
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

V ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 1



Úvodní slovoVýroční zpráva 2001

Rok 2001 představoval v činnosti OZP období
dokončení plné integrace všech činností po slouče-
ní se STAZPO zdravotní pojišťovnou, které proběhlo
v roce 2000. Byla postupně provedena i závěrečná
část projektu slučování, kdy se dokončovaly časově
náročné kontrolní akce v oblasti plateb pojistného
a plně  byly integrovány smluvní vztahy se zdravot-
nickými zařízeními. Tato část prací byla završena
úpravou smluvních vztahů v návaznosti na nabytí
účinnosti rámcových smluv k 1. 7. 2001 a dokončením
kontroly platebních povinností pojištěnců - fyzických
osob bývalé STAZPO ZP za roky 1996 - 1999. Kontro-
la provedená ve vztahu ke sloučení se STAZPO ZP
ze strany ministerstva zdravotnictví mohla tak
v závěru roku 2001 potvrdit úspěšnou realizaci celé
operace.

Tradičně dobré vnímání OZP na veřejnosti se
projevilo i dalším rychlým nárůstem nových pojiš-
těnců. Přitom se podařilo udržet dlouhodobý trend
zvyšování produktivity práce OZP. Ukazatel počtu
pojištěnců na jednoho zaměstnance se zvýšil z 1490
v roce 2000 na 1647 k 31. 12. 2001, tedy o 11 %.

Za nejperspektivnější oblast  zvyšování kvality
služeb i produktivity administrativních činností
považovala OZP v roce 2001 zavádění moderních
prvků komunikace s využitím veřejných datových
sítí. Byla doplněna a bez nárůstu nákladů rozšířena
komunikační síť OZP do všech nově ustanovených
krajských měst. Tím byly vytvořeny i předpoklady
k zahájení organizačních změn k 1. 1. 2002 tak, aby
již v roce 2002 měla OZP pobočkové zastoupení ve
všech nových krajích. Přípravu na optimální přizpů-
sobení organizační struktury OZP novému pojetí
státní správy a krajskému uspořádání považuje
i nadále OZP za jednu z priorit. 

Dlouhodobě jsou dále rozvíjeny technologie zpra-
cování dat tak, aby v průběhu několika nejbližších
let mohlo dojít k výrazným změnám v komunikaci
mezi klienty, zaměstnavateli a zdravotnickými zaříze-
ními. OZP vychází vstříc i té klientele, která podobné
moderní způsoby komunikace využívá ve vztahu
k bankovním produktům i k ostatním aktivitám.
Postupnými kroky tak již byl v roce 2001 zahájen
dlouhodobý program zaměřený na zvyšování infor-
movanosti a větší zapojení pojištěnců do aktivit OZP.

Rozvoj činností OZP se v průběhu roku 2001 sou-
střeďoval i na další kvalitativně nové způsoby  úhrad
jako je „Komplexní hodnocení nákladovosti“ činnos-
ti a vlivu praktických lékařů. Tento způsob průkaz-
ně pozitivně ovlivňuje jejich chování. Přitom metoda
maximálně odlišuje skutečné možnosti racionálních
úspor od nutných nákladů a nákladů na mimořádně
nákladné pacienty. Potvrdilo se, že takto komplexně
pojaté hodnocení není zneužíváno k diskriminační-
mu selektivnímu výběru pojištěnců. I v roce 2001
pokračovalo experimentální ověřování dalších
prvků řízené zdravotní péče formou „Plánu Střešovi-
ce“ ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí
v Praze. Jednotlivé úspěšné prvky řízení s motivací
klientů jsou pak postupně zaváděny i celoplošně. 

Za velmi významné z hlediska preventivní zdra-
votní péče považuje OZP komplexní zabezpečení
a zvýšení rozsahu a účinnosti preventivních zdravot-
ních programů. OZP v roce 2001 dále rozšířila již tra-
diční screeningové programy a příspěvky na aktiv-
ní imunizaci a zavedla i nové programy primární
prevence a podpory zdravého životního stylu.
V závěru roku 2001 se podařilo tyto programy zalo-
žit na dlouhodobé spolupráci s organizacemi, které
pohybové rekreační aktivity tradičně organizují. 

Celkové ekonomické výsledky OZP v roce 2001
plně odpovídají záměrům pojišťovny dle zdravotně
pojistného plánu. Jsou tak vytvořeny velmi dobré
výchozí předpoklady pro úspěšnou činnost OZP
i v roce 2002.
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Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
generální ředitel
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Základní údaje Orgány zdravotní pojišťovny, 
změny v jejich složení v průběhu roku

Obchodní název: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 
pojišťoven a stavebnictví

Oficiální zkratka: OZP

Kód pojišťovny: 207

Sídlo: Praha 7, Tusarova 36, 170 61

IČO: 47 11 43 21

Bankovní spojení: 10006-18432-071/0100 Komerční banka, a. s.

Zřizovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Datum založení: 29. října 1992

Statutární zástupce: Ing. Ladislav Friedrich, CSc., generální ředitel

Telefon: 02/830 22 111 - centrála

Fax: 02/20 80 12 22

E-mail: ozp@ozp.cz

Internet: http://www.ozp.cz

Správní rada

Mgr. Rudolf Kubásek předseda
Stanislav Antoniv místopředseda
Ing. Zdeněk Šimek místopředseda
Ing. Helena Čapková zástupce státu
Ing. René Pechar zástupce státu
Ing. Markéta Tallerová zástupce státu
Ing. Jiří Endršt 
Ing. Zdeněk Fidler 
Ing. Miloslav Mašek, CSc.
Mgr. Dagmar Musilová 
Bc. Josef Pechan 
Mgr. Luboš Tejkl 
RNDr. Jindřich Vašut 
Doc. Ing. Milan Veverka, CSc.
JUDr. Jarmila Zappová od 22. 2. 2001

Dozorčí rada

Ing. Miroslav Žiška předseda
JUDr. Marcel Stehlík místopředseda
Ing. Ivan Prokop zástupce státu
Ing. Vladimír Bartek 
Bc. Otakar Bureš 
Ing. Bohuslav Hála 
Ing. Ladislav Krása 
Bc. Vladimír Ptáček 
Ing. Vladimír Kudrna 
Mgr. Richard Rych 
Helena Skokánková 
Vladimír Zdeňek 
Ing. Karel Ziegler 

Rozhodčí orgán

Ing. Vladimír Polanecký předseda - za OZP
JUDr. Jitka Černá za Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ing. Vít Ondrůšek za Ministerstvo financí ČR
MUDr. Alena Zvoníková za Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ing. Jiří Endršt za správní radu
Mgr. Luboš Tejkl za správní radu do 4. 10. 2001
Mgr. Rudolf Kubásek za správní radu od 5. 10. 2001
RNDr. Jindřich Vašut za správní radu
Ing. Vladimír Bartek za dozorčí radu
Ing. Vladimír Kudrna za dozorčí radu
Helena Skokánková za dozorčí radu
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Organizační struktura OZP je založena na soustředění odborných, specializovaných a rozvojových čin-
ností v centrále OZP a síti celorepublikových univerzálních pracovišť, jejichž hlavní náplní je především
přepážková služba klientům a kontrola plateb pojistného.

Organizační schéma OZP

Dozorčí rada Rozhodčí orgánSprávní rada

Generální ředitel

Úsek GŘ
- Kontrola a vnitřní audit

- Rozvoj a marketing

Úsek provozně 
- technický

expozitura
Beroun

Zdravotní
odbor

Odbor 
personální 

a právní

Odbor kontroly
plateb 

pojistného

Odbor 
informatiky 
a registru

Ekonomický
odbor

pobočka
Ostrava

pobočka
Plzeň

pobočka
Ústí nad
Labem

pobočka
Hradec 
Králové

pobočka
České 

Budějovice

pobočka
Brno

expozitura
Pardubice
(od 1. 12. 2001)

expozitura
Karlovy Vary

(od 1. 7. 2001)

expozitura
Liberec

expozitura
Sezimovo

Ústí

expozitura
Olomouc

expozitura
Bruntál

expozitura
Zlín

expozitura
Jihlava
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K základním prioritám OZP v roce 2001, stejně
jako ve všech předchozích letech, patřila včasná
úhrada všem zdravotnickým zařízením za poskytnu-
tou zdravotní péči a zajištění všeobecně dostupné
a kvalitní péče pro pojištěnce OZP ve všech regio-
nech České republiky.

Maximální důraz byl kladen na efektivní
a korektní smluvní jednání s poskytovateli zdravotní
péče o způsobech a výši úhrad v návaznosti na
výsledky příslušných Dohodovacích řízení, příp. pří-
slušná rozhodnutí vlády, resp. Ministerstva zdra-
votnictví ČR.

Kromě včasnosti úhrady poskytnuté zdravotní
péče se OZP v roce 2001 zaměřila především na
další rozvoj užší spolupráce v oblasti primární péče.
Byl dále kultivován program praktického lékaře
„Komplexní hodnocení nákladovosti“, jehož důsled-
kem je diferenciace a bonifikace praktických léka-
řů postavená na principech vyhodnocování efektivi-
ty léčebného procesu.

Cílem programu byla na jedné straně optimaliza-
ce struktury poskytované zdravotní péče, na straně
druhé sloužil program jako nástroj motivující prak-
tického lékaře k přebírání vyšší míry odpovědnosti
za efektivnější využití finančních prostředků,
v konečném důsledku podporující racionálnější
preskripci a indukování specializované a nemoc-
niční péče.

Přes vysokou administrativní náročnost spojenou
s udržováním široké sítě poskytovatelů zdravotní
péče, zejména v primární péči, který je co do počtu
smluvních zdravotnických zařízení téměř identický
se sítí VZP, zaručuje OZP svým klientům na celém
území České republiky dobře dostupnou zdravotní
péči a naplňuje tak beze zbytku právo pojištěnce na
svobodnou volbu lékaře v síti smluvních zdravotnic-
kých zařízení. Rozsah sítě umožňuje i další vysoký
nárůst nových pojištěnců.

K 31. 12. 2001 bylo v registru OZP evidováno 
22 414 smluvních zdravotnických zařízení poskytují-
cích zdravotní péči různého rozsahu ve všech
odbornostech a odvětvích medicíny. Nejpočetnější
skupinu smluvních poskytovatelů zdravotní péče
v registru OZP představují praktičtí lékaři pro
dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost, jichž
OZP v registru eviduje 6224. Druhou nejpočetnější
skupinou smluvních zdravotnických zařízení jsou
stomatologové (5441 smluvních partnerů).

OZP důsledně dbala na to, aby uplatněním modi-
fikovaného regulačního mechanismu tam, kde to
příslušné normy umožňují, nedošlo celkově ke sní-
žení výše úhrady proti úhradě popsané příslušným
Věstníkem MZ ČR.

Zdravotní politika

OZP,  stejně jako v minulých letech, zajistila pro své pojištěnce zdra-
votně preventivní programy, které tvořily základ v celkové nabídce
doplňkových služeb OZP. Úhrada probíhala z Fondu prevence. Nabídka
zdravotně preventivních programů byla navržena tak, aby pokryla,
pokud možno rovnoměrně, celou věkovou strukturu pojištěnců. 

Zdravotní programy hrazené z Fondu prevence člení OZP 
do pěti skupin:

1. Zdravotně preventivní programy celoplošné, plně hrazené OZP

● Prevence karcinomu tlustého střeva
● Prevence osteoporózy
● Péče o zrak
● Preventivní vyšetření prsů
● Pomůžeme vám přestat kouřit

2. Zdravotně preventivní programy celoplošné s částečným 
stimulačním finančním příspěvkem OZP

● Programy pro aktivní dárce krve nebo kostní dřeně
● Program péče o matku a dítě
● Preventivní program pro ženy
● Ortodoncie pevná (fixní) rovnátka
● Zahraničí - studium - zdraví
● Očkování proti klíšťové encefalitidě
● Očkování proti infekční hepatitidě
● Očkování proti Haemophilus influenzae

3. Zdravotně preventivní programy smluvně zajišťované a hra-
zené ve spolupráci se zaměstnavateli 

● Program komplexní prevence
● Rehabilitačně rekondiční pobyty
● Soubor komplementárních vyšetření

4. Ozdravné pobyty pro děti se zdravotní zátěží

Další skupinou jsou programy určené ke snížení nemocnosti dětských
pojištěnců. OZP zajišťuje a finančně se spoluúčastní na ozdravných
pobytech dětí. Pobyty byly určeny dětem s opakovaným onemocněním
horních cest dýchacích na podkladě snížené imunity, dětem s alergic-
kými onemocněními, různými formami ekzémů a nadváhou. Ozdravné
pobyty se konaly ve vysokohorském prostředí Vysokých Tater na Slo-
vensku a v přímořském prostředí v Chorvatsku. V roce 2001 se ozdrav-
ných pobytů zúčastnilo celkem 1274 klientů.

Zdravotní programy
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5. Programy primární prevence zaměřené na
pohybové aktivity a podporu zdravého
životního stylu

Sportem ku zdraví

OZP rozšířila v roce 2001 svoji nabídku o nový kom-
plexní program „Sportem ku zdraví“, který náleží do

oblasti primární prevence. Jeho základním principem
je mimo jiné podpora masového rekreačního sportu.

Samostatnou aktivitou OZP byl od 2. poloviny
roku 2001 program „Plavte s OZP“, který klientům
OZP umožňoval bezplatné rekondiční plavání ve
vybrané síti plaveckých bazénů a v určeném čase.
OZP v souladu s obecným vládním programem sti-
muluje své klienty k aktivnímu podílu na zdravém
životním stylu a větší spoluzodpovědnosti za své
zdraví. 

OZP poskytuje v rámci tohoto programu také
příspěvky na preventivní lékařské prohlídky dětem
- registrovaným členům tělovýchovných oddílů
a svazů, které mají prověřit zdravotní stav, zdatnost
a schopnost sportovců.

V roce 2001 se programu „Sportem ku zdraví“
aktivně zúčastnilo více než 15 000 pojištěnců OZP,
kteří využili především možnosti rekondičního plavání.

Klub zdraví OZP a cyklus sportovních
a turistických akcí Sportujte s OZP

V rámci programu „Klub zdraví OZP“ byl připra-
ven cyklus sportovních a turistických akcí „Sportuj-
te s OZP“ v součinnosti s vybranými občanskými
sdruženími v tělovýchově a sportu (Česká asociace
Sport pro všechny, Klub českých turistů) se zámě-
rem motivovat pojištěnce OZP k pravidelnému spor-

tování a věku přiměřeným pohybovým aktivitám.
OZP jako hlavní partner na těchto akcích zajistila 

pro účastníky možnost měření krevního tlaku a pod-
kožního tuku. 

Účastí na některých sportovních akcích v závěru
roku 2001 si OZP ověřila předpoklady pro úspěšnou
realizaci tohoto cyklu v roce 2002 a navázání spolu-
práce s dalšími tělovýchovnými a sportovními sdru-
ženími.

Program BONUS

V říjnu 2001 byla zahájena testovací fáze progra-
mu BONUS v regionu hl. m. Prahy. Záměrem bylo
poskytnout jeho účastníkům v případě čerpání
zdravotní péče vyšší (tj. nadstandardní) kvalitu
organizace a návaznosti při poskytování zákonem
stanovené bezplatné zdravotní péče a umožnit 
klientům pojišťovny nad rámec veřejného zdravotní-
ho pojištění rozšíření péče o zdraví v případě, že
jsou ochotni si za poskytované nadstandardní služ-
by připlatit.

Program BONUS v roce 2001 představoval velmi
důležitou formu přípravy těchto aktivit do budouc-
na, a to zejména s přihlédnutím k přípravě zdravot-
ního připojištění.

Zdravotní programy

1. Zdravotní programy celkem 47 173 25 940

Program pro aktivní dárce krve nebo kostní dřeně 149 574
Komplexní prevence a soubor komplementárních vyšetření 589 331
Péče o zrak 1 038 1 945
Program péče o matku a dítě 1 671 3 632
Preventivní program pro ženy 11 817 3 545
Preventivní vyšetření prsů 3 394 1 926
Ortodoncie pevná (fixní) rovnátka 1 761 3 414
Očkování proti klíšťové encefalitidě 5 178 2 123
Očkování proti Haemophilus influenzae 2 555 721
Očkování proti infekční hepatitidě 1 812 1 812
Rehabilitačně rekondiční pobyty 119 332
Prevence karcinomu tlustého střeva 970 194
Prevence osteoporózy 1 784 892
Sportem ku zdraví včetně klubů zdraví 15 400 4 466
Ostatní zdravotní programy 79 33

2. Ozdravné pobyty 1 274 14 880

Fond prevence celkem 48 447 40 820

Rozšířená zdravotní péče hrazená z Fondu prevence 

Druh čerpání Počet
účastníků

(osoby)

Výdaje
(tis. Kč)

Zdravotní programy
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OZP v roce 2001 vedla:

● Základní fond zdravotního pojištění
● Rezervní fond

a dále tyto účelové fondy:

● Provozní fond
● Fond reprodukce investičního majetku
● Sociální fond
● Fond prevence
● Ostatní zdaňovaná činnost
● Kapitálový fond

Fondy zdravotní pojišťovnyEkonomické výsledky

AKTIVA v tis. Kč

AKTIVA CELKEM 3 246 593

Nehmotný majetek 5 544
Finanční umístění (investice) 450 266

Pozemky a stavby (nemovitosti) 314 305
Finanční umístění v podnicích třetích osob
a ostatní dlouhodobé pohledávky 1 000
Ostatní finanční umístění 134 961

Pohledávky 849 727
Ostatní aktiva 1 781 924

Hmotný movitý majetek 28 203
Pořízení majetku 10 980
Pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek 1 742 741

Přechodné účty aktiv 159 132

PASIVA v tis. Kč

PASIVA CELKEM 3 246 593

Základní jmění a fondy 854 755
Fondy veřejného zdravotního pojištění 1 736 071
Závazky 509 544

Závazky z přímého pojištění 0
Závazky z veřejného zdravotního pojištění 479 179
Závazky daňové 8 307
Závazky sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění 3 334
Ostatní závazky 18 724

Přechodné účty pasiv 87 690
Nerozdělený zisk minulých let 57 054
Zisk běžného účetního období 1 479
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Základní fond zdravotního pojištění

B. ZFZP - příjmy a výdaje Rok 2001 Rok 2001
ZPP skutečnost

tis. Kč tis. Kč

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 1 045 551 1 305 690

II. Příjmy celkem: 4 369 000 5 026 573

1 Pojistné z veřejného zdravotního pojištění 
(pojistné přijaté od 1/1 do 31/12) 5 828 000 6 282 151

2 Zúčtování se zvláštním účtem zdravotního pojištění 
(provedené od 1/1 do 31/12) +/- -1 470 000 -1 298 942

3 Příjmy finančních prostředků z pokut, penále a přirážek 0 1 130
4 Příjmy finančních prostředků z náhrad škod 11 000 12 553
5 Příjmy z úroků z hospodaření se ZFZP 0 0
6 Ostatní příjmy dle vyhlášky MF 227/98 Sb. 0 0
7 Převody finančních prostředků z jiných fondů 0 1 927
8 Převod zůstatku finančních prostředků ZFZP v případě 

sloučení nebo splynutí ZP 0 0
9 Přijaté bankovní úvěry 0 0

10 Přijaté návratné finanční výpomoci 0 0
11 Příjem úhrady za zdravotní péči uhrazenou za cizince 

od zahraniční pojišťovny 0 0
12 Příjem finančních prostředků za odkup pohledávek KoB - příslušenství 0 27 754

III. Výdaje celkem: 4 214 174 4 910 262

1 Výdaje na  věcné dávky zdravotní péče včetně korekcí, revizí 
a úhrad jiným ZP 4 000 000 4 699 070

2 Ostatní (bankovní poplatky a poštovné související se ZFZP) 17 500 6 813
3 Úroky z úvěrů 0 0
4 Příděl finančních prostředků na bankovní účty jiných fondů 

(4a+4b+4c) 185 196 192 960
v tom:
4a - na bankovní účet Rezervního fondu 12 196 0
4b - na bankovní účet Provozního fondu 173 000 192 960
4c - na bankovní účet Fondu prevence 0 0

5 Odvod finančních prostředků do Zajišťovacího fondu 11 478 11 419
6 Splátky úvěrů 0 0
7 Splátky návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu 0 0
8 Splátky půjček KoB 0 0
9 Výdaje za zdravotní péči za cizince proplacené tuzemským ZZ 0 0

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni 
sledovaného období = I + II - III 1 200 377 1 422 001

A. ZFZP - tvorba a čerpání Rok 2001 Rok 2001
ZPP skutečnost

tis. Kč tis. Kč

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 1 210 009 1 435 288

II. Tvorba celkem: 4 412 000 5 087 087

1 Pojistné z veřejného zdravotního pojištění 5 870 000 6 367 221
2 Zúčtování se zvláštním účtem zdravotního pojištění +/- -1 470 000 -1 298 942
3 Penále, pokuty a přirážky k pojistnému 0 5 319
4 Náhrady škod 12 000 13 267
5 Úroky získané hospodařením se ZFZP 0 0
6 Ostatní výnosy dle vyhlášky MF 227/98 Sb. 0 0
7 Převody z jiných fondů 0 0
8 Převod zůstatku ZFZP v případě sloučení  nebo splynutí ZP 0 0
9 Předpis úhrady od zahraniční pojišťovny (tj. požadovaná úhrada 

za “zálohově“ uhrazenou zdravotní péči za cizince) 0 0
10 Převod HV zákon 586/1992 § 20 odst. 7 0 222

III. Čerpání celkem: 4 415 620 4 882 838

1 Věcné dávky zdravotní péče včetně korekcí a revizí 
a úhrad jiným ZP 4 200 000 4 645 370

2 Ostatní čerpání (bankovní poplatky a poštovné související se ZFZP) 18 000 9 997
3 Úroky z úvěrů 0 0
4 Převod do jiných fondů (4a+4b+4c) 185 196 204 023

v tom:
4a - do Rezervního fondu 12 196 3 502
4b - do Provozního fondu 173 000 200 521
4c - do Fondu prevence 0 0

5 Předpis odvodu do Zajišťovacího fondu 12 424 12 276
6 Odpis dlužného pojistného, penále, přirážek a pokut 0 2 919
7 Předpis vyúčtování zdravotní péče fakturované 

pojišťovně tuzemským ZZ za cizince včetně výsledků revize 0 6
8 Předpis daně z příjmu z odkupu příslušenství x 8 247

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni 
sledovaného období = I + II - III 1 206 389 1 639 537

Základní fond zdravotního pojištění
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Vývoj počtu a struktury pojištěnců OZP se i v roce 2001 vyznačoval nárůstem a stabili-
tou navazující na příznivý vývoj předchozích let.

Celkový přírůstek počtu pojištěnců činil 38 000, což představuje 10% nárůst. Odchody
od OZP k jiným zdravotním pojišťovnám byly v roce 2001 opět minimální. V průměru se
jednalo o 675 přeregistrací za čtvrtletí, za celý rok tedy 0,68 % z průměrného počtu pojiš-
těnců.

V kategoriích plátců pojistného pokračovala tendence k posilování státních pojištěn-
ců. Jejich absolutní nárůst byl vyšší než přírůstek všech zbývajících kategorií plátců.

Údaje o struktuře pojištěnců srovnání věkové struktury 
pojištěnců OZP v letech 2000 a 2001
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Průměrné náklady na zdravotní péči na 1 pojištěnce v Kč INDEX
rok 2000 rok 2001 01/00

muži ženy celkem muži ženy celkem celkem

0 - 4 8 572 7 728 8 162 9 441 9 082 9 266 1,14
5 - 9 5 931 5 147 5 547 7 024 5 957 6 498 1,17

10 - 14 5 432 5 516 5 473 6 569 7 006 6 786 1,24
15 - 19 5 133 6 650 5 912 6 129 7 999 7 099 1,20
20 - 24 4 250 6 413 5 425 4 879 7 286 6 194 1,14
25 - 29 4 319 9 140 7 260 4 682 9 752 7 883 1,09
30 - 34 4 466 8 815 6 834 5 324 10 667 8 318 1,22
35 - 39 5 128 8 473 6 956 6 339 9 992 8 376 1,20
40 - 44 5 849 8 918 7 521 6 946 10 219 8 760 1,16
45 - 49 8 748 11 477 10 244 9 366 13 196 11 491 1,12
50 - 54 11 763 15 178 13 631 13 906 16 284 15 237 1,12
55 - 59 16 538 17 340 16 968 20 134 21 285 20 766 1,22
60 - 64 20 048 21 828 20 952 25 485 24 353 24 885 1,19
65 - 69 26 032 24 537 25 265 31 600 29 114 30 336 1,20
70 - 74 32 582 28 039 29 830 41 089 33 454 36 488 1,22
75 - 79 32 732 31 631 32 039 45 697 39 827 41 990 1,31
80 - 84 46 212 46 380 46 315 61 432 52 646 55 891 1,21
85+ 39 917 47 994 45 083 51 202 52 764 52 217 1,16

celkem 8 550 10 817 9 772 10 410 12 681 11 655 1,19

Průměrné náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce dle věkové struktury

Věková
skupina
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Vývoj počtu pojištěnců OZPPrůměrné náklady na zdravotní péči
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Vývoj počtu pojištěnců OZP v letech 1993 - 2002

Vývoj počtu pojištěnců na 1 zaměstnance OZP v letech 1993 - 2002

poãet poji‰tûncÛ 
na 1 zamûstnance

prÛmûrn˘  
poãet v roce

stav k 31. 12.

zdravotnické prostfiedky
vydané na poukazy
1,9 %

léky vydané na recepty
20,5 %

zdravotnická záchranná
sluÏba
0,5 %

léãení v zahraniãí
0,0 %

stomatologická 
péãe
6,4 %

péãe praktick˘ch 
lékafiÛ
5,6 %

diagnostická 
zdravotní péãe
5,4 %

odborné léãebné ústavy
1,3 %

náklady na speciální 
ambulantní péãi 
 9,6 %

nemocnice
40,8 %

LDN
0,7 %

o‰etfiovatelská 
lÛÏka
0,1 %

lázeÀská  
a ozdravenská péãe 
3,3 %

doprava
0,4 %

gynekologická 
péãe 2,1 %

rehabilitaãní péãe
1,3 %

domácí zdravotní 
péãe
0,1 %

Struktura nákladů na zdravotní péči v roce 2001

Vývoj počtu pojištěnců zdravotní pojišťovny v roce 2001 dle věkové struktury

Věková stav k 31. 12. 2000 stav k 31. 12. 2001 Index

skupina muži ženy celkem muži ženy celkem 01/00

0 - 4 13 323 12 655 25 978 15 598 14 709 30 307 1,17
5 - 9 11 128 10 739 21 867 12 073 11 785 23 858 1,09

10 - 14 12 697 12 406 25 103 13 984 13 861 27 845 1,11
15 - 19 11 939 12 929 24 868 12 857 14 056 26 913 1,08
20 - 24 14 126 17 588 31 714 14 830 18 341 33 171 1,05
25 - 29 14 520 23 300 37 820 15 327 26 530 41 857 1,11
30 - 34 14 003 17 187 31 190 14 947 19 295 34 242 1,10
35 - 39 12 846 15 803 28 649 14 131 18 004 32 135 1,12
40 - 44 13 424 16 381 29 805 13 442 16 866 30 308 1,02
45 - 49 14 748 18 238 32 986 15 533 19 513 35 046 1,06
50 - 54 14 210 17 474 31 684 15 436 19 862 35 298 1,11
55 - 59 10 181 11 960 22 141 11 242 13 867 25 109 1,13
60 - 64 5 934 6 239 12 173 6 858 7 836 14 694 1,21
65 - 69 3 718 3 999 7 717 4 358 4 608 8 966 1,16
70 - 74 2 079 3 215 5 294 2 445 3 771 6 216 1,17
75 - 79 1 276 2 195 3 471 1 521 2 651 4 172 1,20
80 - 84 346 568 914 454 806 1 260 1,38
85 + 200 360 560 229 439 668 1,19

celkem 170 698 203 236 373 934 185 265 226 800 412 065 1,10
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Kontrolní systém
Kontrolní systém OZP zabezpečuje dohled nad

plněním stanovených zákonných povinností upravu-
jících činnost OZP ve vztahu k plátcům pojistného,
poskytovatelům zdravotní péče i pojištěncům. Jeho
nedílnou součástí je také vnitřní kontrolní systém,
který je zaměřen na prověřování a kontrolu vlastní
činnosti.

Kontrolní systém ve vztahu k plátcům pojist-
ného byl orientován na včasnost, úplnost a správ-
nost plateb jak přijímaných ze zákona, tak hraze-
ných OZP a na plnění dalších povinností ukládaných
plátcům zákonem v oblasti plateb pojistného.
Systém kontrol výběru pojistného byl i v tomto roce
organizován na regionálním principu.

Kontrolním útvarem zodpovídajícím v rámci OZP
za metodické řízení systému kontrol výběru pojistné-
ho je odbor kontroly plateb pojistného v Praze, který
se rovněž výkonně podílí na systému kontrolní čin-
nosti pro Prahu a středočeský region. 

V rámci systému kontrol využívá OZP efektivní
způsob obesílání plátců korespondenční kontrolou.
V rámci ní je plátce vyzván v souladu se zákonem
k doložení všech dokladů, jež se vztahují ke zvole-
nému zaměření a cíli kontroly. V případě nesplnění
tohoto požadavku pojišťovna využívá všech zákon-
ných prostředků (správní řízení na pokutu, penále,
platební výměry atd.) k zajištění svých práv.

Nedílnou součástí kontrolní činnosti OZP, která
je již zcela standardní rutinní záležitostí, je kontrola
plnění povinnosti zaměstnavatele při zasílání Pře-
hledů o platbách pojistného zaměstnavatele podle
§ 25 zákona č. 595/1992 Sb. Tato činnost zpravidla
předchází kontrole platební kázně plátců pojistné-
ho, může však být i součástí komplexní kontroly pla-
tební kázně.

Výběr rozsahu a zaměření kontrolních akcí
vycházel z podkladů a údajů poskytovaných cent-
rálním informačním systémem doplňovaných
poznatky a zjištěními, které byly získány z dalších
informačních zdrojů (sdělení pojištěnců, plátců,
informace z obchodního věstníku nebo medií, poža-
davky státních orgánů apod.).

Kontrolní systém ve vztahu k poskytovatelům
zdravotní péče zajišťuje účelné vynakládání finanč-
ních prostředků z veřejného zdravotního pojištění za
zdravotní péči poskytovanou v souladu s uznávaný-
mi léčebnými postupy a v rozsahu daném platnou
legislativou.

Veškerá vyúčtovaná zdravotní péče prochází
před vlastní úhradou řadou kontrol tvořících ve
svém souhrnu kontrolní systém OZP podporovaný
on-line propojeným informačním systémem. Infor-
mační systém OZP prostřednictvím příslušného

softwaru provádí řadu automatizovaných kontrol-
ních a propočtových činností rutinního charakteru,
které se uplatní bezprostředně po pořízení vyúčto-
vání do databáze OZP.

Nezastupitelným článkem v systému revizní čin-
nosti OZP jsou revizní lékaři. Provádějí především
pravidelnou revizi předkládaných vyúčtování pro-
střednictvím revize v informačním systému (tzv.
ruční revize), jakož i cílenou revizi přímo ve zdra-
votnických zařízeních. Revizní lékaři v roce 2001
korigovali 56 433 dokladů neoprávněně vykazované
nebo jinak nepříslušné zdravotní péče z celkového
počtu 9 328 869 uplatněných dokladů a odhalili tak
4,69 % neoprávněně nárokovaných finančních pro-
středků, což představuje částku více než 100 mil. Kč.

Vnitřní kontrolní systém OZP prověřuje dodržo-
vání a funkčnost vnitřních norem a předpisů upra-
vujících vlastní činnost OZP. Tato agenda je zabez-
pečována týmem kontroly, vnitřního auditu a rekla-
mací. Získané poznatky jsou využívány ke zkvalitně-
ní činnosti organizačních složek. Systém vnitřních
kontrol tak pokrývá činnost veškerých útvarů OZP
a agend s výjimkou účetního auditu, jenž je zajišťo-
ván externím auditorem. 

Externí auditor provádí nejen povinný účetní
audit za daný rok, ale i průběžné kontroly zaměřené
do oblastí dle vlastního výběru auditora. Výsledky
auditů i vnitřní činnosti jsou pravidelně projednává-
ny správními orgány OZP.

Správní a Dozorčí rada OZP na svých zasedáních
plní úkoly, které správním orgánům přísluší ze záko-
na o Statutu OZP. 

Rozhodčí orgán OZP může odstraňovat tvrdosti,
které by se vyskytly při vyměřování pokut, penále
nebo přirážek k pojistnému.
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Informační systém

Informační systém OZP je koncipován jako otev-
řený systém pracující v reálném čase, budovaný
nad centrální datovou základnou a řízený výkonným
serverem. Tato dlouhodobě koncipovaná výstavba
představuje efektivní a v praxi osvědčený nástroj
pro řízení celostátně působící otevřené zdravotní
pojišťovny.

V souladu s přijatou koncepcí budování centrál-
ního informačního systému přistoupila OZP v roce
2001 k zahájení generační obměny hardwarové 
platformy centrálního počítačového systému tvoře-
ného hlavním a záložním serverem. Tato výměna

v sobě zahrnovala i změnu základního software
a současně byly posíleny také diskové kapacity. Tím
byly nejen kapacitně pokryty potřeby na uchovává-
ní stále většího objemu dat způsobeného trvalým
růstem klientů OZP, ale došlo rovněž k významnému
zrychlení přístupu k datům. Toto posílení kapacity
a výkonnosti centrálního výpočetního systému záro-
veň umožnilo bezproblémově realizovat výrazné roz-
šíření datové sítě OZP, která je zajišťována virtuální-
mi digitálními spoji (FRAME RELAY). 

V roce 2001 bylo tímto způsobem zajištěno 
on-line propojení všech lokalit OZP, především
poboček umístěných ve všech sídelních městech
vyšších územně správních celků. Došlo tak ke zvý-
šení z původních 9  na 17 přípojných míst. Tato pro-
pojení představují  nejen další centralizaci dat a tím
i potřebné zvýšení jejich bezpečnosti a spolehlivos-

ti, ale zároveň umožňují autorizovaný a zabezpečený
přístup ke všem potřebným aktuálním informacím
v reálném čase příslušným zaměstnancům OZP, a to
ze všech pracovišť po celé republice. Dochází tak
k podstatnému zvýšení operativnosti a dostupnosti
všech funkcí centrálního informačního systému
v regionech. 

Vývoj aplikačního programového vybavení v roce 
2001 byl soustředěn především na podporu automa-
tizace kontrol platební kázně plátců pojistného. 
Významný objem analyticko-programátorských
kapacit byl rovněž soustředěn na rozvoj statistic-

kých a analytických ukazatelů pro sledování vývoje
nákladů zdravotní péče v souvislosti s dynamikou
rozvoje způsobů úhrad v jednotlivých segmentech
zdravotní péče, které jsou výsledkem Dohodova-
cích řízení nebo příslušných rozhodnutí Minister-
stva zdravotnictví ČR. Rozsah prací vyvolaných těmi-
to externími vlivy i míra jejich změn se proti před-
chozímu období výrazně zvýšila.
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Stanovisko Dozorčí rady OZPVýrok auditora
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Stanovisko Správní  rady OZP

Pro OZP realizovala 
reklamní agentura Euro Agency, Praha 2002.


