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ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2006 představo-

val v činnosti Oboro-

vé zdravotní pojišťov-

ny zaměstnanců bank, 

pojišťoven a staveb-

nictví (dále OZP) mi-

mořádné období. Celý 

systém veřejného zdra-

votního pojištění v ČR

se vyvíjel velmi dyna-

micky. Došlo k nárůs-

tu plateb za státní pojištěnce, úhradové vyhlášky 

MZ zavedly řadu tvrdých, současně však v pra-

xi nesnadno proveditelných regulací. Docházelo 

k četným, ne vždy jasným a obtížně předvídatel-

ným změnám právních předpisů. Tomu odpoví-

dala i příprava zdravotně pojistného plánu, kte-

rý byl od září 2005 do července 2006 postupně 

zpracováván ve třech verzích a nakonec však ne-

byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR pro-

jednán. V podmínkách OZP měla však mimořád-

nou důležitost zejména urychleně a neplánovaně 

zavedená změna systému přerozdělování pla-

teb pojistného. Ta zásadním způsobem ovlivnila 

vývoj příjmů OZP. Zatímco celkový růst příjmů 

veřejného zdravotního pojištění byl v roce 2006 

v celém systému 11,46 %, v podmínkách OZP to 

bylo na jednoho pojištěnce pouhých 1,69 %. Ří-

zení činnosti pojišťovny tak mělo v roce 2006 

v řadě aspektů charakter krizového řízení. V této 

situaci jsme za prioritní považovali taková opat-

ření, aby pojišťovna dokázala hospodařit s co 

nejmenší ztrátou v Základním fondu zdravotního 

pojištění, udržela přijatelnou úroveň smluvních 

vztahů se zdravotnickými zařízeními a zajistila 

dostatečnou úroveň péče o klienty. Předkládaná 

výroční zpráva přesvědčivě dokazuje, že se všech 

hlavních cílů podařilo dosáhnout.

Rok 2006 zahájila OZP dílčí úpravou sítě smluv-

ních zdravotnických zařízení. K 31. 12. 2005 uply-

nula základní pětiletá smluvní doba a smlou-

vy byly prolongovány o jeden rok. Ve výjimeč-

ných případech však OZP iniciovala buď změnu 

rozsahu smlouvy nebo její ukončení. Jednalo se 

sice jen o velmi malou část smluvních partnerů, 

ale celková prověrka smluvních vztahů zvýšila 

kvalitu smluvní sítě a umožnila dosáhnout i čás-

tečnou úsporu nákladů. Prolongace smluvních 

vztahů umožnila následně v roce 2006 uvážlivý 

postup při diskusích o aplikaci nových rámcových 

smluv podle vyhlášky č. 290/2006 Sb., ve zně-

ní pozdějších předpisů a následně pro rok 2007 

podle vyhlášky č. 618/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. Rovněž cenové dodatky pro 

úhradu zdravotní péče koncipovala OZP ve všech 

segmentech tak, aby umožnily minimalizaci růs-

tu výdajů. Vyhláškou stanovené regulace pro

1. pololetí 2006 sice přispěly k výrazným úspo-

rám léčiv a zdravotnických prostředků, ale hrozilo 

i reálné riziko narušení smluvní sítě a omezení do-

stupnosti zdravotní péče pro klienty V rámci ceno-

vých dodatků na 2. pololetí 2006 však bylo možné 

nezbytně nutnou část kontroverzních a plošných 

regulací podmíněně eliminovat. Tímto opatřením 

se v závěru roku 2006 celková úroveň smluvních 

vztahů OZP stabilizovala, a to na již přijatelné vý-

dajové hladině. Ukazatel vývoje počtu pojištěnců 

v roce 2006 sice proti minulým obdobím vypoví-

dá o výrazném omezení tempa růstu, ale současně 

i dokládá, že OZP si důvěru i mírný nárůst klientů 

zachovala.

I v takto složitých podmínkách se podařilo udržet 

dlouhodobý trend zvyšování produktivity práce. 

Potvrdilo se tak, že efektivita provozních činností 

OZP patří mezi nejlepší mezi zdravotními pojiš-

ťovnami. 
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Za nejperspektivnější oblast zvyšování kvality

služeb a produktivity administrativních činností 

považovala OZP i v roce 2006 zavádění a využití 

moderních prvků komunikace s využitím veřejných 

datových sítí. Dlouhodobě OZP rovněž rozvíjí tech-

nologie zpracování dat tak, aby průběžně docházelo 

k výrazným změnám v komunikaci mezi klienty, 

zaměstnavateli a zdravotnickými zařízeními. OZP 

tak i tímto způsobem vychází vstříc zdravotnickým 

zařízením i klientele, která podobné moderní způ-

soby komunikace využívá ve vztahu k bankovním 

produktům i ostatním aktivitám. 

Rozvoj činností OZP se v průběhu roku 2006 soustře-

ďoval na plné rutinní využití nových technologií zpra-

covávání kontrol plateb pojistného a operativní řešení 

a podporu pro bohužel stále se měnící způsoby úhrad 

zdravotní péče a uplatňovaných regulací. Ani v roce 

2006 se nepodařilo stabilizovat vhodný způsob úhra-

dy většiny segmentů poskytovatelů zdravotní péče. 

Jedním z důvodů dlouhodobě stabilního a zvyšují-

cího se zájmu občanů o služby OZP jsou i doplňko-

vé aktivity. OZP považuje za základ těchto aktivit 

tři hlavní oblasti.

Jsou to zdravotně preventivní programy zaměře-

né na včasný screening závažných onemocnění, 

příspěvky na aktivní imunizaci, operativní expe-

rimentální zavádění nových účinných léčebných 

a vyšetřovacích metod, které se perspektivně sta-

nou součástí bezplatného zdravotního pojištění 

a preventivní aktivity pro objektivně rizikové sku-

piny pojištěnců. 

Druhou oblastí je plošná primární prevence a edu-

kace podporující zdravý životní styl, a to včetně 

rozsáhlé spolupráce s organizacemi, které se věnují 

rekreačním sportovním a pohybovým aktivitám.

Třetí oblastí je dlouhodobé postupné budování zá-

kladů pro smluvní připojištění, které vytváří pro ob-

čany ČR takové služby a rozšířenou zdravotní péči, 

jaká je již obvyklá ve státech EU a jaká postupně 

vzniká i v ostatních sousedních státech.

V roce 2006 OZP dále spolupracovala na rozšíření 

prodeje smluvního připojištění léčebných výloh při 

cestách do zahraničí prostřednictvím dceřiné spo-

lečnosti Vitalitas pojišťovna, a. s. Lze konstatovat, 

že u klientů se v roce 2006 dále zvýšil zájem o na-

bídku této komerční pojišťovny. Vytváří se tak příz-

nivá situace pro rozšiřování nabídky vhodných typů 

připojištění i v dalších letech a možnost zajišťovat 

a rozšiřovat nabídky těchto produktů i pro klienty 

jiných zdravotních pojišťoven.

Hospodaření OZP v roce 2006 bylo úspěšné i po-

kud jde o bilanci Základního fondu zdravotního po-

jištění, kde se původně plánovaný deficit podařilo 

eliminovat.

OZP tak nejen plně využila mimořádných podmínek 

roku 2006 ke zvládnutí dopadů změny přerozdělo-

vání, ale vytvořila v tomto roce ve všech fondech 

i dobrou výchozí základnu pro další období. 

Ing. Ladislav Friedrich, CSc.

generální ředitel
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ROZHODČÍ ORGÁN

Ing. POLANECKÝ Vladimír  předseda - za OZP

Mgr. KREJČOVÁ Zdenka  za Ministerstvo financí

Ing. TALLEROVÁ Markéta  za Ministerstvo zdravotnictví 

MUDr. ZVONÍKOVÁ Alena  za Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. KUBÁSEK Rudolf  za správní radu

SVÁROVSKÁ Alena  za správní radu

RNDr. VAŠUT Jindřich  za správní radu

Bc. PTÁČEK Vladimír  za dozorčí radu

Mgr. RYCH Richard  za dozorčí radu

SKOKÁNKOVÁ Helena  za dozorčí radu

ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 

SPRÁVNÍ RADA

ČLENOVÉ JMENOVANÍ VLÁDOU 

- ZA MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Ing. ČAPKOVÁ Helena

Mgr. DORTOVÁ Ivanka

MUDr. DRYML Vladimír do 13. 9. 2006

Mgr. HAMZOVÁ Květa do 19. 1. 2006

Ing. JENŠOVSKÁ Ivana od 20. 9. 2006

Ing. TALLEROVÁ Markéta

Ing. VOKURKA Petr od 14. 9. 2006

MUDr. ZAVADILOVÁ Eva od 14. 9. 2006

ČLENOVÉ VOLENÍ ZAMĚSTNAVATELI A POJIŠTĚNCI

Mgr. KUBÁSEK Rudolf předseda

ANTONIV Stanislav místopředseda

Ing. ŽIŠKA Miroslav  místopředseda

Mgr. Ing. DOLEŽAL Pavel od 1. 2. 2006

Ing. GISTR Přemysl

Ing. MAŠEK Miloslav, CSc.

Mgr. MUSILOVÁ Dagmar do 31. 1. 2006

Bc. PECHAN Josef

SVÁROVSKÁ Alena

PhDr. TOUFAROVÁ Ilona

RNDr. VAŠUT Jindřich

Doc. Ing. VEVERKA Milan, CSc.

Ing. WOLLEROVÁ Alena

DOZORČÍ RADA

ČLEN JMENOVANÝ VLÁDOU 

- ZA MINISTERSTVO FINANCÍ

Ing. HERANOVÁ Marie 

ČLENOVÉ VOLENÍ ZAMĚSTNAVATELI A POJIŠTĚNCI

SKOKÁNKOVÁ Helena předsedkyně

Ing. ZIEGLER Karel místopředseda

HOŘÁKOVÁ Helena

HRABÍKOVÁ Eva

KADLEC Jan

Ing. KOHOUT Milan

Ing. PETRÁŠ Jiří

Bc. PTÁČEK Vladimír

Mgr. RYCH Richard

Ing. SMOLA Michael, MBA

ZDENĚK Vladimír

zástupce GE Money Bank, a.s. - nebyl v r. 2006 kooptován
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Organizační struktura OZP byla složena z organizačních 

útvarů, kterými jsou úseky, odbory, oddělení a týmy. 

Krajská pracoviště jsou tvořena dvanácti pobočkami a třemi 

expoziturami.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2006 

činil 315, fyzický stav k 31. 12. 2006 byl evidován ve výši

324 zaměstnanců.

V listopadu a prosinci roku 2006 byl společností CERT 

ACO, s.r.o. proveden v OZP 2. kontrolní audit systému 

managementu jakosti (SMJ) za účelem prokázání shody s EN 

ISO 9001:2001. OZP byl nadále certifikát propůjčen na další 

rok. Na základě přezkoumání systému byl dohodnut další 

kontrolní audit na listopad 2007.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA OZP

Dozorčí
rada

Správní 
rada

Rozhodčí
orgán

Generální
ředitel

Úsek GŘ

Zdravotní
odbor

Ekonomický 
odbor

Odbor informatiky
Odbor kontroly 

plateb pojistného
Odbor personální 

a právní

Přepážková pracoviště
v Praze 

a Expozitura Beroun 

Pobočka 
České Budějovice

Pobočka 
Plzeň

Pobočka
Karlovy Vary

Pobočka 
Ústí nad Labem

Pobočka
Liberec

Pobočka
Hradec Králové

Pobočka
Pardubice

Expozitura 
Sezimovo Ústí

Pobočka 
Jihlava

Pobočka 
Brno

Pobočka
Olomouc

Pobočka 
Zlín

Pobočka
Ostrava

Expozitura
Opava

Úsek provozně-
technický
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ZDRAVOTNÍ POLITIKA 

Rok 2006 byl z pohledu úhradové politiky v jistém 

směru unikátní. Zatímco v 1. pololetí 2006 stanovo-

valy způsob a výši úhrady dvě právní normy stej-

né právní síly, úhrada 2. pololetí 2006 byla naopak 

realizována v prostředí právního vakua v důsledku 

změny rozhodných ustanovení zákona č. 48/1997 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, definujících ob-

dobí, pro které má být způsob a výše úhrady do-

hodnuty, případně k tomu kompetentními subjekty 

rozhodnuty. Úhradu 2. pololetí 2006 tak bylo mož-

né opřít pouze o zákon č. 280/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.

Relativně restriktivní Vyhlášky MZ omezující způ-

sob a výši úhrady v 1. pololetí 2006 spolu s noveli-

zovanou Vyhláškou o úhradách léčiv a potravin pro 

zvláštní lékařské účely a novelizovaným Seznamem 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (nove-

la č. 493/2005 Sb. vyhlášky č. 134/1998 Sb.) s vý-

znamným dopadem změny mzdových indexů lékařů 

zásadním způsobem ovlivnily výdajovou stránku ve-

řejného zdravotního pojištění a zásadním způsobem 

umocnily konfliktnost prostředí, ve kterém je solidár-

ní zdravotní péče poskytována. 

V roce 2006 zejména zesílil výrazný nesoulad mezi 

cenovými požadavky poskytovatelů a disponibilními 

zdroji veřejného zdravotního pojištění.

Zatímco navýšením mzdových indexů lékařů došlo 

k významnému nárůstu bodového ohodnocení jed-

notlivých výkonů (v závislosti na odbornosti se bo-

dový nárůst zhruba pohyboval v intervalu od 10 do 

100 % bodové hodnoty v referenčním období), zdro-

je na jejich úhradu s ohledem na změnu přerozdě-

lování v podmínkách OZP nevzrostly. Rozpor mezi 

podstatným růstem cen a omezenými zdroji řešilo 

MZ vydáním výše zmíněných úhradových vyhlá-

šek. Premisa, že budou-li výkony lépe ohodnoceny, 

dojde k jejich poklesu, se nepotvrdila a lékaři tudíž 

mnohem dříve než v předchozích obdobích naráželi 

na limity maximálních úhrad za výkony. Restrikce 

tentokrát významně zasáhla i segment primární péče, 

a to především oblast té části péče, která byla hrazena 

výkonově.

Základní prioritou OZP v roce 2006 proto bylo pře-

devším smluvní zajištění přiměřené dostupnosti 

péče a omezení dopadů na pacienty, a to i za cenu 

sjednání alternativních způsobů vypořádání regulací 

využitím možností novely č. 101/2006 Sb. vyhlášky

č. 550/2005 Sb. 

Uplatňování regulačních opatření vyplývajících 

z vyhlášek a smluvních ujednání však bylo i přes-

to především v 1. pololetí 2006 mimořádně složité 

a konfliktní.

Konfliktnost umocňovalo především nové bodo-

vé ohodnocení výkonů v důsledku vydání novely 

Seznamu výkonů s bodovými hodnotami navyšu-

jící mzdové indexy lékařů, promítající se prakticky

do ohodnocení všech lékařských výkonů i ošetřova-

cích dnů. Protože nárůst bodového ohodnocení výko-

nů byl největší především v odbornostech interního 

charakteru, zasáhla regulace kromě segmentu ambu-

lantní specializované péče i celý segment primární 

péče.

Regulační opatření vyplývající z obecně závazných 

předpisů a smluvních dodatků OZP vyhodnotila 

ve smluvně dohodnutých termínech a své závazky 

uhradila. Uplatnění pohledávek však OZP odložila 

do vyhodnocení celkových nákladů za celý rok 2006. 

Úsporu proti zdravotně pojistnému plánu ve výši

cca 70 mil. Kč za předepsaná léčiva, zdravotnické 

prostředky a vyžádanou péči OZP použila na zo-

hlednění zvýšených nákladů především v primární 

péči. Tento postup OZP v roce 2006 se ukázal být 

v konfliktním restriktivním prostředí vyváženým 

kompromisem mezi nebezpečím nedostupnosti zdra-

votní péče pro pojištěnce OZP a nezbytnou nutností 

omezit výdaje.
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SMLUVNÍ POLITIKA

Během téměř 15 let své činnosti OZP vytvořila vel-

mi širokou síť smluvních zdravotnických zařízení 

poskytujících zdravotní péči různého rozsahu i cha-

rakteru ve všech existujících odbornostech a odvět-

vích medicíny, zaručující širokou dostupnost zdra-

votní péče ve všech regionech České republiky. 

Relativně příznivé portfolio příjmů pojištěnců OZP 

přitom nebránilo možnosti zajistit profinancování 

zdravotní péče poskytované větším počtem posky-

tovatelů zdravotní péče, než bylo objektivní nut-

ností pro zajištění přiměřené dostupnosti zdravotní 

péče. V některých regionech a některých odbornos-

tech tak postupně objektivně došlo k významnému 

překročení odbornou společností doporučovaných 

počtů poskytovatelů zdravotní péče na 100 tisíc 

obyvatel.

Vlivem měnících se podmínek veřejného zdravotní-

ho pojištění, jehož důsledkem bylo mimo jiné i vý-

znamné omezení příjmů pro OZP, bylo nezbytné 

v závěru roku 2005 a především při prolongování 

smluv v roce 2006 pro OZP přehodnotit stávají-

cí širokou nabídku sítě smluvních zdravotnických 

zařízení. Jako první a jediná zdravotní pojišťov-

na neobnovila OZP k 1. 1. 2006 všechny smluvní 

vztahy, vedena snahou optimalizovat síť smluvních 

poskytovatelů zdravotní péče, koncentrovat péči

do menšího počtu zdravotnických zařízení a zajistit 

tak klientům OZP i v nových podmínkách přiměře-

ně dostupnou, kvalitní zdravotní péči za udržitelnou 

cenu, a to v rozsahu odpovídajícímu disponibilním 

prostředkům na úhradu zdravotní péče. V praxi si 

OZP vyzkoušela, jak těžké a složité je ukončování již 

existujícího smluvního vztahu. Přes relativně malý 

počet neobnovených smluv (cca 1,5 % z celkového 

počtu smluvních partnerů) to byla zkušenost velmi 

cenná. Ukázalo se, že ukončování smluvního vzta-

hu v celém rozsahu se zavedeným zdravotnickým 

zařízením je až na výjimky (při náhodném charak-

teru poskytované péče) velmi složité. Většinou jsou 

již vytvořeny vazby na indikující lékaře i poměrně 

silné vazby mezi ošetřujícím lékařem a pacientem. 

Proto se OZP na základě zkušeností z 1. etapy op-

timalizace sítě rozhodla jít raději cestou omezování 

smluvně dohodnutého rozsahu péče, případně ces-

tou uzavírání pevných kontraktů na definovaný ob-

jem péče ve vybraných odbornostech.

Protože došlo k praktickému „zakonzervování“ sítě 

smluvních partnerů, je o to důkladněji posuzována 

každá nová žádost zdravotnického zařízení o zařa-

zení do sítě, stejně jako žádosti stávajících smluv-

ních zdravotnických zařízení o rozšíření smluvně 

dohodnutého rozsahu péče, eventuálně žádost o ex-

panzi do jiných lokalit než smluvně dohodnutých.

Trvalým cílem OZP bylo a je vybudování funkční-

ho panelu poskytovatelů zdravotní péče s co nejširší 

základnou primární péče, funkční nadstavbou spe-

cializované ambulantní péče se zastřešující funkcí 

péče ústavní, jejímž základem jsou oblastní nemoc-

nice I. typu. Na vrcholu pyramidy jsou pak krajské 

nemocnice a fakultní nemocnice poskytující speci-

alizovanou a superspecializovanou zdravotní péči 

s nadregionální působností.

Při objektivně nedostatečné saturaci konkrétní od-

bornosti v regionu OZP podporovala na výběro-

vých řízeních rozšíření rozsahu stávajících posky-

tovaných služeb. 

K 31. 12. 2006 bylo v registru OZP evidováno 

25 784 smluvních zdravotnických zařízení včetně 

lékáren a výdejen zdravotnických prostředků.
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ZDRAVOTNÍ PÉČE

OZP vynaložila na úhradu zdravotní péče poskyt-

nuté jejím pojištěncům v roce 2006 zhruba stejně 

prostředků jako v roce 2005, a to více než 9,5 mi-

liardy Kč. Předmětem úhrady byla péče poskytnutá 

pojištěncům OZP v nemocnicích, ambulantních za-

řízeních, zdravotnické dopravě a záchranné službě, 

lázních a ozdravovnách.

Ve snaze zachovat rovnováhu příjmů a výdajů i v pro-

středí urychleně zaváděného 100 % přerozdělování, 

musela OZP v roce 2006 minimalizovat růst výdajů. 

Současně však musela zajistit především v 1. polole-

tí 2006 v návaznosti na vydání úhradových vyhlášek 

průměrný minimálně 3 %, respektive od 1. 4. 2006 

minimálně 5 % meziroční nárůst velké části úhrad 

a současně v důsledku úhradových vyhlášek tolerovat 

u části ambulantních lékařů prudký nárůst cen.

Skutečné náklady roku 2006 ovlivnily podstat-

nou měrou dva faktory. Prvním byla zásadní ce-

nová změna v Seznamu zdravotních výkonů od

1. 1. 2006, která zvýšila bodové ohodnocení výkonů 

o desítky procent. Druhým byly velmi restriktivní 

úhradové vyhlášky vydané MZ.

Tyto dva faktory v kombinaci se zásadně projevily ze-

jména prudkým nárůstem nákladů u části ambulant-

ních specialistů (především u oborů s vysokým podí-

lem práce lékaře na celkových nákladech), extrémní 

konfliktností při proplácení výkonové části zdravotní 

péče poskytované praktickými lékaři a ambulantními 

specialisty, poklesem nákladů na léky a zdravotnické 

prostředky a vyžádanou péči díky účelově omezova-

né preskripci a indukci vyžádané péče.

Největší podíl úhrad připadl na ústavní péči, a to 

především na péči nemocniční, za kterou OZP

v roce 2006 zaplatila celkem více než 4 miliardy Kč. 

Za péči ambulantní uhradila OZP v roce 2006 

celkem 3 miliardy Kč. Na úhradu léčiv a zdravot-

nických prostředků vynaložila OZP v roce 2006

bezmála 2 miliardy Kč.

Plán nákladů na úhradu výkonů byl v zásadě ve 

většině segmentu naplněn, nicméně v důsledku 

změny bodového ohodnocení bylo uhrazeno méně 

výkonů než v roce 2005. Nejstabilněji se vyvíjela 

úhrada v segmentu akutní lůžkové péče, a to i přesto, 

že v průběhu roku 2006 docházelo několikrát ke

změně metodiky výpočtu konečné výše paušál-

ní sazby, především v důsledku změny podmínek 

úhrady řady léčiv.

Na léčení cizinců vynaložila OZP v roce 2006 zhruba 

dvojnásobek nákladů roku 2005. Péči čerpalo 2,5x 

více pojištěnců než v roce 2005, nicméně za průměr-

ně nižší náklady (meziroční index 0,89). Největší po-

díl tvořily pojištěnci z Německa a Slovenska.

Zdravotní péče hrazená nad rámec veřejného 

zdravotního pojištění

Jedním z důvodů dlouhodobě stabilního a zvyšují-

cího se zájmu občanů o služby OZP jsou i doplňko-

vé aktivity, hrazené z Fondu prevence. OZP dlouho-

době považuje za základ těchto doplňkových aktivit 

tři hlavní oblasti:

•  zdravotně preventivní programy zaměřené na 

včasný záchyt závažných onemocnění,

•  příspěvky na aktivní imunizaci (očkování) a ex-

perimentální zavádění nových účinných léčeb-

ných a vyšetřovacích metod, které se perspektiv-

ně pravděpodobně stanou součástí bezplatného 

zdravotního pojištění, 

•  preventivní aktivity pro objektivně rizikové sku-

piny pojištěnců.

V roce 2006 vynaložila OZP na úhradu zdravotně 

preventivních programů 57 milionů Kč a realizo-

vala následující skupiny zdravotně preventivních 

programů:

I. Celoplošné zdravotně preventivní programy, 

plně hrazené OZP a zaměřené na včasný záchyt 

onemocnění

OZP jako jediná zdravotní pojišťovna nabízela 

svým klientům ucelenou strukturu základní onko-

logické prevence, doporučovanou onkologickou 

společností.

II. Volitelné preventivní programy s diferenco-

vaným příspěvkem – Kreditní systém OZP

OZP v roce 2006 již druhým rokem realizovala uni-

kátní Kreditní systém OZP, zahrnující širokou škálu 
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možností podpory prevence, ať již v oblasti očkova-

cích látek, léků a prostředků zdravotnické techniky 

a dalších obdobných výrobků jinak ze Základního 

fondu zdravotního pojištění nehrazených a dále 

příspěvky na aktivity prokazatelně přispívající ke 

zdravému životnímu stylu. Program je postaven i na 

předpokladu široké finanční spoluúčasti klientů a zá-

roveň co největší rozhodovací svobodě volby pou-

žití příspěvku dle individuálních preferencí. V rámci 

Kreditního systému OZP byli zvláště oceňováni kli-

enti z řad dárců krve a orgánů a matky s dětmi. 

Kreditního programu se v roce 2006 zúčastnilo cel-

kem 172 tis. klientů a OZP poskytla každému účast-

níku v průměru příspěvek ve výši 455,- Kč, přičemž 

se příspěvky pohybovaly v intervalu od 350,- Kč

až do 2 tis. Kč na 1 pojištěnce.

III. Zdravotně preventivní programy ve spolu-

práci se zaměstnavateli

Programy byly orientovány na pozitivní ovlivnění 

zdravotního stavu zaměstnanců daného zaměstna-

vatele (pojištěnců OZP), podporu nižší nemocnosti 

a také na profesní specifika jednotlivých zaměstna-

vatelů. OZP se v roce 2006 zaměřila především na 

spolupráci se zaměstnavateli s vysokým podílem 

pojištěnců OZP. Zájem zaměstnavatelů byl soustře-

děn především na sekundární prevenci v oblasti on-

kologické problematiky a aterosklerózy. 

IV. Ozdravné pobyty

I v roce 2006 pokračovala OZP v realizaci lé-

čebných přímořských pobytů pro děti ve věku

od 7 do 15 let s různou formou alergie nebo ekzému, 

recidivujícím onemocněním dýchacích cest a po-

ruchou imunity. Účast na léčebném pobytu byla 

nabídnuta dětem s vysokou nemocností zjištěnou 

z údajů o vyúčtované péči. Podkladem pro zařazení 

byl nicméně podrobný léčebný návrh vypracovaný 

registrujícím praktickým lékařem.

V. Další programy roku 2006

Z dalších programů realizovaných v roce 2006 mů-

žeme jmenovat např. očkovací programy pro děti, pro

aktivní dárce krve a kostní dřeně a programy pro 

děti z regionů s vysokým ekologickým rizikem.

VI. Ostatní činnosti 

Další oblastí sféry vlivu OZP v roce 2006 byla 

podpora primární prevence a edukace klientů ke 

zdravému životním stylu, a to včetně rozsáhlé spo-

lupráce s masovými organizacemi, které se věnují 

rekreačním sportovním a pohybovým aktivitám.

VII. Podpora primární prevence

V roce 2006 pokračovala OZP v zabezpečování 

dlouhodobě osvědčených programů v oblasti reha-

bilitačně rekondičních aktivit, sportovních a turis-

tických akcí, které propagují zdravý způsob života, 

podporují zdraví jejich účastníků a vedou prokaza-

telně ke zlepšování jejich zdravotního stavu.

Uskutečňováním programu Klub zdraví OZP 

(KZOZP) byla v roce 2006 dále posílena a rozší-

řena spolupráce s partnerskými občanskými sdru-

ženími ve sportu a turistice při podpoře primární 

prevence jako důležité součásti pravidelné péče 

o zdraví jejich členů - pojištěnců OZP. K motivují-

cím faktorům pro dosahování tohoto záměru patřily 

zejména vhodně vybrané služby OZP a výhody po-

skytované systémem EUROBEDS i partnery OZP. 

V závěru roku 2006 bylo v KZOZP registrováno 

celkem 4 902 účastníků ze 159 oddílů, odborů nebo 

sportovních klubů. 

Přitažlivé, široce dostupné formy sportovních a re-

habilitačně rekondičních aktivit, zařazených do pro-

gramu Sportujte s OZP, představovaly v průběhu 

roku 2006 účinnou motivaci pro výrazné navýšení 

počtu aktivních účastí pojištěnců na sportovních, 

turistických a rehabilitačně rekondičních aktivitách 

ve všech regionech ČR. Příznivý ohlas a zvyšující 

se oblíbenost u partnerů i mezi pojištěnci dokumen-

tuje aktivní evidovaná účast 129 894 pojištěnců 

OZP na těchto akcích.

Program Plavejte s OZP, který OZP považuje za vý-

znamnou a pozitivně přijímanou součást prevence 

poruch pohybového aparátu a tím i alternativu ji-

ných typů nákladných rehabilitací včetně části lá-

zeňských pobytů, pokračoval v roce 2006 v rozsahu 

schváleného návrhu Zdravotně pojistného plánu na 

rok 2006 s účastí cca 38 000 pojištěnců.

ZDRAVOTNÍ PÉČE



OZP také v roce 2006 hospodařila vyrovnaně 

a splnila všechny základní ukazatele stanovené ve 

Zdravotně pojistném plánu. Hospodaření probíha-

lo v souladu s platnou legislativou, zejména pak 

se zákonem České národní rady č. 280/1992 Sb.,

o resortních, oborových, podnikových a dalších 

zdravotních pojišťovnách a s vyhláškou ministerstva 

financí č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí někte-

rá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní po-

jišťovny.

Ekonomická činnost je prováděna na principu fon-

dového hospodaření, které spočívá v důsledném 

účetním i peněžním oddělení jednotlivých fondů, 

a dále na oddělení prostředků svěřených, kterými 

jsou Základní fond zdravotního pojištění a Rezervní 

fond, a prostředků vlastních, kterými jsou Provoz-

ní fond, Fond majetku, Fond reprodukce majetku, 

Fond prevence a Sociální fond. 

Majetek, závazky a pohledávky OZP jsou vyjádře-

ny v Rozvaze k 31. 12. 2006, která je součástí této 

zprávy.

Základní fond zdravotního pojištění 

Základní fond zdravotního pojištění je hlavním 

vstupem finančních prostředků do a z pojišťovny. 

Jedná se z hlediska tvorby zejména o příjmy z po-

jistného a z hlediska čerpání o výdaje za poskyt-

nutou zdravotní péči, přerozdělování pojistného 

a tvorbu dalších fondů, které má pojišťovna povin-

nost, případně možnost vytvářet.

Hospodaření se Základním fondem zdravotního 

pojištění bylo v roce 2006 ovlivněno zejména:

•  neplánovaným urychlením 100% přerozdělo-

vání pojistného, což významně ovlivnilo pří-

jmovou stránku základního fondu (ve srovnání 

s rokem 2005 se jedná v případě OZP pouze 

o 1,69% nárůst příjmů ve vyjádření na jednoho 

pojištěnce proti 11,46% nárůstu příjmů celého 

systému veřejného zdravotního pojištění)

•  nárůstem plateb za pojištěnce, za které je plát-

cem pojistného stát

•  regulacemi zavedenými MZ ČR

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY
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ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

tis. Kč tis. Kč %

TVORBA A ČERPÁNÍ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ *
Rok 2006 

ZPP
Rok 2006 

skuteč.

skuteč. 
2006/

ZPP 2006 

I. Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období 702.714 702.714 100.0

II. Tvorba celkem = zdroje 9,797.300 10,152.825 103.6

1 Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1odst.1 písm. a) vyhlášky o fondech 12,500.000 12,719.726 101.8

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

-2,750.000 -2,619.193 95.2

2.1
Pojistné z veř. zdrav. pojištění po přerozdělování (ř.1 + ř.2) podle §§ 20, 21a zák. č. 592/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. 1a) a b) vyhlášky č. 418/2003 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

9,750.000 10,100.533 103.6

3 Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech -30

4 Náhrady škod podle § 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech 25.000 28.557 114.2

5 Úroky získané hospodařením se ZFZP podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech

6 Ostatní pohledávky podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech

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

8
Převod zůstatku ZFZP v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 1 odst.1 písm. j) 
vyhlášky o fondech

9
Pohledávky za zahraniční pojišťovnou podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech za uhrazenou 
zdravotní péči zdravotnickým zařízením za cizince 2) na základě mezinárodních smluv 

22.300 23.765 106.6

10 Kladné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech

11
Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru, podle § 1 odst. 1 písm. d) 
vyhlášky o fondech

III. Čerpání celkem = snížení zdrojů: 10,341.084 9,875.743 95.5

1
Závazky za zdravotní péči včetně korekcí a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám podle 
§ 1 odst. 4 písm. a), 4 písm. b) a 4 písm. e) vyhlášky o fondech

9,915.000 9,563.565 96.5

z toho:

1.1
závazky za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky 
o fondech 3)

8.100 11.563 142.8

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

3 Předpis přídělů do jiných fondů (3.1 +3.2 +3.3 +3.4) 376.530 306.905 81.5

v tom:

3.1  - do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech 16.558 16.905 102.1

3.2  - do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 4) 359.972 290.000 80.6

3.3  - do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech 5)

4 Předpis příspěvku do zajišťovacího fondu podle § 1 odst. 6 vyhlášky o fondech 6) -19.771 -19.771 100.0

5 Odpis pohledávek podle § 1 odst. 5 vyhlášky o fondech 20.000 31.854 159.3

6
Závazky vyplývající z poskytnutí zdravotní péče fakturované tuzemskými zdravotnickými zařízení-
mi za cizince 2), včetně výsledků revize podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech 

22.300 23.765 106.6

7
Bankovní poplatky za vedení účtu ZFZP a další poplatky podle § 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fon-
dech 

27.000 26.407 97.8

8 Záporné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech 25

Změna předpisu přídělu mezi ZFZP a PF -56.982

IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III 158.930 979.796 616.5
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* Tvorba a čerpání fondu přesně odpovídá účetní evidenci závazků a pohledávek. Z důvodů časových posunů mezi uplatněným vyúčtováním zdravotní
péče a jejím konečným zúčtováním však nelze tyto údaje zaměňovat za skutečnou finanční hotovost k danému datu.



PODÍLOVÉ ZASTOUPENÍ PENĚŽNÍCH ZŮSTATKŮ 
JEDNOTLIVÝCH FONDŮ K 31. 12. 2006

UKAZATEL PRODUKTIVITY PRÁCE

Počet pojištěnců na jednoho zaměstnance

Základní fond (44,04 %)
Provozní fond (31,64 %)

Fond prevence (12,45 %) Rezervní fond (8,74 %)

Sociální fond (0,33 %)

Fond reprodukce 
majetku (2,79 %)
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OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ

VÝVOJ A STRUKTURA POJIŠTĚNCŮ OZP

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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VÝVOJ POČTU POJIŠTĚNCŮ OZP V LETECH 1994–2007

Pojistný plán na rok 2006, který odhadoval celkový 

přírůstek 11,7 tisíc klientů, byl překročen. Počet kli-

entů se zvýšil o 18,8 tisíc pojištěnců, tedy o necelá 

3 %. Nicméně předpoklad pojistného plánu, že ve 

změnách počtu pojištěnců dojde všeobecně k urči-

tému útlumu, což přinese větší stabilitu vývoje, se 

potvrdil.

K nárůstu pojištěnců do značné míry přispěl počet 

dětí narozených ženám pojištěným u OZP, (přes 10 

tisíc). Z ostatních zdravotních pojišťoven přešlo 

k OZP 21 tisíc pojištěnců, přes 9 tisíc klientů ale od 

OZP odešlo k jiné zdravotní pojišťovně.

V kategoriích plátců pojistného se nadále zvyšuje 

váha státních pojištěnců, jejich podíl se zvýšil již na 

54 %. Přitom pokračuje zvyšování podílu státních 

pojištěnců nad 60 let, který se vyvíjel od 21,7 % 

k 22,7 % z celkového počtu státních pojištěnců.

Vývoj věkové struktury pojištěnců odpovídá tren-

dům předchozích let: tempo růstu je nadprůměrné 

ve věkových skupinách nad 60 let. Zejména ve věku 

60 – 70 let dochází k významnému nárůstu počtu po-

jištěnců. Další věkovou skupinou s vysokým abso-

lutním přírůstkem jsou pojištěnci ve věku 30 – 40 let.

Nejvýrazněji poklesl počet ve skupině 25 – 30 let. 

Na věkové skladbě se tak při celkově zanedbatel-

ném počtu odchodů odráží zejména stárnutí stáva-

jícího kmene pojištěnců a přesun silnějších skupin 

pojištěnců přijatých do OZP v předdůchodovém 

věku do věkově vyšších skupin.

Legenda:   průměrný počet v roce
   stav k 31. 12. 2007=plán

600 000

700 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

1994 1995



Věková
skupina

stav k 31. 12 . 2005
(osoby)

stav k 31. 12. 2006 
(osoby)

Index
2006/2005

Index
2006/2005

Index
2006/2005

muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

0-5 24.381 23.307 47.688 25,707 24.669 50.376 1,05 1,06 1,06

5-10 18.440 17.857 36.297 19.762 19.012 38.774 1,07 1,06 1,07

10-15 19.366 19.188 38.554 18.901 18.400 37.301 0,98 0,96 0,97

15-20 21.190 21.755 42.945 21.645 22.358 44.003 1,02 1,03 1,02

20-25 17.833 22.183 40.016 18.604 22.017 40.621 1,04 0,99 1,02

25-30 21.580 33.329 54.909 21.004 31.335 52.339 0,97 0,94 0,95

30-35 22.904 40.800 63.704 24.229 42.354 66.583 1,06 1,04 1,05

35-40 20.628 28.396 49.024 21.809 30.362 52.171 1,06 1,07 1,06

40-45 19.336 25.687 45.023 20,496 26.822 47.318 1,06 1,04 1,05

45-50 17.445 23.268 40.713 17.315 22.722 40.037 0,99 0,98 0,98

50-55 19.478 26.729 46.207 19.697 26.593 46.290 1,01 0,99 1,00

55-60 19.136 26.638 45.774 19.312 26.802 46.114 1,01 1,01 1,01

60-65 13.725 18.556 32.281 15,152 20.903 36.055 1,10 1,13 1,12

65-70 8.128 10.559 18.687 9.027 11.885 20.912 1,11 1,13 1,12

70-75 5.175 6.756 11.931 5.541 7.093 12.634 1,07 1,05 1,06

75-80 2.942 5.163 8.105 3.157 5.337 8.494 1,07 1,03 1,05

80-85 1.581 3.138 4.719 1.661 3.344 5.005 1,05 1,07 1,06

85+ 521 1.112 1.633 603 1.383 1.986 1,16 1,24 1,22

celkem 273.789 354.421 628.210 283.622 363.391 647.013 1,04 1,03 1,03

 VĚKOVÁ STRUKTURA POJIŠTĚNCŮ OZP

MUŽI ŽENY

stav k 31. 12. 2006 stav k 31. 12. 2005 stav k 31. 12. 2006 stav k 31. 12. 2005

VÝVOJ POČTU POJIŠTĚNCŮ OZP MEZI ROKY 2005 A 2006
V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH PODLE VĚKU A POHLAVÍ
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OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ

Plán nákladů OZP za zdravotní péči poskytnutou 

pojištěncům v roce 2006 se opíral především o od-

had počtu pojištěnců a jejich věkové složení, způsob 

a výši úhrady včetně regulačních omezení předpo-

kládaných pro rozhodná období a v neposlední řadě 

i o odhad makroekonomických ukazatelů v oblasti 

nákladů na straně zdravotnických zařízení. 

V průběhu roku 2006 bylo však nutné postupně pří-

jmovou i výdajovou část přehodnocovat v návaz-

nosti na aktuální legislativní změny.

Skutečné náklady roku 2006 ovlivnily podstatnou 

měrou dva faktory. Prvním byla zásadní cenová změ-

na v Seznamu zdravotních výkonů od 1. 1. 2006, 

která zvýšila bodové ohodnocení výkonů o desítky 

procent. Druhým byly velmi restriktivní úhradové 

vyhlášky.

Tyto dva faktory v kombinaci se zásadně projevily 

zejména:

•   prudkým nárůstem nákladů u části ambulantních 

specialistů a u oborů s vysokým podílem práce

lékaře na celkových nákladech

•   sníženými náklady na léky a zdravotnické pro-

středky.

Vývoj nákladů na jednoho pojištěnce v jednotlivých 

segmentech prakticky plně odpovídá vývoji celko-

vých nákladů. K největšímu meziročnímu poklesu 

nákladů došlo u nákladů na léčiva a zdravotnické 

prostředky, stejný vývoj nákladů zaznamenala OZP 

i v péči vyžádané (diagnostické). K nárůstu výdajů 

došlo naopak ve výkonové složce v důsledku na-

výšení mzdových indexů lékařů. Plán byl naplněn 

s drobnou odchylkou u péče stomatologické, v ce-

lé primární péči a u akutní ústavní péče. K nárůstu 

nákladů došlo u dopravních výkonů a v oblasti péče 

následné, a to především v péči ošetřovatelské, kdy 

oproti roku 2005 byl vykázán v průměru větší počet 

ošetřovacích dnů na jednoho pojištěnce.

20

PODÍL PRŮMĚRNÝCH NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ PÉČI DLE
JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ V PŘEPOČTU NA JEDNOHO POJIŠTĚNCE

zdravotnické potřeby vydané na poukazy (1,97 %)

léčení v zahraničí (0,12 %)

stomatologická péče (5,55 %)

péče praktických lékařů (5,88 %)

gynekologická péče (4,03 %)

rehabilitační péče (1,09 %)

diagnostická zdravotní péče (5,99 %)

domácí zdravotní péče (0,25 %)

náklady na speciální
ambulantní péči (11,20 %)

nemocnice (41,78 %)

léky vydané na recepty (18,09 %)

zdravotnická 
záchranná služba (0,50 %)

doprava (0,40 %)

lázeňská 
a ozdravenská péče (2,15 %)

ošetřovatelská lůžka (0,22 %)

LDN (0,60 %)

odborné léčebné 
ústavy (1,94 %)

PRŮMĚRNÉ NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI



Věková
skupina

Průměrné náklady na zdravotní péči (v Kč) Index
2006/2005

Index
2006/2005rok 2005 rok 2006 

muži ženy muži ženy muži ženy

0-5 13.946 12.131 14.278 12.375 1,02 1,02

5-10 8.725 8.065 8.693 8.045 1,00 1,00

10-15 8.417 8.468 8.417 8.639 1,00 1,02

15-20 6.964 9.265 7.020 9.203 1,01 0,99

20-25 5.844 9.054 6.022 9.411 1,03 1,04

25-30 6.862 12.641 7.095 13.156 1,03 1,04

30-35 7.098 12.770 7.053 13.577 0,99 1,06

35-40 8.077 12.247 7.958 13.076 0,99 1,07

40-45 9.761 13.040 9.455 13.372 0,97 1,03

45-50 12.652 15.368 11.946 15.862 0,94 1,03

50-55 17.310 19.974 16.514 19.487 0,95 0,98

55-60 23.770 23.118 21.587 22.868 0,91 0,99

60-65 29.363 27.059 28.819 26.661 0,98 0,99

65-70 38.547 31.701 36.799 30.949 0,95 0,98

70-75 49.212 40.058 46.392 38.888 0,94 0,97

75-80 56.303 45.460 55.520 44.179 0,99 0,97

80-85 55.738 50.023 59.005 44.744 1,06 0,89

85+ 47.866 52.715 52.376 51.032 1,09 0,97

celkem 13.948 15.935 13.775 16.227 0,99 1,02

VÝVOJ PRŮMĚRNÝCH NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ PÉČI NA 
JEDNOHO POJIŠTĚNCE V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH PODLE 
VĚKU A POHLAVÍ V LETECH 2005 A 2006
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OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ

Informační systém OZP je dlouhodobě budován 

jako otevřený systém pracující v reálném čase nad 

rozsáhlou centrální datovou základnou. Tato datová 

základna je řízená výkonným 64 bitovým unixo-

vým serverem SUN Fire 3800. Kompletní repub-

liková síť 16ti pracovišť OZP je On-line napojena 

na centrální databázi prostřednictvím WAN sítě 

realizované virtuálními privátními datovými spoji. 

V roce 2006 byla průchodnost sítě zvýšena o 100 % 

migrací ze služby Frame Relay na službu MPLS. 

Tato architektura vytváří účinný nástroj pro pod-

poru efektivního řízení celorepublikově působící 

zdravotní pojišťovny v situaci, kdy trvale pokračuje 

meziroční nárůst objemu zpracovávaných dat.

Hlavní server, včetně centrální databáze, je zálo-

hován binárně kompatibilním serverem SUN Fire 

V880, který je schopen převzít v nouzovém režimu 

řízení celého centrálního informačního systému 

(CIS). V normálním režimu je tento server použí-

ván pro provádění rozsáhlých statistických výpočtů, 

speciálních analýz, vývoje a testování nového apli-

kačního programového vybavení. Toto rozdělení 

zátěže výrazně zvyšuje bezpečnost a provozní spo-

lehlivost provozního informačního systému pracují-

cího v nepřetržitém provozu.

K centrálnímu serveru je trvale připojeno 300 kon-

cových stanic. S ohledem na inovační cyklus v ob-

lasti informačních technologií pokračovala OZP 

v roce 2006 v jejich plánované obnově, a to v první 

řadě na pracovištích, kde je nasazováno nové apli-

kační programové vybavení.

Pořizování vstupních informací nebo jejich aktu-

alizace v centrální datové základně je realizováno 

buď interaktivně přímou aktualizací jednotlivých 

záznamů s možností okamžitého využití na všech 

pracovištích OZP, nebo jsou zpracovávány v pravi-

delných nočních dávkových chodech.

Interaktivně jsou zpracovávány především změ-

ny do registru pojištěnců, plátců pojistného nebo 

smluvních partnerů. V dávkových chodech pak 

probíhá především vyúčtování vykázané zdravotní 

péče, zahrnující proces od validace dat, automatic-

ké kontroly, vlastní vyúčtování včetně zpracování 

a tisk zúčtovacích zpráv pro poskytovatele zdra-

votní péče, vyúčtování přehledů osob samostatně 

výdělečně činných, zpracování hlášení o změnách 

zaměstnavatele apod.

Vývoj aplikačního programového vybavení v roce 

2006 v příjmové části pokračoval rozvojem software 

pro automatizaci kontrol platební kázně plátců pojist-

ného, kde byl uveden do rutinního provozu modul pro 

podporu stanovení pravděpodobné výše pojistného.

Ve výdajové části byly hlavní programátorské a ana-

lytické kapacity směrovány na vytváření programo-

vé podpory pro řízení bilanční rovnováhy na stra-

ně výdajů základního fondu zdravotního pojištění 

i na vytvoření software pro administraci smluvních 

vztahů. V neposlední řadě do programového vyba-

vení pro analýzu preskripce ambulantní sféry např. 

z pohledu interakce jednotlivých předepsaných lé-

čiv našemu klientovi. 

V rámci zavádění nových technologií zaměřených 

na úsporu provozních prostředků byl úspěšně re-

alizován pilotní projekt Data Management Sys-

tem (DMS), spočívající v digitalizaci papírových

dokumentů vstupujících do OZP a následném říze-

ní jejich toku. V roce 2007 bude systém rozšiřován

do celé OZP včetně poboček.

V oblasti rozvoje internetových aplikací OZP po-

kračovalo rozšiřování rutinního provozu interneto-

vého Portálu OZP. 

V roce 2006 bylo prostřednictvím tohoto portálu 

realizováno cca 42 000 podání, což je 25% nárůst 

oproti předchozímu roku.
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KONTROLNÍ SYSTÉM A REVIZNÍ ČINNOST

Vnitřní kontrolní systém

Kontrolní systém OZP zabezpečuje dohled nad 

plněním stanovených zákonných povinností, upra-

vujících činnost OZP ve vztahu k plátcům pojistné-

ho, poskytovatelům zdravotní péče i pojištěncům.

Vnitřní kontrolní systém OZP vychází ze záko-

na č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zajišťuje 

dohled nad efektivitou nastavených procesů, hos-

podárným využíváním svěřených prostředků i nad 

způsobilostí včasného záchytu a vyhodnocování 

vznikajících rizik. V rámci vnitřní kontrolní činnos-

ti bylo v roce 2006 v OZP provedeno 189 autokon-

trol a 45 auditů systému řízení dle požadavků ISO. 

Nastavení a fungování vnitřního kontrolního systé-

mu bylo prověřeno 19 interními audity, provedený-

mi funkčně nezávislým útvarem interního auditu.

Doporučením přijatým na základě auditních a kontrol-

ních zjištění je v OZP věnována dostatečná pozornost, 

zjištění byla projednávána na poradách vedení a prů-

běžně byla sledována realizace přijatých opatření.

V roce 2006 byly v OZP ukončeny kontroly Nejvyš-

šího kontrolního úřadu a Ministerstva zdravotnictví, 

které prokázaly řádné hospodaření s prostředky OZP. 

V závěru roku 2006 obhájila OZP certifikát jakosti 

v systému managementu jakosti dle normy ČSN 

EN ISO 9001:2001, který jí byl udělen v roce 2004.

Systém kontrol výběru pojistného

Činitelem s rozhodujícím vlivem na efektivitu kon-

trolní činnosti prováděnou OZP v oblasti kontroly 

plateb pojistného je využívání automatizovaného 

systému hromadných korespondenčních kontrol 

platební kázně plátců pojistného – zaměstnavatelů. 

Od roku 2005, kdy bylo zahájeno jeho plné rutinní 

využívání, jsou tímto nástrojem kontrolováni všich-

ni plátci pojistného – zaměstnavatelé v cyklu s nej-

výše jednoroční periodou. 

Předpisy o platbě pojistného zaměstnavatele (PPPZ) 

jsou v zájmu optimalizace zdrojů pořizovány jak 

kapacitami OZP, tak i externími. K následné kont-

role plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelů 

je využíván od konce roku 2003 vysoce efektivní 

systém hromadných kontrol zajišťující provedení 

kontroly u každého subjektu v kvartálním (zaměst-

navatelé s 10 a více pojištěnci OZP), pololetním 

(3-9 pojištěnců) či ročním (1-2 pojištěnci) rytmu. 

V dubnu 2006 byla tato část centrálního informač-

ního systému OZP rozšířena o podporu procesů 

souvisejících s vyměřováním předpisů z pravdě-

podobné výše pojistného na základě § 25a zákona 

č. 592/1992 Sb. – Pravděpodobná výše pojistného 

v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. – Správním 

řádem, který vstoupil v platnost dnem 1. 1. 2006.

Nejvýraznějšími markanty v kontrole plateb pojist-

ného fyzických osob bylo zpracování Přehledů osob 

samostatně výdělečně činných (OSVČ) za rok 2005 

a hromadné obeslání klientů s dluhy na pojistném 

za léta 2000 – 2003. 

Kontrolní systém ve vztahu k poskytovatelům 

zdravotní péče-revizní činnost

Informační systém OZP provádí řadu automatizo-

vaných kontrolních a propočtových činností rutin-

ního charakteru, které se uplatní bezprostředně po 

zápisu vyúčtování do databáze OZP a nevyžadují 

bezprostřední zásahy revizních lékařů. Mimo jiné je 

kontrolována formální a logická správnost předklá-

daných dokladů, které musí být v souladu se smluv-

ně dohodnutou platnou metodikou a datovým roz-

hraním VZP ČR, i platným Seznamem zdravotních 

výkonů s bodovými hodnotami.

Po kontrole základních identifikačních údajů o po-

skytovateli zdravotní péče včetně ověření úrovně 

smluvního vztahu následují automatické kontroly 

prověřující, zda vyúčtovaná zdravotní péče odpo-

vídá smluvně dohodnutému rozsahu v příslušné 

smluvně potvrzené odbornosti. Automaticky je rov-

něž prověřen pojistný vztah klienta vůči OZP.
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V roce 2006 bylo informačním systémem OZP vy-

řazeno 1,9 % nepříslušných dokladů z celkového 

počtu uplatněných bezmála 15 milionů dokladů, 

což představuje úsporu ve výši cca 83 milionů Kč.

Každá z automatizovaných kontrol má nastaven 

určitý stupeň závažnosti, ze kterého vyplývá, zda 

je zjištěná skutečnost natolik závažná, že je důvo-

dem k automatickému odmítnutí úhrady, případně 

je doklad na základě proběhlé validace vytříděn 

a postoupen k dalšímu posouzení příslušnému re-

viznímu lékaři dané odbornosti, či jinému odbor-

nému pracovníkovi, oprávněnému provádět revizní 

činnost.

Za rok 2006 revizní lékaři a ostatní revizní pra-

covníci ruční revizí zrevidovali 1 423 002 dokladů 

v celkové hodnotě 5,391.273 tis. Kč.

V roce 2006 činila průměrná korekce provedená 

revizními lékaři a ostatními revizními pracovníky 

celkem 6,39 % s úsporou cca 379 milionů Kč.

Cílená revizní činnost (tj. fyzické revize revizních 

lékařů OZP přímo ve zdravotnických zařízeních) 

byla v roce 2006 prováděna ve zdravotnických 

zařízeních, u nichž dlouhodobě docházelo k pře-

kračování celostátních průměrných nákladů v dané 

odbornosti, případně ve zdravotnických zařízeních, 

kde revizní lékaři měli opakovaně negativní zkuše-

nosti s vysokou frekvencí neoprávněně účtovaných 

výkonů při ruční revizi jimi vykázané zdravotní 

péče.

V roce 2006 provedli revizní lékaři OZP 163 fyzic-

kých revizí ve zdravotnických zařízeních, což je o 31 

revizí více než v roce 2005. Přeplatek finančních 

prostředků uhrazených zdravotnickým zařízením 

za neoprávněně uplatněné výkony zjištěné fyzickou 

kontrolou činil v roce 2006 celkem 9.272 tis. Kč, což 

je o 92 tis. Kč více než v roce 2005.

Revizní lékaři OZP se stejně jako v předchozích 

letech podíleli na vypracování odborných posud-

ků, které dále sloužily jako podklady právnímu 

oddělení k uplatňování nároků na náhradu škody, 

která OZP vznikla vynaložením nákladů na léče-

ní poškození zdraví způsobených protiprávním 

jednáním třetích osob, dle ust. § 55 odst. 1 zákona

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů. Celkový počet hlá-

šení s podezřením na poškození zdraví pojištěnců 

OZP třetí osobou činil v roce 2006  8 767 hlášení. 

Objem finančních prostředků získaných v roce 2006 

ve prospěch OZP v řízení z titulu náhrady ško-

dy činil 29.233 tis. Kč, tj. o 4.424 tis. Kč více než

v roce 2005.

KONTROLNÍ SYSTÉM A REVIZNÍ ČINNOST
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