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Zkratky související s textovou částí a tabulkovými přílohami 
Výroční zprávy za rok 2019 

AČR  Armáda České republiky 

AS  Ambulantní specialista 

BÚ  Běžný účet 

ČR  Česká republika 

DIOP  Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 

DNHM  Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

DR    Dozorčí rada VoZP 

DRG  Platba za diagnostické skupiny (Diagnosis Related Groups) 

EU  Evropská unie 

Fprev  Fond prevence 

FRM  Fond reprodukce majetku 

FPÚPP Fond pro úhradu preventivní péče 

FZÚZS    Fond zprostředkování úhrady zdravotních služeb 

GŘ  Generální ředitel VoZP 

GYN  Gynekologie 

HV  Hospodářský výsledek 

IČO  Identifikační číslo organizace 

IČZ  Identifikační číslo zařízení (či části zařízení) 

IIS  Integrovaný informační systém – součást IS VoZP 

IS  Informační systém VoZP 

IT  Informační technologie 

IVF  In vitro fertilizace 

KKVP  Kombinovaná kapitačně výkonová platba 

Kancelář ZP Kancelář zdravotního pojištění 

LSPP  Lékařská služba první pomoci 

LDN  Léčebna dlouhodobě nemocných 

MF  Ministerstvo financí 

MO  Ministerstvo obrany 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví 

NIP  Následná intenzivní péče 

NIS  Příjmová část IS VoZP 

OBZP  Osoby bez zdanitelných příjmů 

OD  Ošetřovací den 

OLÚ  Odborný léčebný ústav 

OSVČ  Osoby samostatně výdělečně činné 

PF  Provozní fond 

PL   Praktický lékař 

PLD  Praktický lékař pro dospělé 

PLDD  Praktický lékař pro děti a dorost 

PPPZ  Přehled plátců pojistného zaměstnavatele 

PZS  Poskytovatelé zdravotních služeb 
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RF  Rezervní fond 

RO  Rozhodčí orgán VoZP 

SF  Sociální fond 

SR   Správní rada VoZP 

SW  Software 

TRN   Tuberkulóza a respirační nemoci 

UNIX  Unární informační a výpočetní služba (Unary Information and Computing Service) 

VoZP  Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

VZ  Výroční zpráva  

VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

ZFZP  Základní fond zdravotního pojištění  

ZP  Zdravotní pojišťovna 

ZP-R  Zdravotní pomůcky – Recyklované 

ZPP   Zdravotně pojistný plán 

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 – pojistné 2010201091/0710 

     ZFZP – pojistné   5020-0500419123/0300 

ZFZP – penále 2010500091/0710 

ZFZP – vratky                2010607091/0710 

ZFZP – Kancelář ZP                2010703091/0710 

Náhrady škod                2010906091/0710 

Dávky zdravotní péče                2010009091/0710 

Exekuce – dlužné pojistné               2010308091/0710 

Exekuce – penále                2010404091/0710 

Vratky regulačních poplatků                2011001091/0710 

Rezerva pro úhradu soudních sporů              2010105091/0710 

RF   2012004091/0710 

PF   2011300091/0710 

PF   6015-0500419123/0300 

Náklady správního řízení 2011503091/0710 

Náhrada správní exekuce                2011706091/0710 

Jistina při výběrovém řízení 2011407091/0710 

Jiná činnost                17315383/0300 

SF   2011909091/0710 

Fprev 2012100091/0710 

FZÚZS   2011108091/0710 

FPÚPP   2011204091/0710 

FRM   2011802091/0710 
  
e) Zřizovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
  
f) Zakladatelský subjekt Ministerstvo obrany ČSFR 
  
g) Datum vzniku  23. prosince 1992 
  
h) Telefon 844 888 888 
  
i) E-mail info@vozp.cz 
  
j) Adresa elektronické pošty posta@vozp.cz 
     
k) Web 

 
www.vozp.cz 

     
    Adresy datových schránek 

 

    Brno – pobočka hmvf5pt 
    České Budějovice – pobočka mg4f5th 
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    Hradec Králové – pobočka rcbf5x6 
    Olomouc – pobočka uhff5yj 
    Plzeň – pobočka 9xff5ee 
    Praha – pobočka r5tf49g 
    Ústí nad Labem – pobočka hcif49k 
    Ústředí VoZP p3aaext 

       

2.  Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny 
v roce 2019 

VoZP svou činnost v roce 2019 zabezpečovala ve vztahu k příslušníkům AČR a k ostatním 
pojištěncům v souladu s platnými právními předpisy. Uplynulý rok byl pro VoZP úspěšný nejen 
z pohledu ekonomických ukazatelů, kdy příjmy byly pozitivně ovlivněny ekonomickým růstem, 
rekordně nízkou nezaměstnaností a tlakem na zvyšování mezd a platů. V roce 2019 VoZP rozšířila 
nabídku preventivních programů a soustředila se i na propagaci VoZP v médiích. Splnila veškeré 
úkoly na ni kladené jako na nositele veřejného zdravotního pojištění, průběžně vyhodnocovala svou 
ekonomickou situaci a správní radě měsíčně předkládala korespondenční informace o svém 
hospodaření. Zásadním materiálem, který projednala DR a SR, byl ZPP na rok 2020, ve kterém 
VoZP sumarizovala a současně prognózovala svůj další vývoj zejména s ohledem na novou 
Úhradovou vyhlášku, dohody nad rámec Úhradové vyhlášky a ekonomickou situaci v ČR. 

Základní ukazatele, které měly v roce 2019 významný vliv na hospodaření VoZP a jejich srovnání 
se ZPP na rok 2019: 

➢ průměrný počet pojištěnců 697 604 byl nižší, než předpokládal ZPP na rok 2019, o 2 496 osob 
(tj. o 0,4 %), 

➢ průměrný počet pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, činil 368 204 a byl nižší oproti 
ZPP na rok 2019 o 2 546 osob (tj. o 0,7 %), 

➢ příjmy pojistného z veřejného zdravotního pojištění před přerozdělováním v celkové částce 
18.161.933 tis. Kč byly vyšší oproti ZPP na rok 2019 o 128.833 tis. Kč (tj. o 0,7 %), 

➢ příjem peněžních prostředků z vyúčtování výsledků přerozdělování ve výši 2.137.692 tis. Kč 
byl nižší oproti ZPP na rok 2019 o 122.057 tis. Kč (tj. o 5,4 %),  

➢ příjem pojistného z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělování v částce 
20.299.625 tis. Kč byl vyšší oproti ZPP na rok 2019 o 6.776 tis. Kč, 

➢ náklady na zdravotní služby v celkové sumě 19.523.867 tis. Kč byly oproti ZPP na rok 2019 
nižší o 26.474 tis. Kč (tj. o 0,1 %), 

➢ saldo příjmů a nákladů na ZFZP je ve výši 243.582 tis. Kč a oproti plánovanému v ZPP na rok 
2019 vyšší o 114.300 tis. Kč. 

Výše převodů ze ZFZP a jejich porovnání s rokem 2018: 

➢ převod do PF činil 600.000 tis. Kč, jak byl naplánován v ZPP na rok 2019, byl vyšší 
o 40.000 tis. Kč než v roce 2018 (tj. o 7,1 %) a nižší než zákonný limit 626.052 tis. Kč 
propočtený z rozvrhové základny, 

➢ RF byl naplněn do požadované výše převodem 17.239 tis. Kč, 
➢ převod do Fprev činil 103.000 tis. Kč podle ZPP na rok 2019 a byl vyšší o 8.000 tis. Kč než 

v roce 2018. 
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3.  Vybrané orgány zdravotní pojišťovny 

Vybrané orgány VoZP byly v roce 2019 SR, DR, GŘ, RO a Výbor pro audit. 

SR rozhodovala o všech zásadních otázkách činnosti VoZP včetně strategických a koncepčních 
záměrů. DR dbala zejména o dodržování právních předpisů souvisejících s činností a hospodařením 
VoZP. 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, účinnost interního auditu a vypovídající 
schopnost zdrojů, z nichž šetření interního auditu vychází. Vyhodnocoval informace povinného 
externího auditu a posuzoval kontrolní systémy pro objektivizaci informací o hospodaření VoZP. 

 

3.1 Správní rada 

SR působila v hodnoceném období ve složení: 

Předseda:  B u b e n í k  Zoltán, MUDr., brig. gen.  

Místopředseda:  L o k v e n c  Miloš, Bc., mjr. (od 31. 10. 2019) 

Ž í l o v á  Pavlína, Mgr. (do 30. 9. 2019) 

Členové:  A l a n   Jaromír, Ing., genmjr. 

R y ch e l  Jozef, Ing., Ph.D., MBA 

R ů ž i č k o v á  Jana, Mgr., plk. 

H r o m e k  Petr, Ing., genmjr. 

M i c h á l e k   Jan, Ing.  

K r a u s o v á  Lucie, Mgr. 

G o l o v k o v a  Anita, Ing. 

N e t o l i c k á  Alena, JUDr. 

Š e b k  o v á   Jitka, Ing.  

B e d n á ř   Pavel, Bc., nprap.  

H a v l í n   Miloslav, Mgr., Ph.D.  

Ch o r e ň   Branislav 

S e m í n o v á  Hana, Ing. (od 1. 10. 2019) 

 

SR zasedala v roce 2019 šestkrát dle plánu práce. Projednávala otázky stanovené svým plánem 
práce a zabývala se všemi podstatnými záležitostmi dotýkajícími se činnosti VoZP. Schválila návrh 
VZ za rok 2018 a návrh ZPP na rok 2020. Dále projednala zejména materiály týkající se hospodaření 
VoZP. 
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3.2 Dozorčí rada 

DR působila v hodnoceném období ve složení: 

Předseda:  K o c i á n  Jaroslav, Ing., genmjr. v. z. 

Místopředseda:  U l i č n ý  Milan, nprap. 

Členové:  G e n s e r  Antonín, Ing., plk. 

    F o l t ý n  Otakar, Mgr., pplk.  

K r e j č o v á Zdeňka, Mgr. 

J a n č í k Ivo, Ing. 

P r y m u l a  Roman, prof., MUDr., CSc. Ph.D. 

Č e r m á k o v á Pavla, Mgr.  

J a n i š  Dušan, Mgr., Bc., por. 

 

DR zasedala v roce 2019 šestkrát dle plánu práce.  Projednala návrh VZ za rok 2018 a návrh ZPP 
na rok 2020. Dále projednávala zejména materiály dotýkající se výsledků hospodaření VoZP 
a materiály týkající se kontrolní činnosti VoZP na úseku výběru pojistného. Projednala také zprávy 
o činnosti některých poboček VoZP.  

 

3.3 Generální ředitel 

D i e s s l   Josef, Ing. 

 

3.4 Rozhodčí orgán 

RO působil v hodnoceném období ve složení: 

Předseda:  Š e b k o v á Jitka, Ing. 

Tajemník:   Ch m e l í k Lukáš,  Mgr. 

Členové:  L o k v e n c  Miloš, Bc., mjr. (od 31. 10. 2019) 

Ž í l o v á  Pavlína, Mgr. (do 30. 9. 2019) 

    R y c h e l Josef, Ing., Ph.D., MBA 

G e n s e r  Antonín, Ing., plk. 

J a n i š  Dušan, Mgr., Bc., por. 

U l i č n ý  Milan, nprap.  

C e t e l o v á Martina, Ing. 

    K o u ř i l Pavel, Ing. (do 31. 7. 2019) 

    K u l h á n e k Stanislav, Ing., Mgr. (od 1. 8. 2019) 

    Š t a ň k o v á  Helena, JUDr., MUDr. (do 31. 8. 2019) 

    W e r n e r o v á  Julie MUDr. (od 1. 9. 2019) 
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RO zasedal v průběhu roku 2019 šestkrát dle plánu práce a jedenkrát v mimořádném jednání. 
Projednal celkem 250 případů, z toho 5 odvolání a 245 žádostí o odstranění tvrdosti při uložení 
pokuty nebo předepsání penále.  

 

3.5 Výbor pro audit 

Výbor pro audit působil v hodnoceném období ve složení: 

Předseda:  K o v á ř   Jakub, Ing. 

Členové:  K r e j č o v á    Zdeňka, Mgr.  

    L i b e r d a   Jiří, Ing.  

 

Výbor pro audit zasedal v průběhu roku 2019 šestkrát. Zabýval se činností, která pro něj vyplývá 
ze zákonných norem, a to zejména zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších 
předpisů zákona, v souladu s §44 odst. 3.  

 

Výbor pro audit zejména: 

• sleduje postup sestavování účetní závěrky, 

• sleduje účinnost vnitřní kontroly VoZP, systému řízení rizik a vnitřního auditu,  

• sleduje proces povinného auditu účetní závěrky, 

• posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a posuzuje 
případné doplňkové služby auditované osobě, 

• doporučuje externího auditora, 

• předkládá zprávu o své činnosti Radě pro veřejný dohled nad auditem a upravuje 
zaměření své činnosti dle vydávaných doporučení. 
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4.  Činnost zdravotní pojišťovny 

4.1 Organizační struktura zdravotní pojišťovny  

Organizační struktura VoZP v roce 2019 nedoznala významných změn proti roku 2018. Organizační 
struktura byla pak i nadále tvořena Ústředím se sídlem v Praze, sedmi pobočkami se sídly v Ústí 
nad Labem, Olomouci, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Praze, Plzni a třiceti osmi 
jednatelstvími, která jsou umístěna v Liberci, Teplicích, Karlových Varech, České Lípě, Děčíně, 
Sázavě, Ostravě, Pardubicích, Jihlavě, Žďáru nad Sázavou, Znojmě, Zlíně, dvě jednatelství ve 
Vyškově, Ústí nad Orlicí, Uherském Brodě, Třebíči, Trutnově, Táboře, Šumperku, Strakonicích, 
Sokolově, Příbrami, Prostějově, Písku, Opavě, Lounech, Kolíně, Klatovech, Kladně, Litoměřicích, 
Jindřichově Hradci, Chomutově, Chebu, Frýdku-Místku, Domažlicích, Břeclavi a Benešově. 

 

Schéma organizační struktury 
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VoZP nevlastní žádnou dceřinou společnost a nadační fond. Spolu s ostatními ZP je 
spoluzakladatelem kanceláře ZP. Je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. 

VoZP umožňovala v roce 2019 pro své pojištěnce sjednání cestovního pojištění u České 
podnikatelské pojišťovny, a.s., a u ERGO pojišťovny, a. s. zprostředkováním na svých pobočkách.  

V rámci jiné činnosti pronajímala volné bytové a nebytové prostory v objektech ve vlastnictví VoZP. 

 

4.2 Informační systém 

Core systém pojišťovny je postaven na heterogenním technologickém prostředí, zajišťujícím 
fungování dvou hlavních modulů informačního systému. Modul NIS řeší příjmovou část a modul IIS 
agendu výdajové části, registru a manažerského informačního systému na platformě UNIX. Další 
části zajišťují účetnictví, elektronickou komunikaci, vedení odborných agend, správu dat 
a systémovou správu jsou provozovány na platformě Windows. V roce 2019 byla rozpracována 
a schválena „Strategie rozvoje Core systému VoZP ČR v letech 2020-2021“.  
Na základě stanoviska, že VoZP vykonává ve svých činnostech veřejnou moc, a na základě 
identifikace určujících kritérií informačních systémů se VoZP stává podle zákona č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), 
v platném znění (dále „ZoKB“) povinným orgánem, a to dle § 3 odst. e) správcem a provozovatelem 
významného informačního systému (dále „VIS“) a ve vazbě na příkaz generálního ředitele  
„Sebeurčení informačního systému jako VIS“, byly neprodleně zahájeny potřebné práce s cílem v co 
nejkratší době splnit všechny podmínky vyplývajících z tohoto zákona. Paralelně s touto činností, 
probíhaly přípravné práce na nezávislém bezpečnostním auditu, který proběhl na začátku roku 2019. 
Rozhodný termín ke splnění požadavků bezpečnostního auditu byl prosinec roku 2019. Pojišťovna 
realizovala většinu potřebných opatření tak, aby zajistila v nejvyšší míře bezpečnost IS VoZP (např. 
obměna firewallu, oddělení serverové a uživatelské LAN, atd.).  
Ve vazbě na schválený ZPP na rok 2019 dokončila realizaci dodávky SW modulu pro roční 
vyúčtování úhrad za zdravotní ambulantní péči v segmentech PL, AS, GYN atd. a zahájila přípravu 
implementace projektu vyúčtování a regulace lůžkové péče. Byl realizován projekt „Projekt jednotné 
tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa všech komunikačních kanálů“. 
  
Významnou úlohu v komunikaci s pojištěnci, zaměstnavateli a zdravotnickými zařízeními mělo 
rozšíření funkčnosti implementace dvou komunikačních kanálů – Klientského portálu VoZP a mobilní 
aplikace „Zdraví na klik“. Pokračováním rozšíření těchto projektů se rozšířila možnost dalšího 
rozvoje VoZP v souvislosti se zvýšením konkurenceschopnosti organizace v oblasti informačních 
systémů (např. prohloubení možnosti zpracování přehledů OSVČ za rok 2019) 
Rok 2019 byl z pohledu IS VoZP rokem přijímaných opatření směřujících k prohloubení prací na 
plnění úkolů vyplývajících ze schválené strategie rozvoje Core systému VoZP. Dále byla 
zaměřována pozornost zejména na optimalizaci nákladů v oblasti provozních úspor, tedy snížení 
nákladů na provoz a rozvoj IT, s ohledem na vytvoření podmínek k zásadnímu zvýšení produktivity 
práce v pojišťovně.  

 

4.3 Kontrolní systém a systém interního auditu 

4.3.1 Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány, vyčíslení nedostatků 
z kontrolních zjištění a přijatá opatření k jejich odstranění  

Dne 15. 2. 2019 byla u VoZP ukončena kontrola pod č. 18/14 s obsahem: „Prostředky vybírané 
na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky“, provedená 
Nejvyšším kontrolním úřadem. VoZP přijala opatření k jednotlivým zjištěním, které dne 5. 6. 2019, 
pod č. j.: MZDR 24115/2019–2/DZP, v písemné formě odeslala na Ministerstvo zdravotnictví ČR.  

V roce 2019 byla u VoZP provedena kontrolní akce na „Zajištění místní a časové dostupnosti 
hrazených služeb, bonifikace“, z jejíž závěrů nevzešla kontrolní zjištění, ale doporučení orgánů 
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kontroly MZ ke zkvalitnění činnosti VoZP v oblasti zajišťování místní a časové dostupnosti 
zdravotních služeb a k motivaci poskytovatelů zdravotních služeb. 

Dále byly kontrolními orgány MZ zahájeny následující kontrolní akce, které k 31. 12. 2019 nebyly 
ukončeny, pod následujícími tématy: 

1. „Preventivní prohlídky pojištěnců, screening, systémy sledování a vyhodnocování" 
a „Předávání informací o plátcích pojistného (o kategoriích pojištěnců) a předávání informací 
plátcům ve věci dlužného pojistného". 

2. „Smluvní politika zdravotních pojišťoven“. 
3. „Jiné činnosti, než je provozování veřejného zdravotního pojištění (zdaňovaná činnost)“. 

 

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. 9/2018 odvíjejícím 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 (zákon o finanční kontrole). Vnitřní kontrola byla tak 
strukturována ve formě liniového řízení, kde vnitřní kontrolní činnost byla uskutečňována odbornými 
útvary Ústředí VoZP vůči pobočkové síti. Plány kontrolní činnosti byly zpracovávány jednotlivými 
odbornými útvary se zřetelem na jejich specifika.  

V oblasti rozhodování o žádostech o odstranění tvrdosti podle § 53a odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících zákonů (dále jen „Zákon“), bylo 
pobočkami VoZP přijato 1 499 žádostí o prominutí penále nebo pokuty a bylo rozhodováno o 1 291 
žádostech v celkovém objemu předepsaného penále 11.761 tis. Kč.  

Pobočky zcela nebo částečně prominuly penále v 902 případech v celkové částce 3.424 tis. Kč, což 
znamenalo snížení předepsaného penále o 29,12 %.  

RO projednal v oblasti rozhodování o žádostech o odstranění tvrdosti podle „Zákona“ 245 žádostí 
o prominutí penále nebo pokut v úhrnném objemu 9.374 tis. Kč. Z uvedeného počtu žádostí RO 
vyhověl zčásti nebo zcela v 76 případech, přičemž snížení činilo celkem 1.163 tis. Kč, což 
v procentuálním vyjádření představuje 12,4 %.  

Z celkového množství 1 744 projednaných žádostí pobočkami a rozhodčím orgánem v objemu 
21.134 tis. Kč bylo v roce 2019 částečně nebo zcela prominuto penále u 978 žádostí, přičemž 
snížení činilo 4.587 tis. Kč, což v procentuálním vyjádření činí 21,7 %. 

 

4.3.3 Zaměření činnosti interního auditora a plnění plánu interního auditu 

Interní auditor je z hlediska organizační struktury začleněn do přímé podřízenosti GŘ,  
a to v souladu s ust. § 29 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. Nezávislost a integrita interního auditu 
jsou podpořeny Statutem interního auditu VoZP a jeho začleněním v rámci Organizačního řádu 
VoZP. 

Pro rok 2019, stejně jako tomu bylo v letech minulých, stěžejními podklady pro tvorbu ročního plánu 
interního auditu a ověřování v rámci ujišťovací a konzultační role interního auditu  
byly zejména Katalog rizik a Mapa rizik VoZP. V souladu s ročním plánem interního auditu  
pro rok 2019 byly uskutečněny celkem 4 řádné interní audity. Jednalo se o 1 průřezový audit 
systému, který byl zaměřen na ověření zajištění a naplňování cílů VoZP, pro které byla zřízena, 
zejména pak s důrazem na vazbu mezi VoZP a pojištěnci a kvalitu partnerských vztahů  
se smluvními poskytovateli zdravotních služeb. Audity výkonu byly provedeny u poboček VoZP 
v Olomouci a v Českých Budějovicích. Rozhodující náplň těchto interních auditů zahrnovalo 
ověřování postupů v činnostech při zajišťování plateb na pojistné a pracovních postupů v základních 
oblastech výdajové strany VoZP v oblasti úhrad poskytnutých, vykázaných  
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a uznaných zdravotních služeb pro pojištěnce VoZP, rozhodování o požadavcích pojištěnců na 
poskytnutí zdravotních služeb, léčebně rehabilitační a lázeňské péče, zdravotnických pomůcek 
a léčivých přípravků v režimu správního řízení. Čtvrtým auditem byl audit následný, jehož cílem bylo 
ověřit stav naplnění 19 doporučení interního auditora, vzešlých z auditu systému č. 4/2017 
zaměřeného na základní procesy výdajové strany ZFZP. 

Z provedených interních auditů vyplynulo celkem 23 doporučení. Doporučení byla v plném rozsahu 
akceptována vedoucími auditovaných útvarů. Přijatá opatření jsou průběžně ověřována se zřetelem 
na jejich věcnou a časovou náročnost. 

Další činnost interního auditu v roce 2019 byla směřována: 

➢ k ověřování realizace opatření přijatých ze strany VoZP ke zjištěním vyplývajícím  
z Protokolu č. 4/2016 veřejnosprávní kontroly, uskutečněné MZ a MF v době od 7. 11. 2016 
do 12. 7. 2018; za tímto účelem byly v roce 2019 provedeny 4 auditní dohlídky, o jejichž 
výsledku byl informován GŘ, 

➢ k realizaci opatření přijatých ze strany VoZP ke zjištěním, vyplývajícím z Kontrolního 
protokolu o kontrole č. 18/14, která byla u VoZP provedena kontrolními orgány Nejvyššího 
kontrolního úřadu v době od 8. 6. 2018 do 15. 2. 2019; za tímto účelem byly v roce 2019 
provedeny 3 auditní dohlídky a interní auditor o plnění opatření průběžně informoval GŘ 
a DR VoZP. 

V roce 2019 byla ujišťovací a konzultační funkce interního auditu zaměřena především: 

➢ na zdokonalování systému řízení výdajové strany VoZP v oblasti ZFZP, její smluvní politiku 
a nastavený systém kontrolní činnosti nad výdaji za vykázané, uznané a uhrazené zdravotní 
služby smluvním poskytovatelům zdravotních služeb, 

➢ na aplikaci systému v rozhodování o nárocích pojištěnců vznesených v návaznosti  
na ust. § 15 a § 16 zákona č. 48/1997 Sb., v podmínkách rozhodovací pravomoci poboček 
VoZP, 

➢ na metodické nastavení systému výkonu fyzických kontrol plátců pojistného, 
➢ na realizaci přijatých opatření, vyplývajících z nálezů veřejnosprávní kontroly MZ  

a kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. 

Podle výsledků šetření interního auditu ve vybraných oblastech činnosti VoZP  
nebyla identifikována rizika v činnosti VoZP tak závažného charakteru, která by zásadním způsobem 
ohrožovala plnění hlavních cílů, pro které byla VoZP zřízena. 

Interním auditorem, ve spolupráci s odbornými útvary Ústředí VoZP, byla v roce 2019 poskytována 
součinnostní podpora kontrolním orgánům MZ při provádění tematických kontrol. 

Byla i nadále prohlubována spolupráce interního auditora s Výborem pro audit VoZP, především 
v problematice vyhodnocování rizik a ke zdokonalování vnitřního kontrolního systému. Interním 
auditorem byla taktéž poskytována součinnost k výkonu statutárního auditu. K 1. 12. 2019 byl 
aktualizován Katalog rizik a na jeho základě byl vypracován Risk model VoZP pro rok 2020 
s předpokladem jeho ročního přehodnocení, se zřetelem na závěry vzešlé z veřejnosprávní kontroly 
ukončené u VoZP dne 8. 6. 2018 a z kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem, která byla 
ukončena dne 15. 2. 2019. 

Interním auditem VoZP byly za rok 2019 splněny veškeré informační povinnosti které vyplývají 
ze zákona č. 320/2001 Sb. V souladu s ust. § 31 zákona č. 320/2001 Sb., byly za rok 2019 zprávy 
z provedených interních auditů předány GŘ průkazným způsobem, stejně jako výsledky ověřování 
realizace opatření přijatých k závěrům veřejnosprávní kontroly MZ a kontroly NKÚ. 

 

4.3.4 Popis systému provádění kontrol výběru pojistného a celkové dosažené 
výsledky 

VoZP využívala pro kontrolu výběru pojistného systém kontrolních automatů, které jsou součástí IS. 
Systém byl nastaven tak, aby zabezpečoval komplexní kontrolu plátců pojistného v několika 
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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 veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
592/1992 Sb.“), 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 souvisejícího. V roce 
2019 bylo provedeno celkem více než 200 tisíc kontrol plátců pojistného, z toho více než 120 tisíc 
prekluzních kontrol, dále 100 479 platných kontrol platební kázně plátců pojistného v kategoriích 
zaměstnavatelé, OSVČ a OBZP. Těmito kontrolami bylo zjištěno 36 929 dlužníků, u kterých bylo 
vyčísleno dlužné pojistné ve výši 738,8 mil. Kč. V roce 2019 byl zaúčtován předpis penále a pokut 
v částce 449,6 mil. 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 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů, případně byly informace získávány přímo z insolvenčního rejstříku. 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. 

VoZP 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. 

 

4.3.5 Odpisy dlužného pojistného, pokut a penále a hlavní důvody těchto 
uskutečněných odpisů v roce 2019. Stav plně odepsaných položek 
evidovaných k 31. 12. 2019 na podrozvahových účtech  

V roce 2019, v souladu s ust. § 26c zák. č. 592/1992 Sb., byly provedeny celkové odpisy dlužného 
pojistného, penále a pokut v objemu 198.496 tis. Kč. Na dlužném pojistném bylo v roce 2019 
odepsáno 106.983 tis. Kč, na penále 90.159 tis. Kč a na pokutách 1.354 tis. Kč. Hlavním důvodem 
pro odepsání dluhu bylo u právnických osob zrušení konkurzu pro nedostatek majetku, zrušení 
konkurzu po splnění rozvrhového usnesení a výmaz právnické osoby z obchodního rejstříku. 
V případě fyzických osob bylo důvodem pro odpis dluhu pravomocné osvobození dlužníka 
od placení v oddlužení neuspokojených pohledávek. 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 dědickém řízení. K 31. 12. 2019 evidovala VoZP 
na podrozvahových účtech plně odepsané pohledávky z dlužného pojistného, regresů, penále, 
pokut a další ve výši 1.890.214 tis. Kč. VoZP evidovala plně odepsané pohledávky z dlužného 
pojistného ve výši 1.016.250 tis. Kč, z penále 843.219 tis. Kč, z pokut 4.755 tis. Kč, z náhrady škody 
7.066 tis. Kč a ostatní odpisy ve výši 18.924 tis. Kč. 
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4.3.6 Vyhodnocení plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů formou 
zasílání „přehledů“ podle § 25 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění 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 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 některými 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 2019 bylo tímto způsobem provedeno více 
než 73 tisíc kontrol, na základě kterých bylo plátcům zasláno téměř 5 tisíc výzev k dodání chybějících 
PPPZ. Plátcům, kteří ani dodatečně svoji povinnost nesplnili, byla vyměřena pravděpodobná výše 
pojistného v celkové výši 57,6 mil. Kč. 

Byla vytvořena dohadná položka na pojistné ve výši 184.602 tis. Kč z titulu nedodaných PPPZ 
za předcházející období, zaměstnavatelé budou vyzváni k dodání chybějících PPPZ v průběhu roku 
2020.  

 

4.3.7 Tvorba opravných položek s příslušností k jednotlivým fondům. 
Používané účetní postupy 

VoZP vytvářela opravné položky v souladu s vyhl. č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ust. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů. 
Opravné položky související přímo s veřejným zdravotním pojištěním byly vytvářeny ve výši 5 % 
za každých 90 dnů prodlení ke konci každého čtvrtletí. 

K 31. 12. 2019 byl následující kumulativní stav vytvořených opravných položek: 

Opravná položka k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění          2.340.315 tis. Kč  
Opravná položka k penále a pokutám             1.171.395 tis. Kč 
Opravná položka k PF                      4.416 tis. Kč   
 

Opravná položka k PF ve výši 4.416 tis. Kč byla vytvořena k vyměřeným nákladům správního řízení 
vůči plátcům pojistného ve výši 3.812 tis. Kč a vůči dalším pohledávkám, především za nájemci 
a za zaměstnancem, PF ve výši 604 tis. Kč. 

 

4.4 Zdravotní politika a revizní činnost  

4.4.1 Zdravotní politika 

Prioritou zdravotní politiky VoZP i v roce 2019 bylo pokračování v zabezpečení dostupnosti kvalitních 
a bezpečných zdravotních služeb svým pojištěncům v reálném čase podle jejich aktuálního 
zdravotního stavu. Princip rovného přístupu ke zdravotním službám byl zachován pro všechny 
pojištěnce ve všech segmentech PZS.  

Hlavní cíle koncepce zdravotní politiky VoZP v roce 2019 navazovaly plynule na minulé období. 
Podařilo se učinit maximum pro zajištění: 
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➢ místní a časové dostupnosti kvalitních a efektivních, časově i místně dostupných 

zdravotních služeb za smluvně sjednané ceny v rozsahu odpovídajícím disponibilním 

prostředkům na úhradu zdravotních služeb,  

➢ podpory projektů preventivních zdravotních služeb, opatření k prevenci chorob a její 

zaměření na rizikové populační skupiny,   

➢ podpory primární péče,   

➢ úhrady zdravotních služeb v termínu splatnosti na základě sjednaných podmínek 

a transparentnost smluvních vztahů,   

➢ přenesení přiměřené části finančního rizika na PZS uplatňováním smluvně dohodnutých 

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

smluvně sjednaných cen za jednotlivé typy služeb za současné minimalizace negativních 

vlivů úhradových mechanismů a regulačních opatření,  

➢ lékové politiky: podpora účelné farmakoterapie důslednou kontrolou dodržování podmínek 

preskripce a úhrady léčiv a zdravotnických prostředků, aktivním vyhledáváním možných 

lékových interakcí a centralizace nákladné farmakologické léčby do specializovaných 

center, 

➢ zvyšování veřejné informovanosti o procesech ve zdravotnictví na webových stránkách 

VoZP. 

 

Mechanizmy úhrad v jednotlivých segmentech zdravotních služeb v roce 2019 byly realizovány 
v souladu s Úhradovou vyhláškou, respektive podle výsledků Dohodovacího řízení mezi zástupci 
PZS a ZP nebo podle dohod VoZP s jednotlivými profesními svazy. 

Pravidla úhrady pro jednotlivé segmenty byla projednána ve SR; specifikována a konkretizována 
byla v příslušných dodatcích ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb – 
úhradové dodatky.  

Poskytovatelům, kteří měli podepsanou platnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb 
a neuzavřeli úhradový dodatek pro rok 2019, byla provedena úhrada zdravotních služeb v souladu 
s ust. § 17 odst. 5 Zákona podle pravidel stanovených Úhradovou vyhláškou. 

Poskytovatelům, se kterými nebyl pro rok 2019 uzavřen smluvní vztah, byla poskytnuta a uznána 
neodkladná zdravotní služba hrazená podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 85 % 
hodnoty bodu stanovené pro příslušný segment (odbornost) Úhradové vyhlášky, a to na základě 
Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví 1/2019/DZP. 

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). 

V součinnosti s AČR i v roce 2019 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 v Centrech zdravotních služeb Agentury 
vojenského zdravotnictví nebo civilních smluvních ambulantních zařízeních, kde je jim poskytována 
diagnostická, léčebná i preventivní péče. Zdravotní služby u nesmluvních civilních PZS tak byly 
omezeny na minimum.  

V návaznosti na Memorandum Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven a Psychiatrické 
společnosti ČLS JEP (o spolupráci na realizaci Strategie reformy psychiatrické péče a zajištění 
dlouhodobě udržitelného financování psychiatrické péče) uzavřela VoZP úhradové dodatky 
s dotčenými PZS, v působnosti tzv. Centra duševního zdraví. 

Smluvním PZS poskytovala VoZP měsíční předběžné úhrady ve výši hodnoty uznaných hrazených 
služeb za příslušný měsíc ohodnocených podle Seznamu výkonů, části smluvních PZS pak do výše 
podle Úhradové vyhlášky. Poskytovatelům akutní lůžkové péče poskytovala VoZP měsíční 
předběžné úhrady zpravidla v paušálních částkách. 
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Předběžné úhrady VoZP vypořádává při vyúčtování úhrad za rok 2019, s uplatněním příslušných 
regulačních mechanizmů, ve lhůtách stanovených Úhradovou vyhláškou, tj. do 120, 150 a 180 dnů 
po skončení roku 2019. 

Referenčním obdobím pro výpočet výše úhrad pro rok 2019 byl pro všechny segmenty rok 2017, 
resp. 2018 u některých složek úhrady. 

 

A) Ústavní péče podle § 4 Úhradové vyhlášky 

1) Akutní lůžková péče:  

V roce 2019 měla VoZP uzavřené smlouvy se 152 poskytovateli akutní lůžkové péče. Ve všech 
případech byla úhrada provedena podle § 5 Úhradové vyhlášky. Tzn. převážně podle DRG, 
případně s individuální smluvně sjednanou úhradou nebo s výkonovou úhradou 
pro poskytovatele s malým počtem ošetřených pojištěnců VoZP. 

 

Úhrada v roce 2019 zahrnovala individuálně smluvně sjednanou složku úhrady, úhradu formou 
případového paušálu, úhradu vyčleněnou z úhrady formou případového paušálu, výkonovou 
úhradu a ambulantní složku úhrady.  

Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady:  
a) Sjednaná úhrada pro balíčky výkonů nebo pro vybrané skupiny DRG.  

U jednotlivých zařízení akutní lůžkové péče se jednalo zejména o kardiologické operace 

(aortální chlopně, mechanické srdeční podpory, mitrální regurgitace), robotické operace, 

operace kloubů, jednodenní péči na lůžku. 

Podmínky úhrady včetně požadavků kvality byly upřesněny v úhradových dodatcích. 

Nákladová efektivita individuální složky úhrady byla posuzována průběžně. 

b) Úhrada léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely označených symbolem „S“ 
ve specializovaných léčebných centrech. 

V roce 2019 měla VoZP uzavřený smluvní vztah se 43 specializovanými léčebnými centry 

u poskytovatelů akutní lůžkové péče. Objem této péče v předběžných úhradách v roce 2019 

činil 1.114.636 tis. Kč. 

Úhrada formou případového paušálu:  

Úhrada formou případového paušálu zahrnovala služby zařazené podle Klasifikace do skupin 
vztažených k diagnóze (DRG). Tato úhrada vychází z individuální paušální úhrady, která je 
snížena, pokud nemocnice nedosáhne 97 % produkce roku 2017.  

Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu:  

Pro vybrané transplantace, porody a léčbu HIV. Případy podle DRG jsou oceněny individuální 
základní sazbou. 

Výkonová úhrada: 

Pro zahraniční pojištěnce, resp. při minimálním počtu ošetřených pojištěnců. 

Ambulantní složka úhrady: 

Hodnota bodu a výše úhrad za zdravotní služby se pro jednotlivé odbornosti stanovila podle 
příslušných paragrafů nebo příloh Úhradové vyhlášky, platných pro samostatné poskytovatele 
uvedených zdravotních služeb. 

2) Následná a dlouhodobá intenzivní péče: 

a) NIP, NVP – výkony poskytnuté na pracovišti NIP, NVP byly hrazeny výkonovým způsobem, 
v souladu s „Pravidly pro vykazování a kontrolu správnosti a oprávněnosti vykazování OD NIP 
a OD NVP v roce 2019“, 
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b) DIOP – výkony poskytnuté na pracovišti DIOP byly hrazeny výkonovým způsobem, v souladu 
s „Pravidly pro vykazování a kontrolu správnosti a oprávněnosti vykazování OD DIOP v roce 
2019“. 

3) Následná lůžková péče: 

a) Paušální sazba za jeden den hospitalizace v roce 2019 byla v souladu s ustanovením bodu 

1 části B Přílohy č. 1 k Úhradové vyhlášce stanovena ve výši 105 % paušální sazby za jeden 

den hospitalizace náležející poskytovateli v roce 2018, včetně navýšení úhrady na zvýšení 

příplatku zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání.   

b) Ambulantní péče v zařízeních následné péče byla hrazena podle Seznamu výkonů 

s hodnotou bodu platnou pro ambulantní poskytovatele   

c) Zvláštní ambulantní péče poskytovaná podle § 22 písm. c) Zákona z jiných než zdravotních 

důvodů byla hrazena podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu maximálně 1,10 Kč do daného 

limitu.  

d) Zvláštní ambulantní péče poskytovaná podle § 22 písm. e) Zákona v zařízeních pobytových 

sociálních služeb byla hrazena podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,10 Kč do 

daného limitu – tato úhrada není stanovena v Úhradové vyhlášce, byla sjednána samostatně. 

 
4) Regulační omezení  

a) Regulační omezení úhrady formou případového paušálu: Pokud ZP zjistí při kontrole odchylky 
od pravidel ve vykazování a kódování podle klasifikace, v jejichž důsledku došlo 
k nesprávnému zařazení případu do DRG skupiny s vyšší hodnotou relativní váhy 
u konkrétního poskytovatele (tzv. upcoding), sníží case-mix ve výši určené bodem 1 části C 
přílohy č. 1 k Úhradové vyhlášce. 

b) Regulační omezení na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, resp. na 
vyžádanou péči: Pokud průměrná úhrada za tyto služby předepsané poskytovatelem v roce 
2019 převýší 100 % průměrné úhrady za tyto služby předepsané v referenčním období, 
pojišťovna sníží celkovou úhradu o částku odpovídající nejvýše 40 % tohoto překročení. Pokud 
poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, regulační omezení se 
nepoužijí. 

B) Praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost  

1. Kombinovaná kapitačně výkonová platba (KKVP): 

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 

přílohy č. 2 k Úhradové vyhlášce. Základní sazba byla stanovena ve výši:   

a) 56 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) 50 Kč pro PLD, 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) 48 Kč pro ostatní PLD,   

d) 50 Kč pro ostatní PLDD.   

Základní kapitační sazba byla zvýšena:   



VÝROČNÍ ZPRÁVA VoZP ZA ROK 2019  - 20 - 

   

a) o 0,60 Kč, pokud nejméně 50 % lékařů, kteří v rámci Poskytovatele poskytují hrazené služby 

pojištěncům Pojišťovny, v roce 2019 byli držiteli diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, nebo 

certifikátu SPL ČR, resp. SPLDD ČR, 

b) o 0,50 Kč, pokud Poskytovatel provedl v hodnoceném období preventivní prohlídku alespoň 

u 30 % svých registrovaných pojištěnců Pojišťovny ve věku od 40 do 80 let, 

c) o 1 Kč, pokud poskytovatel disponoval platnou akreditací MZ. 

Nad rámec Úhradové vyhlášky byla na základě uzavřeného dodatku kapitační sazba zvýšena: 

a)  o 6 Kč, resp. 10 Kč, pokud poskytovatel v oboru PLD, resp. PLDD realizoval školení 

nových praktických lékařů formou předatestační přípravy, 

b) 2 Kč, pokud poskytovatel v oboru PLD, resp. PLDD efektivně předpisoval antibiotika. 

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 ve výši 0,90 Kč až 1,22 Kč. 

Nad rámec Úhradové vyhlášky byla na základě uzavřeného dodatku vyplacena bonifikace: 

a) 20 Kč za každou preventivní prohlídku, pokud ji PLDD provedl v hodnoceném období alespoň   

u 40 % svých registrovaných pojištěnců Pojišťovny ve věku od 5 do 18 let. 

b) 30 Kč až 100 Kč pro PLD a PLDD za návštěvní službu u pacientů ve večerní a noční době 

nebo o víkendu. 

c) Za výrazně zvýšený rozsah ordinační doby (podpora dostupnosti). 

Poskytovatelům v místech, kde je možnost zajistit poskytování hrazených služeb podstatně 

omezená, bylo nabídnuto navýšení úhrady podle pravidel stanovených v části A přílohy č. 2 

k Úhradové vyhlášce. 

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   

PLD a PLDD bez KKVP byly jimi poskytnuté hrazené služby hrazeny podle Seznamu výkonů 

s hodnotou bodu 1,02 Kč a výkony dopravy v návštěvní službě s hodnotou bodu 0,90 Kč.  

3. Regulační omezení   

Za podmínek z úhradového dodatku, resp. Úhradové vyhlášky byla realizována regulační 

omezení na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky nebo pomůcky a na 

vyžádanou diagnostickou péči ve vyjmenovaných odbornostech.  

C) Specializované ambulantní služby  

Zdravotní služby byly hrazeny podle přílohy č. 3 k Úhradové vyhlášce a podle Seznamu výkonů 

s hodnotou bodu ve výši:   

a) 1,07 Kč pro poskytovatele v odbornostech 305, 306, 308 a 309, 

b) 1,11 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, nebo v odbornosti 931 – dětská psychologie,   

c) 1,02 Kč pro poskytovatele 905 – zrakový terapeut, 919 – adiktolog, 927 – ortoptista,  

d) 0,70 Kč pro výkony 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633 v odbornosti 

403 – radiační onkologie, 

e) 1,02 Kč – vyjmenované výkony v odb. 403 – radiační onkologie (43652 a 43653), 

f) 0,70 Kč pro výkony 75347, 75348 a 75427 v odbornosti 705 – oftalmologie, 

g) 1,09 Kč pro screeningové výkony 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445, 15950 

v odbornosti 105 – gastroenterologie, resp. 1,02 Kč pro novorozenecký screening (výkony 

73028 a 73029 v odb. 701 nebo 702), 
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h) pro specializovanou ambulantní zdravotní službu výše neuvedenou 1,06 Kč (s výjimkou 

výkonu 89312 za 1,02 Kč).  

Hodnota bodu se dále navýší o: 

a) 0,01 Kč v případě, že PZS doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských 

zdravotnických pracovníků, kteří u něj poskytují hrazené služby, jsou držitelé dokladu 

o celoživotním vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu, 

b) 0,01 Kč pro danou odbornost v případě, že PZS alespoň u jednoho pracoviště (IČP) v dané 

odbornosti poskytoval hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených 

do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 hodin týdně rozložených do 4 dnů týdně 

u operačních oborů, 

c) 0,01 Kč pro danou odbornost v případě, že PZS alespoň u jednoho pracoviště (IČP) v dané 

odbornosti měl alespoň 2 dny v týdnu ordinační hodiny prodlouženy do 18:00 hodin nebo 

alespoň 2 dny v týdnu měl začátek ordinační doby od 7:00 hodin nebo alespoň 1 den v týdnu 

od 7:00 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu do 18:00 hodin. 

Regulační omezení na zvlášť účtované léčivé přípravky a materiál; předepsané léčivé přípravky 

a zdravotnické prostředky; na vyžádanou péči – pokud průměrná úhrada za tyto služby 

předepsané poskytovatelem v roce 2019 převýšila 102 % průměrné úhrady za tyto služby 

předepsané v referenčním období, pojišťovna sníží celkovou úhradu o částku odpovídající 

nejvýše 40 % tohoto překročení. 

Nad rámec Úhradové vyhlášky byla sjednaná úhrada pro balíčky výkonů jednodenní péče na 

lůžku nebo operace katarakty. 

Hemodialyzační péče byla hrazena podle přílohy č. 8 k Úhradové vyhlášce a podle Seznamu 

výkonů s hodnotou bodu ve výši: 

a) 0,92 Kč, s výjimkou výkonů 18530 či 18550 (hemodiafiltrace), které byly hrazeny s hodnotou 

bodu 0,77 Kč, 

b) Při splnění dalších podmínek se hodnota bodu navýší až o 0,03 Kč. 

 

V roce 2019 měla VoZP uzavřený smluvní vztah s 23 specializovanými léčebnými centry 

u zařízení ambulantní specializované péče. Objem této péče v předběžných úhradách v roce 

2019 činil 120.850 tis. Kč. 

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 1,08 Kč, resp. 1,09 Kč (pokud PZS doložil, že nejméně 50 % lékařů, kteří u něj 
poskytují hrazené služby, jsou držiteli dokladu o celoživotním vzdělávání lékařů). Limit byl 
stanoven podle přílohy č. 4 k Úhradové vyhlášce. 

2. Jiný způsob úhrady s limitem: 

Tento způsob zahrnoval oproti Úhradové vyhlášce navíc především bonifikaci a úhrady za tzv. 
těhotenské balíčky podle podmínek sjednaných v úhradovém dodatku.  

a) Za provedené preventivní prohlídky – 100 Kč za jeden výkon č. 63050 na unikátní pojištěnku 

za kalendářní rok. 

b) Za nově provedené komplexní vyšetření – 200 Kč za jeden výkon č. 63021 na unikátní 

pojištěnku za kalendářní rok.  

c) Těhotenské balíčky: pro 1. trimestr – 1.210 Kč, pro 2. trimestr – 2.200 Kč, pro 3. trimestr – 

3.520 Kč. 

d) Navýšení limitu při zvýšeném rozsahu ordinační doby. 
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3. Regulační omezení na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a na vyžádanou 
péči. Pokud průměrná úhrada za tyto služby předepsané poskytovatelem v roce 2019 převýšila 
105 % průměrné úhrady za tyto služby předepsané v referenčním období, pojišťovna sníží 
celkovou úhradu o částku odpovídající nejvýše 40 % tohoto překročení.  

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

5. Nad rámec Úhradové vyhlášky byla sjednaná úhrada pro balíčky výkonů jednodenní péče na 
lůžku nebo v zákrokovém sálku. 

E) Stomatologické služby  

Zdravotní služby poskytované ambulantními zubními lékaři byly hrazeny výkonovým způsobem 
podle přílohy č. 11 k Úhradové vyhlášce, resp. stomatologické výrobky podle Zákona. 

F) Diagnostické zdravotní služby  

Diagnostické zdravotní služby byly hrazeny podle přílohy č. 5 k Úhradové vyhlášce. A to podle 
Seznamu výkonů s možnou regulací úhrady v podobě limitu nebo snížené hodnoty bodu. Hodnota 
bodu před uplatněním regulace úhrady činila pro:  

1. výkony mamografického screeningu a screeningu děložního hrdla – 1,06 Kč (bez regulace), 

2. výkony v odbornosti 809 a 810 – 1,20 Kč, resp.  0,57 Kč pro výkony magnetické rezonance, 
resp.  0,55 Kč pro výkony počítačové tomografie, resp. 1,02 Kč pro výkony denzitometrie, 

3. výkony v odbornostech 222, 801, 807, 808, 812 až 815, 817, 818, 819 a 823 – 0,71 Kč, resp. 
v odbornosti 802 – 0,85 Kč, resp. výkony odběru a separace – 1,03 Kč. 

4. výkony v odbornosti 816 – 0,80 Kč a se zvláštní úhradou metod molekulární genetiky s vyšetřením 
germinálního genomu (podle úhradového dodatku). 

G) Domácí zdravotní služby  

Domácí zdravotní služby byly hrazeny podle přílohy č. 6 k Úhradové vyhlášce, a to podle Seznamu 
výkonů s možnou regulací úhrady v podobě limitu. Hodnota bodu před uplatněním regulace úhrady 
činila pro:   

1. zdravotní služby poskytované v odbornosti 925 – 1,05 Kč,   

2. zdravotní služby poskytované v odbornosti 914 – 0,98 Kč, 

3. zdravotní služby poskytované v odbornostech 911, 916 a 921 – 0,93 Kč,   

4. výkony dopravy v návštěvní službě – 0,90 Kč (bez regulace), 

5. zdravotní služby poskytované v odbornosti 926 – 1,02 Kč. 

H) Fyzioterapie, rehabilitace 

Zdravotní služby fyzioterapie byly hrazeny podle přílohy č. 7 k Úhradové vyhlášce, a to podle 
Seznamu výkonů s možnou regulací úhrady v podobě limitu. Hodnota bodu před uplatněním 
regulace úhrady činila pro: 

1. výkony přepravy v návštěvní službě – 0,90 Kč (bez regulace), 

2. ostatní výkony – 0,81 Kč. 

I) Zdravotnická záchranná služba  

Zdravotnická záchranná služba byla hrazena podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu 1,16 Kč 
(u přepravních kódů 1,17 Kč, u výkonu 06714 ve výši 1,00 Kč). Při sekundárních převozech 
a převozech prováděných poskytovatelem přepravy pacientů neodkladné péče (PPNP) s hodnotou 
bodu činí 1,15 Kč (u výkonu 06714 ve výši 1,00 Kč).  

J) Zdravotnická dopravní služba  

Zdravotnická dopravní služba byla hrazena podle Seznamu výkonů s hodnotou bodu, pro:    
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1. poskytovatele poskytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu 1,08 Kč, 

2. poskytovatele neposkytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu 0,88 Kč, 

 

K) Lékařská služba první pomoci (LSPP, též lékařská pohotovostní služba)  

Hrazené služby poskytované poskytovateli v rámci LSPP byly hrazeny podle Seznamu výkonů 
s hodnotou bodu 1,00 Kč.  

L) Lázeňské služby a zdravotní služby poskytované v ozdravovnách  

Tyto služby byly hrazeny podle smluvního ujednání s konkrétním poskytovatelem. 

M) Koroner 

Hrazenou službu „prohlídka zemřelého – mimo lůžkové oddělení“ (kód 09527) uhradila pojišťovna 
s hodnotou 0,95 Kč za bod. Výkony přepravy za účelem prohlídky zemřelého (kód 10) uhradila 
pojišťovna s hodnotou 0,90 Kč za bod. 

N) Lékárenská péče 

S vybranými poskytovateli lékárenské péče byly uzavřeny úhradové dodatky k zajištění dostupnosti 
lékárenské péče. Byla sjednána: 

a) výkonová bonifikace – 56 Kč za výdej léčivého přípravku (příplatek k výkonu 09552), 

b) fixní bonifikace – 14.400 Kč za minimální otevírací dobu v rozsahu 6 hodin denně, 5 dní v týdnu 
(ve vybraných krajích). 

Regulace úhrady zdravotních služeb 

V zájmu zachování stability systému veřejného zdravotního pojištění uplatňuje VoZP za rok 2019 
regulační mechanismy stanovené Úhradovou vyhláškou a úhradovými dodatky, při respektování 
ZPP. 

Výběr regulačních poplatků 

Pojištěnci VoZP byli informováni o zásadách evidence uhrazených regulačních poplatků na 
léčebnou péči a doplatků za léčivé přípravky, o způsobech uhrazení přeplatků nad stanovený limit 
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. 

Vybrané regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravky včetně vrácených přeplatků jsou 
zobrazeny v následující tabulce. 

 

  VZ 2019 Přehled regulačních poplatků 

Ř. Ukazatel m. j. 
Rok 2019 

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

1 
Počet pojištěnců, kteří v daném období překročili 
zákonný limit 2) 

osoby 9 210 20 369 27 340 39 145 96 064 

2 
Částka, o kterou byl překročen zákonný limit 
(vratky) 3) 

tis. Kč 3 842 11 392 14 229 17 285 46 748 

3 
Celková částka za regulační poplatky ve výši 90 
Kč (vykázán výkon 09545) 

tis. Kč 3 194 3 532 3 418 3 153 13 297 

4 
Celková částka za započitatelné doplatky na léky 
a potraviny pro zvláštní účely 

tis. Kč 42 604 45 929 41 942 45 414 175 889 

 

Poznámky k tabulce: 

1) V jednotlivých čtvrtletích jsou vykazovány údaje pouze za vyznačené období. 
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2) Jedná se o počet "vratek" provedených v daném období. Pokud pojištěnec obdrží více vratek, je v každém období, za které mu 
byly vratky vráceny, evidován. 

3) Vazba na ř. 10 tabulky č. 11. 
 
 
 
 

4.4.2 Revizní činnost 

VoZP i v roce 2019 v souladu se zákonem plnila svoji povinnost, využívala a uplatňovala 
mechanismy kontrolní a revizní činnosti pro kontrolu využívání a poskytování zdravotních služeb 
v jejich rozsahu a kvalitě, k zajištění účelného a hospodárného vynakládání spravovaných 
prostředků veřejného zdravotního pojištění.  

Pokračovaly nadále formy centrální elektronické revizní a kontrolní činnosti. Kontrolní a revizní 
činnost na pobočkách VoZP byla prováděna prostřednictvím revizních lékařů a dalších odborných 
pracovníků ve zdravotnictví způsobilých k revizní činnosti.   

Fyzické revize u PZS byly realizovány v počtu 375, kdy proběhlo šetření v dokumentaci pacienta 
nebo kontrola věcného technického a personálního zabezpečení v ordinaci. Mimo plánované revize 
poboček byly prováděny i kontroly vyžádané jinými institucemi, např. při řešení stížností, součinností 
s orgány činnými v trestním řízení apod. Pokračovalo elektronické zpracovávání agendy Příloh č. 2 
u smluvních lůžkových PZS přes Portál ZP s nastavováním automatizované kontroly základních 
parametrů u Příloh č. 2 ke smlouvám.  

Při zpracování a posuzování oprávněnosti návrhů na poskytnutí lázeňské péče lze celkově 
pozorovat důsledky úpravy indikací lázeňské léčby, dřívější meziroční trend snížení počtu návrhů 
na poskytnutí komplexní lázeňské léčby byl vystřídán nárůstem počtu návrhů. 

Bylo přijato k posouzení celkem 9 233 návrhů na lázeňskou péči, z toho 8 472 na komplexní a 761 
na příspěvkovou lázeňskou péči. 

Z 8 472 návrhů na komplexní lázeňskou péči bylo 219 návrhů odmítnuto pro nesplnění podmínek 
a 281 korigováno.  

U příspěvkové lázeňské péče bylo odmítnuto 13 návrhů.  

V roce 2019 byly přísněji posuzovány akreditace a kvalita přístrojového vybavení při poskytování 
služeb. V tomto trendu pokračujeme a nadále je věnována velká pozornost náležitostem návrhů 
na lázeňskou léčbu a zejména správnosti indikací. 

Celkový efekt revizní činnosti, ať už prováděné fyzicky u PZS, nebo pomocí aplikací IS, lze spatřovat 
především v preventivním působení na poskytovatele s cílem minimalizovat chyby poskytovatelů při 
vykazování zdravotních služeb a edukovat je. Stěžejním prvkem revizní činnosti nad vykázanými 
a uhrazenými zdravotními službami v roce 2019 byla validace vykázaných zdravotních služeb v IS. 
Průběžně byly zajišťovány činnosti schvalovací a povolovací, v nichž je lidský činitel nezastupitelný. 

V roce 2019 automatizovanou kontrolou IIS (validací) prošly PZS zaslané doklady v celkovém počtu 
13,6 mil.  Z tohoto počtu se k vlastní revizi zaměstnancem pojišťovny dostalo 165 tisíc dokladů. 
Odmítnuto bylo celkem 128 tisíc dokladů a korigováno 975 tisíc dokladů. 

Lze konstatovat, že poskytovatelé věnovali větší pozornost vykazování produkovaných zdravotních 
služeb. Proto i nadále bude pokračovat doplňování automatizovaných revizí a systém nastavení 
automatizovaných kontrol hlavně ve vazbě na Př. č. 2 bude dále průběžně kultivován. Revizní lékaři 
a revizní pracovníci vycházeli při provádění fyzických revizí z aktuální potřeby poboček 
a „Rámcového plánu revizní činnosti na rok 2019“.  

 

Centralizace kontrolních a revizních agend 

Pracoviště Centrální evidence a kontroly ZP-R dokončuje optimalizaci sítě poskytovatelů. Došlo 
k výrazné úspoře finančních prostředků VoZP, kdy byla zapůjčena většina repasovaných ZP-R 
ze skladů smluvních dodavatelů. Při výdeji ZP-R nadále preferujeme dodavatele, kteří nepožadují 
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od našich pojištěnců úhradu za dopravu, přitom operují v rámci regionu. V roce 2017 byl vytvořen 
nový systém evidence pro každou ZP-R se všemi potřebnými údaji a kartotéka volných ZP-R 
k zapůjčení. Nové vzorové smlouvy s dodavateli na cirkulaci ZP-R, nové smlouvy na optiku, 
sluchadla a protetiku a zdravotnické prostředky vedou k měsíčním úsporám v nákladech v řádu 
statisíců Kč. 

Převedení agendy schvalování zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz z poboček 
na pracoviště Centrální evidence a centrální kontroly ZP-R vedlo ke zkvalitnění administrativy 
vedení ZP a ke značným finančním úsporám. Byla vytvořena jednotná databáze pojištěnců, kde 
má pojištěnec v jedné složce veškeré chronologicky uložené záznamy o zápůjčkách ZP-R, jejich 
opravách a vyřazení, schválených zdravotnických prostředcích nebo ortopedicko-protetických 
pomůckách včetně předkalkulací. Předchází se tak duplicitám, může se posoudit vývoj zdravotního 
stavu i porovnat ceny od jednotlivých dodavatelů. 

Za rok 2019 bylo posouzeno a vyřízeno celkem 23 477 dokladů v oblasti ZPR, zdravotnických 
prostředků ostatních a schvalování výkonů a léčiv na povolenku, kdy bylo dosaženo celkové úspory 
více než 64,5 mil. Kč. 

V souladu s centralizací revizních činností na odboru zdravotní politiky Ústředí, po vytvoření 

materiálních a personálních podmínek pokračovala realizace specializovaných revizí u PZS akutní 

lůžkové péče se zaměřením na DRG – platby za diagnostické skupiny (Diagnosis Related Groups). 

Revize se projevily jako velmi přínosné a účinné. Výsledky DRG revizí v roce 2018 se účinně projeví 

v rozpočtu vždy až s odstupem doby po vyřízení náležitostí (námitek) každé revize. Podle 

stanovených kritérií byla provedena podrobná revize (u vybraných poskytovatelů za rok 2016) 

Revizní lékaři provedli celkem 375 fyzických revizí. Vyrevidovaná částka činila celkem 905.743 Kč. 

Postupné rozšíření a zkvalitnění automatizovaných revizí, revizí DRG, využití podnětů ze strany 
klientů VoZP k řešení nekvalitních PZS a rozšíření kontrolní činnosti v celé oblasti lékové politiky 
s důrazem na centrové léky jsou základní oblasti, na které se bude VoZP soustředit 
i v nadcházejícím období. Jen s maximálním využitím možností elektronizace zdravotnictví 
a informačních technologií je možné v příštím období zajistit pro pojištěnce VoZP kvalitní, bezpečné 
a dostupné zdravotní služby.  

 

4.5 Pohledávky za poskytovateli zdravotních služeb po lhůtě splatnosti 

VoZP měla k 31. 12. 2019 pohledávky za PZS po lhůtě splatnosti v celkové výši 1.284 tis. Kč. Jedná 
se o pohledávky z revizní činnosti, které jsou postupně umořovány. 

 

4.6 Smluvní politika, síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb 
a její parametry 

I v roce 2019 pokračovala spolupráce VoZP s MZ a dalšími institucemi při tvorbě zdravotnických 
právních předpisů, zásad účelné farmakoterapie a zavádění nových diagnostických a léčebných 
postupů. 

Při navazování nových smluvních vztahů s PZS postupuje VoZP nadále uvážlivě s cílem udržet 
a optimalizovat síť poskytovatelů hrazených služeb, která zajistí pojištěncům dostupnost 
bezpečných a kvalitních zdravotních služeb.  

Počty smluvních poskytovatelů uvedených v následující tabulce vycházejí z počtu uzavřených 
smluvních vztahů, resp. z počtů IČZ. Změny u vybraných segmentů ve srovnání s rokem 2018 jsou 
způsobeny striktním výběrem dle počtu smluvních IČZ. 

 
Při uzavírání smluvních vztahů s PZS byla nadále uplatňována zejména tato kritéria: 

➢ počet obyvatel v regionu, 
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➢ podíl registrovaných pojištěnců VoZP z celkového počtu obyvatel v regionu, 
➢ odborníky doporučovaný počet PZS v dané odbornosti na přepočtený počet obyvatel, 
➢ smluvně zajištěný počet PZS a počet lůžek v dané odbornosti na přepočtený počet obyvatel, 
➢ úroveň personálního a technického vybavení PZS, 
➢ smluvně dohodnutý a poskytovaný rozsah zdravotních služeb, 
➢ kvalita a efektivita poskytovaných zdravotních služeb na základě vyhodnocení komplexní 

nákladovosti. 

Počty PZS, se kterými měla VoZP navázán smluvní vztah v členění podle jednotlivých segmentů, 
byly následující: 
 

 VZ 2019 Soustava smluvních PZS - 14 

Ř. 
Kategorie smluvních poskytovatelů 
zdravotních služeb 

Skutečnost 
31. 12. 2019 

Skutečnost 
31. 12. 2018 

Skut. 19/ 
Skut. 18 

  Ukazatel Počet PZS  Počet PZS % 

1 Ambulantní poskytovatelé zdravotních služeb 22 934 22 482 102,0 

1.1 z toho: Praktický lékař pro dospělé (odbornost 001) 4 311 4 326 99,7 

1.2  Praktický lékař pro děti a dorost (odbornost 002) 1 862 1 886 98,7 

1.3  Praktický zubní lékař (odbornost 014–015, 019) 5 616 5 693 98,6 

1.4  Ambulantní specialisté celkem 9 290 8 712 106,6 

1.5  Domácí služby (odbornost 925, 911, 914, 916 a 921) 260 257 101,2 

1.5.1  z toho: domácí služby (odbornost 925) 236 236 100,0 

1.6 
 Rehabilitační poskytovatelé zdravotních služeb 

(odbornost 902) 
760 763 99,6 

1.7 
 Poskytovatelé zdravotních služeb komplementu 

(odbornosti 222, 801–805, 806, 807, 809, 812–823) 
595 595 100,0 

1.7.1 
 z toho: poskytovatelé zdravotních služeb radiologie a 

zobrazovací techniky (odbornosti 809 a 806) 
341 340 100,3 

1.7.2  soudní lékařství (odbornost 808) 9 9 100,0 

1.7.3  patologie (odbornost 807 + 823) 59 59 100,0 

1.8  Ostatní ambulantní pracoviště  240 250 96,0 

2 Lůžkoví poskytovatelé zdravotních služeb celkem 487 457 106,6 

2.1 z toho: Nemocnice 171 171 100,0 

2.2 

 Odborné léčebné ústavy (kromě léčeben dlouhodobě 
nemocných a poskytovatelů zdravotních služeb vykazujících  
 výhradně kód OD 00005) 

85 75 113,3 

2.2.1  v tom: psychiatrické (OD 00021, OD 00026) 25 23 108,7 

2.2.2                           rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 000227) 20 19 105,3 

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

16 15 106,7 

2.2.4  ostatní 24 18 133,3 

2.3 
 Léčebny dlouhodobě nemocných celkem (vykazující 

kód 00024) 
140 130 107,7 

2.3.1  v tom: samostatní poskytovatelé zdravotních služeb 55 55 100,0 

2.3.2 
 začleněné v rámci jiných poskytovatelů 

zdravotních služeb 
85 75 113,3 

2.4  Ošetřovatelská lůžka (vykazující kód 00005) 61 56 108,9 

2.4.1  v tom: samostatní poskytovatelé zdravotních služeb 18 16 112,5 

2.4.2 
 začleněná v rámci jiných poskytovatelů 

zdravotních služeb 
43 40 107,5 

2.5 
 Lůžka ve speciálních lůžkových zařízeních 

hospicového typu (vykazující kód OD 00030) 
30 25 120,0 

3 Lázně  52 52 100,0 

4 Ozdravovny 5 5 100,0 
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 VZ 2019 Soustava smluvních PZS - 14 

Ř. 
Kategorie smluvních poskytovatelů 
zdravotních služeb 

Skutečnost 
31. 12. 2019 

Skutečnost 
31. 12. 2018 

Skut. 19/ 
Skut. 18 

  Ukazatel Počet PZS  Počet PZS % 

5 Zdravotnická dopravní služba 171 177 96,6 

6 Zdravotnická záchranná služba (odbornost 709)  64 54 118,5 

7 Lékárny a výdejny zdravotnických prostředků 3 845 3 757 102,3 

8 OSTATNÍ smluvní poskytovatelé zdravotních služeb  34 34 100,0 

 

Poznámky k tabulce: 

1) Ministerstvo zdravotnictví preferuje diferenciaci smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (resp. jednotlivých kategorií) d le 
IČZ. S ohledem na skutečnost, že pojišťovna může používat rozlišení i dle jiných kritérií (IČO, IČP), je nezbytné upřesnění 
aplikovaných kritérií na řádku níže. 
Použité kritérium pro rozlišení smluvních PZS (IČ, IČP, IČZ): IČZ 

 

4.6.1 Místní a časová dostupnost hrazených služeb 

VoZP je zdravotní pojišťovnou s celostátní působností. Má uzavřen smluvní vztah s 27 592 PZS, 
ve smyslu počtu smluvních IČZ, což v porovnání s rokem 2018 znamená nárůst o 2,1 %. Tento 
nárůst je dán především výběrem smluvních poskytovatelů dle typu smluvního vztahu a počtu IČZ. 
V roce 2018 VoZP změnila metodiku počtu PZS, PZS s více IČZ je započítán vícekrát. Touto sítí 
smluvních PZS splňuje místní a časovou dostupnost hrazených služeb podle odst. 7 § 40 Zákona. 

 

4.7 Zdravotní služby hrazené nad rámec veřejného zdravotního 
pojištění 

4.7.1 Zdravotní služby čerpané z fondu prevence 

I v roce 2019 VoZP realizovala, v souladu s ust. § 16 odst. 4 písm. b) zák. č. 280/1992 Sb., programy 
zdravotní péče poskytované nad rámec veřejného zdravotního pojištění financované z Fprev.  

Poskytování příspěvků na preventivní péči se osvědčilo a významně posiluje pozitivní vztah 
pojištěnců ke svému zdraví. Jejich obsah VoZP průběžně vyhodnocuje, a případně upravuje dle 
aktuálních potřeb.  

Preventivní programy byly zaměřeny na skupiny pojištěnců, u nichž jsou nároky na preventivní péči 
s ohledem na rizikové faktory vyšší. Dále byly zaměřeny na preventivní péči o matku a dítě 
a na očkování proti infekčním nemocem. Široce bude také podporováno využívání fyzických aktivit 
pro posilování zdravotního stavu jako součásti všeobecné prevence. Jedná se o úhradu zdravotní 
péče a aktivit, v rámci kterých je prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt.  

V roce 2019 také pokračovala podpora včasné aktivní imunizace proti infekčním chorobám 
s nebezpečnými následky, jako je klíšťová encefalitida, haemophilové nákazy a chřipka.  

Nadále byla značná pozornost věnována podpoře bezpříspěvkového dárcovství krve. Pokračoval 
systém poskytování ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve, kteří získali zlatou či stříbrnou 
Janského plaketu nebo Zlatý kříž. Obdobné ocenění se týká i bezpříspěvkových dárců krevní plazmy 
a kostní dřeně.  

V zájmu podpory péče o zdravou výživu a adekvátní péče o chrup byly dětem poskytovány např. 
příspěvky na vitamíny, prevenci zubního kazu fluorizací chrupu, fixní zubní rovnátka, absolvování 
technik správné dentální hygieny.  

Dospělým pojištěncům bylo i nadále přispíváno na prevenci včasného vyhledávání nádorových 
onemocnění prsu a karcinomu tlustého střeva příspěvkem na mamografické vyšetření a vyšetření 
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okultního krvácení ve stolici nad rámec frekvence preventivních prohlídek hrazených ze ZFZP. 
Program prevence také zohledňuje těhotné a kojící ženy, kdy cílem je podpořit ženu nejen po dobu 
těhotenství, možnou účastí na předporodním kurzu, screeningovém vyšetření či speciální tělesné 
přípravě, ale také po dobu prvních měsíců mateřství.  

Stejně jako tomu bylo v roce 2018, připravila VoZP pro navrátivší se účastníky vojenských 
mezinárodních misí program „Válečný veterán“. Cílem je finanční účast či spoluúčast VoZP 
na regeneraci organismu účastníka mezinárodní vojenské mise bezprostředně po návratu, tj. do 
12 měsíců po návratu do ČR.  

Čerpání fondu prevence respektovalo dostupné zdroje a úmysly VoZP, jak tyto zdroje alokovat. 
I v roce 2019 VoZP realizovala ozdravné pobyty dětí v zahraničí. 

Náklady na preventivní zdravotní služby hrazené z Fprev činily v roce 2019 celkem 107.019 tis. Kč. 
Nárůst nákladů proti roku 2018 (102.170 tis. Kč) je způsoben lepší propagací a zatraktivněním 
programů pro pojištěnce VoZP. 

 

Zdravotní programy 

Náklady 103.749 tis. Kč na zdravotní programy činily 96,9 % z celkových nákladů na příspěvky 
k prevenci zdraví.  

Největší podíl na těchto nákladech měly náklady na příspěvek na kondiční cvičení a regeneraci 
ve výši 23,2 % z nákladů na zdravotní programy, příspěvek na očkování dětí a dospělých ve výši 
17,4 %, rodina vojáka ve výši 14,9 %, příspěvek na plavání ve výši 12,4 % a dentální hygiena ve výši 
10,1 %. 

 

Ozdravné pobyty 

Náklady 3.270 tis. Kč na ozdravné pobyty dětí v roce 2019 činily 3,1 % z celkových nákladů 
na preventivní zdravotní péči. 

 

Vyhodnocení nákladů vůči ZPP na rok 2019 

Celkově bylo na preventivní péči oproti ZPP na rok 2019 vynaloženo o 14.241 tis. Kč (tj. o 11,7 %) 
méně. V roce 2019 se změnila struktura čerpání, kdy se přesměrovalo čerpání z fondu prevence 
do atraktivních programů.  

 
 

VZ 2019 Náklady na preventivní péči – 13 

Ř. 
Náklady na preventivní zdravotní 
péči čerpané z fondu prevence 

Účastníci1) 
ZPP 
2019 

Skut. 
2019 

Skut. 
19/ ZPP 

19 

Skut. 
2018 

Skut. 19/   
Skut. 18 

  Účelová položka   Počet  tis. Kč tis. Kč % tis. Kč % 

1 Náklady na zdravotní programy   108 760 103 749 95,4 93 536 110,9 

1.a 
Náklady na program pro podporu aktivního 
životního stylu 

  42 190 41 330 98,0 38 050 108,6 

  Příspěvek na plavání   15 000 12 913 86,1 12 797 100,9 

  Příspěvek na kondiční cvičení a regeneraci   20 000 24 030 120,2 21 371 112,4 

  Příspěvek na školní sportovní a ozdravné pobyty   4 790 3 020 63,0 2 639 114,4 

  Příspěvek na prohlídku sportujících dětí   400 445 111,3 453 98,2 

  Příspěvek na kloubní výživu pro seniory   2 000 922 46,1 790 116,7 

1.b 
Náklady na prevenci infekčních chorob, podporu 
imunity a dárcovství krve a kostní dřeně 

  26 635 24 355 91,4 21 149 115,2 

  Příspěvek na očkování pro dospělé   11 000 8 194 74,5 6 670 122,8 
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Ř. 
Náklady na preventivní zdravotní 
péči čerpané z fondu prevence 

Účastníci1) 
ZPP 
2019 

Skut. 
2019 

Skut. 
19/ ZPP 

19 

Skut. 
2018 

Skut. 19/   
Skut. 18 

  Účelová položka   Počet  tis. Kč tis. Kč % tis. Kč % 

  Příspěvek na očkování pro děti   8 000 9 855 123,2 7 765 126,9 

  Příspěvek na očkování proti lidským papilomavirům   75 218 290,7 141 154,6 

  
Příspěvek na očkování pro dobrovolné hasiče proti 
hepatitidě A 

  400 0 0,0 0 –  

  Příspěvek na vitamíny pro děti   1 660 1 543 93,0 1 889 81,7 

  Příspěvky pro dárce krve a kostní dřeně   5 500 4 545 82,6 4 684 97,0 

1.c Náklady na podporu péče o chrup    17 380 12 514 72,0 11 503 108,8 

  Příspěvek na dentální hygienu   10 000 10 524 105,2 9 227 114,1 

  Příspěvek na rovnátka pro děti   3 000 1 971 65,7 2 276 86,6 

  Pečetění fisur   4 380 19 0,4  0   

1.d Náklady na programy pro těhotné a rodiče kojenců   6 200 6 429 103,7 6 524 98,5 

  
Příspěvek na screening genetických vad plodu nebo 
cvičení pro těhotné ženy nebo předporodní kurz 

  5 500 6 228 113,2 6 304 98,8  

  Příspěvek na vitamíny pro těhotné ženy   300 201 67,0 220 91,4 

  Příspěvek na pomůcky pro kojení a péči o kojence   400 0 0,0  0   

1.e Náklady na prevenci nádorových onemocnění   1 755 2 191 124,8 1 705 128,5 

  
Příspěvek na prevenci rakoviny tlustého střeva a 
konečníku + program adresné výzvy s testem 

  100 3 3,0 3 100,0 

  Příspěvek na prevenci rakoviny prsu   1 200 1 362 113,5 1 102 123,6 

  Příspěvek na prevenci rakoviny kůže   400 806 201,5 580 139,0 

  Příspěvek na odvykání kouření   55 20 36,4 20 100,0 

1.f Další programy fondu prevence    8 200 814 9,9 4 706 17,3 

  Zdravý zaměstnanec (firemní program)   4 000  739 18,5 0   

  Věrnostní klub   4 200 75 1,8 4 340 1,7 

  Specializované programy   0 0 –  366 0,0 

1.g Programy pro vojáky   6 400 16 116 251,8 9 899 162,8 

  Rodina vojáka   5 400 15 472 286,5 9 566 161,7 

  Válečný veterán   1 000 644 64,4 333 193,4 

2 Náklady na letní ozdravné pobyty2) 214 9 500 3 270 34,4 7 922 41,3 

  Dětské ozdravné pobyty v tuzemsku 0 0 0 –  1 267 0,0 

  Dětské ozdravné pobyty v zahraničí 214 9 500 3 270 34,4 6 655 49,1 

3 Ostatní činnosti2)   3 000 0 0,0 712 0,0 

  Balíček prevence pro AČR   2 000 0 0,0 712 0,8 

  Očkovací látky pro příslušníky AČR   1 000 0 0,0   0,0 

4 Náklady na preventivní zdravotní péči celkem3)   121 260 107 019 88,3 102 170 104,7 

 

Poznámky 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 minus údaje oddílu A II ř. 4 plus oddíl A III ř. 5. 

 
 

4.7.2  Zdravotní služby hrazené z jiných zdrojů  

VoZP 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 také z FPÚPP a FZÚZS vytvořených v souladu s platnými právními předpisy (viz 
bod 5.8.1 a 5.8.2). 
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5.  Tvorba a čerpání fondů zdravotní pojišťovny 

Při tvorbě a čerpání fondů se VoZP 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 ustanovení zákona č. 280/1992 Sb. Stanovení výše přídělu ze ZFZP 
do PF a do Fprev odpovídalo limitům uvedeným v ZPP na rok 2019, které byly zvoleny přísněji než 
v ustanovení vyhlášky č. 418/2003 Sb. a v zákoně č. 280/1992 Sb. Ostatní převody mezi fondy byly 
schváleny SR a prezentovány v ZPP na rok 2019.  

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

Příjmy a výdaje vykázané v částech B tabulek fondů představují skutečně realizované příjmy 
a výdaje BÚ VoZP, pokladen a peněz na cestě. 

 

5.1 Základní fond zdravotního pojištění 

Tvorba a čerpání  

K 1. 1. 2019 činil počáteční zůstatek ZFZP 1.344.528 tis. Kč. 

Celková suma tvorby ZFZP byla 21.862.708 tis. Kč. 

Předpis pojistného na veřejné zdravotní pojištění představoval částku 18.784.885 tis. Kč a znamenal 
nárůst 2,0 % (tj. o 371.151 tis. Kč) oproti údaji uvedenému v ZPP na rok 2019. V rámci měsíčních 
vyúčtování výsledků přerozdělování obdržela VoZP 2.137.692 tis. Kč, což bylo méně o 5,4 % 
(tj. o 122.057 tis. Kč), než plánovala. Měsíční platba státu v roce 2019 činila 1.018 Kč za jednoho 
státního pojištěnce. VoZP tak dosáhla výnosů pojistného po přerozdělování vyšších o 1,2 % 
(tj. o 249.094 tis. Kč), než plánovala v ZPP na rok 2019. Předpis penále, pokut a přirážek 
k pojistnému ve výši 449.596 tis. Kč meziročně vzrostl o 15,4 %. Předpis náhrad škod vzniklých 
z důvodu poškození zdraví a následné úhrady zdravotní péče činil 50.632 tis. Kč a znamenal 
meziroční nárůst o 5,6 %. Za rok 2019 nebyly předepsány úroky z vkladů na BÚ ZFZP. Bankovní 
účty mají zdravotní pojišťovny vedeny u ČNB, kde nejsou úročeny. Ostatní pohledávky 
ve výši 831 tis. Kč představují mimo jiné předpisy penalizace za pozdní úhradu regresních náhrad. 
Předpis pohledávek za zahraniční pojišťovnou z titulu uhrazených zdravotních služeb PZS 
za cizince na základě mezinárodních smluv činil 157.848 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2018 došlo 
k jeho poklesu o 13,6 %. 

Dohadná položka aktivní k výnosům pojistného na veřejné zdravotní pojištění před přerozdělováním 
byla zaúčtována k 31. 12. 2019 ve výši 184.602 tis. Kč (v roce 2018 byla hodnota 169.609 tis. Kč) 
z titulu nedodaných přehledů o platbách pojistného zaměstnavatelů a dohadná položka vůči plátcům 

bez platební příslušnosti ve výši 314.353 tis. Kč (pokud by tato dohadná položka byla tvořena i v roce 

2018, její výše by byla přibližně 320.000 tis. Kč). Dohadná položka aktivní k penále, pokutám 
a přirážkám k pojistnému nebyla účtována.  

Celková suma čerpání ZFZP byla 21.148.395 tis. Kč. 

Na úhradu zdravotních služeb byla předepsána částka 19.523.867 tis. Kč a došlo tak k nárůstu 
o 8,2 % (tj. o 1.484.293 tis. Kč) oproti roku 2018.  

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 36.009 tis. Kč, což bylo o 41,2 % méně než v roce 2018. 
Na bankovní a poštovní poplatky související se ZFZP bylo předepsáno 10.112 tis. Kč, což bylo 
o 11,4 % více než v roce 2018. Nákladem ZFZP byl příděl do PF ve výši 600.000 tis. Kč, což 
znamenalo meziroční zvýšení přídělu do PF o 40.000 tis. Kč, tj. o 7,1 %. Příděl do RF činil podle vyhl. 
418/2003 Sb. 17.239 tis. Kč. Příděl do Fprev ve výši 103.000 tis. Kč znamenal meziroční navýšení 
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přídělu do Fprev o 8.000 tis. Kč, tj. o 8,4 %. Především z důvodu nedobytnosti byl proveden odpis 
dlužného pojistného, penále, pokut a náhrady škod ve výši 198.966 tis. Kč. Odstranění tvrdosti 
zákona u penále, pokut a přirážek k pojistnému bylo vyčísleno částkou 4.587 tis. Kč. Předpis 
vyúčtování zdravotních služeb fakturovaných tuzemskými PZS za cizince, včetně výsledků revize, 
byl 137.049 tis. Kč a znamenal pokles oproti roku 2018 o 26,1 %. 

Dohadná položka pasivní k nákladům na zdravotní služby byla k 31. 12. 2019 předepsána ve výši 
779.076 tis. Kč. Jedná se o předpokládané doúčtování zdravotních služeb v roce 2020 v rámci 
vyúčtování úhrad segmentu nemocnic za předcházející roky ve výši 504.489 tis. Kč, dále dohadnou 
položku pasivní ve výši 59.538 tis. Kč na nevyúčtované zálohy nákladů na očkovací látky za rok 
2019, dohadné položky ve výši 50 tis. Kč vůči segmentu stomatologie, 8.000 tis. Kč vůči segmentu 
praktických lékařů, 115.000 tis. Kč vůči ostatním ambulantním specialistům, 9.000 tis. Kč vůči 
segmentu gynekologie, 70.000 tis. Kč vůči komplementu a 13.000 tis. Kč vůči poskytovatelům 
v segmentu homecare. Z důvodu opatrnosti byla vytvořena dohadná položka ve výši 65.000 tis. Kč 
vytvořená primárně vůči segmentu nemocnic.   

Dohadná položka aktivní k nákladům na zdravotní služby byla k 31. 12. 2019 předepsána v celkové 
výši 91.126 tis. Kč a byla vytvořena položkově vůči jednotlivým nemocnicím.  

Celkově je tedy v části A. III. ř. 1.2 pro dohadné položky částka -238.089 tis. Kč, která vzniká jako 
rozdíl konečného a počátečního stavu dohadných položek k nákladům na zdravotní služby. V roce 
2019 se podařilo snížit finanční objem pasivní dohadné položky i aktivní dohadné položky vůči PZS 
a zároveň snížit počet PZS, u kterých nebylo dořešeno vyúčtování poskytnutých a uznaných 
zdravotních služeb za předcházející období. 

Opravné položky byly vytvořeny v roce 2019 ve výši 553.575 tis. Kč, zároveň došlo pro rok 2019 
ke zrušení opravných položek ve výši 281.224 tis. Kč. 

K 31. 12. 2019 činil konečný zůstatek ZFZP 2.058.841 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména růstem 
ekonomiky ČR a navyšováním mezd a platů. 

 

Příjmy a výdaje  

Počáteční zůstatek BÚ ZFZP k 1. 1. 2019 byl 1.017.327 tis. Kč.  

Celkové příjmy BÚ ZFZP činily celkem 20.634.849 tis. Kč. 

Příjem pojistného na veřejné zdravotní pojištění ve výši 18.161.933 tis. Kč byl oproti předpokladu 
ZPP na rok 2019 vyšší o 0,7 % (tj. o 128.833 tis. Kč). V rámci přerozdělování VoZP za rok 2019 
přijala 2.137.692 tis. Kč. Příjem pojistného po přerozdělování 20.299.625 tis. Kč byl o 6.776 tis. Kč 
vyšší, než je uvedeno v ZPP na rok 2019. Příjmy z penále, pokut a přirážek k pojistnému činily 
ve sledovaném období 109.022 tis. Kč a byly o 7.428 tis. Kč vyšší než v roce 2018. Příjmy z náhrad 
škod ve výši 50.562 tis. Kč byly oproti roku 2018 vyšší o 13,7 %. Příjem prostředků od zahraničních 
pojišťoven za uhrazené zdravotní služby cizincům představoval částku 174.875 tis. Kč, což bylo 
o 33,9 % více než v roce 2018.  

Celkové výdaje BÚ ZFZP činily 20.312.745 tis. Kč. 

Výdaje BÚ ZFZP byly použity především jako výdaje na zdravotní služby ve výši 19.424.058 tis. Kč 
a převod na BÚ PF ve výši 619.029 tis. Kč. 

V souladu s platnou právní úpravou byl doplněn stav BÚ RF převodem 17.239 tis. Kč. Převod na BÚ 
Fprev za rok 2019 byl proveden v celkové výši 105.258 tis. Kč. Částkou 10.112 tis. Kč byly pokryty 
výdaje na bankovní a poštovní poplatky související se ZFZP. Výdaje za poskytnuté zdravotní služby 
fakturované tuzemskými PZS za cizince včetně výsledků revize představovaly 137.049 tis. Kč. 

Konečný zůstatek BÚ ZFZP k 31. 12. 2019 ve výši 1.339.431 tis. Kč byl o 51.236 tis. Kč vyšší, než 
předpokládal ZPP na rok 2019. 
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Doplňující informace 

Rozdíl mezi předpisovou částí ZFZP a BÚ ZFZP byl způsoben především existencí pohledávek 
a závazků, které se týkají ZFZP. Dále byl způsoben pohledávkami a závazky vůči jednotlivým 
fondům. Celková výše pohledávek vůči Fprev je 993 tis. Kč (z titulu úhrad provedených z jiných 
bankovních účtů než účtů Fprev); závazek vůči PF ve výši 12.182 tis. Kč z titulu nenaplnění tvorby 
PF finančními prostředky, pohledávka vůči FZÚZS ve výši 519 tis. Kč z titulu faktur zaplacených 
primárně ze ZFZP a pohledávka vůči FPÚPP ve výši 1.094 tis. Kč z titulu faktur zaplacených 
primárně ze ZFZP. Výše rezervy na soudní spory s poskytovateli zdravotních služeb se v roce 2019 
změnila o 23 tis. Kč a činila 286 tis. Kč. 

 

ČÁST I. VZ 2019 ZFZP- 2 

A. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 
/ ZPP 19 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období  tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 845 050 1 344 528 159,1 

II. Tvorba celkem = zdroje 21 560 983 21 862 708 101,4 

1 
Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky o 
fondech včetně dohadných položek 

18 413 734 18 784 885 102,0 

1.1 
z toho: dohadné položky k pojistnému podle § 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky o 
fondech 1) 

0 329 346 –  

2 
Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování ± 
podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech 

2 259 749 2 137 692 94,6 

3 

Pojistné z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle § 
21b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“) a § 1 odst. 1 písm. a) až 
c) vyhlášky o fondech 

20 673 483 20 922 577 101,2 

4 
Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o 
fondech, včetně dohadných položek  

450 000 449 596 99,9 

4.1 z toho: dohadné položky 1) 0 0 –  

5 
Náhrady nákladů na hrazené služby podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o 
fondech 

45 000 50 632 112,5 

6 Úroky získané hospodařením se ZFZP 0 0 –  

7 Ostatní pohledávky podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech 2 500 831 33,2 

8 Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech 0 0 –  

9 
Převod zůstatku ZFZP v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny 
podle § 1 odst. 1 písm. j) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

10 
Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za zdravotní služby poskytnuté v ČR cizím 
pojištěncům podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech 

170 000 157 848 92,9 

11 
Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za paušální platbu na cizí pojištěnce podle 
§ 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

12 Kladné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech 0 0 –  

13 
Bezúplatné plnění určené dárcem pro ZFZP nebo pokud nebyl dárcem určen 
účel bezúplatného plnění podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

14 
Snížené nebo zrušené opravné položky k pojistnému, penále, pokutám a 
přirážkám k pojistnému podle § 1 odst. 1 písm. k) vyhlášky o fondech 

220 000 281 224 127,8 

15 
Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle § 1 odst. 1 písm. l) 
vyhlášky o fondech 

0 0 –  

16 
Použité, snížené nebo zrušené rezervy na pravomocně neskončené soudní 
spory podle § 1 odst.1 písm. m) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

17 
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 –  

18 
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 –  

19 Mimořádné případy externí 0 0 –  
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ČÁST I. VZ 2019 ZFZP- 2 

A. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 
/ ZPP 19 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období  tis. Kč tis. Kč % 

20 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

III. Čerpání celkem = snížení zdrojů 21 149 867 21 148 395 100,0 

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 

19 550 341 19 523 867 99,9 

1.1 
z toho: závazky za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle § 1 
odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech 

54 000 36 009 66,7 

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 1) 

30 000 -238 089 -793,6 

2 Úroky z úvěrů podle § 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech  0 0 –  

3 Předpis přídělů do jiných fondů 718 726 720 239 100,2 

3.1 v tom : do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech 2)  15 726 17 239 109,6 

3.2           do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech 3) 600 000 600 000 100,0 

3.3           do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech 4) 103 000 103 000 100,0 

3.4 
Mimořádný převod do provozního fondu – pouze VoZP podle § 1 odst. 4 písm. 
m) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

4 Odpis pohledávek podle § 1 odst. 5 vyhlášky o fondech 170 000 198 966 117,0 

5 

Snížení základního fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě 
rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) podle § 1 odst. 6 
vyhlášky o fondech5) 

3 800 4 587 120,7 

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 

145 000 137 049 94,5 

7 
Závazky vůči zahraniční pojišťovně z titulu paušální platby za pojištěnce podle § 
1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

8. 
Úplaty za bankovní služby a další úplaty podle § 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o 
fondech 

12 000 10 112 84,3 

9 
Náklady spojené s vedením osobního účtu pojištěnce v souladu s § 1 odst. 4 
písm. h) vyhlášky o fondech  

0 0 –  

10 Záporné kurzové 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  

550 000 553 575 100,7 

14 
Tvorba ostatních opravných položek podle § 1 odst. 4 písm. q) neuvedených v § 
1 odst. 4 písm. p) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

15 Mimořádné případy externí 0 0 –  

16 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III 1 256 166 2 058 841 163,9 

 

ČÁST I. VZ 2019 ZFZP- 2 

B. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 
/ ZPP 19 

  
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 1 075 342 1 017 327 94,6 
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ČÁST I. VZ 2019 ZFZP- 2 

B. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 
/ ZPP 19 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 1 odst. 
7 vyhlášky o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

II. Příjmy celkem: 20 555 349 20 634 849 100,4 

1 
Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky o 
fondech 

18 033 100 18 161 933 100,7 

2 
Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování ± 
podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech 

2 259 749 2 137 692 94,6 

3 
Pojistné z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle § 
21b zákona č. 592/1992 Sb. a § 1 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky o fondech 

20 292 849 20 299 625 100,0 

4 
Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o 
fondech  

85 000 109 022 128,3 

5 
Náhrady nákladů na hrazené služby podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o 
fondech 

30 000 50 562 168,5 

6 Úroky získané hospodařením se ZFZP 0 0 –  

7 Ostatní příjmy podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech 2 500 764 30,6 

8 Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech 0 0 –  

9 
Příjem zůstatku v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 1 
odst. 1 písm. j) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

10 
Příjem od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech za 
uhrazené zdravotní služby poskytovatelem zdravotních služeb za cizí pojištěnce  

145 000 174 875 120,6 

11 
Příjem paušální platby za pojištěnce od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 1 
písm. f) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

12 Kladné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech 0 0 –  

13 
Bezúplatné plnění určené dárcem pro ZFZP nebo pokud nebyl dárcem určen 
účel bezúplatného plnění podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

14 Příjem úvěru na posílení ZFZP 0 0 –  

15 Příjem návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP 0 0 –  

16 Mimořádné případy externí 0 0 –  

17 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

III. Výdaje celkem: 20 342 496 20 312 745 99,9 

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  

19 451 770 19 424 058 99,9 

1.1 
z toho: výdaje za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle § 1 
odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech 

54 000 36 736 68,0 

2 Úroky z úvěrů podle § 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech  0 0 –  

3 Převody do jiných fondů 718 726 741 526 103,2 

3.1 v tom: do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech 2)  15 726 17 239 109,6 

3.2           do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech 3) 600 000 619 029 103,2 

3.3           do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech 4) 103 000 105 258 102,2 

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 

160 000 137 049 85,7 

5 
Výdaje za paušální platby za pojištěnce hrazené zahraničním pojišťovnám podle 
§ 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

6 
Úplaty za bankovní služby a další úplaty podle § 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o 
fondech 

12 000 10 112 84,3 
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ČÁST I. VZ 2019 ZFZP- 2 

B. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 
/ ZPP 19 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 1 odst. 
7 vyhlášky o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

7 
Výdaje 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. 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 Mimořádné případy externí 0 0 –  

12 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III 1 288 195 1 339 431 104,0 

  
Z  B IV přináleží hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného 
období   

263 286 108,7 

 

 
    VZ 2019 ZFZP- 2 

C. Specifikace ukazatele B II 1 ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

    tis. Kč tis. Kč % 

1 Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů  16 668 337 16 710 910 100,3 

2 Příjmy z pojistného od osob samostatně výdělečně činných 1 104 446 1 175 003 106,4 

3 
Příjmy z pojistného od ostatních plátců (osob bez zdanitelných příjmů + 
případné další platby veřejného zdravotního pojištění) 

260 517 276 731 106,2 

4 Neidentifikovatelné platby od různých typů plátců  -200 -711 355,5 

5 Součet řádků C ř. 1 až C ř. 4 = B II ř. 1 18 033 100 18 161 933 100,7 

 

 
Poznámky k tabulce ČÁST I.: 
 

1) 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 do položky promítne hodnota nově stanovených 
dohadných položek (+), (-). 

2) 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. 

3) Propočet limitu přídělu podle § 7 vyhlášky o fondech je vázán na údaje rozvrhové základny propočtené z oddílu B II ZFZP. 
4) 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 AIII ř. 3.3, tak i oddíl B III ř. 3.3. 
5) 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 zaměstnanecká zdravotní pojišťovna účtuje 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 
konečného zůstatku na ř. IV – vzniklý rozdíl oproti účetním sestavám zdůvodní. 

 

V roce 2019 skončila bilance příjmů a nákladů ZFZP VoZP kladným saldem ve výši 243.582 tis. Kč. 
Oproti plánovanému saldu je to o 114.300 tis. Kč více. 

Příjmy po přerozdělování byly s minimální odchylkou ve výši plánovaných příjmů v ZPP 2019 
a náklady na zdravotní služby byly nižší o 0,1 %. 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2019 byl na BÚ ZFZP ve výši 1.339.431 tis. Kč a zároveň VoZP 
neevidovala závazky po lhůtě splatnosti vůči PZS. 
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ČÁST II. VZ 2019 ZFZP- 2 

D 
Propočet salda příjmů a nákladů na ZFZP z 
vybraných položek části A III a B II ZFZP 

ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 
/ ZPP 19 

vazba na ř.  
oddílu B II 

ZFZP 

  Příjmy ve sledovaném období  tis. Kč tis. Kč %   

I. Příjmy celkem: 20 555 349 20 634 849 100,4   

1 
Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1odst. 1 písm. a) 
vyhlášky o fondech 

18 033 100 18 161 933 100,7 1 

2 
Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků 
přerozdělování ± podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech 

2 259 749 2 137 692 94,6 2 

3 
Pojistné z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 
2) podle § 21b zákona č. 592/1992 Sb. a § 1 odst. 1 písm. a) a b) 
vyhlášky o fondech 

20 292 849 20 299 625 100,0 3 

4 
Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 
vyhlášky o fondech  

85 000 109 022 128,3 4 

5 
Náhrady nákladů na hrazené služby podle § 1 odst. 1 písm. d) 
vyhlášky o fondech 

30 000 50 562 168,5 5 

6 Úroky získané hospodařením se ZFZP 0 0 –  6 

7 Ostatní příjmy podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech 2 500 764 30,6 7 

8 
Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  9 

9 
Příjem od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o 
fondech za uhrazené zdravotní služby poskytovatelem zdravotních 
služeb za cizí pojištěnce  

145 000 174 876 120,6 10 

10 
Příjem paušální platby za pojištěnce od zahraniční pojišťovny podle § 
1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech 

0 0 –  11 

11 Kladné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech 0 0 –  12 

12 
Bezúplatné plnění určené dárcem pro ZFZP nebo pokud nebyl 
dárcem určen účel bezúplatného plnění podle § 1 odst. 1 písm. e) 
vyhlášky o fondech 

0 0 –  13 

13 Mimořádné případy externí 0 0 –  16 

14 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  17 

 
ČÁST II. VZ 2019 ZFZP- 2 

E Čerpání ve sledovaném období  ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 
/ ZPP 19 

vazba na ř. 
oddílu A III 
ZFZP a 
oddílu A II 
ZFZP 

    tis. Kč tis. Kč % 
  

II. Čerpání celkem:  20 426 067 20 391 267 99,8   

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 

19 550 341 19 523 867 99,9 1 

1.1 
z toho: závazky za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v 
cizině podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech 

54 000 36 009 66,7 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 

30 000 -238 089 -793,6 1.2 

2 Úroky z úvěrů podle § 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech  0 0 –  2 

3 Předpis přídělů do jiných fondů 718 726 720 239 100,2 3 

3.1 
do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech 
1)  

15 726 17 239 109,6 3.1 



VÝROČNÍ ZPRÁVA VoZP ZA ROK 2019  - 37 - 

   

ČÁST II. VZ 2019 ZFZP- 2 

E Čerpání ve sledovaném období  ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 
/ ZPP 19 

vazba na ř. 
oddílu A III 
ZFZP a 
oddílu A II 
ZFZP 

    tis. Kč tis. Kč % 
  

3.2 do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech 600 000 600 000 100,0 3.2 

3.3 do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech 103 000 103 000 100,0 3.3 

3.4 
Mimořádný převod do provozního fondu – pouze Vojenská 
zdravotní pojišťovna ČR podle §1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  3.4 

4 

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 

145 000 137 049 94,5 6 

5 
Závazky vůči zahraniční pojišťovně z titulu paušální platby za 
pojištěnce podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech 

0 0 –  7 

6 
Úplaty za bankovní služby a další úplaty podle § 1 odst. 4 písm. g) 
vyhlášky o fondech 

12 000 10 112 84,3 8 

7 
Náklady spojené s vedením osobního účtu pojištěnce v souladu s § 
1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech  

0 0 –  9 

8 
Záporné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  10 

9 
Tvorba rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1 
odst. 4 písm. n) vyhlášky o fondech 

0 0 –  11 – A II 16 

10 
Tvorba ostatních rezerv podle § 1 odst. 4 písm. o) vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  12 – A II 17 

11 Mimořádné případy externí 0 0 –  15 

12 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  16 

  
Saldo příjmů a nákladů celkem =D I celkem -E II celkem 
2)  

129 282 243 582 188,4   

 
 
Poznámky k tabulce ČÁST II.: 
 

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 PZS, případně dalším důvodům tohoto vývoje. 

 

 

 

5.1.1 Struktura nákladů na zdravotní služby v členění dle jednotlivých 
segmentů  

V roce 2019 dosáhly náklady na zdravotní služby celkové výše 19.523.867 tis. Kč, což oproti roku 
2018 představovalo zvýšení o 8,2 %, tj. o 1.484.293 tis. Kč. V porovnání se ZPP na rok 2019 došlo 
k snížení nákladů na zdravotní služby o 0,1 %, tj. o 26.474 tis. Kč. 

Největší objem z celkových nákladů na zdravotní služby za rok 2019 tvořily náklady na segment 
ústavních služeb ve výši 54,3 %. Na těchto nákladech se podílely nemocnice ve výši 89,4 %, OLÚ 
5,8 %, LDN 3,8 %, ošetřovatelská lůžka 0,8 % a lůžka v zařízeních hospicového typu 0,2 %. 

Z celkových nákladů na zdravotní služby za rok 2019 tvořily náklady na ambulantní služby 27,2 %. 
Z toho představovaly specializované ambulantní služby 33,2 %, služby praktických lékařů 20,4 %, 
stomatologické služby 15,7 %, diagnostické zdravotní služby 14,0 %, gynekologické služby 4,4 %, 
rehabilitační služby 4,9 %, domácí zdravotní služby 2,7 %, ošetřovatelské a rehabilitační služby 
poskytované v zařízeních sociálních služeb 4,7 % a zdravotní služby ve ZZ poskytnuté osobám 
umístěným v nich z jiných než zdravotních důvodů 0,1 %.  
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Náklady na léky činily 12,2 % a na zdravotnické prostředky 2,6 % 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 1,0 %, služby v ozdravovnách 
představovaly 0,02 %, léčení v zahraničí činilo 0,2 %, lázeňské služby byly 1,4 % a za očkovací látky 
bylo uhrazeno 0,3 %. 

Pro segment lázeňských služeb byly určeny ukazatele uvedené v následující tabulce. 

 

VZ 2019 Lázeňská péče 

Ukazatel m. j. 
Skut. 
2018 

ZPP 
2019 

Skut. 
2019 

Skut. 19/ 
Skut. 18 

ZPP 19/ 
Skut. 19 

          % % 

Lázeňská péče celkem tis. Kč 249 032 250 436 262 899 105,6 95,3 

z toho:            

   komplexní péče tis. Kč 242 845 246 337 256 910 105,8 95,9 

   příspěvková péče tis. Kč 6 187 4 099 5 989 96,8 68,4 

Počet odléčených pojištěnců osob 8 271 - 8 537 103,2 - 

z toho:            

   v komplexní péči osob 7 667 - 7 976 104,0 - 

   v příspěvkové péči osob 604 - 561 92,9 - 

Průměrné náklady na 1 pojištěnce  Kč 30 109 - 30 795 102,3 - 

z toho:            

   v komplexní péči Kč 31 674 - 32 210 101,7 - 

   v příspěvkové péči Kč 10 243 - 10 675 104,2 - 

 

Náklady na ambulantní služby celkem meziročně vzrostly o 3,4 %, tj. o 175.687 tis. Kč. Nárůsty byly 
zaznamenány u stomatologických služeb o 11,0 %, tj. o 82.387 tis. Kč, u praktických lékařů o 8,0 %, 
tj. o 79.895 tis. Kč, u léčebně rehabilitační péče o 7,5 %, tj. o 18.040 tis. Kč, u ošetřovatelské 
a rehabilitační služby poskytované v zařízeních sociálních služeb o 35,7 %, tj. o 65.670 tis. Kč 
a u zdravotní péče poskytovatelů zdravotních služeb poskytnuté osobám umístěným u nich z jiných 
než zdravotních důvodů o 24,9 %, tj. o 1.353 tis. Kč. K poklesu nákladů došlo u gynekologické péče 
o 2,2 %, tj. o 5.327 tis. Kč, u specializované ambulantní péče o 0,7 %, tj. o 13.061 tis. Kč 
a diagnostické péče o 7,8 % tj. o 63.167 tis. Kč. 

K meziročnímu nárůstu došlo v segmentu nemocnic o 12,3 %, tj. o 1.038.990 tis. Kč. K nemocnicím 
je vázána dohadná položka pasivní ve výši 504.489 tis. Kč a dohadná položka aktivní ve výši 
91.126 tis. Kč. 

Meziročně vzrostly náklady u lázeňské péče o 5,6 %, tj. o 13.867 tis. Kč, na služby v ozdravovnách 
o 7,7 %, tj. o 219 tis. Kč, na přepravu o 7,3 %, tj. o 7.313 tis. Kč, na zdravotnickou záchrannou službu 
o 8,2 %, tj. o 14.623 tis. Kč, na léky vydané na recept o 4,4 %, tj. o 100.085 tis. Kč, na zdravotnické 
prostředky a poukazy o 6,0 %, tj. o 28.782 tis. Kč, u vratek o 19,1 %, tj. o 7.494 tis. Kč a u očkovacích 
látek o 6,4 % tj. o 3.378 tis. Kč. Pokles nákladů byl zaznamenán u léčení v zahraničí o 41,2 %, 
tj. o 25.202 tis. Kč.  

Dohadná položka pasivní k nákladům na zdravotní služby byla k 31. 12. 2019 předepsána ve výši 
779.077 tis. Kč (v roce 2018 byla výše dohadné položky pasivní 936.684 tis. Kč). Jedná se 
o předpokládané doúčtování zdravotních služeb v roce 2020 v rámci vyúčtování úhrad segmentu 
nemocnic za předcházející roky ve výši 504.489 tis. Kč, dále dohadnou položku pasivní ve výši 
59.538 tis. Kč na nevyúčtované zálohy nákladů na očkovací látky za rok 2019, dohadné položky ve 
výši 50 tis. Kč vůči segmentu stomatologie, 8.000 tis. Kč vůči segmentu praktických lékařů, 
115.000 tis. Kč vůči ostatním ambulantním specialistům, 9.000 tis. Kč vůči segmentu gynekologie, 
70.000 tis. Kč vůči komplementu a 13.000 tis. Kč vůči poskytovatelům v segmentu homecare. 
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Z důvodu opatrnosti byla vytvořena dohadná položka ve výši 65.000 tis. Kč vytvořená primárně vůči 
segmentu nemocnic.   

Dohadná položka aktivní k nákladům na zdravotní služby byla k 31. 12. 2019 předepsána v celkové 
výši 91.126 tis. Kč k jednotlivým poskytovatelům ze segmentu nemocnic. 

Celkově je tedy v části A. III. ř. 1.2 pro dohadné položky částka -238.089 tis. Kč, která vzniká jako 
rozdíl konečného a počátečního stavu dohadných položek. 

  
VZ 2019 Nákl. na zdrav. služby- struktura - 12 

  

Struktura nákladů na zdravotní 
služby podle jednotlivých 
segmentů 

ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 

19/ ZPP 
19 

Skut. 2018 

Skut. 
19/ 

Skut. 
18 

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) 

19 550 341 19 523 867 99,9 18 039 574 108,2 

  v tom:           

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) 

5 478 074 5 317 859 97,1 5 142 172 103,4 

1.1 
v tom: na zdravotní péči v oboru zubní lékařství 
(odbornosti 014–015) 

875 600 833 997 95,2 751 610 111,0 

1.2 
na zdravotní péči v oboru všeobecné praktické 
lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost 
(odbornosti 001, 002) 

1 061 831 1 084 156 102,1 1 004 261 108,0 

1.2.1 
v tom: na zdravotní péči v oboru všeobecné praktické 
lékařství (odbornost 001) 

691 799 746 624 107,9 676 010 110,4 

1.2.2 
na zdravotní péči v oboru praktické lékařství pro děti a 
dorost (odbornost 002) 

370 032 337 532 91,2 328 251 102,8 

1.3 
na zdravotní péči v oboru gynekologie a 
porodnictví (odbornosti 603, 604)  

242 574 233 450 96,2 238 777 97,8 

1.4 na léčebně rehabilitační péči (odbornost 902) 234 486 258 057 110,1 240 017 107,5 

1.5 
na diagnostickou péči (odb. 222, 801–802, 806–809, 
812–819 a 823) 

912 116 746 367 81,8 809 534 92,2 

1.5.1 v tom: laboratoře (odbornosti 222, 801–802 a 812–819) 686 674 575 369 83,8 615 817 93,4 

1.5.2 
radiologie a zobrazovací metody (odbornosti 806 a 
809) 

167 625 128 981 76,9 148 379 86,9 

1.5.3 soudní lékařství (odbornost 808) 0 0 –  0 –  

1.5.4 patologie (odbornosti 807 a 823) 57 817 42 017 72,7 45 338 92,7 

1.6 
na domácí péči (odbornosti 911, 914, 916, 921, 925 a 
926)  

134 576 141 297 105,0 131 400 107,5 

1.6.1 z toho: domácí péče odbornost 925 121 615 138 322 113,7 129 452 106,9 

1.6.2 
 domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu 
(odbornost 926) 

12 000 2 458 20,5 284 865,5 

1.7 
na specializovanou ambulantní  péči (odbornosti 
neuvedené v ř. 1.1–1.6 a neuvedené v řádku 2) 

1 811 653 1 764 170 97,4 1 777 231 99,3 

1.7.1 

z toho: 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.) 

88 482 138 053 156,0 98 395 140,3 
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VZ 2019 Nákl. na zdrav. služby- struktura - 12 

  

Struktura nákladů na zdravotní 
služby podle jednotlivých 
segmentů 

ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 

19/ ZPP 
19 

Skut. 2018 

Skut. 
19/ 

Skut. 
18 

Ř. Ukazatel tis. Kč tis. Kč % tis. Kč % 

1.7.1.1 
 z toho: léčivé přípravky hrazené na základě § 16 
zákona č. 48/1997 Sb. 

4 238 0 0,0 0 –  

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. (odbornost 913) 

5 948 6 784 114,1 5 431 124,9 

1.9 
na zdravotní péči poskytnutou v zařízeních 
sociálních služeb (§ 22 písm. d) zákona č. 48/1997 
Sb.) (všechny nasml. odb. kromě 913) 

0 0 –  0 –  

1.10 
na ošetřovatelskou a rehabilitační péči 
poskytnutou v zařízeních sociálních služeb (§ 22 
písm. e) zákona č. 48/1997 Sb.) (odbornost 913) 

199 290 249 581 125,2 183 911 135,7 

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) 

10 483 202 10 598 415 101,1 9 440 368 112,3 

2.1 
v tom: samostatní poskytovatelé lůžkové, 
ambulantní a jednodenní péče (nemocnice) 

9 378 519 9 473 408 101,0 8 434 418 112,3 

2.1.1 
v tom: ambulantní péče (doklady 01, 01s, 03, 03s, 06 
bez vazby na hospitalizační doklad 02 "Metodiky pro 
pořizování a předávání dokladů") 

3 498 172 3 498 657 100,0 3 113 072 112,4 

2.1.2 
akutní lůžková péče (doklady 02, 02s, 03, 03s a 06 s 
vazbou na doklad 02 "Metodiky pro pořizování a 
předávání dokladů") 

4 435 928 4 634 810 104,5 4 093 912 113,2 

2.1.3 následná lůžková péče (OD 00005, příp. 00024) 201 486 185 113 91,9 173 880 106,5 

2.1.4 
ostatní (LSPP, přeprava atd., tj. zbývající služby 
neuvedené v ř. 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3) 

39 553 40 192 101,6 35 853 112,1 

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.) 

1 203 380 1 114 636 92,6 1 017 701 109,5 

2.1.5.1 
z toho: léčivé přípravky hrazené na základě § 16 
zákona č. 48/1997 Sb. 

91 491 15 512 17,0 10 176 152,4 

2.2 

samostatní poskytovatelé lůžkové následné péče 
OD 00021, OD 00022, OD 00023, OD 00025, OD 
00026,  
OD 00027, OD 00028 (OLÚ s výjimkou PZS uvedených 
v řádku 2.3 a 2.4), OD 00029 

613 644 613 973 100,1 567 015 108,3 

2.2.1 v tom: psychiatrické (OD 00021, OD 00026) 301 038 395 527 131,4 305 974 129,3 

2.2.2 rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 00027) 122 840 152 412 124,1 106 926 142,5 

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

25 751 35 003 135,9 29 314 119,4 

2.2.4 ostatní 164 015 31 031 18,9 124 801 24,9 

2.3 
samostatní poskytovatelé zdravotních služeb 
vykazující kód ošetřovacího dne  00024 (léčebny 
dlouhodobě nemocných) 

390 022 406 020 104,1 342 807 118,4 

2.4 
samostatní poskytovatelé zdravotních služeb 
vykazující kód ošetřovacího dne 00005 
(ošetřovatelská lůžka) 

82 752 88 465 106,9 80 853 109,4 
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VZ 2019 Nákl. na zdrav. služby- struktura - 12 

  

Struktura nákladů na zdravotní 
služby podle jednotlivých 
segmentů 

ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 

19/ ZPP 
19 

Skut. 2018 

Skut. 
19/ 

Skut. 
18 

Ř. Ukazatel tis. Kč tis. Kč % tis. Kč % 

2.5 
lůžka ve speciálních lůžkových zařízeních 
hospicového typu (OD 00030) 

18 265 16 549 90,6 15 275 108,3 

3 na lázeňskou léčebně rehabilitační péči  250 436 262 899 105,0 249 032 105,6 

3.1 
v tom: komplexní lázeňská léčebně rehabilitační 
péče 

246 337 255 502 103,7 242 845 105,2 

3.2 příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče 4 099 7 397 180,5 6 187 119,6 

4 na služby v ozdravovnách 3 147 3 046 96,8 2 827 107,7 

5 
na přepravu (zahrnuje zdravotnickou dopravní službu 
vč. individuální přepravy, nezahrnuje se přeprava z ř. 2) 

102 422 107 984 105,4 100 671 107,3 

6 
na zdravotnickou záchrannou službu (odbornost 
709, PZS nevykazující žádný kód ošetřovacího dne)  

189 294 193 735 102,3 179 112 108,2 

7 na léky vydané na recepty celkem: 2 375 977 2 390 204 100,6 2 290 119 104,4 

7.1 
v tom: předepsané u poskytovatelů ambulantní 
péče (samostatní ambulantní PZS) 

1 563 498 1 571 964 100,5 1 507 136 104,3 

7.1.1 
v tom: u poskytovatele v oboru všeobecné praktické 
lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost  

523 620 523 083 99,9 505 010 103,6 

7.1.2 u poskytovatele specializované ambulantní péče 1 039 878 1 048 881 100,9 1 002 126 104,7 

7.2 předepsané u poskytovatelů lůžkové péče  812 479 818 240 100,7 782 983 104,5 

8 
na zdravotnické prostředky vydané na poukazy 
celkem 

501 715 511 211 101,9 482 429 106,0 

8.1 
v tom: předepsané u poskytovatelů ambulantní 
péče (samostatní ambulantní PZS) 

284 653 291 585 102,4 275 167 106,0 

8.1.1 
v tom: u poskytovatele v oboru všeobecné praktické 
lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost  

149 404 152 681 102,2 144 085 106,0 

8.1.2 u poskytovatele specializované ambulantní péče 135 249 138 904 102,7 131 082 106,0 

8.2 předepsané u poskytovatelů lůžkové péče  217 062 219 626 101,2 207 262 106,0 

9 
na léčení v zahraničí podle §1 odst. 4 písm. b) 
vyhlášky o fondech 1) 

54 000 36 009 66,7 61 211 58,8 

10 
finanční prostředky (vratky) podle § 16b zák. č. 
48/1997 Sb. 

50 000 46 748 93,5 39 254 119,1 

11 
náklady na očkovací látky podle zákona č. 48/1997 
Sb. 

62 074 55 757 89,8 52 379 106,4 

12 
ostatní náklady na zdravotní služby (které nelze 
zařadit do předchozích bodů – uvést, co zahrnují) 

0 0 –  0 –  

II.  
Náklady na zlepšení zdravotních služeb 
čerpané z jiných fondů 2) 

133 960 118 982 88,8 111 172 107,0 

III. 
Náklady na zdravotní služby celkem (součet ř. 
I. + ř. II.) 

19 684 301 19 642 849 99,8 18 150 746 108,2 

 

 

Poznámky k tabulce: 
 

1) Údaj vychází z oddílu A III ř. 1.1 tabulky č. 2. 
2) Údaj vychází z oddílu A III ř. 1 tabulky č. 7 minus údaje oddílu A II ř. 4 tabulky č. 7 plus údaje oddílu A III ř. 5 tabulky č. 7 plus 

údaje oddílu A III ř. 1 tabulek č. 9 a 10. 
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5.1.2 Náklady na léčení cizinců v České republice  

Počet ošetřených cizinců v ČR vedených v evidenci VoZP meziročně vzrostl o 13,0 %, což souviselo 
s prohlubováním evropské integrace a se zdokonalováním systému mezistátních úhrad 
podle pravidel platných v rámci EU.  

V roce 2019 došlo oproti roku 2018 k poklesu nákladů na léčení cizinců v ČR o 26,1 %, došlo také 
ke snížení průměrných nákladů na jednoho ošetřeného cizince o 34,6 %. V hodnoceném období 
činily průměrné náklady 7.559 Kč. 

Jak do objemu, tak do počtu ošetřených cizinců se projevila změna smluvních vztahů s Proton 
Therapy Center Czech, s.r.o. a uzavření smluv centra na protonovou terapii i s ostatními 
pojišťovnami. VoZP již tedy nebyla jedinou volbou pro cizince, pokud absolvovali protonovou léčbu 
na území ČR.  

 

   VZ 2019 Léčení cizinců - 13 

  
Vývoj nákladů na léčení 
cizinců v České republice 

  ZPP 2019 
Skut. 
2019 

Skut. 19/ 
ZPP 19 

Skut. 
2018 

Skut. 19/   
Skut. 18 

Ř. Ukazatel 
Měrná 
jedn. 

    %   % 

1. Náklady na léčení cizinců v ČR celkem: 1)  tis. Kč 145 000 137 049 94,5 184 403 73,9 

2. Počet ošetřených cizinců 2)     počet 12 000 18 130 151,1 16 051 113,0 

3. 
Průměrné náklady na 1 ošetřeného 
cizince 

Kč 12 083 7 559 62,6 11 551 65,4 

 
Poznámky k tabulce: 
 

1) Údaje vychází z oddílu A III (ř. 6 + ř. 7) tabulky č. 2. 
2) Vyjádřeno počtem výkazů. 

 

5.2 Provozní fond zdravotní pojišťovny 

Tvorba a čerpání 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 byl 343.742 tis. Kč. 

V roce 2019 činila tvorba PF celkem 616.266 tis. Kč. Příděl ze ZFZP činil 600.000 tis. Kč a byl oproti 
roku 2018 vyšší o 40.000 tis. Kč, tj. o 7,1 %. Z prodeje dlouhodobého hmotného majetku získala 
pojišťovna na PF 10.333 tis. Kč. Za ostatní pohledávky bylo předepsáno 2.614 tis. Kč, 
jejichž součástí byl výnos 1.332 tis. Kč z FPÚPP a z FZÚZS. 

V roce 2019 byly předepsány prostředky k čerpání z PF ve výši 546.767 tis. Kč. Náklady na provozní 
činnosti představovaly 539.546 tis. Kč a oproti ZPP na rok 2019 byly nižší o 8,1 %. Meziročně 
náklady na provozní činnost vzrostly o 15,8 %. Předpis podílu odpisů byl 54.915 tis. Kč a oproti roku 
2018 se zvýšil o 22.218 tis. Kč.  

Ostatní závazky ve výši 143.142 tis. Kč jsou na úrovni roku 2018, a o 24,0 % menší, než bylo 
plánováno. Ostatní závazky byly tvořeny náklady na nákup energií v částce 8.987 tis. Kč, 
6.217 tis. Kč na opravy, 7.818 tis. Kč představovalo nájemné, 36.735 tis. Kč stály služby související 
s informačním systémem, 36.068 tis. Kč na marketingové náklady včetně nákladů na reprezentaci, 
13.845 tis. Kč na spotřebované nákupy, 24.318 tis. Kč na ostatní služby a 9.154 tis. Kč na ostatní 
provozní náklady.   

Převod do FRM byl realizován ve výši 2.200 tis. Kč – rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou 
majetku. 

Převod do SF ve výši 4.546 tis. Kč odpovídá 2,0 % objemu hrubých mezd. Dále byly vytvořeny 
opravné položky ve výši 475 tis. Kč a zrušeny opravné položky ve výši 3.319 tis. Kč. 
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Konečný zůstatek PF k 31. 12. 2019 činil 413.241 tis. Kč.  

 

Příjmy a výdaje 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2019 byl 354.871 tis. Kč.  

V průběhu roku 2019 představovaly příjmy finančních prostředků na BÚ PF celkem 631.631 tis. Kč. 
Výše převodu finančních prostředků 619.029 tis. Kč z BÚ ZFZP odpovídá výši tvorby PF v roce 2019 
navýšené o splacenou pohledávku vůči ZFZP k 31. 12. 2018 z titulu tvorby ve výši 22.764 tis. Kč 
a snížené proti tvorbě o 12.182 tis. Kč (nepřevedené finanční prostředky ve prospěch PF). 

Konečné zúčtování částky 1.332 tis. Kč tvořil převod provozních výdajů FPÚPP a FZÚZS za rok 
2019. Příjem z ostatní činnosti činil 937 tis. Kč. 

Celkové výdaje BÚ PF byly 520.573 tis. Kč. V roce 2019 bylo zaplaceno za provozní náklady 
související s veřejným zdravotním pojištěním celkem 471.581 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty 
především mzdové náklady včetně odvodů ve výši 314.699 tis. Kč a ostatní výdaje ve výši 
150.737 tis. Kč, jejichž struktura odpovídá ostatním závazkům uvedeným výše. 

Na BÚ FRM bylo převedeno 44.125 tis. Kč ve výši odpisů a na BÚ SF bylo převedeno 2.667 tis. Kč. 

Konečný zůstatek BÚ PF k 31. 12. 2019 představoval částku 465.929 tis. Kč. 

 

Doplňující informace 

Rozdíly mezi PF a BÚ PF byly způsobeny především časovým posunem plateb provozních nákladů 
a existencí závazků a pohledávek PF. Dále je rozdíl tvořen pohledávkami a závazky vůči jiným 
fondům. Závazek vůči SF je 1.912 tis. Kč. Závazek vůči FRM ve výši 12.695 tis. Kč. Pohledávka vůči 
ZFZP ve výši 12.182 tis. Kč a pohledávka vůči jiné činnosti ve výši 397 tis. Kč. 

Provozní náklady specifických fondů VoZP 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 na úhradu zdravotní péče nad rámec veřejného zdravotního pojištění 
z prostředků státního rozpočtu z kapitoly MO, a vyhl. č. 418/2003 Sb. byly v roce 2019 stanoveny 
na základě dohody uzavřené mezi VoZP a MO. Podíl provozních nákladů vycházel z rozsahu 
pracovních činností souvisejících s vedením a správou těchto fondů zejména v oblasti úhrad 
zdravotních služeb poskytnutých PZS a z toho vyplývajícího počtu zaměstnanců pojišťovny 
vytížených touto činností a dále pak z průměrných nákladů na jednoho zaměstnance VoZP. 
Do průměrných nákladů byly zahrnuty mzdové náklady 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 2019 stejně jako v roce 2018 
celkem 1.333 tis. Kč a mezi FPÚPP a FZÚZS byly rozděleny v poměru 1:1. 

Ke snížení daňového základu jiné činnosti byl uplatněn podíl na nákladech v podobě daňových 
odpisů z pronajímaných částí budov. 

Rozvahová základna pro výpočet limitu nákladů na činnost činila 20.459.209 tis. Kč, z čehož 
vycházel maximální limit 626.052 tis. Kč. VoZP realizovala v roce 2019 převod do PF ve výši 
600.000 tis. Kč, což odpovídá plánované výši přídělu pro rok 2019. 

Společnost KPMG Česká republika, s.r.o. provedla v rámci účetního období poradenské služby 
v oblasti posouzení vybraných vnitřních směrnic pojišťovny v celkové hodnotě 310 tis. Kč. 
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VZ 2019 PF- 3 

A. Provozní fond (PF)  ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 265 981 343 742 129,2 

II. Tvorba celkem = zdroje 616 000 616 266 100,0 

1 
Předpis přídělu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech ze základního 
fondu zdravotního pojištění, stanovený podle § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky o 
fondech  

600 000 600 000 100,0 

2 
Předpis přídělu z fondu reprodukce majetku ve výši schválené správní radou 
podle § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

3 
Předpis převodu prostředků PF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní 
pojišťovny podle § 3 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

4 
Pohledávka z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle 
§ 3 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech 

13 500 10 333 76,5 

5 
Předpis mimořádného přídělu Vojenské zdravotní pojišťovny ČR převodem ze 
základního fondu zdravotního pojištění 

0 0 –  

6 Předpis úroků vztahujících se k PF 0 0 –  

7 
Předpis smluvních pokut z porušení smluvního vztahu k poskytovateli 
zdravotních služeb podle § 3 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech  

0 0 –  

8 
Kladné kurzové rozdíly související s PF podle § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky o 
fondech  

0 0 –  

9 
Ostatní pohledávky vztahující se k PF podle § 3 odst. 2 písm. i) vyhlášky o 
fondech  

2 500 2 614 104,6 

10 
Pohledávky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podle § 3 odst. 3 vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  

11 
Předpis bezúplatného plnění určeného výlučně pro PF podle § 3 odst. 2 písm. 
b) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

12 
Použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy podle § 3 odst.. 2 písm. j) 
vyhlášky o fondech 

0 0 –  

13 
Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle § 3 odst. 2 písm. k) 
vyhlášky o fondech 

0 3 319 –  

14 Ostatní dohadné položky aktivní podle § 3 odst. 2 písm. l) vyhlášky o fondech  0 0 –  

15 Mimořádné případy externí 0 0 –  

16 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

III. Čerpání celkem = snížení zdrojů:   608 556 546 767 89,8 

1 
Závazky zdravotní pojišťovny vyplývající ze zajištění provozní činnosti podle § 
3 vyhlášky o fondech  

586 942 539 546 91,9 

1.1 v tom: mzdy bez ostatních osobních nákladů (včetně náhrad mezd) 230 702 227 315 98,5 

1.2 ostatní osobní náklady 30 000 20 708 69,0 

1.3 pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění1) 21 191 22 232 104,9 

1.4 
pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti1) 

59 037 59 139 100,2 

1.5 odměny členům správní, dozorčí rady a rozhodčímu orgánu 4 642 4 587 98,8 

1.6 úroky 0 0 –  

1.7 podíl úhrad za služby Kanceláře zdravotního pojištění 2 300 1 937 84,2 

1.8 
podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za vedení centrálního 
registru pojištěnců 

3 000 3 354 111,8 

1.9 záporné kurzové rozdíly související s PF 0 0 –  

1.10 úplaty za bankovní a jiné služby 2 000 1 643 82,2 

1.11 
závazky k úhradě pokut a penále podle § 3 odst. 4 písm. i) vyhlášky o 
fondech 

0 -116 –  

1.12 
úhrada zdravotních služeb z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké zdravotní 
pojišťovny podle § 3 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech  

0 0 –  
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VZ 2019 PF- 3 

A. Provozní fond (PF)  ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

1.13 
prostředky vynaložené zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou na nákup 
metodik od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podle § 3 odst. 3 vyhlášky o 
fondech 

820 690 84,1 

1.14 podíl odpisů hmotného a nehmotného majetku vztažený k PF  45 000 54 915 122,0 

1.15 ostatní závazky 188 250 143 142 76,0 

1.15.1 v tom: spotřeba energie 11 000 8 987 81,7 

1.15.2  opravy a udržování 14 000 6 217 44,4 

1.15.3  nájemné 8 000 7 818 97,7 

1.15.4  náklady na informační technologie 60 000 36 735 61,2 

1.15.5  propagace 36 000 36 068 100,2 

1.15.6  spotřebované nákupy 15 750 13 845 87,9 

1.15.7  ostatní služby 25 000 24 318 97,3 

1.15.8  ostatní provozní náklady 18 500 9 154 49,5 

2 
Předpis zákonné výše přídělu do sociálního fondu podle § 3 odst. 4 písm. b) a 
podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 

4 614 4 546 98,5 

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 

13 500 2 200 16,3 

7 Předpis přídělu do fondu prevence podle § 3 odst. 6 vyhlášky o fondech 0 0 –  

8 Tvorba ostatních rezerv podle § 3 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech  0 0 –  

9 
Tvorba ostatních opravných položek podle § 3 odst. 4 písm. m) vyhlášky o 
fondech  

3 500 475 13,6 

10 
Ostatní dohadné položky pasivní podle § 3 odst. 4 písm. n) vyhlášky o 
fondech  

0 0 –  

11 Mimořádné případy externí 0 0 –  

12 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

IV. 
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II 
- III 

273 425 413 241 151,1 

 

    VZ 2019 PF- 3 

B. Provozní fond (PF) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 3 
vyhlášky o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 200 814 354 871 176,7 

II. Příjmy celkem: 616 332 631 631 102,5 

1 
Převod podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech ze ZFZP, stanovený 
podle § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky o fondech  

600 000 619 029 103,2 

2 
Převod z fondu reprodukce majetku ve výši schválené správní radou podle § 3 
odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

3 
Převod prostředků PF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny 
podle § 3 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

4 
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 3 
odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech 

13 500 10 333 76,5 
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    VZ 2019 PF- 3 

B. Provozní fond (PF) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 3 
vyhlášky o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

5 Mimořádný převod Vojenské zdravotní pojišťovny ČR převodem ze ZFZP 0 0 –  

6 Příjem úroků vztahujících se k PF 0 0 –  

7 
Příjem smluvních pokut z porušení smluvního vztahu k poskytovatelům 
zdravotních služeb podle § 3 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech  

0 0 –  

8 
Kladné kurzové rozdíly související s PF podle § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  

9 Ostatní příjmy vztahující se k PF podle § 3 odst. 2 písm. i) vyhlášky o fondech  1 500 937 62,5 

10 
Příjmy Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podle § 3 odst. 3 vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  

11 
Příjem bezúplatného plnění 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 jiné činnosti, než je provozování veřejného zdravotního pojištění 
podle § 3 odst. 11 vyhlášky o fondech2)  

1 332 1 332 100,0 

13 Mimořádné případy externí 0 0 –  

14 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

III. Výdaje celkem:  604 236 520 573 86,2 

1 Členění výdajů v rámci provozní činnosti podle § 3 vyhlášky o fondech 541 122 471 581 87,1 

1.1 
v tom: mzdy (včetně náhrad mezd, ostatních osobních nákladů a odměn 
členům správní, dozorčí rady a rozhodčího orgánu)  

265 344 239 344 90,2 

1.2 pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění1) 21 191 20 340 96,0 

1.3 
pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti1) 

59 037 55 015 93,2 

1.4 úroky 0 0 –  

1.5 podíl úhrad za služby Kanceláře zdravotního pojištění 2 300 1 937 84,2 

1.6 
podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za vedení centrálního 
registru pojištěnců 

3 000 2 681 89,4 

1.7 záporné kurzové rozdíly související s PF 0 0 –  

1.8 úplaty za bankovní a jiné služby 2 000 1 643 82,2 

1.9 úhrady pokut a penále podle § 3 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 0 -116 –  

1.10 
úhrada zdravotních služeb z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké zdravotní 
pojišťovny podle § 3 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech  

0 0 –  

1.11 ostatní výdaje 188 250 150 737 80,1 

2 Převod do sociálního fondu podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 4 614 2 667 57,8 

3 
Převod do rezervního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 5 vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  

4 
Převod do fondu reprodukce majetku podle § 3 odst. 4 písm. d) vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  

5 
Převod do základního fondu zdravotního pojištění podle rozhodnutí správní 
rady podle § 3 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

6 
Převod do fondu reprodukce majetku ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a 
zůstatkovou cenou podle § 3 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech  

13 500 2 200 16,3 

7 
Převod do fondu reprodukce majetku ve výši celkových odpisů včetně 
zůstatkové hodnoty podle § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech  

45 000 44 125 98,1 

8 Převod do fondu prevence podle § 3 odst. 6 vyhlášky o fondech 0 0 –  

9 
Zúčtování zálohy Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR na vedení specifických 
fondů podle §3 odst. 11 vyhlášky o fondech2) 

0 0 –  

10 
Zúčtování zálohy na podíl režijních výdajů související s jinou činností podle § 3 
odst. 11 vyhlášky o fondech2)  

0 0 –  

11 Splátky zápůjček od žadatele vztahující se k tomuto fondu 0 0 –  
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    VZ 2019 PF- 3 

B. Provozní fond (PF) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 3 
vyhlášky o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

12 Mimořádné případy externí 0 0 –  

13 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

IV. 
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - 
III 

212 910 465 929 218,8 

  
Z  B IV přináleží hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného 
období   

0 0 –  

 
Poznámky k tabulce: 
 

1) V řádcích A III 1.3 a B III 1.2 (resp. A III 1.4 a B III 1.3) zdravotní pojišťovna zahrne i náklady související s platbou zdravotního 
pojištění (resp. soc. pojištění) členů SR, DR a RO.    

2) Finanční zálohy (poskytované mezi oddělenými bankovními účty) na podíl společných výdajů vztahující se k jiné činnosti 
(případně u VoZP i za specifické fondy), jsou zachyceny pouze v oddílu B, tj. na bankovním účtu v souladu s Českými účetními 
standardy pro zdravotní pojišťovny.  
   

 

5.3 Fond reprodukce majetku zdravotní pojišťovny  

Tvorba a čerpání 

Počáteční zůstatek FRM k 1. 1. 2019 činil 145.075 tis. Kč. 

V roce 2019 byl FRM tvořen prostředky v celkové výši 55.116 tis. Kč, tato částka obsahuje příděl 
z PF a jiné činnosti ve výši odpisů a kladný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného 
dlouhodobého hmotného majetku ve výši 2.200 tis. Kč. Externím zdrojem byla dotace poskytnutá 
v rámci KZP na změnu komunikace mezi státy ve výši 408 tis. Kč. 

Z FRM bylo čerpáno 36.074 tis. Kč na pořízení DNHM. Čerpání bylo ve výši 5.653 tis. Kč na budovy, 
819 tis. Kč na dopravní prostředky, 29.012 tis. Kč na informační technologie a 590 tis. Kč na ostatní.  

Konečný zůstatek FRM k 31. 12. 2019 činil 166.725 tis. Kč. 

 

Příjmy a výdaje 

Počáteční zůstatek BÚ FRM k 1. 1. 2019 činil 143.870 tis. Kč.  

V průběhu roku 2019 bylo na BÚ FRM převedeno z BÚ PF 44.125 tis. Kč, 2.200 tis. Kč jako rozdíl 
mezi prodejní a zůstatkovou cenou majetku a 408 tis. Kč příjem dotace z KZP. 

Výdajem BÚ FRM v roce 2019 byly finanční prostředky na nákup dlouhodobého majetku ve výši 
36.021 tis. Kč s výše popsanou strukturou nákladů.   

Konečný zůstatek BÚ FRM k 31. 12. 2019 činil 154.582 tis. Kč. 

 

Doplňující informace 

Rozdíl mezi stavem fondu a jeho bankovním účtem je dán pohledávkou FRM vůči PF ve výši 
12.695 tis. Kč.  
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 VZ 2019 FRM- 4 

A. Fond reprodukce majetku (FRM) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 141 662 145 075 102,4 

II. Tvorba celkem = zdroje 58 908 57 724 98,0 

1 
Předpis FRM přídělem z provozního fondu ve výši odpisů podle § 6 odst. 2 písm. 
a) vyhlášky o fondech 

45 408 55 116 121,4 

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 0 0 –  

4 
Bezúplatné plnění určené 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. f) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

7 Účelová dotace ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 2 písm. g) 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 

13 500 2 200 16,3 

9 
Kladné kurzové rozdíly vztahující se k FRM podle § 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  

10 Mimořádné případy externí 0 408 –  

11 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

III. Čerpání celkem = snížení zdrojů:   103 500 36 074 34,9 

1 
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně záloh podle § 6 
odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech 

103 500 36 074 34,9 

1.1 v tom: pozemky, budovy, stavby 30 000 5 653 18,8 

1.2 dopravní prostředky 0 819 –  

1.3 informační technologie 73 500 29 012 39,5 

1.4 ostatní 0 590 –  

2 Splátky úroků z úvěrů podle § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech 0 0 –  

3 
Úplaty za bankovní služby a další úplaty podle § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  

4 
Příděl do provozního fondu se souhlasem správní rady podle § 6 odst. 3 písm. c) 
vyhlášky o fondech 

0 0 –  

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 97 070 166 725 171,8 

 

 
    VZ 2019 FRM- 4 

B. Fond reprodukce majetku (FRM) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  
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 134 791 143 870 106,7 

II. Příjmy celkem: 58 908 46 733 79,3 

1 
Převod z běžného účtu provozního fondu ve výši odpisů podle § 6 odst. 2 písm. a) 
vyhlášky o fondech 

45 408 44 125 97,2 
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    VZ 2019 FRM- 4 

B. Fond reprodukce majetku (FRM) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 6 odst. 4 
vyhlášky o fondech 

tis. Kč tis. Kč % 

2 
Převod 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 0 0 –  

4 
Bezúplatné plnění určené dárcem na posílení FRM podle § 6 odst. 2 písm. d) 
vyhlášky o fondech 

0 0 –  

5 Převod 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. f) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

7 Účelová dotace ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 2 písm. g) 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) 

13 500 2 200 16,3 

9 
Kladné kurzové rozdíly vztahující se k FRM podle § 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  

10 Příjem úvěrů na posílení FRM 0 0 –  

11 Mimořádné případy externí 0 408 –  

12 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

III. Výdaje celkem: 103 500 36 021 34,8 

1 
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně záloh podle § 6 
odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech 

103 500 36 021 34,8 

2 Splátky úroků z úvěrů podle § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech 0 0 –  

3 
Úplaty za bankovní služby a další úplaty podle § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  

4 
Převod na běžný účet PF se souhlasem správní rady podle § 6 odst. 3 písm. c) 
vyhlášky o fondech 

0 0 –  

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) 

0 0 –  

8 Splátky zápůjček 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 90 199 154 582 171,4 

 
 

 
 

Výše čerpání FRM v roce 2019 je ovlivněna závazky vztahujícími se k FRM evidovanými 
k 31. 12. 2018 ve výši 8.517 tis. Kč, které se staly čerpáním FRM až okamžikem zaplacení a závazky 
vztahujícími se k FRM k 31. 12. 2019 ve výši 2.155 tis. Kč, které se stanou čerpáním FRM až 
okamžikem úhrady.  
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5.4 Sociální fond zdravotní pojišťovny 

Tvorba a čerpání 

Počáteční zůstatek SF k 1. 1. 2019 byl 4.076 tis. Kč. 

Celková tvorba SF za rok 2019 činila 5.071 tis. Kč. SF byl tvořen přídělem z PF ve výši 2,0 % objemu 
hrubých mezd ve výši 4.546 tis. Kč a hospodářským výsledkem z jiné činnosti z roku 2018 ve výši 
525 tis. Kč. 

V souladu se Statutem sociálního fondu VoZP byl SF v roce 2019 čerpán ve prospěch zaměstnanců 
VoZP ve výši 3.129 tis. Kč. 

K 31. 12. 2019 činil konečný zůstatek SF 6.018 tis. Kč. 

 

 

Příjmy a výdaje 

K 1. 1. 2019 činil počáteční zůstatek BÚ SF 4.044 tis. Kč. 

V roce 2019 byl BÚ SF plněn převodem finančních prostředků z BÚ PF částkou 2.667 tis. Kč 
a převodem z jiné činnosti ve výši 525 tis. Kč. 

V roce 2019 bylo z BÚ SF čerpáno celkem 3.130 tis. Kč na benefity zaměstnanců podle platné 
úpravy uvedené ve Statutu sociálního fondu VoZP. Jednalo se mimo jiné o příspěvek na stravování. 

 

Konečný zůstatek BÚ SF k 31. 12. 2019 činil 4.106 tis. Kč. 

 

Doplňující informace 

Rozdíl mezi konečným zůstatkem SF a BÚ SF byl způsoben především časovým nesouladem mezi 
zúčtováním přídělu z PF a uskutečněným převodem. Pohledávka vůči PF k 31. 12. 2019 činila 
1.912 tis. Kč. 

  
VZ 2019 SF- 5 

A. Sociální fond  ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 3 930 4 076 103,7 

II. Tvorba celkem = zdroje 5 357 5 071 94,7 

1 
Předpis přídělu z provozního fondu podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o 
fondech 

4 614 4 546 98,5 

2 Úroky z běžného účtu SF 0 0 –  

3 Předpis ostatních příjmů podle § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech 0 0 –  

4 
Předpis přídělu ze zisku po zdanění z jiné činnosti podle § 4 odst. 2 písm. b) 
vyhlášky o fondech 

743 525 70,7 

5 
Převod zůstatku SF, v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny, 
podle § 4 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

6 
Splátky ze zápůjček zaměstnancům podle § 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  

7 
Kladné kurzové rozdíly související se SF podle § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  

8 
Bezúplatná plnění určená dárcem do SF podle § 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky o 
fondech  

0 0 –  

9 
Použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy podle § 4 odst. 2 písm. i) 
vyhlášky o fondech  

0 0 –  
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VZ 2019 SF- 5 

A. Sociální fond  ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

10 
Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle § 4 odst. 2 písm. j) 
vyhlášky o fondech  

0 0 –  

11 Dohadné položky aktivní podle § 4 odst. 2 písm. k) 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) 5 200 3 129 60,2 

1 Předpisy snížení zdrojů podle § 4 odst. 3 vyhlášky o fondech 5 200 3 129 60,2 

1.1 v tom: zápůjčky 0 0 –  

1.2 ostatní čerpání 5 200 3 129 60,2 

2 Úplaty za bankovní a jiné služby 0 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 

4 087 6 018 147,2 

 

    VZ 2019 SF- 5 

B. Sociální fond (SF)  ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  
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 3 930 4 044 102,9 

II. Příjmy celkem: 5 357 3 192 59,6 

1 Převod z běžného účtu PF podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 4 614 2 667 57,8 

2 Úroky z běžného účtu SF 0 0 –  

3 Ostatní příjmy podle § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech 0 0 –  

4 
Převod ze zisku po zdanění z jiné činnosti podle § 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky o 
fondech 

743 525 70,7 

5 
Převod zůstatku běžného účtu SF, v případě sloučení nebo splynutí zdravotní 
pojišťovny, podle § 4 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

6 
Splátky ze zápůjček zaměstnancům podle § 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  

7 
Kladné kurzové rozdíly související se SF podle § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky o 
fondech 

0 0 –  

8 
Bezúplatná plnění určená dárcem do SF podle § 4 odst. 2 písm. f) 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 5 200 3 130 60,2 

1 Výdaje podle § 4 odst. 3 vyhlášky o fondech  5 200 3 130 60,2 

2 Úplaty za bankovní a jiné služby 0 0 –  

3 Záporné kurzové rozdíly související se SF 0 0 –  
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    VZ 2019 SF- 5 

B. Sociální fond (SF)  ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  
Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu s § 
4 odst. 4 vyhlášky o fondech  

tis. Kč tis. Kč % 

4 Mimořádné případy externí 0 0 –  

5 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

IV. 
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II – 
III 

4 087 4 106 100,5 

  
Z B IV přináleží hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného 
období 

0 0 –  

 

 

5.5 Rezervní fond zdravotní pojišťovny 

Tvorba a čerpání  

Počáteční zůstatek RF k 1. 1. 2019 činil 248.537 tis. Kč. 

V roce 2019 představoval tvorbu RF převod 17.239 tis. Kč ze ZFZP. 

RF v roce 2019 nebyl čerpán.  

Konečný zůstatek RF k 31. 12. 2019 činil 265.776 tis. Kč (viz doplňující tabulka výkazu VZ 2019 RF 
- 6 – propočet limitu RF). 

 

Příjmy a výdaje 

Počáteční zůstatek BÚ RF k 1. 1. 2019 činil 248.537 tis. Kč.  

V roce 2019 byly příjmy tvořeny převodem přídělu ze ZFZP ve výši 17.239 tis. Kč.  

BÚ RF nebyl čerpán.  

Konečný zůstatek BÚ RF k 31. 12. 2019 činil 265.776 tis. Kč. 

 

  
VZ 2019 RF- 6 

A. Rezervní fond (RF)  ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 248 537 248 537 100,0 

II. Tvorba celkem = zdroje 15 726 17 239 109,6 

1 
Předpis přídělu ze základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 1 
písm. b) vyhlášky o fondech 

15 726 17 239 109,6 

2 Úroky z běžného účtu RF 0 0 –  

3 
Bezúplatná plnění určená dárcem do RF podle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky o 
fondech  

0 0 –  

4 
Převod zůstatku RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny 
podle § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech  

0 0 –  

5 Kauce žadatele podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech  0 0 –  

6 Mimořádné případy externí 0 0 –  

7 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

III. Čerpání celkem = snížení zdrojů 0 0 –  

1 
Příděl z RF do základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 2 písm. 
a) vyhlášky o fondech 

0 0 –  
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VZ 2019 RF- 6 

A. Rezervní fond (RF)  ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

2 
Úplaty za bankovní služby a další úplaty podle § 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o 
fondech  

0 0 –  

3 
Závazky k úhradě zdravotních služeb z rozhodnutí likvidátora podle § 2 odst. 2 
písm. e) vyhlášky o fondech 

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 

264 263 265 776 100,6 

  

 

    VZ 2019 RF- 6 

B. Rezervní fond (RF) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  
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) 248 537 248 537 100,0 

II. Příjmy celkem 15 726 17 239 109,6 

1 
Převod z běžného účtu základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 
1 písm. b) vyhlášky o fondech 

15 726 17 239 109,6 

2 Úroky z běžného účtu RF 0 0 –  

3 
Bezúplatná plnění určená dárcem do RF podle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky o 
fondech  

0 0 –  

4 
Převod zůstatku běžného účtu RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní 
pojišťovny podle § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech  

0 0 –  

5 Kauce žadatele podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech  0 0 –  

6 Mimořádné případy externí 0 0 –  

7 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

III. Výdaje celkem: 0 0 –  

1 
Převod z běžného účtu RF na běžný účet základního fondu zdravotního 
pojištění podle § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

2 
Úplaty za bankovní služby a další úplaty podle § 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o 
fondech  

0 0 –  

3 
Závazky k úhradě zdravotních služeb z rozhodnutí likvidátora podle § 2 odst. 2 
písm. e) vyhlášky o fondech 

0 0 –  

4 Mimořádné případy externí 0 0 –  

5 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

IV. 
Konečný zůstatek k poslednímu dni vykazovaného období = I + II 
– III 1) 

264 263 265 776 100,6 

 
Poznámka k tabulce: 
 

1) Pokud zdravotní pojišťovna nevykáže, že A I = B I, případně A IV = B IV, tyto rozdíly zdůvodní. 
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Propočet limitu RF 

Propočet limitu RF byl proveden dle ust. § 18 zák. č. 280/1992 Sb. Zůstatek RF splnil zákonem 
předepsanou výši. 

  
VZ 2019 RF- 6 

D. Doplňující tabulka: Propočet limitu RF1) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

Rok Propočtová základna pro výpočet limitu přídělu do RF   tis. Kč tis. Kč % 

2016  Výdaje ZFZP za rok 2016 16 202 732 16 202 732 100,0 

2017  Výdaje ZFZP za rok 2017 17 738 874 17 738 874 100,0 

2018  Výdaje ZFZP za rok 2018 18 910 940 19 213 659 101,6 

  
Průměrné roční výdaje ZFZP za bezprostředně předcházející 
uzavřené 3 kalendářní roky   

17 617 515 17 718 422 100,6 

  Výpočet limitu = 1,5 % z propočtených průměrných výdajů ZFZP   264 263 265 776 100,6 

 
 
Poznámka k tabulce: 
 

1) Tabulku propočtu RF vyplňuje VZP ČR podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 551/1991 Sb., o VZP ČR, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 551/1991 Sb.“) a ostatní zdravotní pojišťovny podle § 18 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb. Hodnocení 
dodržení limitu se provádí k 31. prosinci sledovaného období. Sloučená zdravotní pojišťovna zohlední při propočtu limitu RF § 
2 odst. 6 vyhlášky o fondech. 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 bankovního účtu RF. Kladný rozdíl zůstatků mezi oddílem A a oddílem B vykazuje tzv. vnitřní dluh bankovního účtu RF. Tento 
rozdíl zdravotní pojišťovna zdůvodní.  

 
 
 

5.6 Fond prevence zdravotní pojišťovny 

Tvorba a čerpání 

Počáteční zůstatek Fprev k 1. 1. 2019 činil 75.336 tis. Kč. 

V roce 2019 byl pro Fprev převeden příděl ze ZFZP ve výši 103.000 tis. Kč, což bylo o 8.000 tis. Kč 
více než v roce 2018.  

V roce 2019 byl Fprev čerpán na preventivní programy ve výši 107.019 tis. Kč. Bankovní a poštovní 
poplatky byly předepsány ve výši 545 tis. Kč. 

Konečný zůstatek Fprev k 31. 12. 2019 činil 70.772 tis. Kč. 

 

Příjmy a výdaje  

Počáteční zůstatek BÚ Fprev k 1. 1. 2019 činil 85.758 tis. Kč. 

V průběhu roku 2019 představoval příjem na BÚ Fprev částku 106.623 tis. Kč, ze záloh od pojištěnců 
s vazbou na preventivní programy ve výši 1.365 tis. Kč a z převodu 105.258 tis. Kč jako příděl z BÚ 
ZFZP, který byl předepsán za roky 2018 a 2019.  

Celkové výdaje Fprev v roce 2019 činily 105.983 tis. Kč. Z toho 104.073 tis. Kč tvořily výdaje 
na preventivní programy, 545 tis. Kč bylo čerpáno na úhradu bankovních poplatků a bylo provedeno 
zúčtování záloh s pojištěnci s vazbou na preventivní programy ve výši 1.365 tis. Kč. 

Konečný zůstatek BÚ Fprev k 31. 12. 2019 činil 86.398 tis. Kč. 

Doplňující informace 

Rozdíl mezi účetním zůstatkem fondu a bankovním účtem je k 31. 12. 2019 způsoben závazky vůči 
pojištěncům a závazkem vůči ZFZP ve výši 993 tis. Kč. 
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  VZ 2019 Fprev- 7 

A. Fond prevence (Fprev) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 69 554 75 336 108,3 

II. Tvorba celkem = zdroje 103 000 103 000 100,0 

1 Zdroje podle zákona č. 551/1991 Sb. a zákona č. 280/1992 Sb. 103 000 103 000 100,0 

1.1 v tom: příděl ze zisku po zdanění  0 0 –  

1.2 podíl podle § 19 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb. 103 000 103 000 100,0 

1.2.1 
z toho: převod ze ZFZP – prostředky pocházející z pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění 

18 000 3 000 16,7 

1.2.2 prostředky pocházející z pokut, přirážek k pojistnému a penále 85 000 100 000 117,6 

1.2.3 převod z PF 0 0 –  

1.3 podíl podle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb. 0 0 –  

2 Úroky vytvořené na bankovním účtu Fprev 0 0 –  

3 Ostatní (bezúplatná plnění) 0 0 –  

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: 122 260 107 564 88,0 

1 Preventivní programy  121 260 107 019 88,3 

2 Úroky z úvěrů na posílení Fprev 0 0 –  

3 Ostatní (úplaty za bankovní a jiné služby) 1 000 545 54,5 

4 Odpis penále, přirážek a pokut k pojistnému, které byly zdrojem Fprev 0 0 –  

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. 

0 0 –  

7 Tvorba opravných položek 0 0 –  

8 Mimořádné případy externí 0 0 –  

9 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

IV. 
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II – 
III 

50 294 70 772 140,7 

 

    VZ 2019 Fprev- 7 

B. Fond prevence (Fprev) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Příjmy a výdaje ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 69 554 85 758 123,3 

II. Příjmy celkem: 109 000 106 623 97,8 

1 
Příjmy finančních prostředků na základě zákona č. 551/1991 Sb. a zákona č. 
280/1992 Sb. 

103 000 105 258 102,2 

1.1 v tom: příděl ze zisku po zdanění  0 0 –  

1.2 podíl podle § 19 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb. 103 000 105 258 102,2 

1.2.1 
z toho: převod ze ZFZP – prostředky pocházející z pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění 

18 000 3 000 16,7 

1.2.2 prostředky pocházející z pokut, přirážek k pojistnému a penále 85 000 102 258 120,3 

1.2.3 převod z PF 0 0 –  

1.3 podíl podle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb. 0 0 –  

2 Úroky vytvořené na bankovním účtu Fprev 0 0 –  
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    VZ 2019 Fprev- 7 

B. Fond prevence (Fprev) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Příjmy a výdaje ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

3 Ostatní (bezúplatná plnění) 0 0 –  

4 Příjem úvěru na posílení Fprev 0 0 –  

5 Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů 6 000 1 365 22,8 

6 Mimořádné případy externí 0 0 –  

7 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

III. Výdaje celkem: 128 260 105 983 82,6 

1 Výdaje na preventivní programy  121 260 104 073 85,8 

2 Úroky z úvěrů 0 0 –  

3 Ostatní (úplaty za bankovní a jiné služby) 1 000 545 54,5 

4 Splátky úvěru 0 0 –  

5 Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů 6 000 1 365 22,8 

6 Mimořádné případy externí       

7 Mimořádné převody mezi fondy        

IV. 
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II – 
III 

50 294 86 398 171,8 

  
Z B IV přináleží hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného 
období   

0 0 –  

 

 

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

V průběhu hodnoceného období nepoužila VoZP při hospodaření se ZFZP žádný úvěr či jinou 
finanční výpomoc. Její hospodaření bylo v roce 2019 vyrovnané. 

 

5.7 Jiná činnost zdravotní pojišťovny 

Výnosy z jiné činnosti v roce 2019 činily 1.073 tis. Kč, které VoZP získala zejména z pronájmu 
dočasně volných bytových a nebytových prostor v objektech poboček ve výši 435 tis. Kč 
a z poskytování cestovního připojištění. 

Náklady jiné činnosti tvořily mzdové náklady a související náklady s poskytováním cestovního 
připojištění, odpisy ve výši 200 tis. Kč a ostatní náklady v částce 114 tis. Kč.  

Za rok 2019 činil zisk z jiné činnosti před zdaněním 580 tis. Kč a zisk po zdanění 461 tis. Kč. 

 

  VZ 2019 Jiná činnost - 8 

A. Jiná činnost ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

    tis. Kč tis. Kč % 

I. Výnosy celkem  1 400 1 073 76,6 

1 Výnosy z jiné činnosti 1 400 1 073 76,6 

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 –  
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  VZ 2019 Jiná činnost - 8 

A. Jiná činnost ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

    tis. Kč tis. Kč % 

6 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

II. Náklady celkem 1)    461 493 106,9 

1 Provozní náklady související s jinou činností 461 493 106,9 

1.1 v tom: mzdy bez ostatních osobních nákladů 0 134 –  

1.2 ostatní osobní náklady 0 0 –  

1.3 pojistné na zdravotní pojištění  0 12 –  

1.4 pojistné na sociální zabezpečení  0 33 –  

1.5 odpisy hmotného a nehmotného majetku – podíl vztahující se k této činnosti 408 200 49,0 

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 53 114 215,1 

2 Snížení hodnoty cenných papírů vlivem reálného ocenění 0 0 –  

3 Mimořádné případy externí 0 0 –  

4 Mimořádné převody mezi fondy  0 0 –  

III. Výsledek hospodaření = I – II  939 580 61,8 

IV. Daň z příjmů  72 119 165,3 

V. Zisk z jiné činnosti po zdanění = III – IV 867 461 53,2 

 

 
    VZ 2019 Jiná činnost - 8 

B. 
Doplňující informace o cenných papírech 
pořízených z finančních zdrojů jiné činnosti 

ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

2 Stav cenných papírů k poslednímu dni sledovaného období 0 0 –  

  
Z toho cenné papíry 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 poslednímu dni sledovaného období 0 0 –  

 

  VZ 2019 Jiná činnost – 8 

C 
Doplňující údaje o stavech a pohybu peněžních toků 
na BÚ jiné činnosti 3)  

ZPP 2019 
Skut. 
2019 

Skut. 19 / 
ZPP 19 

    tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období   810   

II. Příjmy celkem   1 679   

III.  Výdaje celkem   1 589   

IV. Saldo příjmů a výdajů za sledované období   90   

V.  Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období    900   

 
Poznámky k tabulce: 
 

1) Náklady na jinou 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. 445/2009 
Sb. 
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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. 2019 činil 3.665 tis. Kč. 

V roce 2019 byl FPÚPP tvořen převodem ze státního rozpočtu z kapitoly MO ve výši 6.500 tis. Kč. 

FPÚPP byl čerpán v roce 2019 na úhradu preventivní péče poskytnuté nad rámec preventivní péče 
hrazené z veřejného zdravotního pojištění ve výši 6.877 tis. Kč a úhradu režijních nákladů PF 
v částce 666 tis. Kč.  

Konečný zůstatek FPÚPP K 31. 12. 2019 činil 2.622 tis. Kč. 

 

Příjmy a výdaje 

Počáteční zůstatek BÚ FPÚPP k 1. 1. 2019 činil 4.177 tis. Kč. 

Příjem BÚ FPÚPP byl tvořen převodem ze státního rozpočtu z kapitoly MO ve výši 6.500 tis. Kč. 

BÚ FPÚPP byl v roce 2019 čerpán na úhradu preventivní péče poskytnuté nad rámec preventivní 
péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění ve výši 6.296 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. 2019 činil celkem 3.715 tis. Kč. 

 

Doplňující informace 

Rozdíl mezi FPÚPP a BÚ FPÚPP byl způsoben především časovým nesouladem mezi zaúčtováním 
faktur a jejich zaplacením a také závazkem vůči ZFZP z titulu faktur uhrazených primárně ze ZFZP 
ve výši 1.094 tis. Kč.  

 
  

VZ 2019 FPÚPP – 9 

A. Fond pro úhradu preventivní péče (FPÚPP) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 1 193 3 665 307,2 

II. Tvorba celkem = zdroje 6 500 6 500 100,0 

1 Převod ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany 6 500 6 500 100,0 

2 Úroky 0 0 –  

3 Kladné kurzové rozdíly  0 0 –  

III. Čerpání celkem = snížení zdrojů 1)   7 166 7 543 105,3 

1 
Čerpání finančních prostředků na úhradu preventivní péče poskytnuté nad 
rámec preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle § 11 
odst. 3 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. 

6 500 6 877 105,8 

2 Úplaty za bankovní a poštovní služby vztahující se k tomuto fondu 0 0 –  

3 
Provozní náklady související s odděleným vedením a správou tohoto fondu, 
včetně nákladů hrazených v průběhu roku zálohově z provozního fondu 

666 666 100,0 

3.1 v tom: mzdy bez ostatních osobních nákladů 398 398 100,0 

3.2 ostatní osobní náklady 0 0 –  
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VZ 2019 FPÚPP – 9 

A. Fond pro úhradu preventivní péče (FPÚPP) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

3.3 pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění 36 36 100,0 

3.4 
pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 

104 104 100,0 

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 128 128 100,0 

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 

527 2 622 497,5 

 
    VZ 2019 FPÚPP – 9 

B. Fond pro úhradu preventivní péče (FPÚPP) ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Příjmy a výdaje ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 1 193 4 177 350,1 

II. Příjmy celkem 6 500 6 500 100,0 

1 Příjem záloh Ministerstva obrany včetně mimořádných 6 500 6 500 100,0 

2 Úroky 0 0 –  

3 Zúčtování zálohy s provozním fondem  0 0 –  

4 Kladné kurzové rozdíly  0 0 –  

III. Výdaje celkem 1) 7 166 6 962 97,2 

1 
Úhrada preventivní péče poskytnuté nad rámec preventivní péče hrazené z 
veřejného zdravotního pojištění podle § 11 odst. 3 písm b) zákona č. 48/1997 
Sb. 

6 500 6 296 96,9 

2 Úplaty za bankovní a poštovní služby vztahující se k tomuto fondu 0 0 –  

3 
Provozní výdaje související s odděleným vedením a správou tohoto fondu, 
včetně výdajů hrazených v průběhu roku zálohově z provozního fondu 

666 666 100,0 

3.1 v tom: mzdy včetně ostatních osobních nákladů 398 398 100,0 

3.2 pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění 36 36 100,0 

3.3 
pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 

104 104 100,0 

3.4 úroky 0 0 –  

3.5 pokuty a penále 0 0 –  

3.6 ostatní provozní náklady 128 128 100,0 

4 Záloha vůči provoznímu fondu na pokrytí podílu společných výdajů2) 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 

527 3 715 704,9 

 
Poznámky k tabulce: 
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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. 

 

 

5.8.2 Fond zprostředkování úhrady zdravotních služeb  

Tvorba a čerpání 

Počáteční zůstatek FZÚZS k 1. 1. 2019 činil 1.436 tis. Kč. 

V roce 2019 byl FZÚZS tvořen převodem ze státního rozpočtu z kapitoly MO ve výši 7.000 tis. Kč. 

FZÚZS byl čerpán v roce 2019 na úhradu zprostředkované zdravotní péče ve výši 5.086 tis. Kč 
a úhradu režijních nákladů PF v částce 666 tis. Kč. 

Konečný zůstatek FZÚZS k 31. 12. 2019 představoval 2.684 tis. Kč. 

 

Příjmy a výdaje 

Počáteční zůstatek BÚ FZÚZS k 1. 1. 2019 činil 2.716 tis. Kč. 

Příjmy BÚ FZÚZS byly v roce 2019 tvořeny příjmy záloh MO ve výši 7.000 tis. Kč. 

BÚ FZÚZS byl v roce 2019 čerpán na úhradu zprostředkované zdravotní péče ve výši 5.090 tis. Kč 
a na provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FZÚZS ve výši 666 tis. Kč. 

Konečný zůstatek BÚ FZÚZS k 31. 12. 2019 činil 3.960 tis. Kč. 

 

Doplňující informace 

Rozdíl mezi FZÚZS a BÚ FZÚZS byl způsoben především časovým nesouladem mezi zaúčtováním 
faktur a jejich zaplacením a také závazkem vůči ZFZP z titulu faktur uhrazených primárně ze ZFZP 
ve výši 519 tis. Kč.  

  
VZ 2019 FZÚZS – 10 

A. 
Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče 
(FZÚZS)    

ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 910 1 436 157,8 

II. Tvorba celkem = zdroje 7 000 7 000 100,0 

1 Převod ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany 7 000 7 000 100,0 

2 Úroky 0 0 –  

3 Kladné kurzové rozdíly  0 0 –  

III. Čerpání celkem = snížení zdrojů 1)  6 866 5 752 83,8 

1 
Čerpání finančních prostředků na úhradu rozdílu podle § 11 odst. 3 písm. a) 
zákona č. 48/1997 Sb. 

6 200 5 086 82,0 

2 Úplaty za bankovní a poštovní služby vztahující se k tomuto fondu 0 0 –  

3 
Provozní náklady související s odděleným vedením a správou tohoto fondu, 
hrazené v průběhu roku přímo, nebo zálohově z provozního fondu1) 

666 666 100,0 

3.1 v tom: mzdy bez ostatních osobních nákladů 398 398 100,0 

3.2 ostatní osobní náklady 0 0 –  

3.3 pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění 36 36 100,0 

3.4 
pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 

104 104 100,0 

3.5 podíl odpisů vztahující se k tomuto fondu 0 0 –  
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VZ 2019 FZÚZS – 10 

A. 
Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče 
(FZÚZS)    

ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Tvorba a čerpání ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

3.6 úroky 0 0 –  

3.7 pokuty a penále 0 0 –  

3.8 ostatní provozní náklady 128 128 100,0 

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 

1 044 2 684 257,1 

 
    VZ 2019 FZÚZS – 10 

B. 
Fond pro zprostředkování úhrady zdravotních 
služeb (FZÚZS)    

ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Příjmy a výdaje ve sledovaném období tis. Kč tis. Kč % 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 910 2 716 298,5 

II. Příjmy celkem 7 000 7 000 100,0 

1 Příjem záloh Ministerstva obrany včetně mimořádných 7 000 7 000 100,0 

2 Úroky 0 0 –  

3 Zúčtování zálohy s provozním fondem  0 0 –  

4 Kladné kurzové rozdíly související s tímto fondem 0 0 –  

III. Výdaje celkem 1) 6 866 5 756 83,8 

1 Úhrada rozdílu podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. 6 200 5 090 82,1 

2 Úplaty za bankovní a poštovní služby vztahující se k tomuto fondu 0 0 –  

3 
Provozní výdaje související s odděleným vedením a správou tohoto fondu, 
hrazené v průběhu roku přímo, nebo zálohově z provozního fondu 

666 666 100,0 

3.1 v tom: mzdy včetně ostatních osobních nákladů 398 398 100,0 

3.2 pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění 36 36 100,0 

3.3 
pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 

104 104 100,0 

3.4 úroky 0 0 –  

3.5 pokuty a penále 0 0 –  

3.6 ostatní provozní náklady 128 128 100,0 

4 Záloha vůči provoznímu fondu na pokrytí podílu společných výdajů2) 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 

1 044 3 960 379,3 

 
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. 
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6.  Souhrnný přehled vybraných ukazatelů o činnosti zdravotní 
pojišťovny 

Základní ukazatele o činnosti VoZP za rok 2019 byly následující: 

  
VZ 2019 Zuk - 1 

Ř. 
Přehled základních ukazatelů o činnosti 
zdravotní pojišťovny  

Měr. 
jedn. 

ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Ukazatel        % 

  I. Pojištěnci         

1 Počet pojištěnců celkem k poslednímu dni sledovaného období      osob 705 000 698 334 99,1 

1.1 z toho: státem hrazeni      osob 372 800 368 992 99,0 

2 Průměrný počet pojištěnců za sledované období   osob 700 100 697 604 99,6 

2.1 z toho: státem hrazeni    osob 370 750 368 204 99,3 

  II. Ostatní ukazatele         

3 
Stav dlouhodobého majetku včetně poskytovaných záloh pořízený 
k poslednímu dni sledovaného období 

tis. Kč 305 000 233 336 76,5 

4 
Stav dlouhodobého majetku včetně poskytovaných záloh pořízený za 
sledované období 

tis. Kč 103 500 36 074 34,9 

4.1 v tom: majetek na vlastní činnost  tis. Kč 103 500 36 074 34,9 

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 tis. Kč 0 0 –  

6 Finanční investice pořízené za sledované období (saldo nákup – prodej) tis. Kč 0 0 –  

6.1 z toho: vázáno v dceřiné společnosti tis. Kč 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 zápůjčky, např. od žadatele o povolení podle § 3 zákona č. 
280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 280/1992 Sb.“) ve sledovaném období  

tis. Kč 0 0 –  

14 Splátky zápůjček ve sledovaném období  tis. Kč 0 0 –  

15 
Nesplacený zůstatek zápůjček k poslednímu dni sledovaného období 
celkem  

tis. Kč 0 0 –  

16 Přijatá bezúplatná plnění a nenávratné dotace ve sledovaném období  tis. Kč 0 462 –  

17 
Přepočtený počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období 
(zaokrouhlí se na celá čísla)  

osob 420 407 96,9 

18 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (zaokrouhlí se na celá čísla)  osob 420 410 97,6 
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VZ 2019 Zuk - 1 

Ř. 
Přehled základních ukazatelů o činnosti 
zdravotní pojišťovny  

Měr. 
jedn. 

ZPP 2019 Skut. 2019 
Skut. 19 / 
ZPP 19 

  Ukazatel        % 

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) 

% 3,06 3,06 100,0 

20 
Rozvrhová základna pro propočet přídělu do provozního fondu podle § 
7 vyhlášky o fondech 

tis. Kč 20 407 849 20 459 209 100,3 

21 
Maximální limit nákladů na činnost propočtený z dosažené rozvrhové 
základny podle § 7 vyhlášky o fondech 

tis. Kč 624 480 626 052 100,3 

22 Skutečný příděl ze ZFZP do provozního fondu ve sledovaném období tis. Kč 600 000 600 000 100,0 

  III. Závazky a pohledávky          

23 
Závazky celkem k poslednímu dni sledovaného období (neobsahují 
nesplacené zůstatky bankovních úvěrů, návratných finančních 
výpomocí ze státního rozpočtu a zápůjček uvedených na ř. 9, 12 a 15) 1)    

tis. Kč 3 565 000 3 200 996 89,8 

23.1 
v tom: závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb ve lhůtě 
splatnosti 2) 

tis. Kč 3 500 000 3 105 402 88,7 

23.2 závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb po lhůtě splatnosti   tis. Kč 0 0 –  

23.3 ostatní závazky ve lhůtě splatnosti tis. Kč 65 000 95 594 147,1 

23.4 ostatní závazky po lhůtě splatnosti tis. Kč 0 0 –  

24 Pohledávky celkem k poslednímu dni sledovaného období 3)    tis. Kč 3 480 600 3 861 471 110,9 

24.1 v tom: pohledávky za plátci pojistného ve lhůtě splatnosti tis. Kč 1 250 000 1 179 055 94,3 

24.2 pohledávky za plátci pojistného po lhůtě splatnosti 4) tis. Kč 1 700 000 2 192 313 129,0 

24.3 pohledávky za poskytovateli zdravotních služeb ve lhůtě splatnosti 5) tis. Kč 280 000 189 169 67,6 

24.4 pohledávky za poskytovateli zdravotních služeb po lhůtě splatnosti tis. Kč 600 1 284 214,0 

24.5 ostatní pohledávky ve lhůtě splatnosti tis. Kč 200 000 250 490 125,2 

24.6 ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti tis. Kč 50 000 49 160 98,3 

25 
Dohadné položky pasivní celkem – stav k poslednímu dni sledovaného 
období 

tis. Kč 1 000 000 779 077 77,9 

26 
Dohadné položky aktivní celkem – stav k poslednímu dni sledovaného 
období  

tis. Kč 380 000 590 081 155,3 

27 Rezervy celkem – stav k poslednímu dni sledovaného období tis. Kč 263 286 108,7 

28 Opravné položky celkem – stav k poslednímu dni sledovaného období  tis. Kč 3 000 000 3 516 126 117,2 

  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 –  

 

Poznámky k tabulce: 
 

1) Obsah ř. 23 bude navazovat na Rozvahu, sl. 4 – Pasiva, oddíl C I. Případné rozdíly bude ZP komentovat v textové části VZ. 
2) V řádku 23.1 budou zahrnuty dohadné položky pasivní (zejména vyúčtování zdravotních služeb za příslušný rok). 
3) Obsah ř. 24 bude navazovat na Rozvahu, sl. 4 – Aktiva, oddíl E I. Případné rozdíly bude ZP komentovat v textové části VZ. 
4) V řádku 24.2 budou zahrnuty dohadné položky aktivní za plátci pojistného. Vykazovaná částka bude zároveň snížena o opravné 

položky. 
5) V řádku 24.3 budou zahrnuty dohadné položky aktivní za poskytovateli zdravotních služeb (zejména vyúčtování zdravotních 

služeb za příslušný rok). 
 
 
 

Na řádku č. 16 tabulky je zobrazena výše dotace, která byla realizována prostřednictvím KZP.  
„Dodávka vnitřních úprav informačního systému zdravotní pojišťovny v rámci projektu 2017-CZ-IA-
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0017 - Adaptatlon of the back offlce systems, databases and subprocesses to support EESSI at the 
level of national institutions", který je financován z 75% z grantu EU. Jedná se o SW úpravy 
související s výměnou informací mezi státy EU. 
 
 

6.1 Stav pohledávek a závazků zdravotní pojišťovny ve lhůtě a po lhůtě 
splatnosti k 31. 12. 2019 

Pohledávky za plátci pojistného ve lhůtě splatnosti k 31. 12. 2019 činily 1.179.055 tis. Kč, včetně 
evidovaných přeplatků na pojistném. Zahrnovaly pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
zaměstnavatelů a zálohy OSVČ a OBZP za měsíc prosinec 2019.  

Pohledávky za plátci pojistného po lhůtě splatnosti, po zohlednění opravných položek byly ke konci 
roku 2019 v celkové částce 2.192.313 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty dohadné položky 
na nedodané předpisy pojistného zaměstnavatelů ve výši 184.602 tis. Kč a dohadná položka ve výši 
314.353 tis. Kč vůči plátcům bez známé platební povinnosti. 

VoZP měla k 31. 12. 2019 pohledávky za PZS ve lhůtě splatnosti ve výši 189.169 tis. Kč, tvořené 
jednak dohadnou položkou aktivní za nemocnicemi za nevyřešené regulace a jednak pohledávkami 
z vyúčtování zdravotních služeb za minulá období. 

Pohledávky za PZS po lhůtě splatnosti byly ve výši 1.284 tis. Kč.  

Ostatní pohledávky ve lhůtě splatnosti ke konci vykazovaného období ve výši 250.490 tis. Kč byly 
tvořeny pohledávkami z titulu záloh na služby, z provozní činnosti a dosud neuhrazených faktur vůči 
KZP z titulu pohledávek v zahraničních zemích. Významnou část ostatních pohledávek tvoří 
nevyúčtované zálohy na očkovací látky ve výši 59.538 tis. Kč. 

Ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2019 ve výši 49.160 tis. Kč představovaly 
neuhrazené regresní náhrady, pohledávky z nákladů řízení a pohledávky PF. 

Ke konci roku 2019 vykazovala VoZP závazky v celkové výši 3.200.996 tis Kč. Závazky ve lhůtě 
splatnosti vůči PZS za poskytnuté zdravotní služby představovaly částku 3.105.401 tis. Kč včetně 
dohadné položky pasivní ve výši 779.077 tis. Kč. Na výši závazků se významně projevil i pokles 
pasivních dohadných položek vůči PZS. Ostatní závazky ve lhůtě splatnosti ke konci roku 2019 
ve výši 95.595 tis. Kč byly z obchodněprávních vztahů evidovaných zejména na PF. 

 

6.2 Plnění podmínek splátkových kalendářů u jednotlivých druhů 
úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí 

VoZP neuzavřela, nečerpala ani nesplácela v roce 2019 žádný úvěr, půjčku či jinou finanční 
výpomoc. 

 

6.3 Pojištěnci 

Porovnání s údaji ZPP na rok 2019 

Celkový počet pojištěnců VoZP k 31. 12. 2019 činil 698.334 a ZPP na rok 2019 předpokládal 
dosažení počtu 705 000 pojištěnců. VoZP tedy zaznamenala k 31. 12. 2019 oproti ZPP na rok 2019 
nižší počet pojištěnců o 6 666.  

Průměrný počet pojištěnců v roce 2019 činil 697 604. Plánovaný průměrný počet pojištěnců podle 
ZPP na rok 2019 byl předpokládán ve výši 700 100. Došlo tak k ponížení ZPP na rok 2019 
v ukazateli průměrného počtu pojištěnců o 2 496 osob. 

Počet pojištěnců, za které byl plátcem pojistného stát, dosáhl k 31. 12. 2019 stavu 368 992 a oproti 
ZPP na rok 2019 je nižší o 3 808 pojištěnců (tj. o 1,0 %). Průměrný počet pojištěnců, za které 
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je plátcem pojistného stát, v roce 2019 činil 368 204 a oproti ZPP na rok 2019 byl nižší o 2 546, 
tj. o 0,7 %. 

K 31. 12. 2019 VoZP evidovala 4 324 pojištěnců na dlouhodobém pobytu. 

 

Pohyb pojištěnců 

K 31. 12. 2019 dosáhli pojištěnci u VoZP počtu 698 334. Ve srovnání s 31. 12. 2018 došlo k poklesu 
o 1 931 pojištěnců, tj. o 0,3 %. Průměrný počet pojištěnců v roce 2019 činil 697 604. Proti roku 2018 
došlo k poklesu průměrného počtu o 2 875 pojištěnců, tj. o 0,4 %.  

Mezi pojištěnci VoZP bylo větší zastoupení mužů (52,6 %) než žen. Tento podíl se oproti stavu 
z předchozího roku k 31. 12. 2019 nezměnil. Trend stárnutí v ČR i celé Evropě pokračoval, přičemž 
u pojištěnců VoZP se průměrný věk za rok 2019 zvýšil z 41,0 na 41,4. VoZP zaznamenala v roce 
2019 oproti roku 2018 nárůst pojištěnců nad 60 let o 1 426 (tj. o 0,9 %). 

 

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

V  roce 2019 bylo u VoZP podáno celkem 56 žádostí o poskytnutí informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „InfZ“). 
Na VoZP byly podány dvě stížnosti na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací podle 
§ 16a InfZ. První stížnost se týkala nečinnosti, neboť odpověď na žádost nebyla omylem odeslána. 
Stížnost byla obratem vyřízena kladně. V druhé stížnosti žadatel vyjádřil nesouhlas s výší úhrady 
nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Stížnosti nebylo vyhověno s tím, že částku 
za úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací nelze snížit. V uplynulém roce 
bylo vydáno 12 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části a následně byly proti těmto 
rozhodnutím podány čtyři odvolání. Soudní řízení o právech a povinnostech podle InfZ nebylo 
vedeno a tudíž nebyly vynaloženy v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle 
tohoto zákona žádné výdaje na zaměstnance ani na právní zastoupení. VoZP v roce 2019 
neuzavřela žádnou výhradní licenční smlouvu ve smyslu InfZ. 

 
Statistika vyřízení dotazů byla následující:  

➢ počet podaných žádostí o informace      56 
➢ počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části  12 
➢ počet podaných odvolání proti rozhodnutí      4 
➢ soudní řízení o přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti  0 
➢ výhradní licence         0 
➢ počet stížností podaných podle § 16a InfZ       2 
➢ náklady dle § 18 odst. 1 písm. c) InfZ       0 
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8.   Závěr 

Výsledky hospodaření dosažené v roce 2019 byly podpořeny ekonomickým růstem, nízkou 
nezaměstnaností a navýšením mezd a platů v ČR. Náklady na zdravotní služby rostly především 
v segmentu ústavních služeb. 

➢ Výše příjmů z pojistného po uplatnění systému přerozdělování 

Příjem pojistného VoZP po přerozdělování činil 20.299.625 tis. Kč a výdaje na zdravotní služby byly 
ve výši 19.424.058 tis. Kč. Kladný rozdíl z uvedených příjmů a výdajů byl 875.567 tis. Kč. Převod 
na BÚ PF na pokrytí výdajů na provoz VoZP činil 619.029 tis. Kč. 

➢ Stav závazků vůči PZS ve lhůtě a po lhůtě splatnosti 

VoZP evidovala k 31. 12. 2019 vůči PZS závazky ve lhůtě splatnosti ve výši 2.326.324 tis. Kč (bez 
dohadné položky pasivní). Dále eviduje dohadné položky aktivní za PZS ve výši 91.126 tis. Kč 
a dohadné položky pasivní ve výši 779.077 tis. Kč. V porovnání s rokem 2018 klesly závazky 
bez dohadných položek o 4,0 %. Hlavním důvodem je výrazné snížení počtu PZS, u kterých bylo 
vyúčtování za předcházející rok nevyřešené.   

VoZP neměla v roce 2019 vůči PZS žádné závazky po lhůtě splatnosti. 

  

Výpočet průměrného denního výdaje (x):  

 

𝑥 =
𝑧𝑑𝑟𝑎𝑣𝑜𝑡𝑛í 𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒

𝑑𝑛𝑦 𝑣 𝑟𝑜𝑐𝑒 
=

19.424.058

365 
= 53.217 𝑡𝑖𝑠. 𝐾č 

 

Průměrný denní výdaj VoZP na zdravotní péči činil 53.217 tis. Kč, což je oproti roku 2018 navýšení 
o 3.216 tis. Kč. 

 

Výpočet počtu dnů (p) reprezentujících závazky ve lhůtě splatnosti: 

 

𝑝 =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑘 𝑃𝑍𝑆 𝑣𝑒 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

x
=

2.326.324

53.217
= 43,71 𝑑𝑛𝑒 

 

Závazky vůči PZS ve lhůtě splatnosti reprezentovaly ke konci roku 2019 celkem 43,71 dne, což činí 
oproti roku 2018 zkrácení doby, za kterou by byly uhrazeny závazky ve lhůtě splatnosti o 4,78 dne. 

➢ Naplněné příděly do ostatních fondů definovaných zákonem 

VoZP naplnila ze ZFZP přídělem v částce 17.239 tis. Kč výši limitu RF na 265.776 tis. Kč. Na pokrytí 
provozních nákladů použila příděl ze ZFZP do PF ve výši 600.000 tis. Kč. Do Fprev byl převeden 
ze ZFZP příděl 103.000 tis. Kč. Všechny příděly byly provedeny v souladu s právními předpisy. 

➢ Porovnání stavu finančních prostředků ZFZP oddílu B na počátku a na konci 
hodnoceného období 

Počáteční zůstatek ZFZP v odd. B.I činil 1.017.327 tis. Kč a konečný zůstatek v odd. B.IV byl 
1.339.431 tis. Kč. Došlo tak k meziročnímu nárůstu o 31,7 %. Podle výše uvedeného měla VoZP 
k 31. 12. 2019 na BÚ ZFZP zůstatek ve výši 82,7 % (v roce 2018 67,8 %) měsíčních výdajů 
na zdravotní služby. 
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➢ Stav pohledávek po lhůtě splatnosti za plátci pojistného, jejich pokles nebo nárůst 
v průběhu hodnoceného roku 

Na konci hodnoceného období evidovala VoZP pohledávky po lhůtě splatnosti po zohlednění 
opravných položek a dohadných položek za plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění v částce 
1.693.358 tis. Kč. Oproti roku 2018, kdy se jednalo o částku 1.756.958 tis. Kč, došlo k mírnému 
snížení. Hlavním důvodem meziroční změny byly provedené hromadné kontroly plátců se vznikem 
pohledávek po lhůtě splatnosti. VoZP provedla v roce 2019 více než 200 tisíc kontrol plátců 
pojistného a bylo identifikováno více než 738 mil. Kč na dlužném pojistném. Kontrolní činnost 
a nárůst pohledávek po lhůtě splatnosti se projevují i v nárůstu objemu opravných položek.  

➢ 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. 2019 za PZS vztahující se k ZFZP byly v celkové výši 
1.284 tis. Kč.  

Stav pohledávek vůči PZS za vyúčtováním předcházejících období, ke kterému nedošlo 
k 31. 12. 2019, je 91.126 tis. Kč.  

➢ Další specifické postupy ZP, které ovlivnily hospodaření se ZFZP v roce 2019 

VoZP zprostředkovává úhrady preventivní péče (fond FPÚPP) a úhrady zdravotních služeb (fond 
FZÚZS) pro vojáky v činné službě. Zdravotní péče vojáků na misích a jiných vojenských akcích jsou 
financovány nejen z rozpočtu MO a řízeny legislativou ČR, ale i mezinárodními smlouvami 
a ujednáními (NATO, OSN). VoZP věnuje těmto misím zvláštní pozornost, a to jak v přípravné fázi 
(vakcinace, preventivní balíčky jako prevence proti případným onemocněním, pro posílení imunity 
a pomoc při drobných zraněních), tak i v jejich průběhu. V naléhavých případech a na vyžádání AČR 
se VoZP dále podílí i na péči po návratu z těchto misí. Další a neméně významnou součástí činnosti 
VoZP jsou programy fondu prevence válečný veterán a rodina vojáka. 
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9.  Přílohy 
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9.1 Účetní závěrka včetně přílohy 
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Rozvaha a výkaz zisku 
a ztráty za rok 2019 

 
 
 
 
 
 

Sestaveny podle vyhl. č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů. Touto vyhláškou se 
stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové 
vymezení položek této závěrky, směrná účtová osnova, účetní metody a jejich 
použití pro zdravotní pojišťovny. 
 
 
 
 
 
 

Duben 2020 
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Obsahové vymezení položek rozvahy podle vyhlášky č. 503/2002 Sb.,

v úplném znění pro zdravotní pojišťovny

Název a sídlo účetní jednotky, IČO

Rok Měsíc

2019 12

Minulé Hrubá Úprava Čistá

č. ř. období výše výše

a b 1 2 3 4

I.  AKTIVA x

A. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 10 472 233 198 222 136 11 062

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 10 472 233 198 222 136 11 062

II. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 3 0 0 0 0

III. Poskytnuté zálohy na pořízení nehmotného majetku 4 0 0 0 0

B. Finanční umístění (investice)                                                                    5 0 0 0 0

C. Dlouhodobý hmotný majetek 6 248 266 446 888 224 616 222 272

I. Pozemky a stavby 7 214 004 323 639 119 011 204 628

1. Pozemky 8 61 806 59 806 0 59 806

2. Stavby 9 152 198 263 833 119 011 144 822

II. Movitý majetek 10 34 160 122 978 105 605 17 373

1. Movitý majetek – odepisovaný 11 34 086 122 904 105 605 17 299

2. Movitý majetek – neodepisovaný 12 74 74 0 74

III. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13 102 271 0 271

IV. Poskytnuté zálohy na pořízení hmotného majetku 14 0 0 0 0

D. Dlouhodobý finanční majetek 15 0 0 0 0

I. Podíly v podnikatelských seskupeních 16 0 0 0 0

1. Podíly v ovládaných osobách 17 0 0 0 0

2. Dluhopisy vydané ovládanými osobami a zápůjčky nebo uvěry poskytnuté těmto os. 18 0 0 0 0

3. Podíly s podstatným vlivem 19 0 0 0 0

4. Dluhopisy vyd. os., ve kterých má úč. j. podst. vliv, a zápůj. n. úvěry poskyt. těmto os. 20 0 0 0 0

II. Jiný dlouhodobý finanční majetek 21 0 0 0 0

1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 22 0 0 0 0

2. Dluhové cenné papíry 23 0 0 0 0

3. Depozita u f inančních institucí 24 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý f inanční majetek 25 0 0 0 0

E. Dlužníci 26 3 732 643 7 377 597 3 516 126 3 861 471

I. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění 27 3 728 561 7 366 039 3 511 710 3 854 329

1. Pohledávky za plátci pojistného 28 2 713 642 6 384 123 3 511 710 2 872 413

2. Pohledávky za poskytovateli zdravotních služeb 29 55 536 98 044 0 98 044

3. Pohledávky z přerozdělení pojistného 30 0 0 0 0

4. Pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění 31 49 472 49 228 0 49 228

5. Pohledávky z přeplatků do zajišťovacího fondu 32 0 0 0 0

6. Pohledávky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči 33 200 976 183 962 0 183 962

7. Dohadné položky aktivní 34 656 431 590 081 0 590 081

8. Ostatní pohledávky 35 52 504 60 601 0 60 601

II. Ostatní pohledávky 36 4 082 11 558 4 416 7 142

1. Krátkodobé 37 4 082 10 954 3 812 7 142

2. Dlouhodobé 38 0 604 604 0

F. Ostatní aktiva                                                                                39 1 862 110 2 324 797 0 2 324 797

I. Zásoby 40 0 0 0 0

II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 41 1 862 110 2 324 797 0 2 324 797

1. Zvláštní bankovní účty 42 1 861 033 2 323 458 0 2 323 458

1.1 Základního fondu 43 1 017 327 1 339 431 0 1 339 431

1.2 Rezervního fondu 44 248 537 265 776 0 265 776

1.3 Provozního fondu 45 353 794 464 590 0 464 590

1.4 Sociálního fondu 46 4 044 4 106 0 4 106

1.5 Fondu reprodukce majetku 47 143 870 154 582 0 154 582

1.6 Fondu prevence 48 85 758 86 398 0 86 398

1.7 Fondu pro úhradu preventivní péče 49 4 177 3 715 0 3 715

1.8 Fondu pro zprostředkování úhrady zdravotní péče 50 2 716 3 960 0 3 960

1.9 Fondu pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele 51 0 0 0 0

1.10 Ostatní bankovní účty 52 810 900 0 900

2. Pokladna a jiné pokladní hodnoty 53 1 077 1 339 0 1 339

III. Jiná aktiva 54 0 0 0 0

G. Časové rozlišení 55 0 0 0 0

I. Náklady příštích období 56 0 0 0 0

II. Příjmy příštích období 57 0 0 0 0

AKTIVA CELKEM                                          58 5 853 491 10 382 480 3 962 878 6 419 602

Kontrolní číslo aktiv                                   999 25 264 423 43 619 909 15 629 376 27 990 533

Rozvaha Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Drahobejlova 1404/4

k 31. 12. 2019 190 03 Praha 9

(v tis. Kč) 47114975

Identifikační číslo

47114975
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Obsahové vymezení položek výkazu zisku a ztráty podle vyhlášky č. 503/2002 Sb.,

v úplném znění pro zdravotní pojišťovny

Název a sídlo účetní jednotky, IČO

Rok Měsíc

2019 12

Minulé Základna Mezisoučet Výsledek

č. ř. období

a b 1 2 3 4

I. Technický účet k neživotnímu pojištění x

1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění 1 0 0 0 0

a) předepsané hrubé pojistné 2 0 0 x x

b) pojistné postoupené zajišťovatelům (–) 3 0 0 0 x

c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/–) 4 0 0 x x

d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/–) 5 0 0 0 0

2. Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (pol. II.4) 6 0 x x 0

3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 7 0 x x 0

4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: 8 0 0 0 0

a) náklady na pojistná plnění: 9 0 0 0 0

aa) hrubá výše 10 0 0 x x

bb) podíl zajišťovatelů (–) 11 0 0 x

b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: 12 0 0 0 0

aa) hrubá výše 13 0 0 x x

bb) podíl zajišťovatelů (–) 14 0 0 0 0

5. Změny stavu ostatních technických rezerv očištěné od zajištění (+/–) 15 0 x x 0

6. Prémie a slevy, očištěné od zajištění 16 0 x x 0

7. Čistá výše provozních nákladů 17 0 0 0 0

a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 18 0 x 0 x

b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/–) 19 0 x 0 x

c) správní režie 20 0 x 0 x

d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (–) 21 0 x 0 0

8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 22 0 x x 0

9. Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/–) 23 0 x x 0

10. Mezisoučet, zůstatek Technického účtu k neživotnímu pojištění (pol. II.1) 24 0 x x 0

Výkaz zisku a ztráty Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Drahobejlova 1404/4

k 31. 12. 2019 190 03 Praha 9

(v Kč) 47114975

Identifikační číslo

47114975
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Příloha v účetní závěrce 
za rok 2019 

 
 
 
 
 
 

Sestavena podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro zdravotní pojišťovny. 
 
 
 
 
 
 

 

Duben 2020 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA VoZP ZA ROK 2019  - 76 - 

   

Obsah 

1. Obecný obsah .....................................................................................................................77 

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 ................................................................................78 

3. Přehled o změnách vlastního kapitálu ..............................................................................78 

4. Informace o stavu podrozvahových účtů .........................................................................79 

5. Informace podle § 18, odstavec 1, písmeno c) zákona o účetnictví ................................79 

6. Doplňující informace k položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty .................................80 

7. Ostatní informace k účetní závěrce ...................................................................................81 

Příloha …………………………………………………………………………………………..………...83 
 
 

 

  



VÝROČNÍ ZPRÁVA VoZP ZA ROK 2019  - 77 - 

   

Použité zkratky 

Fprev  Fond prevence 

HV  Hospodářský výsledek 

OSVČ  Osoby samostatně výdělečně činné 

PF  Provozní fond 

VoZP  Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

ZFZP  Základní fond zdravotního pojištění 

 

1. Obecný obsah 

 
a) Obchodní jméno a sídlo VoZP 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 
Praha 9, Drahobejlova 1404/4 

 
Zapsána ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou A 7564. 

 

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 
 

d) Jména a bydliště osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, 
s uvedením způsobu, jakým jednají jménem VoZP 

Ing. Josef Diessl  
Za Pektinou 945, 538 03 Heřmanův Městec 

Zdravotní pojišťovnu zastupuje vůči třetím osobám generální ředitel. Podepisování za VoZP provádí 
generální ředitel tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu VoZP připojí svůj podpis. 

 

e) Datum vzniku VoZP 

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 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 
má stanoven postup odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
Odpisovým plánem VoZP. 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. 

 
K 31. 12. 2019 VoZP vytvořila opravné položky k následujícím pohledávkám: 
 

Opravná položka k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění  2.340.315 tis. Kč 
Opravná položka k penále a pokutám     1.171.395 tis. Kč 

 
Opravná položka k PF (náhrady nákladů správního řízení)          3.812 tis. Kč   
Opravná položka k PF (ostatní)                    604 tis. Kč  
 

U ostatních opravných položek vytvořených vůči provoznímu fondu se jedná především 
o pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení vůči dodavateli energií ve výši 3.453 tis. Kč, dále 
pohledávky za nájemci a za zaměstnancem.  

 
Název 31. 12. 2018 31. 12. 2019 

Pojistné 2 217 000 2 340 315 

Penále a pokuty 1 022 359 1 171 359 

Provozní fond 7 260 4 416 

Celkem 3 246 619 3 516 126 

3. Přehled o změnách vlastního kapitálu  
VoZP přikládá přehled o změnách vlastního kapitálu, který zobrazuje počáteční zůstatky na fondech 

VoZP a jejich změnu během roku 2019 včetně fondu majetku a převodů mezi fondy. 

  Název položky 31. 12. 2018 Tvorba Čerpání 31. 12. 2019 

    tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

A. 
Vlastní kapitál (součet A. I. až 
A. VII.) 2 417 142 22 712 043 21 910 865 3 218 320 

A. I. Základní jmění 0 0 0 0 

A. II. Oceňovací rozdíly 0 0 0 0 

A. III. Ostatní kapitálové fondy 823 552 831 635 761 945 893 242 

A. IV. Ostatní fondy ze zisku 0 0 0 0 

A. V. 
Fondy veřejného zdravotního 
pojištění 1 593 065 21 879 947 21 148 395 2 324 617 

A. VI. a 
A. VII. Výsledek hospodaření 525 461 525 461 
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4. Informace o stavu podrozvahových účtů 

 
VoZP na podrozvahových účtech eviduje drobný hmotný a nehmotný majetek, odepsané 
pohledávky a podmíněné závazky. Informace o stavech podrozvahových účtů k 31. 12. 2018 
a 31. 12. 2019 je zobrazena v následující tabulce.  
 
Podrozvahová evidence A. 4. 

Číslo položky 
Název položky 

OBDOBÍ 

    31.12.19 31.12.18 

      tis. Kč tis. Kč 

P.I.   Majetek účetní jednotky 148 540 67 162 

1. Drobný nehmotný majetek 2 420 2 628 

2. Drobný hmotný majetek 66 014 64 534 

3. Ostatní majetek 80 106 0 

P.II.   Odepsané pohledávky a závazky 1 890 214 1 691 337 

1. Odepsané pohledávky celkem 1 890 214 1 691 337 

  
  

1.1. Odepsané pohledávky - dlužné pojistné 1 016 250 909 268 

  
  

1.2. Odepsané pohledávky - sankční platby v oblasti veřejného zdravotního pojištění 
(pokuty, penále a přirážky k pojistnému) 847 974 756 461 

  
  

1.3. Odepsané pohledávky - ostatní 25 990 25 608 

2. Odepsané závazky 0 0 

P.VI.  Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0 181 

11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0 181 

P.VII.   Vyrovnávací účty 2 038 754 1 758 680 

1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2 038 754 1 758 680 

 
Nově jsou na podrozvaze evidovány zdravotnické prostředky v majetku VoZP z důvodu legislativních 
změn od roku 2019. 

5. Informace podle § 18, odstavec 1, písmeno c) zákona o účetnictví 

 
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny závazky vůči státním institucím. 
 

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  5 046 9 170 

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění  2 465 4 357 

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů  3 293 5 702 
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6. Doplňující informace k položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

 
a) Komentář k položce Aktiv – číslo řádku 28 

K 31. 12. 2019 VoZP eviduje pohledávky za plátci pojistného v celkové hodnotě 
6.384.123 tis. Kč (k 31. 12. 2018 byla výše pohledávek 5.953.001 tis. Kč). Opravné položky 
k těmto pohledávkám byly vytvořeny ve smyslu vyhlášky č. 503/2002 Sb. v celkové hodnotě 
3.511.710 tis. Kč (V roce 2018 ve výši 3.239.359 tis. Kč). Čistá výše tedy činí 
2.872.413 tis. Kč (v roce 2018 činila čistá výše 2.713.642 tis. Kč). 
 
Při inventuře k 31. 12. 2019 byly mezi pohledávkami za plátci pojistného identifikovány 
přeplatky vůči plátcům pojistného, které hodnotu pohledávek snižují. K těmto přeplatkům má 
VoZP naúčtovánu dohadnou položku aktivní na nedodané přehledy plateb pojistného 
zaměstnavatelů ve výši 184.602 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 169.609 tis. Kč), další dohadná 
položka byla vytvořena vůči plátcům bez platební příslušnosti, a to ve výši 314.353 tis. Kč 
(v roce 2018 by výše této položky představovala hodnotu 320 mil. Kč, pokud by byla 

vytvořena). Dále bylo analýzou přeplatků 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 34 
K 31. 12. 2019 VoZP vytvořila dohadnou položku aktivní na zdravotní péči ve výši 
91.126 tis. Kč (v roce 2018 byla aktivní dohadná položka na zdravotní péči ve výši 
486.822 tis. Kč). Jedná se o předpokládaný dopad vyúčtování předcházejících období vůči 
nemocnicím ve výši 91.126 tis. Kč (2018: 365.822 tis. Kč). Jednotlivé dohadné položky 
aktivní u nemocnic jsou podloženy položkovým rozpisem vůči jednotlivým dodavatelům.  
 
Dále byla vytvořena dohadná položka aktivní na pohledávky na pojistné za nedodané 
přehledy plateb pojistného zaměstnavatele za zaměstnance za předcházející období ve výši 
184.602 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 169.609 tis. Kč) a dohadná položka vůči plátcům bez 
platební příslušnosti, a to ve výši 314.353 tis. Kč (v roce 2018 by výše této položky 
představovala hodnotu 320 mil. Kč, pokud by byla vytvořena). Srovnatelné údaje za rok 2018 
nebyly upraveny o tuto položku. 
Celková výše dohadné položky aktivní je tedy 590.081 tis. Kč (v roce 2018 byla 
656.431 tis. Kč). 

 
c) Komentář k položce Pasiv – B. Rezervy – číslo řádku 80 

Rezervy na soudní spory se zdravotnickými zařízeními jsou k 31. 12. 2019 vytvořeny ve výši 
286 tis. Kč, k 31. 12. 2018 byla výše rezerv 263 tis. Kč. Tato rezerva byla vytvořena na 
probíhající soudní spory o úhrady zdravotních služeb za minulá období.  

 
d) Komentář k položce Pasiv – C.I.6 - Dohadné položky pasivní – číslo řádku 88 

K 31. 12. 2019 VoZP vytvořila dohadnou položku pasivní na náklady na zdravotní služby ve 
výši 779.077 tis. Kč (v roce 2018 byla výše dohadné položky pasivní 936.684 tis. Kč). Jedná 
se o předpokládané doúčtování zdravotních služeb v roce 2020 v rámci vyúčtování úhrad 
segmentu nemocnic za předcházející roky ve výši 504.489 tis. Kč (2018: 578.980 tis. Kč), 
dále dohadnou položku pasivní ve výši 59.538 tis. Kč (2018: 51.204 tis. Kč) na nevyúčtované 
zálohy nákladů na očkovací látky za rok 2019, dohadné položky ve výši 50 tis. Kč (2018: 
0 Kč) vůči segmentu stomatologie, 8.000 tis. Kč (2018: 5.500 tis. Kč) vůči segmentu 
praktických lékařů, 115.000 tis. Kč (2018: 120.000 tis. Kč) vůči ostatním ambulantním 
specialistům, 9.000 tis. Kč (2018: 0 Kč)  vůči segmentu gynekologie, 70.000 tis. Kč (2018: 
100.000 tis. Kč) vůči komplementu a 13.000 tis. Kč (2018: 16.000 tis. Kč) vůči poskytovatelům 
v segmentu homecare. Na základě historické zkušenosti byla vytvořena dohadná položka ve 
výši 65 mil. Kč (2018: 65 mil. Kč primárně vůči segmentu nemocnic. 
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Výše dohadných položek na vyúčtování roku 2019 je odhadnuta na základě úhrad v roce 
2019 a předpokladu dopadů konečného vyúčtování zdravotních služeb za rok 2019 dle 
Úhradové vyhlášky. Jednotlivé dohadné položky pasivní vůči nemocnicím a na vyúčtování 
nákladů na očkovací látky jsou podloženy položkovým rozpisem vůči jednotlivým 
dodavatelům. Dohadná položka ve výši 65 mil. Kč (2018: 65 mil. Kč) na vyúčtování segmentu 
lůžkové péče za rok 2019 je vytvořena na základě historické zkušenosti. U dohadných 
položek vůči ostatním segmentům se vycházelo ze skutečnosti vyúčtování roku 2018 se 
zohledněním předpokládaných dopadů Úhradové vyhlášky včetně případných dorovnání 
vyplývajících z individuálních jednání a při zohlednění změn způsobů úhrad v roce 2019, kdy 
VoZP platila do výše vykázané a uznané péče. Z tohoto důvodu jsou u ambulantních 
segmentů tvořeny jen pasivní dohadné položky.  

 
Přehlednější zobrazení aktivních a pasivních položek a srovnání jejich vývoje mezi roky 2017 
a 2019 je zobrazeno v následující tabulce. 
 

Dohadné položky aktivní  31. 12. 2017 
31. 12. 
2018 

31. 12. 
2019 

 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Vyúčtování nemocnic 2015 0 0 0 

Vyúčtování nemocnic 2016 64 787 10 000 0 

Vyúčtování nemocnic 2017 49 564 73 308 3 924 

Vyúčtování nemocnic 2018 0 282 514 40 711 

Vyúčtování nemocnic 2019 0 0 46 490 

Vyúčtování segmentu ambulantních specialistů 0 90 000 0 

Vyúčtování segmentu komplementu 0 20 000 0 

Vyúčtování segmentu homecare 0 11 000 0 

Chybějící PPPZ 183 142 169 609 184 602 

Dohadná položka vůči plátcům bez platební kategorie 0 0 314 353 

Zaokrouhlovací rozdíl 0 0 1 

Dohadné položky aktivní 297 493 656 431 590 081 

 

 Dohadné položky pasivní 31. 12. 2017 
31. 12. 
2018 

31. 12. 
2019 

 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Vyúčtování nemocnic 2014 16 100 0 0 

Vyúčtování nemocnic 2015 194 715 0 0 

Vyúčtování nemocnic 2016 408 173 72 866 25 689 

Vyúčtování nemocnic 2017 431 026 186 251 44 742 

Vyúčtování nemocnic 2018 0 384 863 118 009 

Vyúčtování nemocnic 2019 0 0 316 049 

Ambulantní segmenty 100 500 241 500 215 050 

Z toho – vyúčtování segmentu stomatologie 0 0 50 

Z toho – vyúčtování segmentu praktických lékařů 5 500 5 500 8 000 

Z toho – vyúčtování segmentu ambulantních specialistů 40 000 120 000 115 000 

Z toho – vyúčtování segmentu ambulantní gynekologie 0 0 9 000 

Z toho – vyúčtování segmentu komplementu 55 000 100 000 70 000 

Z toho – vyúčtování segmentu homecare 0 16 000 13 000 

Očkování 47 783 51 204 59 538 
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Zaokrouhlovací rozdíl 0 0 -1 

Dohadné položky pasivní 1 198 297 936 684 779 076 

7. 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). Mzdové náklady jsou uváděny bez odstupného a OON. Pro srovnání je 
uveden rok 2018 i rok 2019. 

Rok 2019 

Ukazatel Pracovníci celkem z toho management 

Průměrný počet zaměstnanců celkem 410 62 

Mzdové náklady 227 315  

Zdravotní pojištění 22 232 

Sociální pojištění 59 139 

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnanců 1 038 

Rok 2018 

Ukazatel Pracovníci celkem z toho management 

Průměrný počet zaměstnanců celkem 410 67 

Mzdové náklady 196 962 58 640 

Zdravotní pojištění 18 985 

Sociální pojištění 50 676 

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnanců 886 

b) Informace o výši odměn vyplacených za běžné účetní období členům správních, řídících či 
dozorčích orgánů (v tis. Kč) 

 
Rok 2019 

Odměny členům Správní rady VoZP, 
Dozorčí rady VoZP a Rozhodčího orgánu 

4 587 

Odměny Výbor pro audit 300 

Odměny celkem 4 887 

 
Rok 2018 

Odměny členům Správní rady VoZP, 
Dozorčí rady VoZP a Rozhodčího orgánu 

4 414 

Odměny Výbor pro audit 318 

Odměny celkem 4 732 

 
c) Rozdělení HV z minulých let 

 
HV po zdanění z roku 2018 ve výši 525 tis. Kč byl na základě rozhodnutí Správní rady VoZP 
převeden do sociálního fondu. HV za rok 2019 je ve výši 461 tis. Kč a bude převeden 
v souladu s rozhodnutím správní rady v roce 2020 pravděpodobně do sociálního fondu. 

 
d) Závazky a pohledávky 

VoZP neměla k 31. 12. 2019 vůči poskytovatelům zdravotních služeb žádné závazky 
po lhůtě splatnosti.   
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e) Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro 

naplnění účelu výroční zprávy 
 
Ke dni 8. 4. 2020 byla odvolána z funkce členky Správní rady VoZP JUDr. Alena Netolická. 
Ke dni 9. 4. 2020 je do funkce člena Správní rady VoZP jmenována Mgr. Kateřina Blažková. 
 
Významnou skutečností je pandemie coronaviru (COVID-19) a přijatá opatření v souvislosti 
s touto pandemií. Tato skutečnost ovlivní jak hospodaření VoZP, tak i situaci v oblasti 
zdravotnictví. 
 
Pandemie coronaviru (COVID-19) nemá vliv na účetní závěrku a výsledky roku 2019. 

 
f) Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky 

VoZP i přes výše uvedené vychází ze zdravotně pojistného plánu na rok 2020. VoZP 
odhaduje významný propad příjmů z pojistného, a to až pod úroveň příjmů roku 2019. 
Při odhadu VoZP vychází z aktuálně zaznamenaného poklesu příjmů a odhadů dopadů krize 
na ekonomiku ČR. K okamžiku tvorby účetní závěrky neočekává VoZP významnou změnu 
v oblasti nákladů (výdajů) na zdravotní služby, spíše je pravděpodobné, že bude docházet 
k přerozdělení odhadovaných nákladů zdravotně pojistným plánem mezi jednotlivými 
segmenty zdravotních služeb. Pandemie a přijatá opatření mají naopak vliv na dohodovací 
řízení na rok 2021, kdy je zřejmé, že vyjednávání se povede spíše o způsobech jednotlivých 
úhradových mechanismů pro rok 2021 a nikoliv o vlastním navýšení nákladů. Závěry budou 
učiněny až v druhé polovině roku 2020. 
 
VoZP neočekává, že by v roce 2020 mohlo dojít k problémům s financováním zdravotních 
služeb, předpokládaný propad příjmů bude VoZP kryt ze zůstatků ZFZP z minulých let. 
Pro rok 2021 bude důležité, zda se podaří znovu obnovit růst ekonomiky a výše navýšení 
nákladů na zdravotní služby. Je zřejmé, že pro rok 2021 nelze očekávat významné nárůsty 
příjmů z pojistného, ani nákladů na zdravotní služby. 
  
VoZP pravidelně vyhodnocuje plnění zdravotně pojistného plánu na rok 2020 a upravuje 
odhad na rok 2020 podle aktuálních dat. 
 
Výše uvedená situace se pravděpodobně projeví na růstu pohledávek po lhůtě splatnosti vůči 
plátcům pojistného, a tím i odpovídajícím růstem objemu opravných položek, lze očekávat 
i nárůst objemu dohadných položek z důvodu nižšího plnění oznamovací povinnosti ze strany 
plátců pojistného. VoZP neočekává významné dopady do činnosti VoZP z titulu nárůstu 
pohledávek za plátci pojistného.  
 
Za současné situace nelze vyloučit opakované prodloužení trvání stávajících omezení, nebo 
další zpřísnění současných opatření, ani následný negativní vliv takových opatření na 
ekonomické prostředí, ve kterém VoZP působí, jakož ani negativní dopad takové situace na 
VoZP, její finanční stav a výkonnost, a to jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu. 
Vedení VoZP sleduje vývoj a je připraveno přijmout odpovídající opatření zohledňující 
aktuální vývoj. 

 
g) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

VoZP nevykonává aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 
 

h) Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 
VoZP nevlastní žádné akcie. VoZP nevlastní žádnou dceřinou společnost a nadační fond. 
Spolu s ostatními ZP je spoluzakladatelem kanceláře ZP. Je členem Svazu zdravotních 
pojišťoven ČR. 

 
i) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích 
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VoZP se snaží v rámci svých aktivit přistupovat šetrně k životnímu prostředí, vzhledem 
k tomu, že jsme nevýrobní podnik, nemá naše činnost zásadní vliv na životní prostředí.  

 
V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí dle právních předpisů platných v ČR.  
V příslušných termínech předkládáme oznámení o plnění povinného podílu osob se 
zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců a další požadované údaje. 
Pro zaměstnance organizujeme pracovní školení, máme uzavřenu kolektivní smlouvu 
a realizujeme benefity pro zaměstnance (sick days, příspěvek na penzijní připojištění 
a další).  
 
V souvislosti s pandemií koronaviru (COVID-19) VoZP přijala opatření i v oblasti pracovně 
právních vztahů, která se pravidelně potvrzují, nebo upravují dle aktuální situace. 
Významným prvkem je omezení provozu přepážkových pracovišť a zajištění práce z domova 
pro přibližně třetinu zaměstnanců, což vede ke snížení operativního rizika 

 
j) Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu 

v zahraničí 
VoZP nemá žádnou pobočku ani jinou část v zahraničí. 

 
k) Informace požadované podle zvláštních právních předpisů 

VoZP informace požadované podle zvláštních předpisů uvádí ve výroční zprávě, případně 
v příloze v účetní závěrce. 
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Příloha č. 6 vyhlášky - Příloha 

ZÁKLADNÍ PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 9, Drahobejlova 1404/4, pojišťovna, veřejné zdravotní pojištění, 
47114975 

Sestavená k 31. 12. 2019 
(v tis. Kč) 

   

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 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 
má stanoven postup odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Odpisovým plánem VoZP. 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 PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 9, Drahobejlova 1404/4, pojišťovna, veřejné zdravotní pojištění, 
47114975 

Sestavená k 31. 12. 2019 
(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   148 540 61 322 

  1.  Drobný nehmotný majetek   2 420 2 628 

  2.  Drobný hmotný majetek   66 014 64 534 

  3.  Ostatní majetek   80 106 0 

P.II. Odepsané pohledávky a závazky   1 890 214 1 691 337 

  1.  Odepsané pohledávky celkem   1 890 214 1 691 337 

     

1.1. Odepsané pohledávky - dlužné 
pojistné         1 016 250 909 268 

     

1.2. Odepsané pohledávky - sankční platby v oblasti veřejného zdravotního pojištění 
(pokuty, penále a přirážky k pojistnému)   847 974 756 461 

     1.3. Odepsané pohledávky - ostatní         25 990 25 608 

  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   0 181 

  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   0 181 

  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   2 038 754 1 758 680 

   1.  Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům   2 038 754 1 758 680 
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Příloha č. 6 vyhlášky - Příloha 

ZÁKLADNÍ PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 9, Drahobejlova 1404/4, pojišťovna, veřejné zdravotní pojištění, 
47114975 

Sestavená k 31. 12. 2019 
(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    5 046 9 170 

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění    2 465 4 357 

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů    3 293 5 702 
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Příloha č. 6 vyhlášky - Příloha 

ZÁKLADNÍ PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 9, Drahobejlova 1404/4, pojišťovna, veřejné zdravotní pojištění, 
47114975 

Sestavená k 31. 12. 2019 
(v tis. Kč) 

   

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT) 

Ke dni 8. 4. 2020 byla odvolána z funkce členky Správní rady VoZP JUDr. Alena Netolická. 
Ke dni 9. 4. 2020 je do funkce člena Správní rady VoZP jmenována Mgr. Kateřina Blažková. 
 
Významnou skutečností je pandemie coronaviru (COVID-19) a přijatá opatření v souvislosti s touto pandemií. Tato skutečnost ovlivní 
jak hospodaření VoZP, tak i situaci v oblasti zdravotnictví. Pandemie coronaviru (COVID-19) nemá vliv na účetní závěrku a výsledky 
roku 2019. 
 
VoZP i přes výše uvedené vychází ze zdravotně pojistného plánu na rok 2020. VoZP odhaduje významný propad příjmů z pojistného, 
a to až pod úroveň příjmů roku 2019. při odhadu VoZP vychází z aktuálně zaznamenaného poklesu příjmů a odhadů dopadů krize na 
ekonomiku ČR. K okamžiku tvorby účetní závěrky neočekává VoZP významnou změnu v oblasti nákladů (výdajů) na zdravotní služby, 
spíše je pravděpodobné, že bude docházet k přerozdělení odhadovaných nákladů zdravotně pojistným plánem mezi jednotlivými 
segmenty zdravotních služeb. Pandemie a přijatá opatření mají naopak vliv na dohodovací řízení na rok 2021, kdy je zřejmé, že 
vyjednávání se povede spíše o způsobech jednotlivých úhradových mechanismů pro rok 2021 a nikoliv o vlastním navýšení nákladů. 
Závěry budou učiněny až v druhé polovině roku 2020. 
 
VoZP neočekává, že by v roce 2020 mohlo dojít k problémům s financováním zdravotních služeb, předpokládaný propad příjmů bude 
VoZP kryt ze zůstatků ZFZP z minulých let. Pro rok 2021 bude důležité, zda se podaří znovu obnovit růst ekonomiky a výše navýšení 
nákladů na zdravotní služby. Je zřejmé, že pro rok 2021 nelze očekávat významné nárůsty příjmů z pojistného, ani nákladů na zdravotní 
služby. 
  
VoZP pravidelně vyhodnocuje plnění zdravotně pojistného plánu na rok 2020 a upravuje odhad na rok 2020 podle aktuálních dat. 
 
Výše uvedená situace se pravděpodobně projeví na růstu pohledávek po lhůtě splatnosti vůči plátcům pojistného a tím i odpovídajícím 
růstem objemu opravných položek, lze očekávat i nárůst objemu dohadných položek z důvodu nižšího plnění oznamovací povinnosti 
ze strany plátců pojistného. VoZP neočekává významné dopady do činnosti VoZP z titulu nárůstu pohledávek za plátci pojistného.  
 
Za současné situace nelze vyloučit opakované prodloužení trvání stávajících omezení, nebo další zpřísnění současných opatření, ani 
následný negativní vliv takových opatření na ekonomické prostředí, ve kterém VoZP působí, jakož ani negativní dopad takové situace 
na VoZP, její finanční stav a výkonnost, a to jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu. Vedení VoZP sleduje vývoj a je 
připraveno přijmout odpovídající opatření zohledňující aktuální vývoj. 

   

A.7. Informace podle § 24 odst. 4 vyhlášky 503/2002 Sb.  (TEXT) 

 Bez obsahu. 

   

A.8. 
Informace o podmíněnosti nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí - § 56 odst. 9 vyhlášky 
500/2002 Sb. (TEXT) 

 Bez obsahu. 
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Příloha č. 6 vyhlášky - Příloha 

ZÁKLADNÍ PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 9, Drahobejlova 1404/4, pojišťovna, veřejné zdravotní pojištění, 
47114975 

Sestavená k 31. 12. 2019 
(v tis. Kč) 

    
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) K položce 

 
Komentář k položce Aktiv – číslo řádku 28 
K 31. 12. 2019 VoZP eviduje pohledávky za plátci pojistného v celkové hodnotě 6.384.123 tis. Kč (k 31. 12. 2018 byla 
výše pohledávek 5.953.001 tis. Kč). Opravné položky k těmto pohledávkám byly vytvořeny ve smyslu vyhlášky 
č. 503/2002 Sb. v celkové hodnotě 3.511.710 tis. Kč (V roce 2018 ve výši 3.239.359 tis. Kč). Čistá výše tedy činí 
2.872.413 tis. Kč (v roce 2018 činila čistá výše 2.713.642 tis. Kč). 
 
Při inventuře k 31. 12. 2019 byly mezi pohledávkami za plátci pojistného identifikovány přeplatky vůči plátcům pojistného, 
které hodnotu pohledávek snižují. K těmto přeplatkům má VoZP naúčtovánu dohadnou položku aktivní na nedodané 
přehledy plateb pojistného zaměstnavatelů ve výši 184.602 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 169.609 tis. Kč), další dohadná 
položka byla vytvořena vůči plátcům bez platební příslušnosti, a to ve výši 314.353 tis. Kč (v roce 2018 by výše této 
položky představovala hodnotu 320 mil. Kč, pokud by byla vytvořena). Dále bylo analýzou přeplatků 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.               
 
Komentář k položce Aktiv – číslo řádku 34 
K 31. 12. 2019 VoZP vytvořila dohadnou položku aktivní na zdravotní péči ve výši 91.126 tis. Kč (v roce 2018 byla aktivní 
dohadná položka na zdravotní péči ve výši 486.822 tis. Kč). Jedná se o předpokládaný dopad vyúčtování předcházejících 
období vůči nemocnicím ve výši 91.126 tis. Kč. Jednotlivé dohadné položky aktivní u nemocnic jsou podloženy 
položkovým rozpisem vůči jednotlivým dodavatelům.  
 
Dále byla vytvořena dohadná položka aktivní na pohledávky na pojistné za nedodané přehledy plateb pojistného 
zaměstnavatele za zaměstnance za předcházející období ve výši 184.602 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 169.609 tis. Kč) 
a dohadná položka vůči plátcům bez platební příslušnosti, a to ve výši 314.353 tis. Kč (v roce 2018 by výše této položky 
představovala hodnotu 320 mil. Kč, pokud by byla vytvořena). 
 
Celková výše dohadné položky aktivní je tedy 590.081 tis. Kč (v roce 2018 byla 656.431 tis. Kč). 
 
 
Komentář k položce Pasiv – A.VII. Výsledek hospodaření běžného účetního období – číslo řádku 79  
HV po zdanění z roku 2018 ve výši 525 tis. Kč byl na základě rozhodnutí Správní rady VoZP převeden do sociálního 
fondu. HV za rok 2019 ve výši 461 tis. Kč a bude použit v souladu s rozhodnutím správní rady v roce 2020. 
 
 
Komentář k položce Pasiv – B. Rezervy - číslo řádku 80 
Rezervy na soudní spory se zdravotnickými zařízeními jsou k 31. 12. 2019 vytvořeny ve výši 286 tis. Kč, k 31. 12. 2018 
byla výše rezerv 263 tis. Kč. Tato rezerva byla vytvořena na probíhající soudní spory o úhrady zdravotních služeb za 
minulá období.  
 
Komentář k položce pasiv – C.I.2. Závazky k poskytovatelům zdravotních služeb – číslo řádku 84 
VoZP neměla k 31. 12. 2019 vůči poskytovatelům zdravotních služeb žádné závazky po lhůtě splatnosti.  
 
Komentář k položce Pasiv – C.I.6 - Dohadné položky pasivní - číslo řádku 88 
K 31. 12. 2019 VoZP vytvořila dohadnou položku pasivní na náklady na zdravotní služby ve výši 779.077 tis. Kč (v roce 
2018 byla výše dohadné položky pasivní 936.684 tis. Kč). Jedná se o předpokládané doúčtování zdravotních služeb 
v roce 2020 v rámci vyúčtování úhrad segmentu nemocnic za předcházející roky ve výši 504.489 tis. Kč (2018: 
578.980 tis. Kč), dále dohadnou položku pasivní ve výši 59.538 tis. Kč (2018: 51.204 tis. Kč) na nevyúčtované zálohy 
nákladů na očkovací látky za rok 2019, dohadné položky ve výši 50 tis. Kč (2018: 0 Kč) vůči segmentu stomatologie, 
8.000 tis. Kč (2018: 5.500 tis. Kč) vůči segmentu praktických lékařů, 115.000 tis. Kč (2018: 120.000 tis. Kč) vůči ostatním 
ambulantním specialistům, 9.000 tis. Kč (2018: 0 Kč) vůči segmentu gynekologie, 70.000 tis. Kč (2018: 100.000 tis. Kč) 
vůči komplementu a 13 mil. Kč (2018: 16 mil. Kč) vůči poskytovatelům v segmentu homecare. Na základě historické 
zkušenosti byla vytvořena dohadná položka ve výši 65.000 tis. Kč (2018: 65.000 tis. Kč) primárně vůči segmentu 
nemocnic.   
 
Výše dohadných položek na vyúčtování roku 2019 je odhadnuta na základě úhrad v roce 2019 a předpokladu dopadů 
konečného vyúčtování zdravotních služeb za rok 2019 dle Úhradové vyhlášky. Jednotlivé dohadné položky pasivní vůči 
nemocnicím a na vyúčtování nákladů na očkovací látky jsou podloženy položkovým rozpisem vůči jednotlivým 
dodavatelům. Dohadná položka ve výši 65 mil. Kč (2018: 65 mil. Kč) na vyúčtování segmentu lůžkové péče za rok 2019 
je vytvořena na základě historické zkušenosti. U dohadných položek vůči ostatním segmentům se vycházelo ze 
skutečnosti vyúčtování roku 2018 se zohledněním předpokládaných dopadů Úhradové vyhlášky včetně případných 
dorovnání vyplývajících z individuálních jednání a při zohlednění změn způsobů úhrad v roce 2019, kdy VoZP platila do 
výše vykázané a uznané péče. Z tohoto důvodu jsou u ambulantních segmentů tvořeny jen pasivní dohadné položky. 
Přehlednější zobrazení aktivních a pasivních položek a srovnání jejich vývoje mezi roky 2017 až 2019 je zobrazeno 
v následující tabulce. 

28 
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Příloha č. 6 vyhlášky - Příloha 

ZÁKLADNÍ PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 9, Drahobejlova 1404/4, pojišťovna, veřejné zdravotní pojištění, 
47114975 

Sestavená k 31. 12. 2019 
(v tis. Kč) 

   

   
 
   

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) K položce 

Dohadné položky aktivní  31. 12. 2017 
31. 12. 
2018 

31. 12. 
2019 

 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Vyúčtování nemocnic 2015 0 0 0 

Vyúčtování nemocnic 2016 64 787 10 000 0 

Vyúčtování nemocnic 2017 49 564 73 308 3 924 

Vyúčtování nemocnic 2018 0 282 514 40 711 

Vyúčtování nemocnic 2019 0 0 46 490 

Vyúčtování segmentu ambulantních specialistů 0 90 000 0 

Vyúčtování segmentu komplementu 0 20 000 0 

Vyúčtování segmentu homecare 0 11 000 0 

Chybějící PPPZ 183 142 169 609 184 602 

Dohadná položka vůči plátcům bez platební kategorie 0 0 314 353 

Zaokrouhlovací rozdíl 0 0 1 

Dohadné položky aktivní 297 493 656 431 590 081 

 

 Dohadné položky pasivní 31. 12. 2017 
31. 12. 
2018 

31. 12. 
2019 

 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

Vyúčtování nemocnic 2014 16 100 0 0 

Vyúčtování nemocnic 2015 194 715 0 0 

Vyúčtování nemocnic 2016 408 173 72 866 25 689 

Vyúčtování nemocnic 2017 431 026 186 251 44 742 

Vyúčtování nemocnic 2018 0 384 863 118 009 

Vyúčtování nemocnic 2019 0 0 316 049 

Ambulantní segmenty 100 500 241 500 215 050 

Z toho – vyúčtování segmentu stomatologie 0 0 50 

Z toho – vyúčtování segmentu praktických lékařů 5 500 5 500 8 000 

Z toho – vyúčtování segmentu ambulantních specialistů 40 000 120 000 115 000 

Z toho – vyúčtování segmentu ambulantní gynekologie 0 0 9 000 

Z toho – vyúčtování segmentu komplementu 55 000 100 000 70 000 

Z toho – vyúčtování segmentu homecare 0 16 000 13 000 

Očkování 47 783 51 204 59 538 

Zaokrouhlovací rozdíl 0 0 -1 

Dohadné položky pasivní 1 198 297 936 684 779 076 
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Příloha č. 6 vyhlášky - Příloha 

ZÁKLADNÍ PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 9, Drahobejlova 1404/4, pojišťovna, veřejné zdravotní pojištění, 
47114975 

Sestavená k 31. 12. 2019 
(v tis. Kč) 

    

    

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 PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 9, Drahobejlova 1404/4, pojišťovna, veřejné zdravotní pojištění, 
47114975 

Sestavená k 31. 12. 2019 
(v tis. Kč) 

    

    

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 PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 9, Drahobejlova 1404/4, pojišťovna, veřejné zdravotní pojištění, 
47114975 

Sestavená k 31. 12. 2019 
(v tis. Kč) 

    

    

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 a Výroční zprávě  
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9.3 Stanoviska Správní a Dozorčí rady k Výroční zprávě za rok 2019 
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9.4 Způsob a forma zveřejnění Výroční zprávy za rok 2019 

Výroční zpráva VoZP za rok 2019 bude uložena na Ústředí Vojenské zdravotní pojišťovny České 
republiky, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9, zpřístupněna bude také na webu VoZP a současně 
založena do Sbírky listin.  Souhrnné informace z Výroční zprávy VoZP za rok 2019 budou zveřejněny 
ve Zpravodaji VoZP. 

 

 


