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VoZP ČR
KONTROLNÍ ČINNOST

V¯ROâNÍ
ZPRÁVA
za rok 2004
(v˘Àatek)

VoZP ČR v roce 2004 provedla ve smluvních zdravotnických zařízeních 198 fyzických kontrol a vyřadila nesprávně vykázanou zdravotní
péči za 2 757 211 Kč. Daleko významnější je však automatizovaná kontrola pomocí informačního systému, kterou bylo takto kontrolováno
celkem 463 403 dávek, které zahrnovaly téměř 14 miliónů dokladů.
V roce 2004 uskutečnila VoZP ČR 7 409 kontrolních akcí zaměřených
na plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Zjištěné dlužné pojistné dosáhlo výše 183 298 277 Kč. K němu bylo vyměřeno penále ve
výši 164 977 610 Kč.
Vnitřní kontrolní činnost je ve VoZP ČR uplatňována jako nedílná
součást řídící práce generálního ředitele a vedoucích zaměstnanců
pojišťovny formou příkazů generálního ředitele zveřejňovaných ve
Věstníku pojišťovny a dalších operativních aktů řízení, jako jsou porady
vedení, porady generálního ředitele s řediteli poboček, porady ředitelů
odborů a vedoucích oddělení s odbornými zaměstnanci apod.
Činnost vnitřního auditu VoZP ČR vycházela v roce 2004 ze zák. č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Bylo uskutečněno
celkem osm akcí zaměřených na správný výkon činností poboček
a Ústředí VoZP ČR.

ZDRAVOTNÍ POLITIKA

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2004
VoZP ČR splnila i v roce 2004 bezezbytku veškeré úkoly, které pro ni,
jakožto veřejnoprávní instituci, vyplývaly z platných právních předpisů
upravujících veřejné zdravotní pojištění.
Přes složitou situaci ve financování zdravotnictví pojišťovna hospodařila bez jakýchkoliv půjček či finančních dotací. Naplnila rezervní
fond do zákonem stanovené výše, provedla převod finančních prostředků do zajišťovacího fondu a nepřekročila povolenou výši přídělu
do provozního fondu.
Zdravotnickým zařízením hradila vykázanou a uznanou zdravotní péči v termínu splatnosti.
V souvislosti se zrušením základní vojenské služby a reorganizací
AČR, kdy se výrazně snížil počet těchto osob, pojišťovna stabilizovala
celkový počet pojištěnců. K poslednímu dni roku 2004 měla 574 765
klientů.
Celkově lze rok 2004 hodnotit, z hlediska rozvoje pojišťovny a jejího
hospodaření, jako úspěšný.

VoZP ČR v roce 2004 pokračovala v naplňování dlouhodobého
cíle zdravotní politiky, tj. vytvořit s využitím všech potřebných
organizačních a ekonomických opatření všestranný soubor aktivit
zaměřených k ochraně, upevňování, rozvíjení a navracení zdraví,

PŘEHLED NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ
Na základním fondu zdravotního pojištění byly v roce 2004 evidovány celkové příjmy ve výši 8 445 464 tis. Kč a celkové výdaje v částce 8 437 718 tis. Kč. Za zdravotní péči bylo v roce 2004 zaplaceno
8 129 316 tis. Kč.
Náklady na ústavní péči činily 3 603 007 tis. Kč, z toho u nemocnic
3 339 451 tis. Kč.
Náklady na ambulantní péči činily 2 007 870 tis. Kč, z toho na stomatologickou péči 505 924 tis. Kč.
Náklady na léky činily 2 092 203 tis. Kč. V porovnání s rokem 2003
došlo ke zvýšení nákladů na léky o 12 %.

NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉâI V ROCE 2004 (v %)
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k rozvoji systému preventivní péče a k podpoře zdravého stylu života
a úrovně zdravotní péče poskytované pojištěncům ve smluvních zdravotnických zařízeních.
VoZP ČR zabezpečila svým pojištěncům dodržování zásadních priorit
veřejného zdravotního pojištění, a to zejména uplatnění práva svobodného výběru lékaře a principu rovného přístupu ke zdravotní péči.
Smlouvami s vybranými zdravotnickými zařízeními vytvořila předpoklady pro zajištění zdravotní péče na vysoké odborné úrovni.
Pojišťovna řešila i individuální žádosti pojištěnců, jimž byla v odůvodněných případech poskytnuta mimořádná úhrada nákladů na potřebnou léčbu ve zdravotnických zařízeních nejvyšší úrovně i nad rámec
smluvních závazků s daným zdravotnickým zařízením, popřípadě jim
bylo doporučeno jiné smluvní zařízení srovnatelné kvality.
V souladu s uvedenými záměry i v roce 2004 věnovala VoZP ČR
vysokou pozornost dalšímu zdokonalování a prohlubování systému
preventivní péče, především doplněním a rozšířením spektra stávajících
programů rozšířené zdravotní péče, zaměřených k posílení zdraví na
základě zdravé životosprávy, využívání příležitostí ke sportu a k podoře možností aktivní imunizace proti nakažlivým chorobám.
Podrobnější informace naleznete na našich internetových
stranách www.vozp.cz
Ing. Miloslav VOKURKA

