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Rok 2008 představoval v činnosti Oborové zdravotní pojiš-
ťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále 
OZP) náročné, ale úspěšné období. Celý systém veřejného 
zdravotního pojištění v ČR se vyvíjel velmi dynamicky. 
Došlo k přijetí první části reformních změn v systému 
veřejného zdravotního pojištění s účinností od 1. 1. 2008. 
V průběhu roku 2008 se na příjmové stránce systému 
stále ještě pozitivně projevoval předchozí nárůst plateb 
za státní pojištěnce a příznivější vývoj příjmů z pojistného. 
Úhradová vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR (dále MZ) 
umožnila sjednat vcelku vyvážené cenové dohody. Vysoké 
tempo růstu nákladů ve specializovaných centrech bylo 
eliminováno úsporou ve výdajích na léky, takže se v praxi 
podařilo dosáhnout velmi dobré shody se záměry Zdravot-
ně pojistného plánu OZP na rok 2008. 

Mimořádné nároky na provozní činnosti zdravotní pojiš-
ťovny vznikaly postupnou aplikací změn právních předpisů 
v oblasti regulačních poplatků a doplatků a zaváděním 
těchto nově metodicky upravených postupů do rutinní 
praxe. Kromě toho bylo bohužel nutné průběžně měnit 
zadání a přípravu na další etapy reformy, které se v závěru 
roku 2008 dále upravovaly. Ani nyní po skončení roku 
2008 nelze odhadnout, zda a jaké změny nakonec budou 
v systému veřejného zdravotního pojištění provedeny. 

Aby pojišťovna dokázala hospodařit v intencích zdravotně 
pojistného plánu, bylo nutné udržet i plánovaný nárůst 
pojištěnců. To se ukázalo jako náročný úkol, protože 
na ostrý konkurenční boj o nové pojištěnce, zejména 
na Moravě, bylo nutno reagovat zvýšenou propagací a tím 
i nároky na čerpání z fondu prevence. Současně to kladlo 
i vysoké nároky na dobrou úroveň vztahů se zdravotnický-
mi zařízeními při dodržení plánované účinnosti regulačních 
mechanismů a současném zajištění dostatečné úrovně 
péče o klienty. Předkládaná výroční zpráva přesvědčivě 
dokazuje, že se všech hlavních cílů podařilo dosáhnout 
a vytvořit i zvýšenou fi nanční rezervu. 

V roce 2007 zahájila OZP prověrku smluv sítě smluvních 
zdravotnických zařízení. Přestože přípravu nových textů 
smluv výrazně zpomalila opakovaná jednání se zástupci 
zájmových sdružení zdravotnických zařízení, podařilo se 
již v průběhu roku 2007 rozeslat všechny návrhy smluv 
včetně podrobných příloh, vycházejících z vyhlášky MZ 
č. 618/2006 Sb., o rámcových smlouvách. Smluvní jednání 
o úpravách smluv přesto probíhala celý rok 2008. Podařilo 
se sice prakticky všechny smlouvy již uzavřít, přesto však 
počet dílčích úprav rozsahu nasmlouvané zdravotní péče 
je i nadále vysoký. Jedná se však spíše o dílčí úpravy 
a zpřesnění, které se základního rozsahu potřebného pro 
zajištění dostatečné péče o klienty prakticky nedotýkají. 

Rovněž cenové dodatky pro úhradu zdravotní péče 
koncipovala OZP ve všech segmentech tak, aby umožnily 
smluvní dohodu při zaručené kapacitě a kvalitě i minima-
lizaci růstu výdajů. Protože tempo růstu příjmů po pře-
rozdělení odvozené od zvýšené statistické nákladovosti 
mírně překračovalo plánované ukazatele, bylo možné 
ve zvýšeném rozsahu zohlednit odůvodněné a věcně 
podložené výluky z regulací i za rok 2007. Ukazatel 
vývoje počtu pojištěnců v roce 2008 sice proti minulým 
obdobím vypovídá o výrazném omezení tempa růstu, který 
je všeobecný v celém systému, ale současně dokládá, 
že OZP si důvěru klientů zachovala i v mnohem silnějším 
konkurenčním prostředí.

I ve složitých podmínkách řady závažných změn v systému 
veřejného zdravotního pojištění se podařilo udržet dlouho-
dobý trend zvyšování produktivity práce. 

Za nejperspektivnější oblast zvyšování kvality služeb 
a produktivity administrativních činností považovala OZP 
i v roce 2008 zavádění a využití moderních prvků komu-
nikace s využitím veřejných datových sítí. Dlouhodobě 

OZP rovněž rozvíjí technologie zpracování dat tak, aby 
průběžně docházelo k výrazným změnám v komunikaci 
mezi klienty, zaměstnavateli a zdravotnickými zařízení-
mi. Zvláštní pozornost si zasluhuje zejména rychlý růst 
zájemců o služby Portálu zdravotních pojišťoven, přes 
který v roce 2008 již procházelo vyúčtování přibližně 
16 % vykázané zdravotní péče. OZP tak i tímto způsobem 
vychází vstříc zdravotnickým zařízením i klientele, která 
podobné moderní způsoby komunikace využívá ve vztahu 
k bankovním produktům i ostatním aktivitám. 

Rozvoj činností OZP se v průběhu roku 2008 soustřeďoval 
na plné rutinní využití nových technologií zpracovávání 
kontrol plateb pojistného a operativní řešení a podporu pro 
měnící se způsoby úhrad zdravotní péče a uplatňovaných 
regulací. Ani v roce 2008 se nepodařilo úplně stabilizovat 
vhodný způsob úhrady většiny segmentů poskytovatelů 
zdravotní péče. Přesto se pozitivně projevil stabilizační vliv 
cenové dohody platné pro celý rok a pokračovalo zavádění 
agregovaných léčebných výkonů za pevnou cenu. Naopak 
výrazný nárůst projekčních prací, úprav aplikačního SW 
a nové administrativní postupy si vyžádal nově zavedený 
maximální vyměřovací základ u zaměstnanců a zejmé-
na evidence a limit regulačních poplatků a doplatků 
na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely platný 
od 1. 1. 2008. Přesto lze konstatovat, že se podařilo v prů-
běhu roku 2008 tyto procesy plně zabezpečit a rutinní 
zpracování probíhalo celý rok bez problémů.

Jedním z důvodů dlouhodobě stabilního a zvyšujícího se 
zájmu občanů o služby OZP jsou i doplňkové aktivity. OZP 
považuje za základ těchto aktivit dvě hlavní oblasti.

Jsou to zdravotně preventivní programy zaměřené 
na včasný screening závažných onemocnění, příspěvky 
na aktivní imunizaci, operativní experimentální zavádění 
nových účinných léčebných a vyšetřovacích metod, které 
se perspektivně průběžně přesouvají do oblasti základního 
zdravotního pojištění a preventivní aktivity pro objektivně 
rizikové skupiny pojištěnců. 

Druhou oblastí je plošná primární prevence a edukace 
podporující zdravý životní styl, a to včetně rozsáhlé 
spolupráce s organizacemi, které se věnují rekreačním 
sportovním a pohybovým aktivitám.

V roce 2008 OZP dále spolupracovala na rozšíření 
prodeje smluvního připojištění léčebných výloh při cestách 
do zahraničí prostřednictvím společnosti Vitalitas pojiš-
ťovna, a. s. Produktová řada byla v roce 2007 rozšířena 
o úrazové pojištění novorozenců. V roce 2008 zájem 
o tento produkt stoupl a úspěšně se uplatňuje i v druhém 
roce života dětí, kdy je již plně hrazen rodiči. Vytváří se tak 
příznivá situace pro rozšiřování nabídky vhodných typů 
připojištění i v dalších letech.

V roce 2008 hospodaření OZP při zajištění všech zákon-
ných povinností umožnilo dosažení peněžního zůstatku 
základního fondu zdravotního pojištění k 31. 12. 2008 
ve výši 1 865 769 tis. Kč. OZP tak nejen plně zvládla 
akceptaci všech změn, obstála ve zvýšené konkurenci, ale 
vytvořila v tomto roce i dobrou výchozí základnu pro další 
období a zvládnutí ekonomické recese, jejíž první známky 
byly patrné již v závěru roku 2008. 

Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
generální ředitel
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OBCHODNÍ FIRMA

Oborová zdravotní pojišťovna 
zaměstnanců bank, pojišťoven 
a stavebnictví (OZP)

SÍDLO

Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4

IČ / DIČ

47114321 / CZ47114321

BANKOVNÍ SPOJENÍ

10006-18432071/0100 Komerční banka, a.s.

ZAKLADATELSKÉ SUBJEKTY

Svaz bank a pojišťoven,
*) Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, 
Odborový svaz STAVBA, 
Stavební cech soukromých podnikatelů

DATUM VZNIKU

29. října 1992

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE

Ing. Ladislav FRIEDRICH, CSc., 
generální ředitel

TELEFON

261 105 222, 261 105 139 
(sekretariát GŘ OZP)

FAX

261 105 198

ELEKTRONICKÁ ADRESA

http://portal.ozp.cz, sekretar.gr@ozp.cz

*) po sloučení se ZP STAZPO od 1. 1. 2000 

SPRÁVNÍ RADA

ČLENOVÉ JMENOVANÍ VLÁDOU ZA MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Ing. ČERVENKA Václav
Mgr. DORTOVÁ Ivanka
Ing. JENŠOVSKÁ Ivana
Ing. TALLEROVÁ Markéta  (do 10. 1. 2008)
Mgr. NOVOTNÁ Lenka (od 6. 3. 2008)
MUDr. ZAVADILOVÁ Eva

ČLENOVÉ VOLENÍ ZAMĚSTNAVATELI A POJIŠTĚNCI
Ing. FOLTÝN Ivo, MBA – předseda
ANTONIV Stanislav – místopředseda
Ing. ŽIŠKA Miroslav – místopředseda
Mgr. Ing. DOLEŽAL Pavel
HUPKA František
Ing. MAŠEK Miloslav, CSc.
Ing. MATYÁŠ Václav
Bc. PECHAN Josef
Ing. ŘÍŠSKÝ Jaroslav
SCHMIEDOVÁ Jitka

DOZORČÍ RADA
ČLENOVÉ JMENOVANÍ VLÁDOU 

NA NÁVRH MINISTRA FINANCÍ
Ing. FUCHSOVÁ Jarmila – místopředseda

NA NÁVRH MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
JANEČEK Jiří

NA NÁVRH MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ
Mgr. JANOVÁ Pavlína (do 5. 3. 2008)
Ing. FILIPOVÁ Iveta (od 6. 3. 2008)

DOZORČÍ RADA
ČLENOVÉ VOLENÍ ZAMĚSTNAVATELI A POJIŠTĚNCI

Ing. SMOLA Michael, MBA – předseda
HOŘÁKOVÁ Helena – místopředseda (od 22. 10. 2008)
Ing. KOHOUT Milan – místopředseda (do 31. 07. 2008)
Mgr. HOFBAUER Jiří (od 21. 10. 2008)
Ing. KOHOUT Jaromír
PhDr. LOUVAR Jan
Bc. PTÁČEK Vladimír

ROZHODČÍ ORGÁN

Ing. POLANECKÝ Vladimír – předseda za OZP
Mgr. KREJČOVÁ Zdenka – za Ministerstvo fi nancí ČR
Ing. TALLEROVÁ Markéta – za Ministerstvo zdravotnictví ČR
MUDr. ZVONÍKOVÁ Alena – za Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Bc. PECHAN Josef – za správní radu
Ing. ŘÍŠSKÝ Jaroslav – za správní radu
Ing. ŽIŠKA Miroslav – za správní radu
HOŘÁKOVÁ Helena – za dozorčí radu
PhDr. LOUVAR Jan – za dozorčí radu
Bc. PTÁČEK Vladimír – za dozorčí radu
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ekonomický 
odbor

odbor
informatiky

odbor kontroly
plateb pojistného

odbor provozu 
a služeb

expozitura
Sezimovo Ústí

pobočka Pardubice

pobočka České Budějovice

pobočka Plzeň

pobočka Karlovy Vary

pobočka Ústí nad Labem

pobočka Liberec

pobočka Hradec Králové

klientské centrum Praha

pobočka Jihlava

pobočka Brno

pobočka Olomouc

pobočka Zlín

pobočka Ostrava expozitura Opava

expozitura Žďár nad 
Sázavou

expozitura Beroun

ZÁKLADNÍ 
ÚDAJE OZP

/
ZDRAVOTNÍ 

POLITIKA OZP

ZA ZÁKLADNÍ CÍLE ZDRAVOTNÍ 
POLITIKY SI OZP V ROCE 2008 KLADLA:

•  garanci dostupnosti kvalitní a efektivní, časově i místně 
dostupné zdravotní péče za smluvně sjednané, ekonomic-
ky udržitelné ceny v rozsahu odpovídajícím disponibilním 
prostředkům na úhradu zdravotní péče, 

•  včasnou úhradu zdravotní péče na základě smluvně 
sjednaných kontraktů a transparentnost závazko-pohle-
dávkových vztahů,

•  přenesení přiměřené části fi nančního rizika na poskyto-
vatele zdravotní péče důsledným uplatňováním smluvně 
dohodnutých regulací s cílem posílit jejich zodpovědnost 
za spotřebu zdravotní péče, její kvalitu a efektivní pláno-
vání, respektive smluvně sjednaných cen za jednotlivé 
typy péče („balíčkové ceny se zakalkulovaným rizikem“) 
za současné minimalizace negativních vlivů úhradových 
mechanismů a regulačních opatření,

•  zvýšený důraz na efektivitu diagnostických a léčebných 
procesů implementací vybraných kritérií kvality do sys-
tému zdravotní péče s preferencí zdravotnických zařízení 
a poskytovatelů zdravotní péče upřednostňujících kvalitu, 
provázanost a komplexnost poskytované zdravotní péče 
před kvantitou za využití systému pobídkových bonifi kací, 

•  centralizaci specializované a superspecializované 
zdravotní péče do vybraných zdravotnických zařízení 
s odpovídajícím personálním a technickým vybavením 
při zachování místní a časové dostupnosti zdravotní péče,

•  podporu projektů preventivní zdravotní péče, 

•  podporu účelné farmakoterapie důslednou kontrolou 
dodržování podmínek preskripce a úhrady léčiv a zdra-
votnických prostředků, aktivním vyhledáváním možných 
lékových interakcí a centralizace nákladné farmakologic-
ké léčby do specializovaných center.

REVIZNÍ ČINNOST 

K zajištění účelného a hospodárného vynakládání spravo-
vaných prostředků a v souladu s § 42 zákona č. 48/1997 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou důsledně využívány 
a uplatňovány všechny dostupné mechanismy kontrolní 
a revizní činnosti.

Pravidelnou i cílenou revizní činnost podporuje on-line 
propojený informační systém, který provádí automatizo-
vaně řadu kontrolních a propočtových činností rutinního 
charakteru (např. na příslušnost pojištěnce k OZP, smluvně 
dohodnutý rozsah péče, duplicitu, dodržování frekvenčního 
omezení, nepovolené kombinace výkonů atd.) a tím umožní, 
aby vlastní revizní činnost byla zaměřena na oblasti, v nichž 
je lidský činitel nezastupitelný. 

Všechna vyúčtování, ve kterých automatizovaná kontrola 
identifi kuje formální či věcnou chybu, a veškerá fi nančně 
nákladná vyúčtování  jsou následně předkládána k povinné 
ruční revizi revizním lékařům, případně jiným pracovníkům 
oprávněným provádět revizní a kontrolní činnost.

Tuto činnost vykonává v OZP 22 revizních lékařů na plný 
úvazek, 17 revizních lékařů na částečný pracovní úvazek 
a 12 dalších vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělaných 
pracovníků oprávněných provádět revizní a kontrolní činnost. 

Revizní lékaři a ostatní pracovníci oprávnění ke kontrolní 
a revizní činnosti provedli v roce 2008 celkem 339 cílených 
revizí s celkovou fi nanční výtěžností 2 190 tis. Kč, a to 
77 fyzických kontrol přímo ve zdravotnických zařízeních, 
123 revizí korespondenční cestou a 139 v rámci reklamač-
ních řízení. Úspora z fyzické revizní činnosti přímo ve zdra-
votnických zařízeních byla v roce 2008 celkem 991 397 Kč 
a anulováno bylo 457 447 bodů v hodnotě 486 608 Kč. 
Úspora ze 123 korespondenčních kontrol zaměřených 
především na porušování podmínek preskripce byla v roce 
2008 celkem 504 789 Kč. Zbývajících 207 266 Kč byla 
úspora z reklamačních řízení. 

Podnětem pro cílené revize byla zjištění revizních lékařů 
v rámci revizní činnosti v CIS i podněty pojištěnců uplatněné 
na základě kontroly výpisu z jejich účtů. 

Nejvyšší část revizních nálezů představovala především 
neoprávněně nárokovaná úhrada vyššího stupně intenzivní 
péče v lůžkových zařízeních, než odpovídalo záznamům 
v dokumentaci pacienta, případně vyúčtování výkonů, které 
nebyly ve smyslu platného Seznamu výkonů s bodovými 
hodnotami naplněny, a přesto byla zdravotnickým zařízením 
nárokována jejich úhrada. 

Kromě zajišťování výše uvedených rutinních revizních 
činností OZP v průběhu roku 2008 dále vyhodnocovala 
analytické ukazatele o jednotlivých zdravotnických zaří-
zeních. Rutinně jsou dlouhodobě vyhodnocovány náklady 
na výkony, na předepsaná léčiva a vyžádanou péči. Dále je 
vyhodnocováno spektrum poskytovaných výkonů ve vztahu 
k jednotlivým diagnózám, průměrné náklady na léčbu vy-
braných diagnóz atp. U lůžkových zdravotnických zařízení je 
navíc rutinně sledována průměrná ošetřovací doba v daném 
zařízení, celková i dílčí (tj. v jednotlivých odbornostech) 
ve vazbě na diagnózu, počet hospitalizovaných pojištěnců, 
počet ambulantně ošetřených pojištěnců, počet mimořádně 
nákladných ošetření a operačních výkonů, náklady na léčiva 
a zvlášť účtovaný materiál, frekvence výkonů, diagnóz, 
podíl péče JIP na péči standardní v jednotlivých zařízeních 
a vazbách na diagnózu apod.

Dlouhodobé sledování všech výše uvedených ukazatelů je 
pak podpůrným podkladem pro relevantní vyhodnocování 
námitek k uplatněným regulacím při úhradách zdravotní 
péče a má dosti vysokou vypovídací schopnost o efektivitě 
a rentabilitě léčebného procesu používaného v daném 
zdravotnickém zařízení.

OZP i v roce 2008 pokračovala ve vyhodnocování vybraných 
kvalitativních ukazatelů poskytované zdravotní péče 
(mimo jiné je průběžně sledována frekvence vybraných 
výkonů ve vazbě na jednotlivé diagnózy a porovnávána 
s celorepublikovými ukazateli ve srovnatelných zdravot-
nických zařízeních, je vyhodnocováno procento komplikací 
po vybraných výkonech, rozsah a způsob léčby, spektrum 
předepisovaných léčiv s přihlédnutím k možným lékovým 
interakcím, je vyhodnocováno a porovnáváno spektrum 
v léčbě používaných preparátů atp.)

Za rozhodující pro rok 2008 považovala OZP zajištění kvalitní zdravotní péče v optimální časové a místní dostupnosti za ro-
zumnou cenu pro pojištěnce OZP, a to za podmínky dodržení vyrovnaného hospodaření. Důležitým prostředkem k tomu bylo 
i posílení individuálních smluvních ujednání s vybranými zdravotnickými zařízeními.

ZDRAVOTNÍ POLITIKA OZP 
A REVIZNÍ ČINNOST
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SMLUVNÍ POLITIKA
OZP dlouhodobě udržuje širokou síť smluvních zdravotnických zařízení poskytujících zdravotní péči různého rozsahu i charakteru 
ve všech existujících odbornostech a odvětvích medicíny zaručující širokou dostupnost zdravotní péče ve všech regionech České 
republiky. Počet smluvních zdravotnických zařízení OZP ve vyhodnocovaném období uvádí následující tabulka.

SOUSTAVA SMLUVNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

HLAVNÍ UKAZATELE OZP PRO POSUZOVÁNÍ NAPLNĚNOSTI SÍTĚ SMLUVNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

•  podíl registrovaných pojištěnců OZP z celkového počtu obyvatel v regionu, 

•  smluvně zajištěný počet úvazků v jednotlivých odbornostech a smluvně zajištěný počet lůžek v dané odbornosti na přepočtený 
počet obyvatel,

•  úroveň personálního a technického vybavení stávajících smluvních ZZ,

•  smluvně dohodnutý a poskytovaný rozsah zdravotní péče,

•  kvalita a efektivita poskytované péče na základě vyhodnocení komplexní nákladovosti stávající sítě.

Požadavky zdravotnických zařízení na zařazení do smluvní sítě OZP jsou posuzovány za tím účelem zřízenou Komisí pro tvorbu 
sítě, která je poradním orgánem generálního ředitele a je tvořena kompetentními zástupci všech rozhodujících útvarů ovlivňujících 
výdajovou část OZP.

’08
OBOROVÁ 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 
ZAMĚSTNANCŮ BANK, 

POJIŠŤOVEN 
A STAVEBNICTVÍ

ř.
kategorie smluvních 
zdravotnických zařízení

počet  ZZ ZPP 
k 31. 12. 2008

počet ZZ skuteč. 
k 31. 12. 2008

počet ZZ skuteč. 
k 31. 12. 2007

%
nárůstu 
poklesu

2008/2007

1.
Ambulantní zdravotnická 
zařízení

22 231 22 706 22 452 101,1

2.
Lůžková zdravotnická zařízení 
celkem  

372 359 359 100,0

3. Lázně 59 62 59 105,1

4. Ozdravovny  6 6 6 100,0

5. Dopravní zdravotní služba  198 200 219 91,3

6.
Zdravotnická záchranná 
služba (odbornost 709) 

34 31 33 93,9

7.
Lékárny a výdejny 
zdravotnických prostředků  

2 005 2 115 1 983 106,7

8.
OSTATNÍ smluvní 
zdravotnická zařízení 

546 558 547 102,0

ZDRAVOTNÍ 
POLITIKA OZP

/
EKONOMICKÉ

VÝSLEDKY
OZP i v roce 2008 hospodařila vyrovnaně a splnila všechny základní ukazatele stanovené ve zdravotně pojistném plánu. 
Ekonomická činnost je prováděna na principu fondového hospodaření, které spočívá v důsledném účetním i peněžním od-
dělení jednotlivých fondů. Majetek, závazky a pohledávky OZP jsou vyjádřeny v Rozvaze k 31. 12. 2008, která je součástí 
Výroční zprávy OZP za rok 2008.

VÝŠE PŘÍJMŮ Z POJISTNÉHO PO PŘEROZDĚLOVÁNÍ BYLA DOSTATEČNÁ 
NA POKRYTÍ VÝDAJŮ NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ZE ZFZP A PROVOZU ZP.

Položka Skutečnost 2008 (v tis. Kč)

Příjem pojistného po přerozdělení 11 805 202

Výdaje na zdravotní péči 10 840 449

Výdaje na provoz ZP 316 424

Rozdíl 648 329

ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Základní fond zdravotního pojištění (dále ZFZP) slouží k úhradě zdravotní péče hrazené z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění, přídělům do rezervního a provozního fondu a k dalším platbám stanoveným prováděcím před-
pisem. Zdrojem základního fondu jsou platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Hospodaření se ZFZP v roce 2008 bylo poznamenáno zejména novelou zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se stanovuje povinnost pojištěnců hradit regulační poplatky a doplatky ve zdravotnických zařízeních 
a současně se stanovuje ochranný limit při úhradě regulačních poplatků a doplatků pojištěnců ve zdravotnických 
zařízeních ve výši 5 000 Kč za rok. Přeplatky uhrazené nad tento limit zdravotní pojišťovna refunduje zpět svým 
pojištěncům. 

ZFZP byl v roce 2008 tvořen v rozhodující míře z příjmů pojistného na veřejné zdravotní pojištění v částce 
14 200 292 tis. Kč. Jedná se o mírné 4,1% nenaplnění schváleného zdravotně pojistného plánu, které je způsobeno 
jednak začínajícími dopady finanční krize, dosažením maximálního vyměřovacího základu pojištěnců s vyšší příjmo-
vou hladinou a v neposlední řadě i poklesem počtu ekonomicky aktivních pojištěnců ve prospěch státem hrazených. 

Dohadné položky zaúčtované v této částce představují 61 984 tis. Kč, jejich meziroční změna je v částce mi-
nus 43 580 tis. Kč. Na přerozdělení odvedla OZP 2 197 319 tis. Kč, tedy 66,6 % plánované hodnoty. Pojistné po pře-
rozdělení, které představuje disponibilní zdroje pro veškeré aktivity zdravotní pojišťovny, vytvořila OZP v částce 
12 002 973 tis. Kč, tedy 104,4 % plánované hodnoty. To svědčí o rychlejším nárůstu pojištěnců, za které je plátcem 
pojistného stát. 

Dalšími zdroji základního fondu v roce 2008 byly předepsané náhrady škod, které v částce 25 817 tis. Kč představují 
129,1 % plnění plánu, a dále předpis pohledávky za zahraničními pojišťovnami 22 709 tis. Kč, za občany států EU, 
kteří byli ošetřeni v tuzemských zdravotnických zařízeních, jde o 141,9 % plánované hodnoty.

Za poskytnutou zdravotní péči včetně dohadných položek a závazků za léčení svých pojištěnců v cizině OZP v roce 
2008 uhradila 11 300 899 tis. Kč, tedy 101,4 % plánované částky. Z toho 16 100 tis. Kč jsou závazky za léčení 
pojištěnců OZP v cizině. 

V roce 2008 OZP se zavázala OZP uhradit tuzemským zdravotnickým zařízením na základě evropského práva 
zdravotní péči poskytnutou cizincům v těchto zařízeních v částce 22 534 tis. Kč. Proti předpokladu byla tato částka 
překročena o 32,6 % plánované hodnoty, protože plánování této položky je nutně nepřesné. Na poplatcích za vedení 
bankovních účtů, poštovné, využívání veřejných datových sítí a při informování pojištěnců za rok 2008 uhradila OZP 
20 566 tis. Kč. Proti plánu došlo už druhým rokem k úspoře prostředků mimo jiné i nasmlouváním příznivějších 
poplatků za bankovní služby.

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY
8
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STRUKTURA NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ PÉČI PODLE

’08
OBOROVÁ 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 
ZAMĚSTNANCŮ BANK, 

POJIŠŤOVEN 
A STAVEBNICTVÍ

EKONOMICKÉ
VÝSLEDKY

/
FOND 

PREVENCEstomatologická péče (5,65 %)

léčení v zahraničí (0,17 %)

zdravotnické prostředky vydané 
na poukazy (2,21 %)

léky vydané 
na recepty (16,98 %)

zdravotnická záchranná 
služba (0,47 %)

péče praktických lékařů (5,74 %)

gynekologická péče (2,05 %)

rehabilitační péče (1,01%)

diagnostická zdravotní péče (5,64 %)

náklady na speciální 
ambulantní péči (10,09 %)

domácí zdravotní péče (0,25 %)

nemocnice (44,40 %)

doprava (0,26 %)

lázeňská a ozdravenská 
péče (2,08 %)

ošetřovatelská 
lůžka (0,19 %)

LDN (0,72 %)

odborné léčebné 
ústavy (1,88 %)

zdravotní péče v ZZ z jiných 
než zdrav. důvodů (0,19%)

zdrav. péče poskytnutá 
v zařízeních soc. služeb (0,02 %)

ošetř. a rehab. péče poskytnutá 
v zař. soc. služeb (0,01 %)

BUDE 

DOPLNĚNO
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Fond prevence slouží mimo jiné k úhradě zdravotní péče poskytnuté nad rámec zdravotní péče hrazené z veřejného zdra-
votního pojištění, k realizaci zdravotních programů, podpoře zdravého způsobu života apod.

Zdrojem fondu prevence jsou prostředky z podílu kladného hospodářského výsledku po zdanění stanoveného sta-
tutárním orgánem zdravotní pojišťovny, prostředky vytvářené využíváním základního fondu a příjmy z pokut, penále, 
a přirážek k pojistnému.

TVORBA CELKEM 162 436 tis. Kč

Fond prevence je tvořen z největší části z pokut a penále předepsaného plátcům za porušování povinností a dále vy-
užíváním základního fondu v částce 149 773 tis. Kč. V případě tvorby z pokut a penále se jedná pouze o účetní předpis 
pohledávky, nikoliv o skutečný příjem peněz. Dohadné položky zaúčtované v této částce představují 14 258 tis. Kč, 
jejich meziroční změna je v částce -948 tis. Kč. Dalšími položkami, které tvoří fond, jsou úroky vytvořené na bankovním 
účtu fondu prevence ve výši 7 233 tis. Kč a zúčtování s pojištěnci (jejich spoluúčast na úhradě preventivních programů) 
v částce 4 866 tis. Kč.

ČERPÁNÍ CELKEM 186 169 tis. Kč

Fond prevence je čerpán především na úhradu preventivních programů ve výši 120 665 tis. Kč. Dohadné položky za-
účtované v této částce představují 8 518 tis. Kč, jejich meziroční změna je v částce 5 756 tis. Kč. Na bankovní poplatky 
vyčerpala OZP v rámci fondu prevence 5 446 tis. Kč a na provedené odpisy nedobytných pohledávek v rámci fondu 
48 798 tis. Kč. V uvedené částce odpisů je zahrnut vliv činnosti Rozhodčího orgánu a Komise pro odstraňování tvrdosti 
v celkové částce 11 260 tis. Kč.

KONEČNÝ ZŮSTATEK FONDU K 31. 12. 2008 722 383 tis. Kč

VÝVOJ A STRUKTURA POJIŠTĚNCŮ OZP
Nárůst počtu pojištěnců za rok 2008 činil 12 096 osob. K  31. 12. 2008 byl počet pojištěnců 672 992. Tempo růstu se 
přibližovalo úrovni předchozího roku, tedy 2 %. Tento vývoj odpovídal předpokladům pojistného plánu, stav ke konci roku 
2008 byl s plánem v souladu s odchylkou v řádu stovek osob. 

K pozitivnímu vývoji počtu pojištěnců přispívá zejména přes 11 tisíc dětí narozených za rok 2008 klientkám OZP. Také saldo 
při změnách zdravotní pojišťovny zůstává pro OZP kladné. Roste i počet cizinců pojištěných u OZP z titulu zaměstnání v ČR. 

V kategoriích plátců pojistného se opět zvýšila váha státních pojištěnců, jejich podíl stoupl o procentní bod na 55,4 %. 
Pokračuje i zvyšování podílu státních pojištěnců nad 60 let z 24 na 25 % z počtu státních pojištěnců.

Vývoj věkové struktury pojištěnců je pokračováním trendů předchozích let. Tempo růstu je nadprůměrné ve věkových sku-
pinách nad 60 let. Další skupinou s vyšším nárůstem jsou i v roce 2008 pojištěnci ve věku 35–40 let. Pokles počtu klientů 
zaznamenává OZP ve skupině 25–35 let. Na věkové skladbě se tak odráží stárnutí stávajícího kmene pojištěnců.

K 31. 12. 2008 je evidováno 3 860 pojištěnců, kteří byli ze zdravotního pojištění vyňati při dlouhodobém pobytu v cizině. 
Obdobně byly v Centrálním registru pojištěnců ČR odhlášeny i osoby s trvalým pobytem v ČR, které získaly pojištění 
v jiném státě EU. Celkem za oba důvody ukončení pojištění bylo odhlášeno 6 797 osob.

FOND PREVENCE

VÝVOJ POČTU POJIŠTĚNCŮ OZP V LETECH 1993 – 2008

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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ŽENY MUŽI

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
Oddělení interního auditu je nezávislým organizačním útvarem, který je přímo 
podřízen generálnímu řediteli. V roce 2008 proběhlo v souladu s plánem činnosti 
interního auditu celkem 15 interních auditů, z toho 2 interní audity z podnětu vedení 
(audity systémů – komunikační a informační systém OZP a řízení změn), 1 interní 
audit na základě analýzy rizik (výběr pojistného v hotovosti na přepážkách), 2 interní 
audity poboček (interní audity na prověření systému řízení a kontroly poboček) a 10 
interních auditů procesů zaměřených na optimalizaci systému managementu OZP. 

Doporučení z interních auditů (např. nastavení základních metrik pro hodnocení 
efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti jednotlivých procesů IS/IT, nastavení základ-
ního rámce pro řízení lidských zdrojů v oblasti IT, implementace rizikové strategie 
do činnosti vlastníků informačních aktiv, nastavení základního rámce pro řízení slu-
žeb IT, nadefi nování standardu pro hodnocení kvality komunikačního a informačního 
systému a zajištění souladu s bezpečnostní politikou OZP, nadefi nování příslušných 
bezpečnostních opatření pro výběr hotovosti na pobočkách a přepážkách atd.) jsou 
postupně vedením organizace implementována do činnosti OZP. 

V roce 2008 bylo provedeno celkem 97 vnitřních kontrol. Vnitřní kontroly byly 
zaměřeny na dohled nad plněním zákonných povinností upravujících činnost OZP 
ve vztahu k plátcům pojistného na straně jedné a k poskytovatelům zdravotní péče 
na straně druhé a dohled nad efektivním využíváním svěřených prostředků (např. 
zpracování správních řízení, plnění smluvního ujednání s provozovateli krytých ba-
zénů, prověřování platební kázně u OBZP za dané období, vyřizování žádostí o Výpis 
z účtu pojištěnce, vyhodnocení spokojenosti klientů se službami OZP, dodržování 
postupů a lhůt pro vypořádání zákonem stanovených a smluvně dohodnutých 
regulací za rok 2007, plnění cílů kvality OZP, vyhodnocení výběru hotovosti a výběru 
platební kartou na přepážkách, vyhodnocení podílu nezpracovaných typových smluv 
ambulantních zařízení podle Vyhlášky o rámcových smlouvách atd.).

V listopadu 2008 v OZP proběhl dozorový audit s cílem prověřit nastavení systému 
managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001. Dozorový audit ocenil silné 
stránky systému řízení OZP (optimalizaci procesního modelu – zpřehlednění a zjed-
nodušení procesního modelu – z 31 procesů přechod na 10 procesů, rozčlenění 
procesů na řídicí, realizační a podpůrné, identifi kace externích procesů u jednot-
livých procesů, větší zviditelnění systému managementu kvality zaměstnancům, 
defi nování mise a vize, propojení procesů s riziky), ale současně upozornil na slabé 
stránky (obsahový nesoulad některých interních dokumentů, obtížné vyhodnocování 
cílů kvality, obtížné vyhodnocování ukazatelů kvality u jednotlivých procesů, proces 
řízení lidských zdrojů). Doporučení defi novaná externím auditorem byla zahrnuta 
do činnosti oddělení interního auditu a do činnosti jednotlivých vlastníků procesů 
v roce 2009. 

Celkově dozorový audit prokázal, že systém řízení OZP odpovídá požadavkům 
normy ČSN ISO 9001.

VNĚJŠÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
V listopadu 2008 proběhla následná kontrola opatření přijatých a realizovaných 
OZP k odstranění nedostatků 7 nálezů (vymáhání dlužného pojistného, odepiso-
vání nedobytných pohledávek, inventarizace pohledávek, dodržování smluvních 
ujednání a nesprávně uhrazené prostředky z provozního fondu) zjištěných kontrolou 
Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) č. 05/31 – Hospodaření s prostředky vybíranými 
na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění. Následná kontrola provedená 
zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR (odbor dohledu nad zdravotním pojištěním, 
oddělení správy zdravotních pojišťoven) a Ministerstva fi nancí ČR byla ukončena se 
závěrem, že všechny nálezy NKÚ byly odstraněny. 

KONTROLA A KONTROLNÍ SYSTÉM

VĚKOVÁ STRUKTURA POJIŠTĚNCŮ OZP

stav k 31. 12. 2008 stav k 31. 12. 2008stav k 31. 12. 2007 stav k 31. 12. 2007

ÚČETNÍ ROZVAHA /  PŘEHLED STAVU AKTIV

č. ř. Minulé období Hrubá výše Úprava Čistá výše
a b 1 2 3 4
I.  AKTIVA x
A. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 12 771 66 641 -50 005 16 636

1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 10 123 63 185 -50 005 13 180
2. Nedokončený dloouhodobý nehmotný majetek 3 2 648 3 456 0 3 456

3. Poskytnuté zálohy na pořízení nehmotného majetku 4 0 0 0 0

B.Finanční umístění (investice) 5 0 0 0 0
I. Pozemky a stavby  (nemovitosti)  6 0

Pozemky a stavby 7 0
C. Dlouhodobý hmotný majetek 8 309 339 377 282 -88 672 288 610

1. Pozemky a stavby 9 280 876 299 764 -35 768 263 996

1.1 Pozemky 10 31 845 37 150 0 37 150
1.2 Stavby 11 249 031 262 614 -35 768 226 846

2. Movitý majetek 12 25 479 76 855 -52 904 23 951
2.1 Movitý majetek - odepisovaný 13 25 190 76 566 -52 904 23 662
2.2 Movitý majetek - neodepisovaný 14 289 289 0 289

3. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 15 2 984 663 0 663

4. Poskytnuté zálohy na pořízení hmotného majetku 16 0 0 0 0
D. Dlouhodobý fi nanční majetek 17 386 409 367 181 0 367 181

I. Podíly v podnikatelských seskupeních 18 114 735 120 342 0 120 342
1. Podíly v ovládaných osobách 19 114 735 120 342 0 120 342
2. Dluhopisy vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám 20 0
3. Podíly s podstatným vlivem 21 0
4. Dluhopisy vydané osob.ve kterých má úč.jednotka podst.vliv,půjčky těmto osob. 22 0

II. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek 23 271 674 246 839 0 246 839
1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 24 0
2. Dluhové cenné papíry 25 271 674 226 091 0 226 091
3. Depozita u fi nančních institucí 26 0 20 748 0 20 748
4. Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek 27 0

E. Dlužníci 28 1 868 628 1 941 722 0 1 941 722
I.Pohledávky z  veřejného zdravotního pojištění 29 1 866 111 1 936 887 0 1 936 887

1. Pohledávky za plátci pojistného 30 1 616 721 1 697 608 0 1 697 608
2. Pohledávky za poskytovateli zdravotní péče 31 213 550 199 477 0 199 477
3. Pohledávky z přerozdělení pojistného 32 0 0 0 0
4. Pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění 33 6 994 6 778 0 6 778
5. Pohledávky z přeplatků do zajišťovacího fondu 34 0 0 0 0
6. Pohledávky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči 35 28 256 32 497 0 32 497
7. Ostatní pohledávky 36 590 527 0 527

II.Ostatní pohledávky 37 2 517 4 835 0 4 835
1. Krátkodobé 38 2 215 4 551 0 4 551
2. Dlouhodobé 39 302 284 0 284

F. Ostatní aktiva                                                                                40 1 950 213 2 684 046 0 2 684 046
I. Zásoby 41 0
II. Hotovost na účtech u fi nančních institucí a hotovost v pokladně 42 1 950 213 2 684 046 0 2 684 046
Zvláštní bankovní účty 43 1 948 566 2 682 246 0 2 682 246

1. Základního fondu 44 1 270 491 1 865 769 1 865 769
2. Rezervního fondu 45 114 202 132 363 132 363
3. Provozního fondu 46 293 738 385 716 385 716
4. Sociálního fondu 47 4 552 4 343 4 343
5. Fondu reprodukce majetku 48 47 657 55 326 55 326
6. Fondu prevence 49 198 831 211 955 211 955

7. Fondu pro úhradu preventivní péče 50 0 0 0

8. Fondu pro zprostředkování úhrady zdravotní péče 51 0 0 0
9. Fondu pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele 52 0 0 0
10. Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory 53 4 064 4 138 4 138
11.Ostatní bankovní účty 54 15 031 22 636 22 636

Pokladna a jiné pokladní hodnoty 55 1 647 1 800 1 800
III. Jiná aktiva 56 0

G. Přechodné účty aktiv 57 129 174 85 440 0 85 440
I. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho 58 129 174 85 440 0 85 440

1. náklady příštích období a příjmy příštích období 59 31 117 117
2. dohadné položky aktivní 60 129 143 85 323 85 323

AKTIVA CELKEM                                          61 4 656 534 5 522 312 -138 677 5 383 635
Kontrolní číslo aktiv 999 20 558 947 24 704 190 -504 703 24 199 487
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č. ř. Minulé období Hrubá výše Úprava Čistá výše
a b 1 2 3 4
II.  PASÍVA x
A. Vlastní kapitál 62 3 091 163 0 0 3 405 094

I. Základní kapitál 63
II. Rezervní fond na nové ocenění 64
III. Ostatní kapitálové fondy 65 1 632 202 0 0 1 670 812

1. Provozní fond 66 511 668 581 790
2. Sociální fond 67 5 585 5 474
3. Fond majetku 68 463 089 468 798
4. Fond reprodukce majetku 69 46 295 57 168
5. Fond prevence 70 746 116 722 383
6. Fond pro úhradu preventivní péče 71
7. Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče 72
8. Fond pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele 73
9. Jiné (oceňovací rozdíly ,majetkové účasti) 73A -140 551 -164 801

IV. Ostatní fondy ze zisku 74
V. Fondy veřejného zdravotního pojištění 75 1 305 226 0 0 1 573 549

1. Základní fond 76 1 161 514 1 423 257
2. Rezervní fond 77 143 712 150 292

VI. Nerozdělený zisk min.účet.období nebo neuhrazená ztráta min.účet.období 78 40 906 40 959
VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období 79 617 1 032
VIII. Majetkové účasti 79A 112 212 118 742

B. Rezervy 80 4 022 0 0 3 524
1. Ostatní rezervy 81 4 022 3 524
2. Technické rezervy 82 0

C. Věřitelé 83 1 092 491 0 0 1 196 031
I. Závazky z veřejného zdravotního pojištění 84 1 055 693 0 0 1 152 590

1. Závazky za plátci pojistného 85 239 684 184 018
2. Závazky k poskytovatelům zdravotní péče 86 808 154 962 626
3. Závazky z přerozdělení pojistného 87 0 0
4. Závazky k zajišťovacímu fondu 88 0 0
5. Závazky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči 89 7 007 4 503
6. Ostatní závazky 90 848 1 443

II. Výpůjčky zaručené dluhopisem 91
1. Směnitelné (konvertibilní) výpůjčky 92

III. Závazky vůči fi nančním institucím 93
IV. Ostatní závazky 94 36 798 0 0 43 441

1. Závazky daňové 95 2 874 2 651
2. Závazky ze sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 96 5 496 6 678
3. Ostatní závazky 97 28 428 34 112

D. Ostatní pasiva 98
E. Přechodné účty pasiv 99 468 858 0 0 778 986

I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období 100 99 193
II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: 101 468 759 778 793

a) dohadné položky pasivní 102 468 759 778 793
PASÍVA CELKEM 103 4 656 534 0 0 5 383 635
Kontrolní číslo pasív 999 18 468 280 0 0 21 370 090

ÚČETNÍ ROZVAHA /  PŘEHLED STAVU PASIV
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