky o fondech 

0 27 - 

9 
Kladné kurzové rozdíly vztahující se k FRM podle § 6 odst. 2 písm. i) vyhlášky o 
fondech 

0 0 - 

10 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

11 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

III. Čerpání  celkem = snížení zdrojů:   91 984 118 399 128,7 
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VZ 2012 FRM - 4 

 
A. Fond reprodukce majetku (FRM) 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

1 
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně záloh podle § 6 
odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech 

91 980 68 396 74,4 

2 Splátky úroků z úvěrů podle § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech 0 0 - 

3 Bankovní a poštovní poplatky podle § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky o fondech 4 3 75,0 

4 
Příděl do provozního fondu se souhlasem Správní rady podle § 6 odst. 3 písm. c) 
vyhlášky o fondech 

0 50 000 - 

5 Záporné kurzové rozdíly podle § 6 odst. 3 písm. e) vyhlášky o fondech 0 0 - 

6 
Závazky k úhradě zdravotních služeb  z rozhodnutí likvidátora podle § 6 odst. 3 písm. 
f) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

7 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

8 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období   = I + II - III 59 098 65 151 110,2 

 

  
VZ 2012 FRM - 4 

 
B. Fond reprodukce majetku (FRM) 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 6 odst. 4 
vyhlášky o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 128 072 143 758 112,2 

II. Příjmy celkem: 16 430 36 027 219,3 

1 
Příděl z běžného účtu provozního fondu ve výši odpisů podle § 6 odst. 2 písm. a)  
vyhlášky o fondech 

13 430 32 303 240,5 

2 
Příděl z běžného účtu provozního fondu ve výši schválené Správní radou podle § 6 
odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

3 Úroky z běžného účtu FRM podle § 6 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech  3 000 3 697 123,2 

4 Dar určený dárcem na posílení FRM podle § 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech 0 0 - 

5 Příděl ze zisku po zdanění podle § 6 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech 0 0 - 

6 
Převod zůstatku běžného účtu FRM v případě sloučení  nebo splynutí zdravotní 
pojišťovny podle § 6 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

7 Účelová dotace ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech  0 0 - 

8 
Převod z běžného účtu provozního fondu - kladný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou 
cenou prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6 odst. 2 
písm. c) (podle § 3 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech) 

0 27 - 

9 
Kladné kurzové rozdíly vztahující se k FRM podle § 6 odst. 2 písm. i) vyhlášky o 
fondech 

0 0 - 

10 Příjem úvěrů na posílení FRM 0 0 - 

11 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

12 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

III. Výdaje celkem: 89 704 63 637 70,9 

1 
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně záloh podle § 6 
odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech 

89 700 56 693 63,2 

2 Splátky úroků z úvěrů podle § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech 0 0 - 

3 
Úhrady bankovních a poštovních poplatků podle § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky o 
fondech 

4 3 75,0 

4 
Příděl na běžný účet PF se souhlasem správní rady podle § 6 odst. 3 písm. c) 
vyhlášky o fondech 

0 6 941 - 

5 Záporné kurzové rozdíly podle § 6 odst. 3 písm. e) vyhlášky o fondech 0 0 - 

6 
Úhrada zdravotních služeb  z rozhodnutí likvidátora podle § 6 odst. 3 písm. f) 
vyhlášky o fondech 

0 0 - 

7 
Splátky úvěrů  vztahujících se k tomuto fondu (s vazbou na § 6 odst. 3 písm. b) 
vyhlášky o fondech) 1)     

0 0 - 
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VZ 2012 FRM - 4 

 
B. Fond reprodukce majetku (FRM) 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 6 odst. 4 
vyhlášky o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

8 Splátky půjček od žadatele vztahující se k tomuto fondu  0 0 - 

9 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

10 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období   = I + II - III 54 798 116 148 212,0 

 
 Poznámky k tabulce: 

  

1) Zdravotní pojišťovna přiloží kopii splátkového kalendáře k tabulce za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl 
úvěr přijat. Stejně se postupuje i v případě čerpání poskytované půjčky. 

 

Náklady v roce 2012 na stavební a provozní investice a na investice do HW a SW byly 

následující: 

 

  Položka tis. Kč 

A Stavební investice celkem 0 

B Provozní investice celkem 544 

C Investice HW a SW celkem 67 852 

D Celkem A+B+C 68 396 

 

5.4 Sociální fond zdravotní pojišťovny 

Tvorba a čerpání 

Počáteční zůstatek SF k 1. 1. 2012 byl 17.787 tis. Kč. 

Celková tvorba SF za rok 2012 činila 3.237 tis. Kč. SF byl tvořen přídělem z PF ve výši 

2,0 % objemu hrubých mezd ve výši 2.714 tis. Kč a úroky z BÚ SF ve výši 523 tis. Kč.  

V souladu se Statutem sociálního fondu VoZP ČR byl SF v roce 2012 čerpán ve prospěch 

zaměstnanců VoZP ČR ve výši 6.061 tis. Kč. Bankovní poplatky byly čerpány částkou 3 tis. Kč. 

K 31. 12. 2012 činil konečný zůstatek SF 14.960 tis. Kč. 

Příjmy a výdaje 

K 1. 1. 2012 činil počáteční zůstatek BÚ SF 19.269 tis. Kč. 

V roce 2012 byl BÚ SF plněn převodem finančních prostředků z BÚ PF částkou 

2.670 tis. Kč a úroky z BÚ SF ve výši 523 tis. Kč. Částku 53 tis. Kč tvořily splátky z půjček 

zaměstnancům. 

V roce 2012 bylo z BÚ SF čerpáno celkem 6.083 tis. Kč na benefity zaměstnanců 

podle platné úpravy uvedené ve Statutu sociálního fondu VoZP ČR. Jednalo se např. o příspěvek 

na stravování, sociální výpomoc v souvislosti s narozením dítěte, příspěvek na dovolenou, 

a příspěvek na penzijní připojištění. Dále byla zaměstnancům, kteří o to požádali, poskytnuta 

půjčka ve výši 115 tis. Kč. Výdaje na bankovní a poštovní poplatky činily 3 tis. Kč. 

Konečný zůstatek BÚ SF k 31. 12. 2012 činil 16.314 tis. Kč. 
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Doplňující informace 

Rozdíl mezi konečným zůstatkem SF a BÚ SF byl způsoben především časovým 

nesouladem mezi zúčtováním přídělu z PF a uskutečněným převodem. 

 

  
VZ 2012 SF - 5 

 
A. Sociální fond  

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 19 145 17 787 92,9 

II. Tvorba celkem = zdroje 3 606 3 237 89,8 

1 Předpis  přídělu z provozního fondu podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 2 956 2 714 91,8 

2 Úroky z běžného účtu  SF podle § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech  650 523 80,5 

3 Předpis ostatních příjmů podle § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech 0 0 - 

4 
Předpis přídělu ze zisku po zdanění ze zdaňované činnosti podle § 4 odst. 2 písm. 
b) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

5 
Převod zůstatku SF, v případě sloučení  nebo splynutí zdravotní pojišťovny,  podle 
§ 4 odst. 2 písm. h) vyhlášky                                                      o fondech 

0 0 - 

6 Splátky z půjček zaměstnancům podle  § 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech 0 0 - 

7 
Kladné kurzové rozdíly související se SF  podle § 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky o 
fondech 

0 0 - 

8 Dary určené dárcem do SF podle § 4 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech  0 0 - 

9 
Použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy podle § 4 odst. 2 písm. j ) vyhlášky 
o fondech  

0 0 - 

10 
Snížené  nebo zrušené ostatní opravné položky podle § 4 odst. 2 písm. k) vyhlášky 
o fondech  

0 0 - 

11 Dohadné položky aktivní podle § 4 odst. 2 písm. l) vyhlášky o fondech  0 0 - 

12 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

13 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

III. Čerpání  celkem = snížení zdrojů podle § 4 odst. 3 písm. a)   5 454 6 064 111,2 

1 Předpisy snížení zdrojů podle § 4 odst. 3 vyhlášky o fondech (1.1 + 1.2) 5 450 6 061 111,2 

1.1 v tom: půjčky 0 0 - 

1.2           ostatní čerpání 5 450 6 061 111,2 

2 Bankovní (poštovní) poplatky 4 3 75,0 

3 Záporné kurzové rozdíly 0 0 - 

4 Tvorba ostatních rezerv podle § 4 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech  0 0 - 

5 Tvorba ostatních opravných položek podle § 4 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech  0 0 - 

6 Dohadné položky pasivní podle § 4 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech  0 0 - 

7 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

8 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období   = I + II - III 17 297 14 960 86,5 

 

  
VZ 2012 SF - 5 

 
B. Sociální fond (SF)  

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu s § 4 odst. 4 
vyhlášky o fondech  

tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období 18 482 19 269 104,3 

II. Příjmy celkem: 3 828 3 246 84,8 

1 Příděl z běžného účtu PF podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 2 956 2 670 90,3 

2 Úroky z běžného účtu SF podle § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech  650 523 80,5 

3 Ostatní příjmy podle § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech 0 0 - 

4 
Příděl ze zisku po zdanění ze zdaňované činnosti podle § 4 odst. 2 písm. b) 
vyhlášky o fondech 

0 0 - 
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VZ 2012 SF - 5 

 
B. Sociální fond (SF)  

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu s § 4 odst. 4 
vyhlášky o fondech  

tis. Kč tis. Kč % 

5 
Převod zůstatku běžného účtu SF, v případě sloučení nebo splynutí zdravotní 
pojišťovny,  podle § 4 odst. 2 písm. h)        vyhlášky o fondech 

0 0 - 

6 Splátky z půjček zaměstnancům podle  § 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech 222 53 23,9 

7 
Kladné kurzové rozdíly související se SF  podle § 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky o 
fondech 

0 0 - 

8 Dary určené dárcem do SF podle § 4 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech  0 0 - 

9 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

10 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

III. Výdaje celkem: podle § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech 5 954 6 201 104,1 

1 Výdaje podle § 4 odst. 3 vyhlášky o fondech (1.1 + 1.2) 5 950 6 198 104,2 

1.1 v tom: půjčky 500 115 23,0 

1.2            ostatní výdaje  5 450 6 083 111,6 

2 Bankovní (poštovní) poplatky 4 3 75,0 

3 Záporné kurzové rozdíly související se SF 0 0 - 

4 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

5 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období   = I + II - III 16 356 16 314 99,7 

  
Z  B IV přináleží hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného 
období   

0 0 - 

 

  
VZ 2012 SF - 5 

 
C Doplňující informace k oddílu B 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

    tis. Kč tis. Kč % 

1 Stav půjček zaměstnancům  k 1. 1. ve sledovaném období 442 42 9,5 

2 Stav půjček zaměstnancům k poslednímu dni sledovaného období 720 104 14,4 

 

 

5.5 Rezervní fond zdravotní pojišťovny 

Tvorba a čerpání  

Počáteční zůstatek RF k 1. 1. 2012 činil 163.828 tis. Kč. 

V roce 2012 představoval tvorbu RF převod 2.148 tis. Kč ze ZFZP a úroky z BÚ RF 

ve výši 5.574 tis. Kč. 

RF byl v roce 2012 čerpán pouze bankovními a poštovními poplatky ve výši 9 tis. Kč.  

Konečný zůstatek RF k 31. 12. 2012 činil 171.541 tis. Kč (viz doplňující tabulka výkazu 

VZ 2012 RF - 6 – propočet limitu RF). 

Příjmy a výdaje 

Počátečný zůstatek BÚ RF k 1. 1. 2012 činil 160.769 tis. Kč.  

V roce 2012 byly příjmy v celkové výši 10.633 tis. Kč tvořeny připsanými úroky ve výši 

5.574 tis. Kč a převodem přídělu ze ZFZP ve výši 3.059 tis. Kč za rok 2011 a 2.000 tis. Kč 

za rok 2012. Zbývající částka 148 tis. Kč za rok 2012 byla převedena v 1. čtvrtletí roku 2013. 

BÚ RF byl čerpán částkou 9 tis. Kč na úhradu bankovních poplatků.  
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Konečný zůstatek BÚ RF k 31. 12. 2012 činil 171.393 tis. Kč. 

Doplňující informace 

RF byl k 31. 12. 2012 kryt finančními prostředky na BÚ v částce 171.393 tis. Kč. 

Navýšení BÚ o 148 tis. Kč na částku stanovenou propočtem limitu RF (viz konečný zůstatek – 

tab. A) bylo provedeno do 31. 3. 2013. 

 

  
VZ 2012 RF - 6 

 
A. Rezervní fond (RF)  

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 163 828 163 828 100,0 

II. Tvorba celkem = zdroje 8 414 7 722 91,8 

1 
Převod ze základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 1 písm. b) 
vyhlášky o fondech 

3 814 2 148 56,3 

2 Úroky z běžného účtu RF podle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech  4 600 5 574 121,2 

3 Dary určené dárcem do RF podle § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech  0 0 - 

4 Zisk z  prodeje cenných papírů podle § 2  odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech 0 0 - 

5 Zisk z držby cenných papírů podle § 2  odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech 0 0 - 

6 
Převod zůstatku RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 
2 odst.1 písm. g) vyhlášky o fondech  

0 0 - 

7 Kauce žadatele podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech  0 0 - 

8 
Kladné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků RF na reálnou 
hodnotu podle § 2 odst.1 písm. d) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

9 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

10 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

III. Čerpání  celkem = snížení zdrojů:   8 9 112,5 

1 
Příděl z RF do základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 2 písm. a) 
vyhlášky o fondech 

0 0 - 

2 
Poplatky za vedení běžného účtu RF a poplatky za poštovní služby související s 
RF podle § 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech  

8 9 112,5 

3 
Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků RF podle § 2 odst. 2 
písm. c) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

4 
Závazky k úhradě zdravotních služeb  z rozhodnutí likvidátora podle § 2 odst. 2 
písm. e) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

5 
Záporné hodnoty z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků RF podle § 2 
odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

6 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

7 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období   =  I + II - III    172 234 171 541 99,6 

 

  
VZ 2012 RF - 6 

 
B. Rezervní fond (RF) 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 2 odst. 3 
vyhlášky o fondech  

tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 1)     159 821 160 769 100,6 

II. Příjmy celkem: 8 607 10 633 123,5 

1 
Převod z běžného účtu základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 1 
písm. b) vyhlášky o fondech 

4 007 5 059 126,3 

2 Úroky z běžného účtu RF podle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech  4 600 5 574 121,2 

3 Dary určené dárcem do RF podle § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech  0 0 - 

4 Zisk z  prodeje cenných papírů podle § 2  odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech 0 0 - 

5 Zisk z držby cenných papírů podle § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech 0 0 - 
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VZ 2012 RF - 6 

 
B. Rezervní fond (RF) 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 2 odst. 3 
vyhlášky o fondech  

tis. Kč tis. Kč % 

6 
Převod zůstatku běžného účtu  RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní 
pojišťovny podle § 2 odst.1 písm. g) vyhlášky o fondech  

0 0 - 

7 Kauce žadatele podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech  0 0 - 

8 Prodej cenných papírů oceněný účetní hodnotou prodaných cenných papírů 2)     0 0 - 

9 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

10 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

III. Výdaje celkem: 8 9 112,5 

1 
Příděl z běžného účtu RF na běžný účet základního fondu zdravotního pojištění 
podle § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

2 
Poplatky za vedení běžného účtu RF a poplatky za poštovní služby související s 
RF podle § 2 odst.2  písm. b) vyhlášky o fondech  

8 9 112,5 

3 
Ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků RF podle § 2 odst. 2 
písm. c) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

4 
Závazky k úhradě zdravotních služeb  z rozhodnutí likvidátora podle § 2 odst. 2 
písm. e) vyhlášky o fondech 

0 0 - 

5 Nákup cenných papírů z finančních prostředků RF 0 0 - 

6 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

7 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

IV. 
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období   =  I + II - III 
1) 

168 420 171 393 101,8 

 

  
VZ 2012 RF - 6 

 
C Doplňující informace k oddílu B 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

    tis. Kč tis. Kč % 

1 Stav cenných papírů  k 1. 1. sledovaného období 0 0 - 

2 Stav cenných papírů k 31. 12. sledovaného období 0 0 - 

 
 Poznámky k tabulce: 

  

1) Údaj oddílu B.I a B IV. vyjadřuje pouze stav finančních prostředků bez finančních investic, které jsou 
součástí rezervního fondu v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) zákona v souladu s § 7 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 18 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Bližší podmínky hospodaření jsou uvedeny v § 2 odst. 3 vyhlášky o fondech. Pokud zdravotní 
pojišťovna nevykáže, že A.I=B.I+C.1, případně A.IV.=B.IV.+C.2 bude rozdíly komentovat v příloze 
tabulky. 

2) Při prodeji cenných papírů se "ziskem"  bude celková prodejní cena vyjádřena součtem řádků B.II.8+ 
B.II.4. Při prodeji cenných papírů  se ztrátou bude prodejní cena tvořena rozdílem ř. B.II.8-B.III.3. 

 

Propočet limitu RF 

Propočet limitu RF byl proveden dle ust. § 18 zák. č. 280/1992 Sb. Zůstatek RF splnil 

zákonem předepsanou výši. 

 

  
VZ 2012 RF - 6 

 
  Doplňující tabulka: Propočet limitu RF 3)      ZPP 2012 Skut. 2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

Rok Propočtová základna pro výpočet limitu přídělu do RF   tis. Kč tis. Kč % 

2009   11 144 775 11 144 775 100,0 
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  Doplňující tabulka: Propočet limitu RF 3)      ZPP 2012 Skut. 2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

Rok Propočtová základna pro výpočet limitu přídělu do RF   tis. Kč tis. Kč % 

2010   11 308 653 11 308 653 100,0 

2011   11 993 315 11 854 795 98,8 

  
Průměrné roční výdaje ZFZP za bezprostředně předcházející 
uzavřené 3 kalendářní roky   

11 482 248 11 436 074 99,6 

  Výpočet limitu=1,5 % z propočtených průměrných výdajů ZFZP   172 234 171 541 99,6 

 
 Poznámky k tabulce: 

  

3) Tabulku propočtu RF vyplňuje VZP ČR podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 551/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a ostatní zdravotní pojišťovny podle § 18 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Hodnocení dodržení limitu se provádí k 31. 12. sledovaného  období. Sloučená ZP 
zohlední při propočtu limitu RF § 2 odst. 6 vyhlášky č. 418/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Tvorba v oddílu A odpovídá vždy propočtu povinného přídělu v doplňující tabulce, a to i v případě, že 
převod finančních prostředků v oddílu B není možno provést v povinné výši, nebo došlo k čerpání 
finančních prostředků z BÚ RF. Kladný rozdíl zůstatků mezi oddílem A a oddílem B (včetně hodnoty CP) 
vykazuje tzv. vnitřní dluh BÚ RF. Tento rozdíl ZP čtvrtletně odůvodní v komentáři. 

 

5.6 Fond prevence zdravotní pojišťovny 

Tvorba a čerpání 

Počáteční zůstatek Fprev k 1. 1. 2012 činil 58.847 tis. Kč. 

V roce 2012 byl pro Fprev převeden příděl ze ZFZP ve výši 40.000 tis. Kč, což bylo 

o 31.000 tis. Kč více než v roce 2011, tj. o 344,4 %. Úroky byly předepsány ve výši 1.071 tis. Kč 

z BÚ Fprev. V souvislosti s ostatními výnosy tvoří v roce 2012 úrok z dosud nevrácené zálohy 

ve výši 15.000 tis. Kč na ozdravné pobyty částku 451 tis. Kč. Vrácení zálohy je v realizaci 

vlastního vymáhání. 

V roce 2012 byl Fprev čerpán na preventivní programy ve výši 63.229 tis. Kč. Bankovní 

a poštovní poplatky byly předepsány ve výši 1.127 tis. Kč. Na předepsaný úrok byla vytvořena 

opravná položka ve výši 451 tis. Kč. Bylo provedeno storno odpisu penále ve výši -3 tis. Kč. 

Konečný zůstatek Fprev k 31. 12. 2012 činil 35.565 tis. Kč. 

Příjmy a výdaje  

Počáteční zůstatek BÚ Fprev k 1. 1. 2012 činil 52.852 tis. Kč. 

V průběhu roku 2012 představoval příjem na BÚ Fprev částku 46.655 tis. Kč, která 

sestávala z úroků ve výši 1.071 tis. Kč, ze záloh od pojištěnců s vazbou na preventivní programy 

ve výši 5.584 tis. Kč a z převodu 40.000 tis. Kč jako přídělu z BÚ ZFZP, který byl předepsán 

za rok 2012.  

Celkové výdaje Fprev v roce 2012 činily 53.371 tis. Kč. Z toho 46.696 tis. Kč tvořily 

výdaje na preventivní programy, 1.127 tis. Kč bylo čerpáno na úhradu bankovních poplatků 

a bylo provedeno zúčtování záloh s pojištěnci s vazbou na preventivní programy ve výši 5.548 

tis. Kč. 

Konečný zůstatek BÚ Fprev k 31. 12. 2012 činil 46.136 tis. Kč. 
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A. Fond prevence (Fprev) 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 93 163 58 847 63,2 

II. Tvorba celkem = zdroje 51 871 41 522 80,0 

1 
Zdroje podle zákona č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

49 071 40 000 81,5 

1.1 V tom: příděl ze zisku po zdanění  0 0 - 

1.2 
            podíl podle § 19 odst. 1 zákona č. 280 /1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 1)    

49 071 40 000 81,5 

1.3 
            podíl podle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

0 0 - 

2 Úroky vytvořené na bankovním účtu Fprev 2 800 1 071 38,3 

3 Ostatní  (např. dary) 0 451 - 

4 Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů 0 0 - 

5 Zrušení opravných položek 0 0 - 

6 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

7 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

III. Čerpání  celkem = snížení zdrojů:   76 593 64 804 84,6 

1 Preventivní programy  75 443 63 229 83,8 

2 Úroky z úvěrů na posílení Fprev 0 0 - 

3 Ostatní  (bankovní poplatky) 1 150 1 127 98,0 

4 Odpis penále, přirážek a pokut k pojistnému, které byly zdrojem Fprev 0 -3 - 

5 Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů 0 0 - 

6 
Snížení fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě rozhodnutí o 
odstranění tvrdosti podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů  

0 0 - 

7 Tvorba opravných položek 0 451 - 

8 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

9 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období  = I + II - III 68 441 35 565 52,0 

 

  
VZ 2012 Fprev - 7 

 
B. Fond prevence (Fprev) 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  Příjmy a výdaje ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období 57 689 52 852 91,6 

II. Příjmy celkem: 93 867 46 655 49,7 

1 
Příjmy finančních  prostředků na základě zákona č. 551/1991 Sb. a zák. č. 
280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

86 067 40 000 46,5 

1.1  v tom: příděl ze zisku po zdanění  0 0 - 

1.2 
             podíl podle § 19 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 1)    

86 067 40 000 - 

1.3 
             podíl podle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

0 0 - 

2 Úroky vytvořené na bankovním účtu Fprev 2 800 1 071 38,3 

3 Ostatní  (dary) 0 0 - 

4 Příjem úvěru na posílení Fprev 0 0 - 

5 Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů 5 000 5 584 111,7 

6 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

7 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

III. Výdaje celkem: 81 593 53 371 65,4 

1 Výdaje na preventivní programy  75 443 46 696 61,9 

2 Úroky z úvěrů 0 0   

3 Ostatní (bankovní poplatky) 1 150 1 127   
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B. Fond prevence (Fprev) 

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  Příjmy a výdaje ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

4 Splátky úvěru 0 0   

5 Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů 5 000 5 548   

6 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

7 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III 69 963 46 136 65,9 

  
Z  B IV přináleží hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného 
období   

0 0 - 

 

  
VZ 2012 Fprev - 7 

 C. Doplňující údaje  k oddílu A a B - Skut. 2012 sl.1 sl.2 sl.3=1+2 

  
Struktura přídělu do Fprev za tu část přídělu, která  není prováděna 
převodem ze ZFZP  

  
Převod ze 

ZFZP 

Skladba 
řádku A.,B. 

II 1. 2 

    tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

I. K odd. A/ II = součet položek 1 až 4 0 40 000 40 000 

1 Předpisy úhrad pokut a penále  včetně dohadných položek 2) 0 
  

2 Předpisy úhrad přirážek k pojistnému 0 
  

3 Předpisy pokut poskytovatelům zdravotních služeb  0 
  

4 Předpisy úroků ZFZP (pokud je zdravotní pojišťovna účtuje přímo na Fprev) 0 
  

II. K odd. B/ II = součet položek 1  až 4 0 40 000 40 000 

1 Příjmy z pokut a penále  0 
  

2 Příjmy z přirážek k pojistnému 0 
  

3 Příjmy z pokut poskytovatelům zdravotních služeb  0 
  

4 Příjmy z úroků ZFZP (pokud je zdravotní pojišťovna účtuje přímo na Fprev) 0 
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 D. Doplňující údaje  k oddílu A a B - ZPP 2012 sl.1 sl.2 sl.3=1+2 

  
Struktura přídělu do Fprev za tu část přídělu, která  není prováděna 
převodem ze ZFZP  

  
Převod ze 

ZFZP 

Skladba 
řádku A.,B. 

II 1. 2 

    tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

I. K odd. A/ II = součet položek 1 až 4 0 49 071 49 071 

1 Předpisy úhrad pokut a penále  včetně dohadných položek 2) 0 
  2 Předpisy úhrad přirážek k pojistnému 0 
  3 Předpisy pokut poskytovatelům zdravotních služeb  0 
  4 Předpisy úroků ZFZP (pokud je zdravotní pojišťovna účtuje přímo na Fprev) 0 
  II. K odd. B/ II = součet položek 1  až 4 0 86 067 86 067 

1 Příjmy z pokut a penále  0 
  2 Příjmy z přirážek k pojistnému 0 
  3 Příjmy z pokut poskytovatelům zdravotních služeb  0 
  4 Příjmy z úroků ZFZP (pokud je zdravotní pojišťovna účtuje přímo na Fprev) 0 
   

 Poznámky k tabulce: 

  

1) Pokud zaměstnanecká zdravotní pojišťovna provádí příděl v oddílu A II na ř. 1.2 a v oddílu B II na ř. 1.2 
oběma povolenými postupy současně (tj. převodem ze ZFZP a současně i přímo na Fprev) vyplní v 
oddílu C sl. 1 i sl. 2. Hodnota údaje v oddílu C ve sl. 3 má odpovídat u všech ZP údaji v oddílu A II ř. 1.2 
případně oddílu B II ř. 1.2 tabulky Fprev. Pokud zaměstnanecká zdravotní pojišťovna provádí tvorbu 
Fprev pouze převodem ze základního fondu zdravotního pojištění uvede tento údaj v oddílu C ve sl. 2 - 
převod ze ZFZP v hodnotě, která je uvedena na ZFZP v oddílu A III ř. 3.3 a v oddílu B III ř. 3.3. V takovém 
případě nevyplňují ani ř. A III 6. Takto postupuje při vyplnění této tabulky i VZP ČR. 

2) Objem dohadných položek zahrnutých v  položkách oddílu C I bude uveden v komentáři.  
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5.6.1   Splnění podmínek podle § 1 odst. 3 vyhl. č. 418/2003 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

V průběhu hodnoceného období nepoužila VoZP ČR při hospodaření se ZFZP žádný úvěr 

či jinou finanční výpomoc. Její hospodaření bylo v roce 2012 vyrovnané. 

 

5.7 Ostatní zdaňovaná činnost zdravotní pojišťovny 

Výnosy z OZdČ v roce 2012 činily 2.142 tis. Kč, které VoZP ČR získala zejména 

z pronájmu dočasně volných bytových a nebytových prostor v objektech poboček a z reklamy 

zveřejněné ve Zpravodaji VoZP ČR. 

Náklady OZdČ tvořily odpisy ve výši 533 tis. Kč a ostatní náklady v částce 45 tis. Kč.  

Za rok 2012 činil zisk z OZdČ po zdanění 1.344 tis. Kč, který bude v roce 2013 v souladu 

se ZPP na rok 2012 v plné výši převeden do ZFZP. 

 

  
VZ 2012 OZdČ - 8 

 
A. Ostatní zdaňovaná činnost ve sledovaném období          

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  (OZdČ)  tis. Kč tis. Kč % 

I. Výnosy celkem  3 100 2 142 69,1 

1 Výnosy ze zdaňované činnosti 3 100 2 142 69,1 

2 Úroky 0 0 - 

3 Výnosy z prodeje finančních investic 0 0 - 

4 Zvýšení hodnoty cenných papírů vlivem reálného ocenění 0 0 - 

5 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

6 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

II. Náklady celkem 1)     1 040 578 55,6  

1 Provozní náklady související s OZdČ zdravotní pojišťovny  1 040 578 55,6 

1.1  - mzdy bez ostatních osobních nákladů 0 0 -  

1.2  - ostatní osobní náklady 0 0 -  

1.3  - pojistné na zdravotní pojištění  0 0 - 

1.4  - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 0 - 

1.5  - odpisy hmotného a nehmotného majetku - podíl vztahující se k této činnosti 930 533 57,3 

1.6  - úroky 0 0 -  

1.7  - pokuty a penále 0 0 -  

1.8  - finanční náklady spojené s prodejem finančních investic2) 0 0 -  

1.9  - ostatní provozní náklady 110 45 40,9 

2 Snížení hodnoty cenných papírů vlivem reálného ocenění 0 0 - 

3 Mimořádné případy  externí 0 0 - 

4 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 - 

III. Hospodářský výsledek  = I - II  2 060 1 564 75,9 

IV. Daň z příjmů  360 220 61,1 

V. Zisk z OZdČ po zdanění = III - IV. 1 700 1 344 79,1 
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B 
Doplňující informace o cenných papírech (CP) 
pořízených z finančních  zdrojů OZdČ    

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

    tis. Kč tis. Kč % 

1 Stav cenných papírů  k 1. 1.  sledovaného období 0 0 - 

2 Stav cenných papírů k 31. 12. sledovaného období 0 0 - 

  
Z toho CP vztahující se k dceřiné společnosti provozující komerční 
pojištění  

      

z 1 Stav cenných papírů  k 1. 1.  sledovaného období 0 0 - 

z 2 Stav cenných papírů k 31. 12. sledovaného období 0 0 - 
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C 
Doplňující údaje  o stavech a pohybu peněžních 
toků na BÚ ostatní zdanitelné činnosti       3)   

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

    tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období - 2 485 - 

II. Příjmy celkem - 2 363 - 

III.  Výdaje celkem - 3 504 - 

IV. Saldo příjmů a výdajů za sledované období - -1 141 - 

V.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období  - 1 344 - 

 
 Poznámky k tabulce: 

  

1) Náklady na ostatní zdaňovanou činnost vyjadřují nejpozději k 31. 12. daného roku celkové náklady na 
tuto činnost, včetně podílu nákladů hrazených v průběhu roku prvotně (zálohově) z PF. 

2) V oddílu A II v ř. 1.8 je nutno uvádět pouze účetní hodnotu prodávaných finančních investic tak, aby bylo 
možno po odečtení této hodnoty od položky oddílu A I. ř. 3 propočítat realizovaný výnos nebo ztrátu z 
uskutečněného prodeje. 

3) Tabulka navazuje na obsah přílohy č. 4 "Přehled o finančních tocích" vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 445/2011 Sb. Údaj na ř. C IV. doplňujících údajů odpovídá údaji na ř. II F Přehledu o 
peněžních tocích za dané období. Její vyplnění ve sloupci ZPP 2012 není povinné. 

 

5.8 Doplňující údaje podle specifik zdravotní pojišťovny – specifické fondy 

5.8.1 Fond pro úhradu preventivní péče  

Tvorba a čerpání  

Počáteční zůstatek FPÚPP k 1. 1. 2012 činil 3.504 tis. Kč. 

V roce 2012 byl FPÚPP tvořen převodem ze státního rozpočtu z kapitoly MO ČR ve výši 

3.000 tis. Kč a úroky z BÚ FPÚPP ve výši 16 tis. Kč. 

FPÚPP byl čerpán v roce 2012 na úhradu preventivní péče poskytnuté nad rámec 

preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění ve výši 2.710 tis. Kč, na bankovní 

poplatky ve výši 3 tis. Kč a na úhradu režijních nákladů PF v částce 666 tis. Kč.  

Konečný zůstatek FPÚPP K 31. 12. 2012 činil 3.141 tis. Kč. 

Příjmy a výdaje 

Počáteční zůstatek BÚ FPÚPP k 1. 1. 2012 činil 3.809 tis. Kč. 

Příjmy BÚ FPÚPP byly v roce 2012 totožné s tvorbou tohoto fondu. 
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BÚ FPÚPP byl v roce 2012 čerpán na úhradu preventivní péče poskytnuté nad rámec 

preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění ve výši 3.001 tis. Kč, na poplatky 

za vedení účtu a za poštovní služby ve výši 3 tis. Kč a na provozní výdaje související 

s odděleným vedením a správou FPÚPP ve výši 666 tis. Kč.  

Konečný zůstatek BÚ FPÚPP k 31. 12. 2012 činil celkem 3.155 tis. Kč. 

Doplňující informace 

Rozdíl mezi FPÚPP a BÚ FPÚPP byl způsoben především časovým nesouladem 

mezi zaúčtováním faktur a jejich zaplacením. 

 

  
VZ 2012 FPÚPP - 9 

 
A. Fond pro úhradu preventivní péče (FPÚPP)     

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  
Tvorba a čerpání ve sledovaném období v souladu s 
vyhláškou č. 41/2000 Sb. a vyhláškou o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 30 3 504 11 680,0 

II. Tvorba celkem = zdroje 7 910 3 016 38,1 

1 Převod ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany 7 900 3 000 38,0 

2 Úroky 10 16 160,0 

3 Kladné kurzové rozdíly  0 0 - 

III. Čerpání  celkem = snížení zdrojů 1)   7 910 3 379 42,7 

1 
Čerpání finančních  prostředků na úhradu preventivní péče poskytnuté nad rámec 
preventivní péče hrazené z  veřejného zdravotního pojištění podle § 11 odst. 3b  
zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

7 200 2 710 37,6 

2 Poplatky za vedení účtu a poštovní služby vztahující se k tomuto fondu 10 3 30,0 

3 
Provozní náklady související s odděleným vedením a správou tohoto fondu, včetně 
nákladů hrazených v průběhu roku zálohově  z provozního fondu            

700 666 95,1 

3.1 z toho na:  mzdy bez ostatních osobních nákladů 410 398 97,1 

3.2                    ostatní osobní náklady 0 0 - 

3.3                    pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění 40 36 90,0 

3.4 
                   pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti 

110 104 94,5 

3.5                    podíl odpisů vztahující se k tomuto fondu 0 0 - 

3.6                    úroky 0 0 - 

3.7                    pokuty a penále 0 0 - 

3.8                    ostatní provozní náklady 140 128 91,4 

4 
Podíl nákladů převodem z fondu reprodukce majetku v případě pořízení investic 
využívaných i tímto fondem  

0 0 - 

5 Záporné kurzové rozdíly  související s tímto fondem  0 0 - 

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období  = I + II - III 30 3 141 10 470,0 

 

  
VZ 2012 FPÚPP - 9 

 
B. Fond pro úhradu preventivní péče (FPÚPP)    

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 / 
ZPP 12 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu s vyhláškou 
č. 41/2000 Sb. a vyhláškou o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 30 3 809 12 696,7 

II. Příjmy celkem: 7 910 3 016 38,1 

1 Příjem záloh Ministerstva obrany včetně mimořádných 7 900 3 000 38,0 

2 Úroky 10 16 160,0 

3 Zúčtování zálohy s provozním fondem  0 0 - 

4 Kladné kurzové rozdíly  0 0 - 
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VZ 2012 FPÚPP - 9 

 
B. Fond pro úhradu preventivní péče (FPÚPP)    

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 / 
ZPP 12 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu s vyhláškou 
č. 41/2000 Sb. a vyhláškou o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

III. Výdaje celkem 1): 7 910 3 670 46,4 

1 
Úhrada preventivní péče poskytnuté nad rámec preventivní péče hrazené z  
veřejného zdravotního pojištění podle § 11 odst. 3b zákona č. 48/1997 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů  

7 200 3 001 41,7 

2 Poplatky za vedení účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k tomuto fondu 10 3 30,0 

3 
Provozní výdaje související s odděleným vedením a správou tohoto fondu, včetně 
výdajů hrazených  v  průběhu roku zálohově z provozního fondu             

700 666 95,1 

3.1 z toho na: mzdy bez ostatních osobních nákladů 410 398 97,1 

3.2                   ostatní osobní náklady 0 0 - 

3.3                    pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění 40 36 90,0 

3.4 
                   pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti 

110 104 94,5 

3.5                    úroky 0 0 - 

3.6                    pokuty a penále 0 0 - 

3.7                    ostatní provozní náklady 140 128 91,4 

4 Záloha vůči provoznímu fondu na pokrytí podílu společných výdajů  2)   0 0 - 

5 Úhrada podílu převodu  výdajů  z fondu reprodukce majetku  0 0 - 

6 Záporné kurzové rozdíly  0 0 - 

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III 30 3 155 10 516,7 

 
 Poznámky k tabulce: 

  

1) Oddíly A III a B III zobrazují veškeré přímé náklady (výdaje) a současně i podíl na společných nákladech 
(výdajích), který je  je nejpozději v účetní závěrce přeúčtován z PF (případně z FRM) na tento fond. 

2) Na podíl společných nákladů vztahující se k tomuto fondu  se poskytují v průběhu sledovaného období 
zálohy na bankovní účet provozního fondu. 

 

5.8.2 Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče  

Tvorba a čerpání 

Počáteční zůstatek FZÚZP k 1. 1. 2012 činil 2.371 tis. Kč. 

V roce 2012 byl FZÚZP tvořen převodem ze státního rozpočtu z kapitoly MO ČR ve výši 

7.500 tis. Kč a úroky z BÚ FZÚZP ve výši 11 tis. Kč. 

FZÚZP byl čerpán v roce 2012 na úhradu zprostředkované zdravotní péče ve výši 5.885 

tis. Kč, na bankovní poplatky ve výši 3 tis. Kč a na úhradu režijních nákladů PF v částce 666 

tis. Kč. 

Konečný zůstatek FZÚZP k 31. 12. 2012 představoval 3.328 tis. Kč. 

Příjmy a výdaje 

Počáteční zůstatek BÚ FZÚZP k 1. 1. 2012 činil 3.596 tis. Kč. 

Příjmy BÚ FZÚZP byly v roce 2012 totožné s tvorbou tohoto fondu. 

BÚ FZÚZP byl v roce 2012 čerpán na úhradu zprostředkované zdravotní péče ve výši 

5.322 tis. Kč, na poplatky za vedení účtu a za poštovní služby ve výši 3 tis. Kč a na provozní 

výdaje související s odděleným vedením a správou FPÚPP ve výši 666 tis. Kč. 
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Konečný zůstatek BÚ FZÚZP k 31. 12. 2012 činil 5.116 tis. Kč. 

Doplňující informace 

Rozdíl mezi FZÚZP a BÚ FZÚZP byl způsoben především časovým nesouladem 

mezi zaúčtováním faktur a jejich zaplacením.  

 

  
VZ 2012 FZÚZP - 10 

 

A. 
Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče 
(FZÚZP)    

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  
Tvorba a čerpání ve sledovaném období v souladu s 
vyhláškou č. 41/2000 Sb. a vyhláškou o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 20 2 371 11 855,0 

II. Tvorba celkem = zdroje 8 510 7 511 88,3 

1 Převod ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany 8 500 7 500 88,2 

2 Úroky 10 11 110,0 

3 Kladné kurzové rozdíly  0 0 - 

III. Čerpání  celkem = snížení zdrojů 1)  8 510 6 554 77,0 

1 
Čerpání finančních prostředků na úhradu rozdílu podle § 11 odst. 3a zákona č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č.225/1999 Sb. 

7 800 5 885 75,4 

2 Poplatky za vedení účtu a poštovní služby vztahující se k tomuto fondu 10 3 30,0 

3 
Provozní náklady související s odděleným vedením a správou tohoto fondu,  
hrazené v průběhu roku přímo, nebo zálohově z provozního fondu1)    

700 666 95,1 

3.1 z toho na:  mzdy bez ostatních osobních nákladů 410 398 97,1 

3.2                   ostatní osobní náklady 0 0 - 

3.3                   pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění 40 36 90,0 

3.4 
                  pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti 

110 104 94,5 

3.5                   podíl odpisů vztahující se k tomuto fondu 0 0 - 

3.6                   úroky 0 0 - 

3.7                   pokuty a penále 0 0 - 

3.8                   ostatní provozní náklady 140 128 91,4 

4 
Podíl nákladů převodem z fondu reprodukce majetku v případě pořízení investic 
využívaných i tímto fondem  

0 0 - 

5 Záporné kurzové rozdíly  související s tímto fondem  0 0 - 

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období  = I + II - III 20 3 328 16 640,0 

 

  
VZ 2012 FZÚZP - 10 

 

B. 
Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče 
(FZÚZP)    

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu s vyhláškou 
č. 41/2000 Sb. a vyhláškou o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 20 3 596 17 980,0 

II. Příjmy celkem: 8 510 7 511 88,3 

1 Příjem záloh Ministerstva obrany včetně mimořádných 8 500 7 500 88,2 

2 Úroky 10 11 110,0 

3 Zúčtování zálohy s provozním fondem  0 0 - 

4 Kladné kurzové rozdíly související s tímto fondem 0 0 - 

III. Výdaje celkem 1): 8 510 5 991 70,4 

1 
Úhrada  rozdílu podle § 11 odst. 3a  zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 
225/1999 Sb. 

7 800 5 322 68,2 

2 Poplatky za vedení účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k tomuto fondu 10 3 30,0 
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VZ 2012 FZÚZP - 10 

 

B. 
Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče 
(FZÚZP)    

ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu s vyhláškou 
č. 41/2000 Sb. a vyhláškou o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

3 
Provozní výdaje související s odděleným vedením a správou tohoto fondu, hrazené 
v průběhu roku přímo, nebo  zálohově z provozního fondu     

700 666 95,1 

3.1 z toho na: mzdy bez ostatních osobních nákladů 410 398 97,1 

3.2                   ostatní osobní náklady 0 0 - 

3.3                   pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění 40 36 90,0 

3.4 
                  pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti 

110 104 94,5 

3.5                   úroky 0 0 - 

3.6                   pokuty a penále 0 0 - 

3.7                   ostatní provozní náklady 140 128 91,4 

4 Záloha vůči provoznímu fondu na pokrytí podílu společných výdajů  2)    0 0 - 

5 Úhrada podílu převodu  výdajů  z fondu reprodukce majetku  0 0 - 

6 Záporné kurzové rozdíly  související s tímto fondem  0 0 - 

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III 20 5 116 25 580,0 

 
 Poznámky k tabulce: 

  

1) Oddíly A III a B III zobrazují veškeré přímé náklady (výdaje) a současně i podíl na společných nákladech 
(výdajích), který je  nejpozději v účetní závěrce přeúčtován z PF (případně z FRM) na tento fond. 

2) Na podíl společných nákladů vztahující se k tomuto fondu  se poskytují v průběhu sledovaného období 
zálohy na bankovní účet provozního fondu. 

 

 

6. Souhrnný přehled vybraných ukazatelů o činnosti zdravotní 

pojišťovny 

Základní ukazatele o činnosti VoZP ČR za rok 2012 byly následující: 

 

   

VZ 2012 Zuk - 1 

 

  
Přehled základních ukazatelů o činnosti 
zdravotní pojišťovny  

  
ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

 Ř.    Ukazatel  
Měr. 
jedn. 

    % 

  I. Pojištěnci         

1 Počet pojištěnců celkem k poslednímu dni sledovaného období        osob 595 000 626 404 105,3 

1.1 z toho: státem hrazeni      osob 318 979 343 873 107,8 

2 Průměrný počet pojištěnců za sledované období     osob 594 380 625 714 105,3 

2.1 z toho: státem hrazeni    osob 318 766 343 369 107,7 

  II. Ostatní ukazatele         

3 
Stav dlouhodobého majetku včetně poskytovaných záloh pořízený k 
poslednímu dni sledovaného období    

tis. Kč 377 575 322 552 85,4 

4 
Stav dlouhodobého majetku, včetně poskytovaných záloh pořízený za 
sledované období 

tis.Kč 91 980 68 396 74,4 

4.1 v tom: majetek na vlastní činnost  tis.Kč 91 980 68 396 74,4 
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VZ 2012 Zuk - 1 

 

  
Přehled základních ukazatelů o činnosti 
zdravotní pojišťovny  

  
ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

 Ř.    Ukazatel  
Měr. 
jedn. 

    % 

4.2             ostatní  majetek tis.Kč 0 0 - 

5 
Stav finančních investic k poslednímu dni sledovaného období 
(krátkodobé i dlouhodobé) 

tis.Kč 0 0 - 

5.1 z toho vázáno v dceřiné společnosti   0 0 - 

6 Finanční investice pořízené za sledované období (saldo nákup - prodej) tis.Kč 0 0 - 

6.1 z toho: vázáno v dceřiné společnosti   0 0 - 

7 
Přijaté bankovní úvěry celkem ( tj. bez údajů na řádcích  10 a 13) za 
sledované období  

tis.Kč 0 0 - 

7.1 v tom: dlouhodobé tis.Kč 0 0 - 

7.2             krátkodobé tis.Kč 0 0 - 

8 
Splátky bankovních úvěrů krátkodobých i dlouhodobých za sledované 
období  

tis.Kč 0 0 - 

9 
Nesplacený zůstatek bankovních úvěrů k poslednímu dni sledovaného 
období celkem 

tis.Kč 0 0 - 

10 
Přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ve sledovaném 
období     

tis.Kč 0 0 - 

11 
Splácení návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ve 
sledovaném období       

tis.Kč 0 0 - 

12 
Nesplacený zůstatek návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu k 
poslednímu dni sledovaného období  celkem    

tis.Kč 0 0 - 

13 
Přijaté půjčky (např. od žadatele o povolení podle § 3 zákona č. 
280/1992 Sb.) ve sledovaném období  

tis. Kč 0 0 - 

14 Splátky půjček ve sledovaném období  tis. Kč 0 0 - 

15 
Nesplacený zůstatek půjček k poslednímu dni sledovaného období  
celkem  

tis. Kč 0 0 - 

16 Přijaté finanční dary a nenávratné dotace ve sledovaném období  tis.Kč 0 0 - 

17 
Přepočtený počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období 
(zaokrouhlí se na celá čísla)  

osob 394 390 99,0 

18 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (zaokrouhlí se na celá čísla)  osob 392 390 99,5 

19 

Výpočet limitu nákladů na činnost podle vyhlášky č. 418/2003 Sb., kterou 
se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů 
veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich 
tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a 
hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven 
krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto 
limitu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška o fondech") 
(zaokrouhlí se na 2 desetinná místa).   

% 3,68 3,68 100,0 

20 
Rozvrhová základna pro propočet přídělu do provozního fondu podle § 7 
vyhlášky o fondech 

tis. Kč 12 267 768 12 542 437 102,2 

21 
Maximální limit nákladů na činnost propočtený z dosažené rozvrhové 
základny podle § 7 vyhlášky o fondech      

tis. Kč 451 454 461 562 102,2 

22 Skutečný příděl ze ZFZP do provozního fondu  ve sledovaném období    tis. Kč 390 115 280 000 71,8 

  III. Závazky a pohledávky          

23 

Závazky celkem k poslednímu dni sledovaného období (neobsahují 
nesplacené zůstatky bankovních úvěrů, návratných  finančních  
výpomocí ze státního rozpočtu a půjček uvedených na ř. 9,12 a 15)     

tis.Kč 1 592 000 2 004 000 125,9 

23.1 
v tom:  závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb  ve lhůtě 
splatnosti     

tis.Kč 1 560 000 1 944 644 124,7 

23.2 
             závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb  po lhůtě 
splatnosti   

tis.Kč 0 0 - 
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VZ 2012 Zuk - 1 

 

  
Přehled základních ukazatelů o činnosti 
zdravotní pojišťovny  

  
ZPP 
2012 

Skut. 
2012 

Skut. 12 
/ ZPP 12 

 Ř.    Ukazatel  
Měr. 
jedn. 

    % 

23.3              ostatní závazky ve lhůtě splatnosti tis.Kč 32 000 59 356 185,5 

23.4              ostatní závazky po lhůtě splatnosti tis.Kč 0 0 - 

24 Pohledávky celkem k poslednímu dni sledovaného období     tis.Kč 1 803 970 1 722 770 95,5 

24.1 v tom: pohledávky za plátci pojistného ve lhůtě splatnosti tis.Kč 1 000 010 1 056 157 105,6 

24.2             pohledávky za plátci pojistného po lhůtě splatnosti   tis.Kč 746 160 451 356 60,5 

24.3 
            pohledávky za poskytovateli zdravotních služeb ve lhůtě 
splatnosti 

tis.Kč 0 82 591 - 

24.4 
            pohledávky za poskytovateli zdravotních služeb po lhůtě 
splatnosti 

tis.Kč 500 312 62,4 

24.5             ostatní pohledávky ve lhůtě splatnosti tis.Kč 42 300 88 270 208,7 

24.6             ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti tis.Kč 15 000 44 084 293,9 

25 
Dohadné položky pasivní celkem -  stav k poslednímu dni sledovaného 
období   

tis.Kč 30 000 186 242 620,8 

26 
Dohadné položky aktivní  celkem - stav  k poslednímu dni sledovaného 
období  

tis.Kč 0 82 591 - 

27 Rezervy celkem - stav k poslednímu dni sledovaného období tis.Kč 15 000 14 887 99,2 

28 Opravné položky celkem - stav k poslednímu dni sledovaného období  tis.Kč 1 418 874 1 619 849 114,2 

   Doplňující údaje k řádkům 1, 2, 5 a 6.         

k 1.1 z toho pojištěnci ze zemí Evropské unie      osob 0 0 - 

k 2.1 z toho pojištěnci ze zemí Evropské unie     osob 0 0 - 

k 5 z toho ve Fondu majetku (FM) tis.Kč 0 0 - 

k 6 z toho ve Fondu majetku (FM) tis.Kč 0 0 - 

 

 
Poznámky k tabulce: 

   Obsah ř. 23 bude navazovat na Rozvahu, sl. 4-Pasiva, oddíl C I. Případné rozdíly bude ZP komentovat 
v textové části VZ. 

 Obsah ř. 24 bude navazovat na Rozvahu, sl. 4-Aktiva, oddíl E I. Případné rozdíly bude ZP komentovat 
v textové části VZ. 

 

6.1 Stav pohledávek a závazků zdravotní pojišťovny ve lhůtě a po lhůtě 

splatnosti 

Pohledávky za plátci pojistného ve lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012 činily 1.056.157 tis. Kč. 

Zahrnovaly pojistné na veřejné zdravotní pojištění zaměstnavatelů a zálohy OSVČ a OBZP 

za měsíc prosinec 2012.  

Pohledávky za plátci pojistného po lhůtě splatnosti po zohlednění opravných položek 

ke konci roku 2012 v celkové částce 451.356 tis. Kč tvořily dle IS zejména pohledávky 

na pojistném, penále, pokutách a přirážkách k pojistnému. 

VoZP ČR měla k 31. 12. 2012 pohledávky za ZZ ve lhůtě splatnosti ve výši 82.591 tis. Kč, 

tvořené dohadnou položkou aktivní za nemocnicemi za nevyřešené regulace ve výši 63.939 

tis. Kč a neprovedené vyúčtování nákladů za očkovací látky v roce 2012 v částce 18.652 tis. Kč. 

Pohledávky za ZZ po lhůtě splatnosti byly ve výši 312 tis. Kč.  

Ostatní pohledávky ve lhůtě splatnosti ke konci vykazovaného období ve výši 88.270 

tis. Kč byly tvořeny pohledávkami z titulu záloh na služby, neuhrazeného nájemného a dosud 
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neuhrazených faktur za CMÚ. Významnou část ostatních pohledávek jsou nevyúčtované zálohy 

na očkovací látky ve výši 49.619 tis. Kč. 

Ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012 ve výši 44.084 tis. Kč představovaly 

především neuhrazené regresní náhrady. 

Ke konci roku 2012 vykazovala VoZP ČR závazky v celkové výši 2.004.000 tis Kč. 

Závazky ve lhůtě splatnosti vůči ZZ za poskytnuté zdravotní služby představovaly částku 

1.944.644 tis. Kč, z čehož závazky ve výši 1.758.402 tis. Kč vyplynuly ze splatnosti faktur 

za část poskytnutých zdravotních služeb v měsíci listopadu 2012 a za poskytnuté zdravotní 

služby v měsíci prosinci 2012, které přecházely do roku 2013. Zbytek závazků ve výši 186.242 

tis. Kč byl vytvořen dohadnou položkou pasivní za nemocnicemi, očkovacími prostředky 

a ambulantními specialisty.  Ostatní závazky ve lhůtě splatnosti ke konci roku 2012 ve výši 

59.356 tis. Kč byly z obchodně právních vztahů evidovaných zejména na PF. 

 

6.2  Plnění podmínek splátkových kalendářů u jednotlivých druhů úvěrů, 

půjček a návratných finančních výpomocí 

VoZP ČR neuzavřela, nečerpala ani nesplácela v roce 2012 žádný úvěr, půjčku či jinou 

finanční výpomoc. 

 

6.3 Pojištěnci 

Porovnání s údaji ZPP na rok 2012 

Celkový počet pojištěnců VoZP ČR k 31. 12. 2012 činil 626 404. ZPP na rok 2012 

předpokládal dosažení počtu 595 000 pojištěnců. VoZP ČR tedy zaznamenala k 31. 12. 2012 

oproti ZPP na rok 2012 nárůst pojištěnců o 31 404, tj. o 5,3 %.  

Průměrný počet pojištěnců v roce 2012 činil 625 714. Plánovaný průměrný počet 

pojištěnců podle ZPP na rok 2012 byl předpokládán ve výši 594 380. Došlo tak k navýšení ZPP 

na rok 2012 v ukazateli průměrného počtu pojištěnců o 31 334 osob. 

Počet pojištěnců, za které byl plátcem pojistného stát, dosáhl k 31. 12. 2012 stavu 343 873 

a oproti ZPP na rok 2012 vzrostl o 24 894, tj. o 7,8 %. Průměrný počet pojištěnců, za které 

je plátcem pojistného stát, v roce 2012 činil 343 369 a oproti ZPP na rok 2012 byl vyšší 

o 24 603, tj. o 7,7 %. 

Pohyb pojištěnců 

K 31. 12. 2012 dosáhli pojištěnci u VoZP ČR počtu 626 404. Ve srovnání s 31. 12. 2011 

došlo k nárůstu o 27 900 pojištěnců, tj. o 4,7 %. Průměrný počet pojištěnců činil v roce 2012 

625 714. Proti roku 2011 došlo k nárůstu průměrného počtu o 38 602 pojištěnců, tj. o 6,6 %.  

Mezi pojištěnci VoZP ČR bylo větší zastoupení mužů (53,4 %) než žen. Tento podíl 

se proti stavu k 31. 12. 2011 mírně snížil. 

K 31. 12. 2012 VoZP ČR evidovala 4 045 pojištěnců na dlouhodobém pobytu v zahraničí. 
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7.  Plnění podmínek podle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

V souvislosti s povinností uloženou zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byly v roce 2012 na VoZP ČR zaslány a vyřízeny 

2 žádosti o poskytnutí VZ za rok 2011. Bylo odpovězeno, že uvedené dokumenty jsou v plném 

znění k nahlédnutí v Kanceláři GŘ a rovněž zveřejněny na internetových stránkách VoZP ČR. 

Byla kladně vyřízena 1 žádost o informace pro účely zpracování závěrečné školní práce studenta, 

došlo ke zpracování odpovědi na žádost Dobrovolného sdružení stomiků (České ILCO), jejímž 

obsahem byl dotaz na celkové výdaje VoZP ČR za stomické pomůcky v letech 2010, 2011. Dále 

byla kladně vyřízena 1 žádost o poskytnutí informace, kolik bylo zaregistrováno ve VoZP ČR 

osob na základě E-formulářů, počty vystavených E-formulářů a počty přijatých E-formulářů. 

Statistika vyřízení dotazů byla následující:  

 počet předložených žádostí o poskytnutí informací      5 

 počet kladně vyřízených žádostí        5 

 počet žádostí, kterým nebylo vyhověno      0 

 počet podaných odvolání proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti   0 

 počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace  0 

V rámci informačního střediska VoZP ČR bylo zodpovídáno na dotazy pojištěnců, a to jak 

telefonicky, tak i prostřednictvím mailové korespondence. V roce 2012 bylo odpovězeno 

na 11 050 telefonických dotazů a na 17 528 dotazů bylo odpovězeno prostřednictvím e-mailu.  

Všem žádostem bylo plně vyhověno. VoZP ČR neeviduje žádnou žádost, které by nebylo 

plně vyhověno, a nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o poskytnutí 

informací. 

 

 

8. Závěr 

Výsledky hospodaření dosažené v roce 2012 považuje VoZP ČR za pozitivní a lze 

je charakterizovat takto: 

 Dostatek výše příjmů z pojistného po uplatnění systému přerozdělování 

Příjem pojistného VoZP ČR po přerozdělování činil 12.442.495 tis. Kč a výdaje 

na zdravotní péči byly ve výši 11.955.394 tis. Kč. Kladný rozdíl z uvedených příjmů a výdajů 

byl 487.101 tis. Kč. Z této částky bylo nutné provést mimořádný zákonem stanovený převod 

do přerozdělování ve výši 132.768 tis. Kč. Ze zbývající částky 354.333 tis. Kč bylo převedeno 

340.534 tis. Kč na BÚ PF na pokrytí výdajů na provoz VoZP ČR ve výši 338.623 tis. Kč.  

 Stav závazků vůči ZZ ve lhůtě a po lhůtě splatnosti 

VoZP ČR evidovala k 31. 12. 2012 vůči ZZ závazky ve lhůtě splatnosti ve výši 

1.944.644 tis. Kč. Od toho je nutné odečíst dohadné položky aktivní za PZS ve lhůtě splatnost 

ve výši 82.591 tis. Kč, což snižuje závazky ve lhůtě splatnosti vůči ZZ na částku 1.862.053 

tis. Kč. V porovnání s rokem 2011 tak tyto závazky vzrostly o 10,9 %. Zahrnutím přepočtu 

na meziroční nárůst počtu pojištěnců o 6,6 % vychází reálný nárůst závazků ve lhůtě splatnosti 
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vůči ZZ 4,3 %, což je srovnatelné s rokem 2011.  Tyto závazky byly pokryty pohledávkami 

za plátci pojistného ve lhůtě splatnosti ve výši 1.056.157 tis. Kč, zaplacenými zálohami 

na očkovací látky v částce 49.619 tis. Kč a zůstatky na BÚ VoZP ČR. 

VoZP ČR neměla v roce 2012 vůči ZZ žádné závazky po lhůtě splatnosti. 

Výpočet průměrného denního výdaje (x): 

Kčtis
rocevdny

výdajezdravotní
x .755.32

365

394.955.11



















  

 

Průměrný denní výdaj  VoZP ČR na zdravotní péči činil 32.755  tis. Kč. 

Výpočet počtu dnů (p) reprezentujících závazky ve lhůtě splatnosti: 

 

dne
x

splatnostiveZZkzávazky
p 8,56

755.32

053.862.1



















  

 

Závazky vůči ZZ ve lhůtě splatnosti reprezentovaly ke konci roku 2012 celkem 56,8 dne. 

 Naplněné příděly do ostatních fondů definovaných zákonem 

VoZP ČR naplnila ze ZFZP přídělem v částce 2.148 tis. Kč výši limitu RF na 171.541 

tis. Kč. Na pokrytí provozních nákladů použila příděl ze ZFZP do PF ve výši 280.000 tis. Kč. 

Do Fprev byl převeden ze ZFZP příděl 40.000 tis. Kč. 

 Porovnání stavu finančních prostředků ZFZP oddílu B na počátku a na konci 

hodnoceného období 

Počáteční zůstatek ZFZP v odd. B. I činil 328.228 tis. Kč a konečný zůstatek v odd. B IV 

byl 387.644 tis. Kč. Došlo tak k meziročnímu nárůst o 18,1 %. Podle výše uvedeného měla 

VoZP ČR k 31. 12. 2012 na BÚ ZFZP zůstatek ve výši 38,9 % měsíčních výdajů na zdravotní 

péči. 

 Výše mimořádného odvodu 1/3 zůstatku BÚ ZFZP evidovaného k 31. 12. 2010 

VoZP ČR 3. 1. 2013 provedla převod mimořádného odvodu 1/3 zůstatku BÚ ZFZP 

evidovaného k 31. 12. 2010 na zvláštní účet přerozdělování. Jednalo se o částku 132.768 tis. Kč. 

Podle údajů z přerozdělování za leden 2013 VoZP ČR na základě mimořádného odvodu ZP 

obdržela částku 295.204 tis. Kč. Po odečtení příjmu a mimořádného odvodu tak VoZP ČR 

obdržela částku 162.436 tis. Kč. 

Do přerozdělování za leden 2013 bylo současně převedeno 95 % výše zajišťovacího fondu. 

Na základě toho se VoZP ČR navýšil příjem z lednového přerozdělování roku 2013 o částku. 

40.220 tis. Kč 

 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti za plátci pojistného, jejich pokles nebo nárůst 

v průběhu hodnoceného roku 

Na konci hodnoceného období evidovala VoZP ČR pohledávky po lhůtě splatnosti 

po zohlednění opravných položek za plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění v částce 

451.356 tis. Kč. Oproti roku 2011, kdy se jednalo o částku 595.396 tis. Kč, došlo k poklesu 

o 144.040 tis. Kč (tj. o 24,2 %).  
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 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti za poskytovateli zdravotních služeb vztahující 

se k ZFZP, jejich pokles nebo nárůst v průběhu hodnoceného roku  

Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012 za ZZ vztahující se k ZFZP byly v celkové 

výši 312 tis. Kč. Během roku 2012 došlo k poklesu o 121 tis. Kč. 

 Další specifické postupy ZP, které ovlivnily hospodaření se ZFZP v roce 2012 

VoZP ČR přijímala v roce 2012 dílčí opatření, která vycházela z jednání Ekonomické rady 

GŘ a pracovní skupiny řešící žádosti ZZ. 
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9. Přílohy 
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9.1. Účetní závěrka včetně přílohy 
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Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty  
za rok 2012 

 

 

 

 

 

 
Sestaveny podle vyhl. č. 503/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky 

a obsahové vymezení položek této závěrky, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití 

pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

Březen 2013 
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Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Příloha k účetní závěrce  
za rok 2012 

 

 

 

 

 

 

Sestavena podle vyhl. č. 503/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky 

a obsahové vymezení položek této závěrky, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití 

pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

Březen 2013 
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Použité zkratky 

Fprev  Fond prevence 

HV  Hospodářský výsledek 

OSVČ  Osoby samostatně výdělečně činné 

PF  Provozní fond 

VoZP ČR Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

ZFZP  Základní fond zdravotního pojištění 

 

1. Obecný obsah 

a) Obchodní jméno a sídlo VoZP ČR 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

Praha 9, Drahobejlova 1404/4 

b) IČO 

47 11 49 75 

c) Předmět podnikání 

 veřejné zdravotní pojištění 

 veřejné zdravotní pojištění vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří se 

připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, s výjimkou 

vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení 

 poskytování dalšího smluvního zdravotního pojištění a připojištění výloh zdravotní 

péče, přesahující rámec péče hrazené veřejným zdravotním pojištěním 

d) Jména a bydliště osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy s uvedením 

způsobu, jakým jednají jménem VoZP ČR. 

generální ředitel MUDr. Karel Štein  

Šípková 1866/12, Praha 4 - Krč 

Organizaci zastupuje vůči třetím osobám generální ředitel. Podepisování za VoZP ČR 

provádí generální ředitel tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu VoZP ČR připojí svůj 

podpis. 

 

e) Datum vzniku VoZP ČR 

23. prosince 1992 
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2. Informace o použitých účetních metodách, způsobech oceňování různých položek 

uvedených v účetní závěrce pojišťovny, použité způsoby odpisování a způsob přepočtu 

cizí měny na českou měnu  

 

a) Informace podle § 7, odstavec 4 zákona o účetnictví  

Informace zobrazené v položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich 

obsahové vymezení odpovídají vyhlášce č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

b) Informace podle § 7, odstavec 5 zákona o účetnictví 

Majetek a závazky jsou v účetnictví VoZP ČR oceněny: hmotný majetek 

pořizovací cenou, peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami, 

pohledávky a závazky při vzniku jejich jmenovitou hodnotou, nehmotný majetek kromě 

pohledávek pořizovací cenou. VoZP ČR má stanoven postup odepisování dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku Odpisovým plánem VoZP ČR. Majetek je účetně 

odepisován rovnoměrným způsobem po celou plánovanou dobu užití v účetní jednotce na 

základě měsíčního účetního odpisu. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně jsou 

přepočítávány na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní 

bankou, a to k okamžiku uskutečnění účetního případu a k datu účetní závěrky. 

V roce 2012 VoZP ČR vytvořila opravné položky k následujícím pohledávkám: 

 

Opravná položka k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění 1 116 932 tis. Kč 

Opravná položka k penále a pokutám       481 750 tis. Kč 

 

Opravná položka k PF (náhrady nákladů správního řízení)         464 tis. Kč   

Opravná položka k Fprev         18 658 tis. Kč 

Opravná položka k PF a zdaňované činnosti        2 045 tis. Kč 

 

Opravná položka k Fprev je vytvořena ve výši soudního sporu VoZP ČR 

a Cestovní kanceláře Egey Travel International Services, spol. s r.o. včetně příslušných 

úroků. Pohledávka vznikla z titulu nevrácení zálohy na ozdravné pobyty pořádané 

cestovní kanceláří. 

Opravná položka k PF a zdaňované činnosti je vytvořena z titulu soudních sporů, 

především za nájemci nemovitostí. 
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3. Informace o stavu podrozvahových účtů 

 

VoZP ČR na podrozvahových účtech eviduje drobný hmotný a nehmotný majetek, 

pořizovací cenu automobilů, u kterých není ukončen finanční leasing a odepsané pohledávky. 

Informace o stavech podrozvahových účtů k 31. 12. 2011 a 31. 12. 2012 je zobrazena 

v následující tabulce.  

 

Podrozvahová evidence A.4. 
Číslo 

položky Název položky OBDOBÍ 

    31.12.12 31.12.11 

      tis. Kč tis. Kč 

P.I.   Majetek účetní jednotky 59 597 59 345 

  1. Drobný nehmotný majetek 2 540 2 330 

  2. Drobný hmotný majetek 56 296 57 015 

  3. Ostatní majetek 761 0 

P.II.   Odepsané pohledávky a závazky 767 330 597 296 

  1. Odepsané pohledávky celkem 767 330 597 296 

    1.1. Odepsané pohledávky - dlužné pojistné 351 131 274 207 

    

1.2. Odepsané pohledávky - sankční platby v oblasti veřejného zdravotního 

pojištění (pokuty, penále a přirážky k pojistnému) 413 302 320 774 

    1.3. Odepsané pohledávky - ostatní 2 897 2 315 

  2. Odepsané závazky 0 0 

P.VII.   Vyrovnávací účty 826 927 656 641 

  1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 826 927 656 641 

4. Informace podle § 18, odstavec 1, písmeno c) zákona o účetnictví 

 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny závazky vůči státním institucím. 

 
A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona 

   
Položka 

Stav k 1.1. Stav k 31.12. 
Název   

 

tis. Kč tis. Kč 

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti  4 364 5 377 

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění  2 058 2 326 

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů  2 185 2 574 

5. Doplňující informace k položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

 

a) Komentář k položce Aktiv – číslo řádku 30 

K 31. 12. 2012 VoZP ČR eviduje pohledávky za plátci pojistného v celkové 

hodnotě 3.106.195 tis. Kč. Opravné položky k těmto pohledávkám byly vytvořeny ve 

smyslu vyhlášky č. 503/2002 Sb. v celkové hodnotě 1.598.682 tis. Kč. Čistá výše tedy 

činí 1.507.513 tis. Kč 
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Při inventuře k 31. 12. 2012 byly mezi pohledávkami za plátci pojistného 

identifikovány přeplatky vůči plátcům pojistného, které hodnotu pohledávek snižují. 

Analýzou přeplatků bylo zjištěno, že se jedná o oprávněné přeplatky z důvodu souběhu 

kategorií plátce a nedodáním přehledu OSVČ, dále neoznámením platební povinnosti ze 

strany pojištěnce, nenahlášením žádné kategorie plátce atd.               

 

b) Komentář k položce Aktiv – číslo řádku 36 

K 31. 12. 2012 VoZP ČR vytvořila dohadnou položku aktivní na zdravotní péči ve 

výši 82.591 tis. Kč. Jedná se o předpokládané doúčtování pohledávek vůči 

zdravotnickým zařízením v roce 2013 v rámci vyúčtování segmentu nemocnic za rok 

2011 ve výši 63.939 tis. Kč a předpokládaný dopad vyúčtování záloh na náklady na 

očkovací látky ve výši 18.652 tis. Kč.  Jednotlivé dohadné položky aktivní jsou 

podloženy položkovým rozpisem vůči jednotlivým dodavatelům.  

 

c) Komentář k položce Pasiv – B. Rezervy - číslo řádku 82 

Rezervy na soudní spory se zdravotnickými zařízeními jsou k 31. 12. 2012 

vytvořeny ve výši 14.887 tis. Kč. Tato rezerva byla vytvořena na tři probíhající soudní 

spory o úhrady zdravotní péče za minulá období. 

 

d) Komentář k položce Pasiv – C.I.6. Dohadné položky pasivní - číslo řádku 90 

K 31. 12. 2012 VoZP ČR vytvořila dohadnou položku pasivní na náklady 

na zdravotní péči ve výši 186.242 tis. Kč. Jedná se o předpokládané doúčtování zdravotní 

péče v roce 2013 v rámci vyúčtování úhrad segmentu nemocnic za rok 2011 ve výši 

64.623 tis. Kč, dále dohadnou položku pasivní ve výši 49.619 tis. Kč na nevyúčtované 

zálohy nákladů na očkovací látky za rok 2012, dohadnou položku ve výši 44.000 tis. Kč 

na vyúčtování segmentu nemocnic za rok 2012 a dohadnou položku ve výši 28.000 tis. 

Kč na vyúčtování 2. pololetí roku 2012 v segmentu ambulantních specialistů. Jednotlivé 

dohadné položky pasivní jsou podloženy položkovým rozpisem vůči jednotlivým 

dodavatelům a odhadem dopadu vyúčtování roku 2012 v celkové výši. 

 

6. Ostatní informace k účetní závěrce 

 

a) Informace o průměrném počtu zaměstnanců pojišťovny v průběhu běžného účetního 

období podle jednotlivých kategorií, jakož i mzdových nákladů v členění na mzdy a platy 

a sociální náklady (v tis. Kč) 

 

Ukazatel Pracovníci celkem z toho management 

Průměrný počet zaměstnanců celkem 390 17 

Mzdové náklady 135 704 18 490 

Zdravotní pojištění 12 236 1 474 

Sociální pojištění 33 697 3 801 

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnanců 575 79 
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Příloha č. 6 vyhlášky - Příloha 

ZÁKLADNÍ 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Drahobejlova 1404/4, 19003 Praha 9, IČ 47114975 

sestavený za účetní období 2012 leden až prosinec 

   A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) 

 Bez obsahu. 

   A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) 

Informace zobrazené v položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení odpovídají vyhlášce č. 503/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

   A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona  kromě informací o stavu účtů v knize podrozvahových účtů (TEXT) 

Majetek a závazky jsou v účetnictví VoZP ČR oceněny: hmotný majetek pořizovací cenou, peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými 

hodnotami, pohledávky a závazky při vzniku jejich jmenovitou hodnotou, nehmotný majetek kromě pohledávek pořizovací cenou. VoZP ČR má 
stanoven postup odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Odpisovým plánem VoZP ČR. Majetek je účetně odepisován 

rovnoměrným způsobem po celou plánovanou dobu užití v účetní jednotce na základě měsíčního účetního odpisu. Majetek a závazky vyjádřené v 

cizí měně jsou přepočítávány na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou a to k okamžiku uskutečnění účetního 
případu a k datu účetní závěrky. 
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Příloha č. 6 vyhlášky - Příloha 

ZÁKLADNÍ 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Drahobejlova 1404/4, 19003 Praha 9, IČ 47114975 

sestavený za účetní období 2012 leden až prosinec 

(v tis. Kč) 

             A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize 
podrozvahových účtů 

      

             
Číslo 

položky 
Název položky   

OBDOBÍ 

BĚŽNÉ MINULÉ 

P.I. Majetek účetní jednotky   59 597 59 345 

  1. 
 

Drobný nehmotný majetek   2 540 2 330 

  2. 
 

Drobný hmotný majetek   56 296 57 015 

  3. 
 

Ostatní majetek   761 0 

P.II. Odepsané pohledávky a závazky   767 330 597 296 

  1. 
 

Odepsané pohledávky celkem   767 330 597 296 

    
 

1.1. Odepsané pohledávky - dlužné 
pojistné 

    
    351 131 274 207 

    
 

1.2. Odepsané pohledávky - sankční platby v oblasti veřejného zdravotního pojištění 
(pokuty, penále a přirážky k pojistnému)   413 302 320 774 

    
 

1.3. Odepsané pohledávky - ostatní 
    

    2 897 2 315 

  2. 
 

Odepsané závazky   0 0 

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou   0 0 

  1. 
 

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou   0 0 

  2. 
 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou   0 0 

  3. 
 

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě 
smlouvy o výpůjčce   0 0 

  4. 
 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě 
smlouvy o výpůjčce   0 0 

  5. 
 

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných 
důvodů   0 0 

  6. 
 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných 
důvodů   0 0 

P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva   0 0 

  1. 
 

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku   0 0 

  2. 
 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku   0 0 

  3. 
 

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv   0 0 

  4. 
 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv   0 0 

  5. 
 

Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí   0 0 

  6. 
 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí   0 0 

  7. 
 

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům   0 0 

  8. 
 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům   0 0 

  9. 
 

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění   0 0 

  10. 
 

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění   0 0 

  11. 
 

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   0 0 

  12. 
 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   0 0 

  13. 
 

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva   0 0 

  14. 
 

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva   0 0 
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Číslo 

položky 
Název položky   

OBDOBÍ 

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku   0 0 

  1. 
 

Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv   0 0 

  2. 
 

Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv   0 0 

  3. 
 

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě 
jiného důvodu   0 0 

  4. 
 

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě 
jiného důvodu   0 0 

  5. 
 

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o 
výpůjčce   0 0 

  6. 
 

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o 
výpůjčce   0 0 

  7. 
 

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z 
jiných důvodů   0 0 

  8. 
 

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z 
jiných důvodů   0 0 

P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva   0 0 

  1. 
 

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku   0 0 

  2. 
 

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku   0 0 

  3. 
 

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv   0 0 

  4. 
 

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv   0 0 

  5. 
 

Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU   0 0 

  6. 
 

Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU   0 0 

  7. 
 

Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci 
zákonodárné, výkonné nebo soudní   0 0 

  8. 
 

Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci 
zákonodárné, výkonné nebo soudní   0 0 

  9. 
 

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění   0 0 

  10. 
 

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění   0 0 

  11. 
 

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   0 0 

  12. 
 

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   0 0 

  13. 
 

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva   0 0 

  14. 
 

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva   0 0 

P.VII. Vyrovnávací účty   826 927 656 641 

   1. 
 

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům   826 927 656 641 

             

 
Okamžik sestavení: 31.12.2012 

 

Podpisový 
záznam: Petr Bek 
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Příloha č. 6 vyhlášky - Příloha 

ZÁKLADNÍ 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Drahobejlova 1404/4, 19003 Praha 9, IČ 47114975 

sestavený za účetní období 2012 leden až prosinec 

(v tis. Kč) 

    
A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona 

   

    
Položka 

Stav k 1.1. Stav k 31.12. 
Název    

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti    4 364 5 377 

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění    2 058 2 326 

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů    2 185 2 574 
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Příloha č. 6 vyhlášky - Příloha 

ZÁKLADNÍ 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Drahobejlova 1404/4, 19003 Praha 9, IČ 47114975 

sestavený za účetní období 2012 leden až prosinec 

   
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) 

 Bez obsahu. 

   
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) 

 Bez obsahu. 

   
A.8. Informace o podmíněnosti nabytí právních účinků vkladu da katastru nemovitostí - § 56 odst. 8 vyhlášky 500/2002 Sb. (TEXT) 

 Bez obsahu. 
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Příloha č. 6 vyhlášky - Příloha 

ZÁKLADNÍ 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Drahobejlova 1404/4, 19003 Praha 9, IČ 47114975 

sestavený za účetní období 2012 leden až prosinec 

    
    
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) K položce 

 Bez obsahu. 
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Příloha č. 6 vyhlášky - Příloha 

ZÁKLADNÍ 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Drahobejlova 1404/4, 19003 Praha 9, IČ 47114975 

sestavený za účetní období 2012 leden až prosinec 

    

    
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT) K položce 

 Bez obsahu. 
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Příloha č. 6 vyhlášky - Příloha 

ZÁKLADNÍ 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Drahobejlova 1404/4, 19003 Praha 9, IČ 47114975 

sestavený za účetní období 2012 leden až prosinec 

    
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) K položce 

 Bez obsahu. 
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Příloha č. 6 vyhlášky - Příloha 

ZÁKLADNÍ 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Drahobejlova 1404/4, 19003 Praha 9, IČ 47114975 

sestavený za účetní období 2012 leden až prosinec 

    
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) K položce 

 Bez obsahu. 
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9.2. Auditorská zpráva k účetní závěrce 
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9.3. Auditorská zpráva k Výroční zprávě za rok 2012 
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9.4.  Stanoviska správní a dozorčí rady k Výroční zprávě 

za rok 2012 
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9.5. Způsob a forma zveřejnění Výroční zprávy za rok 2012 

Výroční zpráva VoZP ČR za rok 2012 bude uložena na Ústředí Vojenské zdravotní 

pojišťovny České republiky, Drahobejlova 1404/4, Praha 9, 190 03 a bude zpřístupněna na webu 

VoZP ČR. Souhrnné informace z Výroční zprávy VoZP ČR za rok 2012 budou zveřejněny ve 

Zpravodaji VoZP ČR. 

 

 


