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Název zdravotní pojišťovny:

Kód zdravotní pojišťovny:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení

Žadatelské subjekty o zřízení:

Datum vzniku:

Statutární zástupce:

Telefon:

Fax:

Elektronická adresa :

Datová schránka:

Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále též „OZP“)

207

Roškotova 1225/1, 140 21  Praha 4

47114321

CZ47114321 

2070101041/0710, Česká národní banka

Svaz bank a pojišťoven *)

29. října 1992

Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel

261 105 555 (informační linka) 

261 105 198

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

q9iadw9

*) Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 10. 1999, čj. 37766/99, 1716/SZP/99 bylo schváleno 

sloučení Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank a pojišťoven a Stavební zdravotní pojišťovny STAZPO

k 1. 1. 2000. Ke dni 31. 12. 1999 došlo ke zrušení Stavební zdravotní pojišťovny STAZPO bez likvidace s tím, že veškeré 

závazky, pohledávky a majetek přešly na právního nástupce OZP. K 1. 1. 2000 byli do OZP převedeni pojištěnci Stavební 

zdravotní pojišťovny STAZPO v plném rozsahu.
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Za rozhodující ukazatel charakterizující výsledek 

hospodaření zdravotních pojišťoven považuje OZP 

bilanci příjmů a výdajů základního fondu zdravotního 

pojištění (dále též „ZFZP“). Z tohoto pohledu byl rok 2018 

nejúspěšnějším rokem od zavedení 100% přerozdělování 

příjmů z pojistného. Také všechny ostatní důležité 

parametry, které si OZP ve svém zdravotně pojistném 

plánu (dále též „ZPP na rok 2018“ nebo „plán“) stanovila 

byly splněny. Příznivé výsledky hospodaření měly několik 

důvodů. 

Příjmy ZFZP z pojistného po přerozdělování byly 

o 4,1 % vyšší než plánované, a to i přesto, že se OZP 

musela v roce 2018 vypořádat s negativním dopadem 

rozšíření parametrů přerozdělování o chronické nemoci 

ve výši 176 712 tis. Kč, ke kterému došlo nabytím 

účinnosti novely zákona č. 592/1992 Sb. Eliminace 

tohoto vlivu byla způsobena zejména celkovou 

hospodářskou situací v České republice a vysokým 

výběrem pojistného v systému veřejného zdravotního 

pojištění.

A jelikož plán výdajů ZFZP byl splněn na 98,7 %, dosáhl 

konečný zůstatek fi nančních prostředků k 31. 12. 2018 

částky 2 878 116 tis. Kč, což představuje fi nanční zásobu 

na 60 průměrných úhradových dnů.

Opakovaným dosažením kladné bilance příjmů a výdajů 

ZFZP v posledních sedmi letech se daří OZP potvrzovat 

postavení silné a stabilní fi nanční instituce. To umožnilo 

dále pokračovat v postupném uvolňování restriktivní 

politiky v oblasti úhrad poskytovatelům zdravotních 

služeb (dále též „PZS“ nebo „poskytovatel“), která byla 

v minulých letech, kdy se OZP vyrovnávala s tvrdými 

dopady změny přerozdělování příjmů, nezbytná.

Také všechny ostatní významné parametry stanovené

v plánu OZP splnila.

Náklady na zdravotní služby se meziročně zvýšily

o 7,2 % a byly v celkové výši o 2,5 % nižší, 

než předpokládal plán, a to i přesto, že vyhláška

č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 

hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 

(dále též „Vyhláška“) vytvářela výrazný tlak na nárůst 

úhrad téměř ve všech segmentech poskytované péče.

OZP i v roce 2018 hradila své závazky vůči PZS ve lhůtách 

splatnosti, měla všechny fondy naplněné v souladu 

s právními předpisy a svým pojištěncům zajišťovala 

kvalitní, dostupnou a v řadě ohledů nadstandardní péči.

Rizikem pro další roky je však očekávané zhoršení 

celkové ekonomické situace a s tím související nižší 

růst příjmů v systému veřejného zdravotního pojištění. 

Je však velmi pravděpodobné, že tlak na navyšování 

úhrad s cílem navýšit mzdové ohodnocení lékařů 

a zdravotnického personálu a vytvořit prostor pro 

zavádění nových léčebných metod bude pokračovat 

i v tomto období. V takovém případě by bylo nutné krýt 

zvýšené výdaje ze zůstatků fi nančních prostředků

na účtech zdravotních pojišťoven.
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Na příjmové straně se bude muset OZP dlouhodobě 

vypořádávat s absencí kompenzace rizika 

nerovnoměrného regionálního rozložení nákladů 

v systému přerozdělování příjmů mezi zdravotními 

pojišťovnami. Tato skutečnost, vzhledem k tomu, 

že OZP má většinu kmene pojištěnců v nákladově 

nejzatíženějších regionech, výrazně negativně ovlivňuje 

výši příjmů a snižuje konkurenceschopnost v oblasti 

úhrad PZS.

I v roce 2018 pokračovala OZP v efektivním nakládání

s provozními prostředky. Čerpání prostředků na zajištění 

vlastního provozu bylo v roce 2018 o 12,5 % nižší, než 

předpokládal plán. 

Obdobně jako v předchozím roce se i v roce 2018 

podařilo OZP dosáhnout plánovaného počtu pojištěnců. 

Jedním z důvodů zájmu pojištěnců o služby OZP jsou

i doplňkové zdravotně preventivní programy. Mimo dnes 

již běžné celoplošné preventivní aktivity a ozdravné 

pobyty, které nabízí většina zdravotních pojišťoven, 

nabízela OZP opět svým klientům moderní formu 

čerpání benefi tů prostřednictvím elektronického 

bonusového systému VITAKONTO, který je součástí 

portálu VITAKARTA ONLINE. Této nabídky v roce 

2018 využilo více než 80 tisíc klientů OZP a z důvodu 

vysokého zájmu byly náklady na tyto preventivní aktivity 

v roce 2018 meziročně navýšeny o 10,6 %. 

Také v roce 2018 OZP pokračovala v úzké spolupráci se 

zaměstnavateli realizované širokou nabídkou zdravotní 

prevence řešené individuálně na základě specifi k

a požadavků jednotlivých zaměstnavatelů v závislosti na 

věkové struktuře zaměstnanců, pojištěnců OZP a jejich 

pracovního zatížení. S velkým ohlasem se, obdobně jako 

v předchozích letech, setkalo organizování Dnů 

zdraví – zdravotně preventivních akcí konaných přímo 

na pracovišti u příslušného zaměstnavatele.

OZP se dlouhodobě prezentuje jako elektronická 

zdravotní pojišťovna a snaží se vycházet vstříc 

pojištěncům, kteří jsou zvyklí využívat moderní způsoby 

elektronické komunikace. Do využívání portálu 

VITAKARTA ONLINE je již zapojeno téměř 500 tis. klientů 

a počet účastníků dále rychle roste. Rovněž počet 

aktivních přístupů v meziročním srovnání vrostl o téměř 

10 %. I v roce 2018 pokračovala OZP v rozšiřování funkcí 

VITAKARTY ONLINE o další nové služby jako jsou 

např. schránka klienta, push notifi kace, redesign 

a významné rozšíření funkcí mobilní aplikace 

mVitakarta apod.

V průběhu roku 2018 OZP významně zvýšila počet 

kontaktních míst o 29 nízkonákladových klientských 

pracovišť „OZP Expres“ s cílem zvýšit dostupnost 

svých služeb zejména pro klienty, kteří nevyužívají 

elektronické způsoby komunikace. Tímto krokem OZP 

plynule navázala na, i v předchozích letech realizovanou, 

roadshow pod názvem „Mobilní pobočka“.

Významným nástrojem pro zvyšování a kontrolu 

kvality a dostupnosti zdravotních služeb se stalo 

působení Asistenční služby OZP (dále též „AS OZP“) 

pro klienty na celém území České republiky. V roce 

2018 tak OZP využívala této služby nejen pro řešení 

jednotlivých kolizních případů, ale i pro organizaci 

přístupu k preventivním zdravotním službám. Také počet 

registrovaných uživatelů této služby v roce 2018 vzrostl.
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Orgány OZP, v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., 

o resortních, oborových, podnikových a dalších 

zdravotních pojišťovnách, jsou Správní rada OZP (dále 

též „SR OZP“), Dozorčí rada OZP (dále též „DR OZP“)

a statutárním orgánem OZP je generální ředitel OZP.

SR OZP je nejvyšším orgánem OZP a rozhoduje 

o zásadních otázkách, které se týkají činnosti OZP 

jako celku. DR OZP je kontrolním orgánem OZP.

3.1 Správní rada 
V průběhu roku 2018 jednala SR OZP celkem 6x (22. 3.; 19. 4.; 14. 6.; 20. 9.; 22. 11. a 13. 12.) a pracovala v následujícím složení:

Členové SR OZP jmenovaní vládou na návrh ministra zdravotnictví:

JUDr. Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ, Ph.D.  do 7. 2. 2018

Ing. Jiří CARBOL     do 7. 2. 2018

Ing. Jakub HAAS     do 7. 2. 2018 a od 8. 2. 2018

Ing. Gabriela JIČÍNSKÁ    od 8. 2. 2018

7. funkční období SR OZP od 23. 2. 2015 do 23. 2. 2019

Členové SR OZP – zástupci reprezentativních organizací zaměstnavatelů a reprezentativních odborových organizací:

Zástupci reprezentativních organizací zaměstnavatelů

Ing. Miroslav CHLUMSKÝ předseda

Ing. Pavel JIRÁK  místopředseda

Ing. Václav MATYÁŠ místopředseda

Bc. Hana MÁCHOVÁ 

Ing. Miloslav MAŠEK, CSc.

Zástupci pojištěnců

Petra HÁJKOVÁ 

Petr JANOUŠEK

Mgr. Rudolf KUBÁSEK do 3. 11. 2017 *)

Bc. František HUPKA od 22. 2. 2018

Petr SVOBODA

Ing. Pavel ZÍTKO

*) z důvodu rezignace Mgr. Rudolfa Kubáska na členství ve SR 

OZP se konaly dne 20. 2. 2018 druhé doplňující volby do SR OZP. 

3.2 Dozorčí rada 
V průběhu roku 2018 jednala DR OZP celkem 6x (21. 3.; 18. 4.; 13. 6.; 19. 9.; 21. 11. a 12. 12.) a pracovala v následujícím složení:

Členové DR OZP jmenovaní vládou:

Ing. Eva GAJDOŠOVÁ   na návrh ministra fi nancí

Mgr. Bc. David POSPÍŠIL, Dis.  na návrh ministra práce a sociálních věcí - do 21. 2. 2018

Ing. Marie BÍLKOVÁ   na návrh ministra práce a sociálních věcí - od 22. 2. 2018

Ing. Hana SEMÍNOVÁ   na návrh ministra zdravotnictví

V souladu s § 53 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, zřizuje OZP Rozhodčí orgán OZP 

(dále též „RO OZP“).

V souladu s § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, 

jmenuje SR OZP členy Výboru pro audit.

JUDr. Bc. Jakub KRÁL od 8. 2. 2018

JUDr. Radek POLICAR

Ing. Helena RŐGNEROVÁ do 7. 2. 2018

Mgr. Filip VRUBEL  od 8. 2. 2018
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7. funkční období DR OZP od 23. 2. 2015 do 23. 2. 2019

Členové DR OZP – zástupci reprezentativních organizací zaměstnavatelů a reprezentativních odborových organizací:

Zástupci reprezentativních organizací zaměstnavatelů

RNDr. Lubomír NETOLICKÝ

Ing. Milan KÁNĚ, MBA

Ing. Michael SMOLA, MBA

Zástupci pojištěnců

Ing. Bc. Pavel KREJČÍ 

Pavel MEYER

Eva ZÍTKOVÁ

předseda

místopředseda

místopředseda

3.3 Rozhodčí orgán
Viz bod 4.3.2.1

V průběhu roku 2018 jednal RO OZP celkem 9x (25. 1.; 15. 3.; 26. 4.; 5. 6.; 17. 7.; 22. 8.; 9. 10.; 19. 11. a 17. 12.)

a pracoval v následujícím složení:

Mgr. Zuzana PROKŠOVÁ   předseda - za OZP

Mgr. Bc. Roman ODLOŽILÍK, MPA  za Ministerstvo zdravotnictví

Ing. et. Ing. Lenka POLIAKOVÁ za Ministerstvo fi nancí do 30. 9. 2018

Ing. Anita GOLOVKOVÁ   za Ministerstvo fi nancí od 1. 10. 2018

MUDr. Alena ZVONÍKOVÁ   za Ministerstvo práce a sociálních věcí

3.4 Výbor pro audit
V průběhu roku 2018 jednal Výbor pro audit (dále též „Výbor“) celkem 5x (12. 3.; 16. 4.; 10. 9.; 8. 10. a 10. 12.)

a pracoval v následujícím složení:

RNDr. Lubomír NETOLICKÝ

Ing. Hana SEMÍNOVÁ

Ing. Věra SKALSKÁ

Výbor na svých zasedáních projednával zprávy o činnosti interního auditu OZP, účetní závěrku a Výroční zprávu OZP 

za rok 2017, zprávy externího auditora OZP společnosti BDO Audit, s.r.o. za rok 2017, plán činnosti interního auditu 

na rok 2019, ukončení smlouvy se stávajícím auditorem OZP společností BDO Audit, s.r.o., zprávy o činnosti Výboru 

a další související materiály předkládané k projednání orgánům OZP.

Výbor dále schválil Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na výběr auditora OZP a doporučil DR, aby navrhla SR jako 

auditora na roky 2018 až 2020 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. (dále též „PwC“) Následně Výbor

na prosincovém zasedání projednal výsledky předběžného auditu za rok 2018 provedeného společností PwC.

předseda Výboru

místopředsedkyně Výboru

tajemnice Výboru

člen DR OZP

členka DR OZP

auditor nezávislý na OZP

Ing. Jakub HAAS   za SR OZP

Petra HÁJKOVÁ   za SR OZP

Ing. Pavel ZÍTKO   za SR OZP

Ing. Milan KÁNĚ, MBA  za DR OZP

Pavel MEYER   za DR OZP

Eva ZÍTKOVÁ   za DR OZP
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Organizační struktura byla v roce 2018 stabilní.

Nedošlo k žádným změnám ohledně členění úseků tzn., 

že organizační struktura byla v souladu se ZPP na rok 

2018 členěna do organizačních útvarů, kterými jsou 

Úsek generálního ředitele, Finanční úsek, Zdravotní 

úsek, Obchodní úsek, Úsek – divize Morava a Úsek 

informatiky. Všechny úseky byly dále členěny na odbory, 

oddělení a týmy. Regionální pracoviště tvoří 13 poboček, 

8 expozitur a 29 nových kontaktních míst „OZP expres“, 

které doplnily v závěru roku pobočkovou síť. 

Průměrný počet zaměstnanců za rok 2018 činil

380 zaměstnanců, tj. 96,9 % plánu. Fyzický stav

ke dni 31. 12. 2018 činil 394 zaměstnanců. V roce 2018 

ukončilo pracovní poměr 54 zaměstnanců vč. odchodů 

do důchodu.

OZP měla v roce 2018 účast v dceřiných společnostech 

Vitalitas pojišťovna, a.s., a OZP servis, s.r.o. 

Bližší informace jsou uvedeny v Příloze účetní závěrky 

OZP k 31. 12. 2018 a v části Jiná činnost.

4.1 Organizační struktura k 31. 12. 2018
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Generální 

ředitel

Dozorčí rada Správní rada

Obchodní úsekÚsek generálního ředitele Finanční úsek

Pobočka Pardubice

Pobočka

Hradec Králové

Expozitura Benešov

Expozitura Beroun
Pobočka Praha

Pobočka Plzeň

Pobočka

Ústí nad Labem

Pobočka

Karlovy Vary

Pobočka

České Budějovice

Pobočka Liberec

Pobočka Jihlava

Expozitura Trutnov

Expozitura Most

Expozitura Tábor

Expozitura

Žďár nad Sázavou

Organizační schema OZP pro rok 2018



Oborová zdravotní pojišťovna

zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Výroční zpráva OZP za rok 2018 15

Výkonný

ředitel

Výbor pro audit Rozhodčí orgán

Úsek informatiky Zdravotní úsek Úsek - Divize Morava

Pobočka Olomouc

Pobočka Zlín

Pobočka Brno

Pobočka Ostrava

Expozitura

Břeclav

Expozitura

Opava
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V roce 2018 probíhaly mimo údržby a rozvoje centrálního 

informačního systému OZP (dále též „CIS“) také práce na 

plánované výměně CIS. Investice do dosluhujícího CIS 

byly vynakládány jen v nezbytných oblastech. Jednalo 

se především o poskytování informací a služeb v rámci 

rozvoje VITAKARTY ONLINE s cílem rozšířit služby 

pro klienty OZP se zaměřením na pojištěnce, plátce 

pojistného a poskytovatele zdravotních služeb. Během 

roku 2018 byla dokončena významná změna redesignu 

celého portálu VITAKARTA ONLINE včetně mobilní 

aplikace mVITAKARTA ONLINE. Aplikace v novém 

designu umožňuje responzivitu, tedy automatické 

přizpůsobování zobrazení pro různé velikosti obrazove

k a mobilních zařízení. Mobilní aplikace nyní také nabízí 

veškeré služby, jako webový portál. Navíc umožňuje 

pracovat v Off -line režimu pro případ nedostatečného 

internetového připojení.

OZP VITAKARTU ONLINE rozvíjí od roku 2011. 

O popularitě VITAKARTY ONLINE svědčí především 

počet registrovaných klientů ke konci roku 2018, kterých 

bylo 496 169 a tento počet stále rychle roste.

OZP se zcela právem nazývá elektronická zdravotní 

pojišťovna, jelikož VITAKARTA ONLINE pokrývá 

prakticky celý rozsah služeb, které poskytuje OZP

pro své klienty. Široké spektrum služeb VITAKARTY 

ONLINE bylo i v roce 2018 dále rozšiřováno.

Jedná se například o přidání nové funkcionality 

schránka klienta, ve které se každému pojištěnci 

ukládají důležitá oznámení, dokumenty a informační 

zprávy z pojišťovny.

V rámci rozvoje VITAKARTY ONLINE připravila OZP 

v roce 2018 pro své klienty i službu push notifi kací, 

zasílající důležitá upozornění a doporučení v oblasti 

zdraví. Tato oznámení jsou zasílána do chytrých 

mobilních telefonů a hodinek využívající platformu iOS. 

OZP dále realizovala řadu HW a SW úprav díky kterým je 

VITAKARTA ONLINE rychlejší a stabilnější.

Pro nová klientská pracoviště OZP Expres byla 

nastavena efektivní online komunikace prostřednictvím 

aplikace „Light přepážka“. Jedná se o samostatně 

fungující část portálu VITAKARTA ONLINE.

V roce 2018 byl realizován pouze omezený rozvoj 

společného Portálu Zdravotních Pojišťoven (dále též 

„Portál ZP“), který má za cíl integrovat řízený a bezpečný 

přístup ke společným službám (funkcím) zdravotních 

pojišťoven sdružených v Portálu ZP pojištěncům, 

plátcům pojistného, poskytovatelům zdravotních služeb 

a orgánům státní a veřejné správy (exekutoři, Policie ČR). 

Důvodem omezeného rozvoje Portálu ZP byla příprava 

transformace dosavadního fungování a správy Portálu 

ZP, která má zajistit vyšší efektivitu při vyhovění všem 

legislativním požadavkům.

Nosnou činností projektu ICIS (generační obměna 

informačních systémů OZP) byla v roce 2018 především 

práce na detailní analýze všech požadavků na funkčnost 

a podobu budoucího klíčového systému OZP. Cílem 

obměny informačního systému je nahradit stávající 

morálně zastaralý informační systém IZOP a účetní 

systém RIS2000 novým systémem s označením „ICIS“ 

integrujícím oba původní systémy. Předpokládaný 

termín nasazení nového ICIS do ostrého provozu je 

v roce 2019.

4.2 Informační systém 



Oborová zdravotní pojišťovna

zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Výroční zpráva OZP za rok 2018 17

Kromě výše uvedeného byla realizována řada 

mandatorních požadavků vycházejících z legislativních 

úprav, jako jsou Národní registr hrazených zdravotních 

služeb (dále též „NRHZS“), nařízení evropského 

parlamentu a rady EU o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též 

„GDPR“), požadavky novelizovaného zákona 

o kybernetické bezpečnosti (dále též „ZoKB“) a jiné. 

OZP v roce 2018 jako jedna z prvních zaměstnaneckých 

zdravotních pojišťoven přistoupila k plnění požadavků 

zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 

a souvisejících vyhlášek s cílem zajistit co nejvyšší 

úroveň bezpečnosti informací svých klientů. 

OZP má zaveden účinný systém identifi kace a řešení 

případného narušení ochrany informací. V roce 2018 

OZP neevidovala žádný bezpečnostní incident, který 

by měl významný dopad na poskytování služeb svých 

klientů.   

OZP také realizovala klíčový bezpečnostní požadavek 

ZoKB, systém LogManagement, díky kterému 

uchovává všechny systémové a provozní logy aplikací 

OZP na jednom místě s aplikační nadstavbou pro 

vyhodnocování nestandardních stavů a incidentů.

V roce 2018 byla také spuštěna detailní analýza pilotního 

projektu robotizace interních procesů, která měla 

za úkol defi novat vybrané rutinní činnosti vhodné 

pro automatizaci a následně byla zahájena příprava 

robotizace procesu zpracování dokladů souvisejících 

s kontrolou plateb pojistného. Cílem je snížení 

chybovosti rutinních činností, zrychlení zpracování 

klientských dat a úspora provozních nákladů. Během 

roku 2019 se tento pilotní projekt vyhodnotí a zváží se 

aplikace na další vybrané procesy OZP.

Na konci roku 2018 byly také zahájeny práce na projektu 

Identity Management-analýza, jejíž výstup bude sloužit 

jako vstup pro vypsání veřejné zakázky na realizaci 

komplexního řešení tohoto projektu.

Proběhlo výběrové řízení na dodávku hardware pro ICIS, 

který je nezbytný pro provoz ICIS. Dále byla realizována 

nutná modernizace technických prostředků stávajícího 

informačního systému OZP s primárním cílem 

odstranění operačního rizika provozování již zastaralé 

infrastruktury.

Díky této změně se dosáhlo také vyšší stability 

provozovaných aplikací OZP, optimalizace jejich běhu 

a zlepšení parametrů odezev a zpracování dávkových 

úloh. OZP realizovala i řadu dalších investic do nové 

infrastruktury, monitoringu a zabezpečení tak, aby 

zajistila požadovanou kvalitu služeb pro všechny své 

klienty. 
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4.3 Kontrolní systém a systém interního auditu 

V roce 2018 bylo provedeno celkem 139 řídících 

kontrol. Řídící kontroly byly zaměřeny na dodržování 

cílů compliance (tj. zákonných povinností upravujících 

činnost OZP ve vztahu k plátcům pojistného na 

straně jedné a k poskytovatelům zdravotních služeb 

na straně druhé), na dodržování cílů provozních 

(tj. cílů vztahujících se k účelnosti provozních 

činností pojišťovny, včetně provozních a fi nančních 

výkonnostních cílů a ukazatelů a současně cílů 

vztahujících se k ochraně majetku pojišťovny)

a na dodržování cílů reportovacích (tj. cílů vztahujících 

se k internímu, externímu, fi nančnímu i nefi nančnímu 

reportingu včetně spolehlivosti, včasnosti, 

transparentnosti jednotlivých činností OZP). V rámci 

provedených kontrol nebyly zjištěny žádné závažné ani 

systémové nedostatky. Jednotlivá kontrolní zjištění 

byla vlastníky procesů napravena a doporučení byla 

následně realizována.

4.3.1 Kontroly provedené vnějšími kontrolními orgány 

V roce 2018 byla provedena a ke dni 1. 11. 2018 ukončena v sídle OZP následná kontrola zaměřená na plnění nápravných 

opatření přĳ atých na základě kontroly Ministerstva zdravotnictví (dále též „MZ“) a Ministerstva fi nancí (dále též „MF“)

č. 3/2015. 

OZP přĳ ala a splnila nápravná opatření v 99 případech;

OZP přĳ ala a nesplnila nápravná opatření v 9 případech, a to z objektivních důvodů
(implementace nápravných opatření bude provedena v rámci nového informačního systému OZP);

OZP přĳ ala a částečně splnila nápravná opatření ve 2 případech;

OZP přĳ ala a splnila nápravná opatření, ovšem nikoliv v duchu kontrolního zjištění ve 2 případech;

OZP přĳ ala a splnila nápravná opatření a kontrolní skupině navrhla nové doporučení ve 3 případech.

Ke kontrolním zjištěním byla přĳ ata odpovídající nápravná opatření, aby bylo dosaženo požadovaného stavu.

4.3.2 Kontroly provedené vnitřními kontrolními orgány

4.3.2.1 Činnost Rozhodčího orgánu OZP a Komise OZP pro odstranění tvrdosti

RO OZP rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím 

vydaných věcně příslušnými organizačními útvary OZP 

podle § 53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. Jako nadřízený 

správní orgán rozhoduje i o odvoláních proti všem 

rozhodnutím vydaných OZP podle správního řádu. Dále 

rozhoduje o obnově pravomocně skončeného správního 

řízení a přezkoumává soulad pravomocných rozhodnutí 

s právními předpisy.

Na základě protokolu č. 5/2018 ze dne 18. 10. 2018:

RO OZP může podle § 53a odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 

odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při uložení 

pokuty nebo předepsání penále, jehož výše přesahuje 

20 tis. Kč.
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RO OZP jednal v roce 2018 celkem 9x. Za uvedené období RO OZP projednal 740 doručených žádostí o odstranění 

tvrdostí a odvolání proti platebním výměrům vydaných věcně příslušnými organizačními útvary OZP

v celkové částce 20 055 198 Kč. 

Z těchto doručených případů bylo:

14 odvolání proti platebním výměrům plátců pojistného,

726 žádostí o odstranění tvrdostí.

Podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb. může zdravotní pojišťovna odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání 

penále, jehož výše nepřesahuje 20 tis. Kč ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti.

O žádostech o odstranění tvrdostí ve věci penále

do 20 tis. Kč rozhoduje místně příslušná Kontrola 

plateb pojistného. Případy, které při splnění zákonných 

podmínek pro rozhodování o žádosti s ohledem na 

závažnost důvodů uváděných žadatelem v žádosti 

vyžadují kolektivní posouzení, projednává a rozhodnutí 

následně vydává Komise OZP pro odstraňování tvrdostí.

Místně příslušné Kontroly plateb pojistného v roce 2018 

projednaly 2 349 případů žádostí o odstranění tvrdostí

v celkové částce 11 757 290 Kč.

Komise OZP pro odstranění tvrdosti jednala v roce 2018 

celkem 10x. Na svých zasedáních v roce 2018 projednala 

celkem 148 žádostí o odstranění tvrdostí v celkové 

částce 1 341 760 Kč.

4.3.3 Zaměření činnosti interního auditora 

V OZP je vytvořen samostatný, organizačně nezávislý 

– odbor interního auditu, který je součástí Úseku 

generálního ředitele.

V roce 2018 proběhlo v souladu s plánem činnosti 

interního auditu celkem 10 plánovaných interních 

auditů, 1 plánovaný interní audit byl zrušen a nahrazen 

jiným interním auditem:

• 2 follow-up audity (Audit výběrových řízení na nákup 

majetku a služeb v OZP a audit Stížnosti) s těmito 

závěry: např. dodržovat legislativu i interní normy 

související s výběrovým řízením na nákup majetku

a služeb v OZP a při evidenci a řešení stížností v OZP).

• 8 auditů podle analýzy rizik (Naplňování požadavků 

zákona o kybernetické bezpečnosti) (organizační

a technická opatření), Naplňování požadavků zákona 

o registru smluv, Proces R1 - Pojistné a vymáhání 

pohledávek – Vyřizování žádostí o prominutí penále 

do 20 tis. Kč, Proces R2 – Zajištění smluvních 

vztahů – Kontraktace, Vnitřní řídící a kontrolní

systém - pobočka Liberec, Proces R1 – Pojistné

a vymáhání pohledávek – Přeplatek pojistného OSVČ, 

Proces R1 – Pojistné a vymáhání pohledávek – Komise 

pro odstraňování tvrdosti zákona, 

Proces P3 – Spisová služba – Příjem, zpracování 

a vložení dokumentů) s těmito závěry: 

např. pokračovat v řízení přípravného období před 
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určovacím procesem v souladu s bezpečnostními 

opatřeními vydefi novanými v dokumentu 

„Bezpečnostní opatření v souladu s vyhláškou 

č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti“ 

– organizační a technická opatření pro významný 

informační systém, upravit kontrolní mechanismus 

tak, aby nedocházelo k neplatnosti publikovaných 

smluv či objednávek, zapracovat odpovědnost za 

publikování smluv či objednávek do registru smluv 

u konkrétní pracovní pozice (funkční náplně), 

dodržovat platný metodický pokyn „Smlouvy 

o poskytování a úhradě hrazených služeb“, provést 

revizi platného Provozního řádu pobočky Liberec, 

následně provést revizi i u ostatních platných 

Provozních řádů poboček, rozhodnout, zda 

metodický pokyn je postup pro obě varianty žádostí 

o prominutí penále do 20 tis. Kč či není 

a následně upravit interní dokument či dokumenty, 

nastavit postup pro samopenalizaci, zajistit u nově 

budovaného integrovaného informačního systému 

ucelenou dokumentaci, nadefi novat správně 

fi nanční operace k auditované problematice - vratky 

přeplatků a samopenalizace, provádět záznamy 

o provedených kontrolách z důvodu průkaznosti, 

navržené změny v průběhu auditu zařadit do 

novelizace RGŘ č. 29/2016 „Zásady a postupy

při uplatňování zákona o fi nanční kontrole v OZP, 

dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o fi nanční 

kontrole, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, a zákona č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě, uvádět klasifi kaci 

informací u jednotlivých písemností v souladu 

s Bezpečnostní politikou informací, upravit chybně 

nastavená přístupová práva, zajistit funkcionalitu 

„přenos, export spisu“ v Elektronickém systému 

spisové služby, sjednotit význam pojmu „spisový znak“ 

v jednotlivých interních dokumentech).

• 1 mimořádný audit – „Audit vybraných prostředků 

zajištění zákonnosti zpracování osobních údajů“ 

(termín listopad – prosinec) byl na základě požadavku 

generálního ředitele zrušen (důvodem pro zrušení 

auditu byla nutnost provést mimořádný interní audit 

„Zajištění služeb obchodního odboru“).

Za rok 2018 bylo při interních auditech celkem 

navrženo 22 opatření k nápravě systémových 

nedostatků. Doporučení byla postupně vlastníky 

procesů implementována do činnosti procesů. Termíny 

plnění nápravných opatření byly v souladu s termíny 

stanovenými při ukončení interního auditu k dané 

problematice.

 

Interní audit kromě ujišťovacích služeb poskytoval 

managementu i výkonným útvarům pojišťovny 

konzultační služby (konzultace k „Plánu opatření 

k plnění požadavků GDPR a zákonu č. 181/2014 Sb., 

o kybernetické bezpečnosti“, platné Bezpečnostní 

politice informací (kapitola „Označení a nakládání 

s informacemi“), konzultace k nastavení řízení zachování 

kontinuity činností (BCM) (scénář HP, DRP a BCP), 

elektronizaci fi nančních příslibů v nově vytvářeném 

informačním systému, workfl ow elektronické řídící 

kontroly v nově vytvářeném informačním systému, 

zpracování záznamů o nápravných opatřeních 

z veřejnosprávní kontroly MZ a MF, defi nování šablon 

dokumentů potřebných pro workfl ow v novém 

informačním systému a klasifi kaci těchto dokumentů, 

nápravnému opatření z interního auditu – export 

spisu, nově vytvářenému internímu dokumentu 

„Ochrana osobních údajů v OZP“, struktuře a obsahu 



Oborová zdravotní pojišťovna

zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Výroční zpráva OZP za rok 2018 21

4.3.4 Popis systému provádění kontrol výběru pojistného a penále 

Kontroly placení pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění byly v roce 2018 prováděny v souladu s platným 

zněním zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 592/1992 Sb. 

a interními dokumenty OZP. Kontroly byly prováděny na 

základě údajů vedených v CIS OZP. 

OZP v rámci systému provádění kontrol výběru 

pojistného a penále kontinuálně upravuje nastavení 

vnitřních procesů tak, aby docílila efektivnější a rychlejší 

detekce dluhu plátce pojistného a zjištěné nesrovnalosti 

řešila přímo s plátci pojistného nebo jejich zástupci 

co nejdříve.

Pro posílení systémové podpory realizovala OZP 

v předchozích letech řadu úprav CIS OZP. OZP využívá 

pro provádění kontroly výběru pojistného a penále 

především hromadné dávkové kontroly. Kontrolní zprávy, 

výkazy nedoplatků a platební výměry zasílá, je-li to 

možné, výhradně do datové schránky. Prostřednictvím 

e-mailové adresy klienta upozorňuje na nesrovnalosti 

v platební bilanci, popřípadě na nesrovnalosti 

v oznamovací povinnosti. 

Významná část činností souvisejících s pořizováním 

dat do CIS OZP byla i v roce 2018 zpracována externím 

dodavatelem. OZP tak získává informace a data

do CIS OZP z dokumentů zasílaných plátci pojistného 

– zaměstnavateli a osobami samostatně výdělečně 

činnými (dále též „OSVČ“) z papírové i elektronické 

dokumentace požadované na dodavateli nového 

informačního systému, novelizaci interního dokumentu 

„Evidence a vyřizování stížností v OZP“, konzultace 

k úpravám Provozních řádů poboček (technologické 

prvky a zóny), novelizaci „Bezpečnostní politiky 

informací“, návrhu struktury dokumentů, které podléhají 

pečetění v souladu s eIDAS, řešení bezpečnostního 

incidentu a řešení některých zjištění v mimořádném 

interním auditu).

podoby hospodárněji, než kdyby tyto činnosti prováděla 

vlastními silami. 

K zefektivnění kontrolní činnosti vede také využívání 

elektronických způsobů komunikace. OZP pro tyto 

účely využívá systému datových schránek, Portál 

ZP a VITAKARTU ONLINE. Právě na rozvoj služeb 

portálu VITAKARTA ONLINE se OZP v minulých letech 

významně soustředila. Klienti OZP využívají různé 

funkcionality, např. vystavování potvrzení bezdlužnosti, 

podávání přehledů OSVČ, placení pojistného a penále 

platební kartou nebo QR kódem přímo v aplikaci 

nebo ze svého internetového bankovnictví pomocí 

tzv. platebního tlačítka, hlášení změn osobních údajů 

pojištěnců, možnost požádat o splátkový kalendář,

o prominutí penále, možnost podat reklamaci, požádat 

o vrácení přeplatku pojistného, hradit pojistné, 

popřípadě penále apod. 

V souvislosti s využíváním provozu elektronické spisové 

služby je zajištěno, že veškerá řízení, která lze díky 

datovým schránkám vést elektronicky, se neuchovávají 

v papírové podobě.

Dalším důležitým krokem pro zvýšení efektivity 

předávání údajů o dluzích klientům se stalo zasílání 

upozornění, upomínek a informací prostřednictvím 

nástrojů elektronické komunikace a získávání osobních 

údajů klientů ze základních registrů.
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4.4 Zdravotní politika a revizní činnost

4.4.1 Zdravotní politika

Zásady zdravotní politiky v roce 2018 vycházely z následujících cílů:

zajistit přiměřenou kvalitu a časovou i místní dostupnost hrazených zdravotních služeb pro pojištěnce OZP

s ohledem na míru obvyklou v rámci systému veřejného zdravotního pojištění v ČR a v rozsahu disponibilních 

zdrojů pro jejich úhradu,

všemi dostupnými prostředky zajistit dosažení plánované bilance a zůstatku ZFZP k 31. 12. 2018 jako rozhodujícího 

ukazatele plnění ZPP na rok 2018,

minimalizovat riziko konfl iktů s PZS na míru nezbytně nutnou pro dodržení plánovaných výdajů v ZPP na rok 2018.

a) Zajistit plnění všech zákonných povinností zdravotní pojišťovny, a to zejména:

b) Mobilizovat všechny potenciální zdroje pro zajištění účelné a nárokové zdravotní služby při snižování zbytných  

nákladů, mimo jiné tlakem na zvyšování efektivity PZS, a to zejména pokud jde o poměr fi nančních nákladů

a míry zlepšení zdravotního stavu pojištěnce za využití:

c) Usilovat v úhradové politice o uzavření oboustranně akceptovatelných úhradových dodatků zajišťujících smluvní 

kontinuitu a dostupnost hrazených služeb pro pojištěnce OZP za udržitelnou cenu a současně minimalizovat rizika 

vyplývající z nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ze dne 14. 8. 2013.

d) Obnovit smlouvy s poskytovateli ústavních služeb, u kterých platnost a účinnost smlouvy končí k 31. 12. 2018

a neobsahují prolongační ustanovení (majoritně se jedná o nutné obnovení smluv v segmentu lůžkové péče).

Zajistit včasnou distribuci návrhů smluv tak, aby k obnovení smluvního vztahu došlo bez ohrožení

smluvní kontinuity.

řízené individuální kontraktace vybraných druhů zdravotních služeb za přĳ atelnou cenu, není-li možné nebo účelné 

dosáhnout těchto cílů s využitím úhrad dle úhradové vyhlášky,

řízené centralizace specializované péče s preferencí center efektivně využívajících vnitřních rezerv a rabatových 

slev s důrazem na úzkou kooperaci při rozhodování o zahajování především mimořádně nákladné péče,

podpory účelné a úsporné farmakoterapie s preferencí ekonomicky výhodnější generické preskripce podporované 

zveřejňováním Pozitivních listů a internetovým informačním servisem,

podpory ekonomicky efektivní úhradové politiky v oblasti zdravotnických prostředků,

důsledné kontroly dodržování podmínek pro úhradu zdravotních služeb (především naplnění personálního, 

věcného a technického vybavení), dodržování preskripčních a indikačních omezení při preskripci léčivých 

přípravků a zdravotnických prostředků a důsledné kontroly indikace vyžádaných zdravotních služeb,

aktuálně platného indikačního seznamu pro zefektivnění a ekonomizaci lázeňských léčebně rehabilitačních 

služeb.
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e) Pokračovat v realizaci průběžných dílčích úprav smluvní sítě PZS v rámci jednotné smluvní politiky

a při respektování obecné zásady nerozšiřovat významně stávající smluvní síť s výjimkou následujících případů:

při změnách právní subjektivity,

při generační obměně,

při doplňování sítě, pokud v dané oblasti je síť objektivně poddimenzovaná, nebo zařazením nového smluvního 

PZS, kde lze zajistit efektivnější a kvalitnější poskytování daného druhu zdravotních služeb.

V roce 2018 kromě sjednání prolongace smluv

s poskytovateli lůžkové péče nebylo až na zdůvodnitelné 

případy (poskytovatelé nově vstupující do smluvní sítě 

OZP, kdy OZP nejdříve v časově omezeném smluvním 

vztahu ověřuje přínos nového poskytovatele) s ohledem 

na trvající platnost a účinnost smluv (typové smlouvy 

OZP obsahují ustanovení o automatické prolongaci) 

nutné řešit uzavírání smluv nových.

K základním smlouvám s jednotlivými PZS byly 

stejně jako v předchozích letech (s výjimkou služeb 

poskytovaných optikami, výrobnami a výdejnami 

zdravotnických prostředků) uzavírány samostatné, 

časově omezené úhradové dodatky.

V roce 2018 uplatňovala OZP jednotnou úhradovou 

strategii založenou na prioritní snaze dosáhnout co 

největšího počtu smluvních dohod ve smyslu zákona

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

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

s většinou poskytovatelů zdravotních služeb

za podmínky dodržení plánovaných nákladů dle 

schváleného ZPP na rok 2018. Ve většině segmentů 

poskytovatelů vycházel návrh úhradového dodatku pro 

rok 2018 z vyhlášky č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot 

bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních 

omezení pro rok 2018 (dále též „Vyhláška“). V případě 

ambulantní péče OZP navrhovala svým smluvním 

partnerům modifi kovanou (zjednodušenou) úhradu 

vycházející ze způsobu stanoveného Vyhláškou.

OZP nastavila úhrady v roce 2018 tak, aby zajistila plnění 

ZPP na rok 2018 a zaručila plnou platební schopnost po 

celý rok. Pro vytvoření nutných rezerv zejména na krytí 

nákladů souvisejících s nově zahajovanou nákladnou 

léčbou vázanou na specializovaná centra a také na 

úhradu zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli 

ošetřujícími malý počet pojištěnců, tj. nepodléhajících 

regulacím, usilovala OZP v roce 2018 o taková smluvní 

ujednání, u kterých předpokládala nepřekročení 

plánovaných celkových výdajů v ZPP na rok 2018. 

Individuálně byly sjednávány případy plánované 

operativy v oblasti vybraných urologických, 

gynekologických, ortopedických, chirurgických, očních 

a jiných výkonů s akceptací režimu tzv. jednodenní péče 

na lůžku.

Kontraktačně byla rovněž regulována mimořádně 

nákladná péče tak, aby OZP mohla i v prostředí 

omezených fi nančních zdrojů naplnit očekávané nároky 

pojištěnců na čerpání těchto zdravotních služeb.
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I v roce 2018 bonifi kovala OZP v některých oborech 

(všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství

pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví) nad rámec 

Vyhlášky žádoucí chování poskytovatelů naplňujících 

vyšší standard vzdělání, kvalitu poskytovaných 

zdravotních služeb i lepší časovou dostupnost.

S výjimkou poskytovatelů, s nimiž byl sjednán výkonový 

způsob úhrady bez další limitace či bonifi kace,

a u kterých průběžná úhrada je současně úhradou 

konečnou, hradila OZP v roce 2018 poskytnuté zdravotní 

služby předběžnou úhradou s termínem fi nančního 

vypořádání do 30. 4. 2019 u poskytovatelů ambulantní 

péče, a v termínu do 30. 6. 2019 u poskytovatelů lůžkové 

péče.

Vyrovnání předběžných úhrad bude provedeno 

v souladu s uzavřeným úhradovým dodatkem. V případě, 

že v průběhu roku 2018 nedošlo k dohodě mezi OZP

a PZS, bude výsledné vypořádání úhrad za rokem 2018 

provedeno podle Vyhlášky.

V roce 2018 uplatňovala OZP v jednotlivých segmentech 

následující formy úhrad:

V segmentu všeobecného praktického lékařství 

a praktického lékařství pro děti a dorost byly zdravotní 

služby poskytnuté v roce 2018 hrazeny kombinovanou 

kapitačně výkonovou platbou v parametrech 

stanovených Vyhláškou při zachování systému 

bonifi kací a informačního servisu v rámci „hodnocení 

nákladovosti“ s posilováním prvků úspory zbytné péče.

Průběžně vyplácená kapitační platba byla dále navýšena 

o smluvně sjednané bonifi kace nesporně ovlivňující 

kvalitu poskytované zdravotní péče, a to bonifi kace 

za aktivní účast na celoživotním vzdělávání, za akreditaci 

pracoviště, za zvýšený podíl preventivních prohlídek 

a screeningových vyšetření u dospělých pacientů, 

za racionální antibiotickou terapii a vyšší proočkovanost 

dětské populace.

Nad rámec průběžně zúčtovávané bonifi kace základní 

kapitační platby budou dále jednorázově v termínu 

konečného vypořádání roku 2018 bonifi kovány i další 

prvky, a to bonifi kace za školící pracoviště, za zajištění 

návštěvních služeb u pacienta a za edukaci zákonných 

zástupců dítěte při odmítnutí povinného očkování.

Pouze minimální počet poskytovatelů (především 

smluvních závodních praktických lékařů) byl hrazen 

výkonovým způsobem.

V oblastech se ztíženými geografi cko-demografi ckými 

podmínkami byla i v roce 2018 zajištěna dostupnost 

primární péče fungováním tzv. malých praxí. 

Poskytovatelům, kteří obdrželi statut malé praxe,

je dorovnávána kapitace, přičemž výše dorovnávacího 

příplatku je pohyblivá podle přepočteného počtu 

jednicových pojištěnců v daném čtvrtletí. Na platbě

se podílí každá ze smluvních zdravotních pojišťoven 

malé praxe. Podíl dorovnávacího příspěvku stanovuje 

pro každou zdravotní pojišťovnu na základě údajů

v kapitačním registru Kapitační centrum.
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V segmentu hrazených stomatologických služeb byly 

poskytnuté výkony hrazeny v cenách stanovených 

Vyhláškou. Od 1. 1. 2018 byl poskytovatelům zdravotních 

služeb ve stomatologii nasmlouván v rámci 

standardních úhrad v souvislosti s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady 2017/852 ze 17. 5. 2017 

článku 10, nový zdravotní výkon s kódem 

00918 – Ošetření zubního kazu u dětí do 15 let, 

u těhotných a kojících žen – stálý zub, kterým se 

vykazují zubní výplně bez použití amalgámu, s výjimkou 

dózovaného amalgámu podle specifi ckých potřeb 

konkrétního pacienta. Stomatologické výrobky plně 

hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění 

označené symbolem „l“ a stomatologické výrobky 

částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění a označené symbolem „C“ v příloze č. 4, zákona 

č. 48/1997 Sb., byly hrazeny ve výši uvedené touto 

přílohou s výjimkou tří plně hrazených stomatologických 

výrobků (konkrétně kódy 82001 – částečná snímatelná 

náhrada s jednoduchými retenčními prvky do 6 zubů, 

82201 – celková náhrada horní a 82211 – celková náhrada 

dolní), kde OZP akceptovala navýšení úhrady podle 

rozhodnutí MZ 1/2016/FAR ze dne 1. dubna 2016.

V segmentu specializované ambulantní péče byly 

poskytnuté hrazené zdravotní služby v roce 2018 

většinově hrazeny úhradou za poskytnuté zdravotní 

výkony v hodnotách bodu stanovených Vyhláškou 

do stanovené maximální úhrady na 1 ošetřeného 

pojištěnce, obdobně jako v předchozích letech. Oproti 

Vyhlášce byl zvýšen index nárůstu referenční průměrné 

úhrady na 1 unikátní rodné číslo (dále jen „URČ“), 

a to z 1,018 na 1,03 v případě, že poskytovatel doložil 

diplom celoživotního vzdělávání, resp. na 1,04 v případě, 

že kromě diplomu celoživotního vzdělávání doložil 

i prodloužení pracovní doby a vyšší počet ordinačních 

hodin. U vybraných odborností, u nichž i Vyhláška 

stanovila otevřený výkonový způsob úhrady, a dále 

u poskytovatelů poskytujících zdravotní služby 

malému počtu ošetřených pojištěnců (do 50 URČ), 

byly poskytnuté zdravotní služby hrazeny výkonovým 

způsobem bez dalších omezení. U vybraných 

poskytovatelů (zejména velkých 

subjektů – např. poliklinik s významným objemem 

poskytovaných hrazených zdravotních služeb) byl nad 

rámec výše uvedeného dohodnut i celkový maximální 

objem úhrady.

S poskytovateli „centrové“ péče byl současně smluvně 

sjednán maximální objem úhrady pro léčivé přípravky 

vázané na specializovaná centra. OZP má smluvně 

sjednánu tuto péči s 32 poskytovateli ambulantní 

specializované péče, převážně se jedná o pracoviště 

revmatologická (24 PZS). Dále jsou mezi těmito 

poskytovateli 2 pracoviště pro léčbu Crohnovy choroby 

a ulcerózní kolitidy, 1 pracoviště pro léčbu psoriázy, 

1 pracoviště pro léčbu osteoporózy, 1 spánková 

laboratoř, 2 pracoviště Komplexního onkologického 

centra a 1 pracoviště pro léčbu virové 

hepatitidy C (HCV). 

Celkový objem úhrad za léčivé přípravky vázané 

na specializovaná centra poskytnuté na těchto 

pracovištích v roce 2018 činil 99 921 tis. Kč.
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Specializovaná ambulantní péče v odbornosti 

603 – gynekologie a porodnictví a 604 – dětská 

gynekologie byla hrazena v hodnotě bodu stanovené 

Vyhláškou s tím, že poskytovatelé ošetřující malý 

počet pojištěnců OZP (do 50 URČ) byli hrazeni 

výkonovým způsobem bez dalších omezení. Pro ostatní 

poskytovatele byla omezena maximální úhrada na 

1 unikátního pojištěnce vycházející z příslušného 

referenčního období. Z důvodu konkurenceschopnosti 

OZP stanovila minimální úhradu pro jednotlivé PZS, 

která činila 956 Kč/1 URČ a u PZS, jejichž průměrné 

hodnoty byly pod tímto limitem, bylo provedeno 

dorovnání na uvedenou hodnotu. Současně měli 

poskytovatelé možnost získat další bonifi kace 

za zvýšenou kvalitu, dostupnost a komplexnost 

poskytovaných hrazených služeb, doložení certifi kace 

nebo akreditace a za zvýšený podíl v poskytování 

preventivní a prenatální péče. Poskytovatelům bylo 

rovněž přiznáno navýšení úhrady v případech splnění 

požadavků na prodloužení pracovní doby a vyšší počet 

ordinačních hodin.

Centra asistované reprodukce byla v roce 2018 

hrazena v souladu s pravidly pro úhradu mimotělního 

oplodnění (IVF) uveřejněnými v příslušném metodickém 

doporučení MZ paušální sazbou za 1 výkon mimotělního 

oplodnění. Nad rámec paušální úhrady byly hrazeny 

léčivé přípravky používané pro stimulaci.

Hrazené služby poskytované v odbornosti 902 a 917 

(fyzioterapie a ergoterapie) byly v roce 2018 hrazeny 

úhradou za poskytnuté zdravotní výkony způsobem 

a v hodnotě bodu stanovenými Vyhláškou s tím, že 

u PZS, jejichž vlastní průměrné náklady byly nižší než 

120 % průměru OZP, byl navýšen index z 1,02 na 1,05. 

Poskytovatelé poskytující služby méně než 50 URČ 

byli hrazeni výkonovým způsobem úhrady bez dalších 

omezení.

Laboratorní a radiodiagnostické služby byly v roce 2018 

hrazeny způsobem a v hodnotách bodu stanovených 

Vyhláškou. Výkony mamografi ckého screeningu

a screeningu děložního hrdla byly hrazeny v hodnotách 

bodu stanovených Vyhláškou bez dalších omezení.

Zdravotní služby poskytované v odbornostech 911, 914, 

916, 921 a 925 (všeobecná sestra, psychiatrická sestra, 

nutriční terapeut, porodní asistentka a sestra domácí 

zdravotní péče) byly v roce 2018 hrazeny za poskytnuté 

hrazené výkony v hodnotách bodu stanovených 

Vyhláškou do smluvně dohodnuté maximální úhrady 

na 1 unikátního pojištěnce vycházející z příslušného 

referenčního období s tím, že poskytovatelé ošetřující 

malý počet pojištěnců OZP (do 50 URČ) byli hrazeni 

výkonovým způsobem bez dalších omezení.

Zdravotní služby poskytované v rámci odbornosti

926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním 

stavu byly v roce 2018 hrazeny podle Vyhlášky.

Lázeňská léčebně rehabilitační a ozdravenská 

péče poskytnutá v roce 2018 byla hrazena na 

základě cenového ujednání mezi OZP a jednotlivými 

poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče 

ve smluvně sjednaných cenách za léčbu, ubytování 

a stravování, přičemž výše jednotlivých smluvně 

sjednaných cen byla stanovena v souladu s Vyhláškou.

Zdravotnická záchranná služba, hrazené služby 

poskytované poskytovateli přepravy pacientů 
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Ambulantní zdravotní služby poskytované 

poskytovateli následné péče byly hrazeny dle 

příslušných ustanovení Vyhlášky.

Zvláštní ambulantní péče poskytovaná podle

§ 22 písm. c), d) i e) zákona č. 48/1997 Sb. byla hrazena

v hodnotách bodu a způsobem stanoveným Vyhláškou. 

Stejný způsob úhrady jako pro úhradu zvláštní 

ambulantní péče u poskytovatelů lůžkové péče byl 

předložen poskytovatelům ošetřovatelské péče

v pobytových zařízeních sociálních služeb. Novým 

poskytovatelům byl navržen výkonový způsob úhrady.

Zdravotní služby poskytované v rámci následné 

intenzivní péče, následné ventilační péče a dlouhodobé 

intenzivní ošetřovatelské péče byly hrazeny po 

předchozím schválení indikace zdravotní pojišťovnou

dle příslušných ustanovení Vyhlášky.

Neodkladná zdravotní péče poskytovaná nesmluvními 

poskytovateli byla hrazena výkonovým způsobem

s hodnotami bodu stanovenými Vyhláškou v hodnotě

85 % jejich plné hodnoty dle Cenového předpisu

MZ č. 1/2018/DZP.

Kompenzaci zrušených regulačních poplatků

v ambulantní péči provedla OZP dle příslušných 

ustanovení Vyhlášky s tím, že limitace 30násobkem 

počtu vykázaných poplatků v referenčním období 

nebyla stejně jako v předchozích letech uplatněna 

u ambulantních PZS, kteří pro rok 2018 podepsali 

předložený úhradový dodatek. V případě lůžkové péče 

byl limit ponechán.

Kompenzace zrušených regulačních poplatků za výdej 

receptu byla provedena dle příslušných ustanovení 

Vyhlášky.

U poskytovatelů oprávněných k předepisování léčivých 

přípravků bude v rámci fi nančního vyrovnání uhrazena

i Vyhláškou stanovená bonifi kace za uznanou položku 

na receptu vystaveného v elektronické podobě.

OZP i v roce 2018 uzavírala s poskytovateli úhradu 

vybraných výkonů v tzv. „balíčkových cenách“. 

Celkově OZP vynaložila v roce 2018 na úhradu této 

péče více než 146 mil. Kč. 

Přehled vybraných balíčků a počet PZS, se kterými byly 

tyto služby sjednány je uveden v následující interní 

tabulce.
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Cena byla vždy předmětem jednání s PZS a byla 

stanovována v závislosti na obsahu „balíčku“ z dat 

vybraného referenčního vzorku srovnatelných PZS 

po případné úpravě cen ve vazbě na reálné ceny 

spotřebovaného zdravotnického materiálu a léčivých 

přípravků. Základem pro stanovení ceny byly položky 

uvedené v registračních listech jednotlivých zdravotních 

výkonů zahrnutých do „balíčku“.

Kromě ekonomické výhodnosti nabídky byla pro 

uzavření kontraktu především důležitá i kvalita 

a komplexnost poskytovaných služeb v dlouhodobém 

horizontu, úroveň věcného, technického a personálního 

vybavení, dodržování klinických standardů, odborná 

úroveň a reference poskytovatele v rámci odborné 

i laické veřejnosti. Dohodnutá „balíčková cena“

byla vždy výhodnější než úhrada stanovená v režimu 

případové platby v systému DRG. Úspory plynuly 

především ze schopnosti nakoupit vstupní spotřební 

materiál za výrazně nižší ceny, režimovými opatřeními 

snížit riziko komplikací a zkrátit dobu hojení

pod průměrné hodnoty nastavené v systému DRG.

Velký podíl „balíčků“ také tvořila operativa prováděná 

v režimu jednodenní péče na lůžku.

Stejně jako v roce 2017 provede OZP v rámci fi nančního 

vyrovnání předběžných úhrad ověření konečných 

cen léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. 

V případech, kdy předběžná úhrada bude vyšší než 

konečná, bude v rámci závěrečného fi nančního 

vyrovnání roku 2018 provedeno příslušné cenové 

vypořádání.

OZP se i v roce 2018 průběžně podílela na tvorbě 

a doplňování Pozitivních seznamů doporučené 

preskripce pro praktické lékaře, které preferují ve 

vybrané ATC skupině léčivé přípravky nejméně 

ekonomicky náročné s ověřením dostupnosti na 

českém trhu, a to nejméně po dobu, než proběhne 

ucelená revize úhrad léčiv ze strany Státního úřadu 

pro kontrolu léčiv (dále též „SÚKL“). U žádostí o úhradu 

neregistrovaných léčivých přípravků byla vždy důsledně 

posuzována dostupnost eventuálních registrovaných 

generických přípravků a ověřována relevance 

požadované úhrady podle předběžné cenové kalkulace.

OZP se jako člen Svazu zdravotních pojišťoven ČR (dále 

též „SZP ČR“) rovněž podílí na vydávání doporučeného 

seznamu preskripce v ATC skupinách, ve kterých 

uzavře výrobce/držitel rozhodnutí smlouvu, na jejímž 

základě se sníží cena pro konečného spotřebitele pod 

úhradu stanovenou ve správním řízení SÚKL. Tento 

doporučený seznam je implementován do aplikace 

automatizovaného informačního systému léčivých 

přípravků (AISLP). 

OZP rovněž průběžně sledovala náklady na vysoce 

inovativní léčivé přípravky, a to zejména v případech, kdy 

výrobce zatím nepožádal o stanovení podmínek a výše 

úhrady, nebo v případě, kdy SÚKL žádosti nevyhověl 

a přípravek je hrazen v režimu § 16 zákona č. 48/1997 Sb. 

OZP na léčivé přípravky schválené a uhrazené

dle § 16 v roce 2018 vynaložila 37 165 tis. Kč.

OZP se prostřednictvím Lékové komise SZP ČR 

podílela na činnostech souvisejících se zpracováním 

informačního číselníku, ve kterém jsou v jednotlivých 

ATC skupinách léčivé přípravky uspořádány od 

nejnižšího ekvivalentu za obvyklou denní terapeutickou 

dávku a podle výše doplatku, a rovněž na vydávání  

číselníku léčivých přípravků, a to jak nemocničních, 
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tak i pro ambulantní použití. OZP se rovněž aktivně 

účastnila jednání vedoucích k uzavírání dohodnutých 

nejvyšších cen léčivých přípravků s cílem uspořit 

prostředky veřejného zdravotního pojištění.

OZP v roce 2018 důsledně prověřovala dodržování 

klinických standardů, resp. doporučených postupů 

stanovených odbornými společnostmi, především 

u mimořádně nákladné péče. Prověřováno a důkladně 

zkoumáno bylo naplnění podmínek úhrady, případně 

předem stanovených kritérií pro posouzení vhodnosti 

léčby ve všech případech, kdy jednotlivý nebo roční 

náklad na jednoho pojištěnce přesáhl částku 

500 tis. Kč. Vybraná předem schvalovaná péče nad 

1 mil. Kč navíc podléhala projednání v Komisi 

pro mimořádně nákladnou péči, kde bylo důsledně 

prověřováno, že navrhovaný způsob úhrady je pro 

daného pojištěnce s přihlédnutím k jeho zdravotnímu 

stavu skutečně jediným možným.

 

U léčby vázané na centra revizní lékaři vždy důsledně 

ověřovali, zda je léčebný standard navrhujícím PZS beze 

zbytku dodržen a zda je poskytovatel oprávněn k jejímu 

předepisování. OZP zároveň již několik let sleduje 

a vyhodnocuje nákladovou efektivitu uvedené léčby.

V rámci revizní činnosti se OZP zaměřovala na 

aktivní vyhledávání známek nadprůměrného výskytu 

komplikací a na tyto poskytovatele pak zaměřovala svoji 

revizní činnost.

V případech, kdy byla výše úhrady závislá na předložení 

získané akreditace, OZP důsledně prověřovala, zda 

daný poskytovatel splnil všechny podmínky pro přiznání 

vyšší úhrady. Majoritně se tento postup týkal především 

laboratorního komplementu a akutní lůžkové péče, 

nicméně svojí proaktivní bonifi kační politikou především 

v oblasti primární péče OZP podporovala zvyšování 

kvality a bezpečí poskytovaných hrazených služeb.

Prokázání praktického využívání Pozitivních listů 

a doporučených postupů bude kritériem využitelným 

při případném zohledňování překročených limitů 

maximální úhrady.

 

Limitace a vlastní regulační opatření OZP

Základní limitace a regulační opatření byly uplatňovány 

v rozsahu stanoveném obecně závazným předpisem 

a v rozsahu smluvně dohodnutých parametrů. 

Ve vybraných případech, zvláště pak u velkých 

poskytovatelů a u poskytovatelů s nedůvodnou 

nadprůměrnou nákladovostí, uplatňovala OZP 

v roce 2018 i smluvně sjednaná omezení objemu 

poskytovaných hrazených služeb podložená průměrnými 

celorepublikovými náklady srovnatelných PZS. 

U některých PZS využívala OZP v roce 2018 možnosti 

sjednat jiný, specifi kům konkrétního PZS lépe vyhovující 

způsob úhrady.

Regulační opatření byla ze strany OZP zaměřena 

především na ty segmenty, ve kterých docházelo 

v předchozích obdobích k překročení plánovaných 

nákladů, a rovněž byla uplatňována zejména v těch 

případech, kdy vykázaný objem hrazených služeb byl 

dostatečně velký a umožňoval relevantní objektivizaci 

oprávněného uplatnění regulačních opatření, a to 

vždy pouze v rozsahu smluvně sjednaných cenových 

ujednání. Regulační opatření budou vypořádána v rámci 

fi nančního vyrovnání předběžných úhrad v dubnu 

a červnu 2019.
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K zajištění účelného a hospodárného vynakládání 

spravovaných prostředků a v souladu s § 42 zákona 

č. 48/1997 Sb., o zdravotním pojištění a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů, byly 

i v roce 2018 důsledně využívány a uplatňovány všechny 

dostupné mechanismy kontrolní, revizní a posuzovací 

činnosti.

Pravidelnou i cílenou revizní činnost podporoval CIS 

OZP, který prováděl řadu automatizovaných kontrolních

a propočtových činností (např. příslušnost pojištěnců 

OZP, smluvně dohodnutý rozsah péče, duplicity 

vykazovaných výkonů, ZUM a ZULP, dodržování 

frekvenčního omezení, nepovolené kombinace výkonů, 

souběh ambulantních a hospitalizačních dokladů, 

dodržování denních defi novaných dávek léčivých 

přípravků atd.). Použitím automatických strojových 

kontrol bylo umožněno, aby vlastní revizní činnost 

byla zaměřena na oblasti, v nichž je lidský činitel 

nezastupitelný. Aktualizaci nastavení výše uvedených 

kontrol OZP prováděla a provádí průběžně a v závislosti 

na podmínkách úhrady defi novaných u jednotlivých 

výkonů uvedených vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou 

se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými 

hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá 

vyúčtování, ve kterých automatizovaná kontrola 

identifi kovala formální či věcnou chybu, a současně 

všechna fi nančně nákladná vyúčtování dle nastavených 

nákladových limitů pro jednotlivé odbornosti, byla 

následně předkládána k povinné ruční revizi revizním 

lékařům (dále též „RL“), případně jiným revizním 

zaměstnancům (dále též „RZ“) oprávněným provádět 

revizní a kontrolní činnost.

Revizní činnost je v OZP centralizována. V roce 2018 

vykonávalo revizní činnost v rámci zdravotního úseku 

4.4.2 Revizní činnost 

OZP (dále též „ZÚ“) v oddělení kontroly zdravotních 

služeb (dále též „OKZS“) 7 RL na plný pracovní úvazek, 

9 RL na částečný pracovní úvazek, 18 lékařů na 

dohodu o pracovní činnosti a 4 středoškolsky vzdělaní 

zaměstnanci oprávnění provádět revizní a kontrolní 

činnosti na plný úvazek, 2 středoškolsky vzdělaní 

zaměstnanci oprávnění provádět revizní a kontrolní 

činnosti na částečný pracovní úvazek a 1 středoškolsky 

vzdělaný referent pracující na plný úvazek bez 

oprávnění provádět revizní a kontrolní činnost zajišťující 

administrativu, v oddělení kontroly léčivých přípravků 

(dále též „OKLP“) 1 revizní farmaceut a 3 středoškolsky 

vzdělaní revizní zaměstnanci, v oddělení kontroly 

zdravotnických prostředků (dále též „OKZP“) 

2 vysokoškolsky vzdělaní revizní zaměstnanci 

a 2 středoškolsky vzdělaní zaměstnanci oprávnění 

provádět revizní a kontrolní činnost, v oddělení lázeňství 

2 RL a 5 středoškolsky vzdělaných referentů, v oddělení 

operativních kontrol (dále též „OOK“) 2 revizní lékaři na 

plný úvazek a 2 středoškolsky vzdělané referentky.

Revizní lékaři a revizní zaměstnanci oprávnění provádět 

revizní a kontrolní činnost zkontrolovali v roce 2018 

celkem 1 363 727 dokladů s průměrnou korekcí 3,85 %, 

výtěžnost z revizní činnosti v IZOP tak činila celkem 

344 789 645 Kč.

V roce 2018 bylo centrálním informačním systémem 

OZP vyřazeno 1,20 % nepříslušných dokladů z celkového 

počtu 16 309 270 v nominální hodnotě 87 522 832 Kč.

OKZS uskutečnilo v roce 2018 celkem 189 následných 

kontrol (cílených post-revizí). Z tohoto počtu bylo 

63 fyzických cílených revizí a 126 revizí 

korespondenčních. 
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Celkový přínos z cílených revizí provedených revizními 

lékaři byl v roce 2018 v částce 1 513 tis. Kč. V roce 2018 

OZP uskutečnila rovněž cílené revize v systému DRG, 

a to u 7 PZS. Kontrolovaným obdobím byl rok 2015

a 2016, korekce byla provedena u 823 hospitalizačních 

případů předložených kontrolovanými PZS k úhradě. 

Celkový výnos z těchto cílených revizí byl vyčíslen na 

částku 18 201 tis. Kč (faktická výtěžnost po vypořádání 

námitek a přepočtu podle nároku dle smluvního 

dodatku byla 2 322 tis. Kč).

Kromě výše uvedené revizní činnosti, revizní lékaři 

posuzovali „Žádanky o schválení (povolení)

výkonů/léčivého přípravku/ZP/ostatní“ poskytovatelů 

zdravotních služeb. V roce 2018 vydali RL stanovisko

k celkem 21 234 případům. Dále posuzovali návrhy PZS 

na léčebně rehabilitační péči v odborných léčebných 

ústavech a také návrhy na péči v lázeňských zařízeních. 

Celkem bylo v roce 2018 posouzeno 10 548 návrhů, 

přičemž ze strany RL jich bylo zamítnuto 444 (tj. 4,2 %).

RL OKZS, případně RZ oprávnění provádět revizi, 

vypracovávali stanoviska k rozsahu poskytovaných 

zdravotních služeb, k odbornému personálnímu, 

věcnému a technickému vybavení PZS nově 

zařazovaných do sítě smluvních poskytovatelů, případně 

se vyjadřovali k rozšíření rozsahu poskytovaných 

hrazených služeb u stávajících smluvních partnerů. 

V součinnosti s oddělením úhrad RL a RZ KZS 

posuzovali refundace nákladů vynaložených pojištěnci 

OZP za poskytnuté zdravotní služby u nesmluvních 

PZS, za poskytnuté zdravotní služby pojištěncům 

OZP v zahraničí, za poskytnuté zdravotní služby 

zaměstnancům Ministerstva zahraničních věcí ČR

dle platných předpisů. 

RL a RZ OKZS se rovněž podíleli na vypracování 

stanovisek a odpovědí k námitkám, stížnostem

a reklamacím PZS a pojištěnců OZP. Současně 

se pracovníci KZS podíleli na zpracování podání 

prostřednictvím Back Offi  ce, na spolupráci s Asistenční 

službou OZP a rovněž se pravidelně podíleli

na spolupráci s Pobočkami OZP především při 

zpracování odborné problematiky a dotazů či podání 

pojištěnců OZP.

I v roce 2018 se revizní lékaři výrazněji podíleli na 

zpracování Přílohy č. 2 ke Smlouvě, a to prostřednictvím 

Portálu ZP.

Oddělení operativních kontrol (dále jen „OOK“)

v rámci své činnosti v roce 2018 zpracovávalo podněty 

pojištěnců uplatněné především prostřednictvím 

portálu VITAKARTA ONLINE. Zaměstnanci oddělení 

vyřizovali reklamace týkající se neoprávněně vykázaných 

zdravotních služeb a vypracovávali stanoviska

a odpovědi na dotazy a stížnosti pojištěnců. Na základě 

pojištěnci rozporované zdravotní péče bylo provedeno 

celkem 193 cílených post-revizí. 

OOK provádělo rovněž fyzické kontroly přímo

u poskytovatelů zdravotních služeb a také kontroly 

vykázané péče z vlastního informačního systému. 

Celkem bylo uskutečněno 7 fyzických cílených revizí, 

jejichž výtěžnost byla 262 tis. Kč a 16 revizí

z informačního systému s výtěžností 1 697 tis. Kč.

 

OOK dále úzce spolupracovalo s oddělením speciálních 

analýz při vyhledávání známek účelového vykazování 

smluvních poskytovatelů a rovněž s právním odborem 

úseku generálního ředitele, kdy se podílelo na šetřeních 

iniciovaných podněty z MZ či orgány činnými v trestním 

řízení.
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Revizní lékaři se stejně jako v předchozích letech podíleli 

na vypracování odborných posudků, které sloužily jako 

podklady oddělení právních agend plateb pojistného 

k uplatňování nároků na náhradu nákladů na hrazené 

služby, které byly vynaloženy na léčení poškození zdraví 

způsobených protiprávním jednáním třetích osob vůči 

pojištěncům dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona

č. 48/1997 Sb.

Celkový počet hlášení s podezřením na poškození zdraví 

pojištěnců OZP třetí osobou činil v roce 2018 celkem

7 824 hlášení, z nich bylo odloženo 5 406 hlášení, která 

neodůvodňovala postup pro uplatnění práva na náhradu 

hrazených služeb (nebyla zjištěna třetí osoba nebo 

nebylo prokázáno zaviněné protiprávní jednání třetí 

osoby). Objem fi nančních prostředků získaných v roce 

2018 ve prospěch OZP v řízení z titulu náhrady nákladů 

na hrazené služby činil 32 084 tis. Kč. Úspěšně bylo 

vyřešeno 1 156 případů, z toho 28 v soudním řízení.

V oblasti kontroly preskripce léčivých přípravků

a potravin pro zvláštní lékařské účely byly kromě 

rutinních pre-revizí prováděných u předkládaných 

vyúčtování realizovány i pravidelné post-revize zaměřené 

na dodržování indikačních a preskripčních omezení, 

vykazovacího limitu a specializace předepisujícího 

lékaře, daných zejména zákonem č. 48/1997 Sb. 

a vyhláškami č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin 

pro zvláštní lékařské účely, č. 376/2011 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném 

zdravotním pojištění a č. 54/2008 Sb., o způsobu 

předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na 

lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských 

předpisů. Těmito zpětnými kontrolami byla v roce 2018 

docílena fi nanční úspora ve výši cca 381 tis. Kč.

Kontrolou dodacích listů, tj. cenových podkladů 

k žádankám o schválení léčivého přípravku nebo 

potraviny pro zvláštní lékařské účely v rámci

§ 16 zákona č. 48/1997 Sb., kdy nebyla proplacena marže 

vypočítaná distribučními společnostmi, a sdílením 

rizik léčby na základě dohody s farmaceutickými 

společnostmi, byla docílena úspora 20 586 tis. Kč.

Na základě smluv o limitaci nákladů uzavřených

s farmaceutickými společnostmi a na základě 

prohlášení o ceně bylo docíleno úspory 115 953 tis. Kč.

V oblasti předpisu zdravotnických prostředků byla 

v roce 2018 důsledně prováděna kontrola předpisů 

zdravotnických prostředků především vydávaných na 

poukaz. Kontroly byly zaměřeny zejména na dodržování 

podmínek úhrad stanovených v oddílu C přílohy

č. 3, zákona č. 48/1997 Sb. a s přihlédnutím k dodržení 

zákonné podmínky efektivity úhrad z veřejných 

prostředků při současném dodržení podmínek 

stanovených v Nálezu Ústavního soudu (Pl. ÚS 3/15). 

Kontraktačně bylo podporováno snižování ceny 

vybraných často předepisovaných zdravotnických 

prostředků. V oprávněných případech bylo využíváno 

výsledků Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou 

regulaci zdravotnických prostředků při MZ

(tzv. Kategorizační strom). Touto činností (optimalizací 

preskripce) došlo k úspoře 7 023 tis. Kč. Přednostně byly 

pojištěncům OZP zapůjčovány zdravotnické prostředky, 

které byly připraveny k opětovnému vydání.

Touto tzv. cirkulací zdravotnických prostředků došlo 

k úspoře 3 995 tis. Kč.

V rámci revizní činnosti bylo ověřováno i dodržování 

podmínek vyplývajících z obecně závazných předpisů 

při vykazování regulačních poplatků. Na PZS s atypickou 

úrovní vykazování zaměřovala OZP revizní činnost často 

s využitím přímé komunikace s pojištěnci.
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OZP vykazovala k 31. 12. 2018 pohledávky

za poskytovateli zdravotních služeb po lhůtě splatnosti 

v celkové výši 2 447 tis. Kč. Co do struktury se 

jedná o pohledávky, které byly vyčísleny, a dosud je 

poskytovatelé neuhradili na účet OZP nebo nevyúčtovali 

takovou zakázku, proti které by bylo možné pohledávku 

OZP započítat. Většinou se jedná o pohledávky 

vyplývající z fi nančních vyrovnání předběžných úhrad

4.5 Pohledávky

OZP za dobu své existence vytvořila fungující síť 

smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (dále 

jen „PZS“) pro optimální zajištění časové i místní 

dostupnosti všech typů zdravotních služeb. V roce 2018 

uzavírala nové smluvní vztahy především 

z důvodu změny právní subjektivity poskytovatelů, 

nutné generační obměny a dále v případech, kdy daná 

odbornost nebyla v regionu dostatečně zastoupena 

a potenciálně hrozilo neplnění nařízení vlády 

č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti 

zdravotních služeb pro pojištěnce OZP. V rámci své 

jednotné smluvní politiky OZP zároveň podporovala 

organizační změny vedoucí k zefektivnění a lepší 

provázanosti zdravotních služeb poskytovaných 

stávajícími kapacitami. 

V roce 2018 se OZP soustředila především na 

elektronickou aktualizaci smluvně dohodnutého 

rozsahu zdravotních služeb cestou Portálu ZP, a to nejen

u lůžkových, ale i větších ambulantních PZS především 

poliklinického typu. 

I nadále pokračoval trend změny právních subjektivit 

stávajících smluvních PZS z fyzické osoby na právnickou 

a slučování jednotlivých zařízení. Nově se začal výrazněji 

4.6 Smluvní politika, síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb
projevovat prodej zařízení, případně jeho částí.

V důsledku toho docházelo k ukončování stávajících 

a uzavírání nových nástupnických smluvních vztahů. 

Každá žádost o uzavření smluvního vztahu, s výjimkou 

změn právní subjektivity či nástupnictví zachovávající 

nastavené podmínky, nebo žádosti o rozšíření rozsahu 

smluvně dohodnutých zdravotních služeb s výjimkou 

péče primární, podléhaly v roce 2018 stejně jako 

v předchozích letech projednání v Komisi pro tvorbu 

sítě, která je poradním orgánem generálního ředitele 

OZP a je tvořena kompetentními zástupci všech 

rozhodujících organizačních útvarů OZP ovlivňujících 

výdajovou část OZP.

Před projednáváním žádostí o uzavření nového 

smluvního vztahu, případně před projednáním žádostí 

o rozšíření stávajícího smluvně sjednaného rozsahu 

hrazených služeb, bylo vždy prověřováno splnění 

podmínek stanovených právními předpisy a byla 

objektivizována potřebnost a přínosnost nabízeného 

druhu zdravotních služeb pro pojištěnce OZP. Při vlastní 

tvorbě sítě poskytovatelů OZP úzce spolupracovala 

s krajskými samosprávami a aktivně se účastnila všech 

stupňů výběrových řízení. Při objektivně prokázané 

a regulací, případně o pohledávky, kterými OZP nárokuje 

vrácení úhrady za neoprávněně vykázané výkony, které 

prokázala v rámci fyzických revizí. Vyšší pohledávky, 

které by mohly při jednorázovém vypořádání ohrozit 

ekonomickou stabilitu poskytovatelů, jsou řešeny 

formou splátkových kalendářů na základě smluvně 

sjednaných dohod o uznání dluhu.
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nedostatečné saturaci konkrétní odbornosti v regionu 

podporovala OZP na výběrových řízeních rozšíření 

rozsahu stávajících hrazených služeb. Jedním z dalších 

důvodů kladného hlasování při výběrovém řízení byla 

i podpora nezbytné generační obměny stávajících praxí. 

Pokud PZS splnil všechny legislativní, věcné, technické 

a personální předpoklady, byla smlouva uzavřena 

a poskytovatel byl zařazen do smluvní sítě OZP.

Pokud bylo výstupem nedoporučující stanovisko,

OZP je respektovala.

 

U skupiny smluvních PZS, kde byla v rámci řízení 

konstatována dostatečná naplněnost, případně 

předimenzovanost sítě poskytovatelů v regionu

v příslušné odbornosti a uchazeč nenabízel žádnou 

službu nebo kvalitu navíc, hlasovala OZP na výběrovém 

řízení záporně a smlouvu s novým PZS v takovém 

případě neuzavřela.

OZP dlouhodobě preferuje smluvní vztahy uzavírané na 

celý úvazek. Smluvní vztah na úvazek kratší než 0,8 byl 

uzavírán zcela výjimečně, a to pouze v těch regionech 

nebo v konkrétních odbornostech, kde není možné 

určitý druh zdravotních služeb jinak smluvně zajistit. 

Velký důraz OZP kladla mimo jiné i na dostatečné 

zastoupení PZS zaměřujících se kromě kurativní péče 

i na poskytování efektivní preventivní a screeningové 

zdravotní péče.

Trvalým cílem OZP v roce 2018 bylo budování funkčního 

panelu poskytovatelů hrazených služeb s co nejširší 

základnou ambulantní péče, včetně jednodenní péče 

na lůžku se zastřešující funkcí péče lůžkové, jejímž 

základem jsou oblastní poskytovatelé lůžkové péče. 

Zajištění dostupnosti hrazených služeb je trvale 

podporováno mimo jiné i Asistenční službou OZP 

(dále jen „AS OZP“) OZP, která poskytuje aktivní 

asistenci klientům OZP v případech, kdy nemohou 

sehnat příslušného odborného lékaře či jim nebyly 

hrazené služby vybraným PZS poskytnuty např. pro 

vyčerpání fi nančních zdrojů apod. Ve všech těchto 

případech byly hrazené služby zajištěny ke spokojenosti 

klienta ve smluvní síti PZS spolupracujících s AS OZP. 

Při výběru vhodných smluvních partnerů pro užší 

spolupráci s AS OZP byl kladen důraz zejména na 

kvalitní personální, věcné a technické zajištění, co 

nejvyšší rozsah poskytovaných zdravotních služeb 

za výhodnou cenu a efektivitu systémového řízení 

diagnostického a léčebného procesu.

Aktuální stav počtu smluvních PZS k 31. 12. 2018

je uveden v následující tabulce č. 15 - Soustava 

smluvních PZS.

I v roce 2018 OZP dodržovala povinnost uloženou 

zákonem č. 48/1997 Sb. a veškeré nově uzavírané 

smlouvy a úhradové dodatky zveřejňovala na svých 

webových stránkách. Změny způsobu a výše úhrady 

nebo změny rozsahu smluvně dohodnutých zdravotních 

služeb pak byly prováděny formou dodatků k příslušné 

smlouvě a také byly průběžně zveřejňovány. V registru 

smluv pak byly v roce 2018 zveřejňovány smlouvy, které 

podléhaly zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) např. Smlouvy o výrobě, výdeji 

a úhradě individuálních ZP, Smlouvy o výdeji a úhradě 

cirkulovatelných ZP, Kupní smlouvy s pojišťovnami při 

přefakturaci cirkulovatelných ZP nad 50 tis. Kč a Kupní 

smlouvy uzavírané s PZS při nákupu cirkulovatelných ZP 

nad 50 tis. Kč pro pojištěnce OZP.
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OZP za dobu své existence vytvořila dostatečně 

širokou a funkční síť smluvních PZS. Ve všech ohledech 

splňuje tato smluvní síť OZP parametry časové i místní 

dostupnosti nastavené Nařízením vlády č. 307/2012 Sb. 

Nicméně OZP si je dobře vědoma skutečnosti,

že v nejbližší době bude nepochybně nutné řešit 

relativní nedostatek PZS zejména v příhraničních 

oblastech a také generační obměnu zejména v oblasti 

primární péče.

Nejširší je samozřejmě síť primární péče zajišťující linii 

prvního kontaktu. I v roce 2018 opět došlo k mírnému 

poklesu smluvních partnerů u všeobecných praktických 

lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost a také 

poprvé v segmentu klinických stomatologů. Bohužel

i přes veškeré úsilí se v některých regionech nedaří 

ani při opakovaných výběrových řízeních zajistit převzetí 

končících praxí. Tento trend se začíná objevovat nejen 

v již dříve ohrožených regionech jako např. Náchodsko, 

příhraniční oblasti Ústeckého a Karlovarského kraje, 

horské oblasti Jeseníků a Šumavy, jih Moravy a Valašsko, 

ale bohužel i celorepublikově v menších obcích.

4.6.1 Místní a časová dostupnost hrazených služeb
 dle § 40 zákona č. 48/1997 Sb. – způsob zajištění smluvní sítě 

Obdobně jako v předchozích letech byla v roce 2018 

z fondu prevence (Fprev) hrazena zdravotní péče nad 

rámec zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního 

4.7 Zdravotní služby hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění

I když OZP vnímá nezájem o přebírání praxí, je potřeba 

konstatovat, že dostupnost hrazených služeb pro 

pojištěnce OZP není tímto stavem v současné době 

zásadněji ohrožena, neboť v daných regionech má OZP 

jen minimální podíl pojištěnců a prozatím se daří situaci, 

mimo jiné i díky AS OZP, uspokojivě řešit. Přesto je

i v zájmu OZP usilovat o zajištění péče v těchto 

oblastech. Z uvedeného důvodu se OZP zapojuje spolu 

s ostatními zdravotními pojišťovnami do hledání vhodné 

formy stabilizačních opatření, které by zvýšily atraktivitu 

praxí v těchto regionech pro mladé lékaře. 

Hlavním nástrojem OZP pro zajištění místní a časové 

dostupnosti pojištěncům OZP v ohrožených oblastech 

je 24hodinová a 7 dní v týdnu dostupná AS OZP, které 

se v součinnosti a úzké spolupráci s vybranými PZS daří 

zajišťovat péči pojištěncům OZP i v regionech s nižší 

koncentrací poskytovatelů hrazených služeb.

pojištění převážně s prokazatelným preventivním, 

diagnostickým nebo léčebným efektem a další drobné 

náklady dle platné legislativy.
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1a) Celoplošné zdravotně preventivní programy plně hrazené OZP zaměřené na včasný záchyt závažných 

onemocnění kardiovaskulárního systému, včasný záchyt rizik vedoucích ke vzniku metabolických chorob a včasný 

záchyt onkologických onemocnění. V rámci již dříve realizované široké škály onkologické prevence, OZP v roce 2018 

pokračovala v programech s vysokým významem pro snižování úmrtnosti populace na zhoubná onemocnění. V popředí 

zájmu byl tradičně screening a včasný záchyt nádorů kůže, využívaný celorepublikově všemi věkovými skupinami 

pojištěnců a preventivní vyšetření prsů u žen ve věkových skupinách s vysokým rizikem, které dlouhodobě doplňuje 

screeningový program, hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Novinkou roku 2018 byla prevence Alzheimerovy 

nemoci a péče o vybrané chronicky nemocné klienty (diabetes mellitus typu II a hypertenze). Tyto programy budou 

intenzivněji komunikovány až v roce 2019.

Na programy uvedené pod bodem 1a) OZP v roce 2018 vynaložila částku ve výši 11 788 tis. Kč.

1b) Celoplošné zdravotně preventivní programy s příspěvkem OZP

Programy byly určeny zejména pro podporu očkování a v roce 2018 OZP zaznamenala díky cílené osvětě ještě vyšší 

stupeň zodpovědnosti svých pojištěnců, takže proočkovanost klientů OZP opět stoupla.

Tento program OZP nabízela prostřednictvím klasických tištěných formulářů a celková využitá částka 2 929 tis. Kč byla 

i v roce 2018 proti plánu výrazně nižší. Důvodem bylo, že OZP úspěšně prezentovala elektronický systém příspěvků 

ve VITAKARTĚ, což vedlo k tomu, že její klienti systém většinově využívali, poněvadž to umožnilo dosáhnout vyššího 

benefi tu on-line způsobem z pohodlí domova (viz níže bod 1c).

Nabídku těchto programů v roce 2018 významně doplnila hmotná podpora aktivit poboček a Mobilní pobočky OZP 

nabízená stávajícím i budoucím pojištěncům a podporující preventivní a obchodní aktivity OZP. V obměněné podobě 

je s touto položkou počítáno také ve vztahu k pracovištím OZP Expres, které doplnily v závěru roku pobočkovou síť OZP 

o bezmála 30 nových kontaktních míst.

1) Náklady na zdravotní programy

OZP vynaložila v roce 2018 na preventivní zdravotní programy celkem 82 664 tis. Kč, a to na následující skupiny 

zdravotně preventivních programů.

4.7.1 Zdravotní služby čerpané z fondu prevence (Fprev)
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1c) Preventivně motivační systém OZP

V roce 2018 OZP opět nabídla klientům moderní formu čerpání benefi tů, a to prostřednictvím systému elektronických 

příspěvků ve VITAKARTĚ ONLINE. Tento systém umožňuje on-line způsobem sbírat kredity za určitý model žádoucího 

klientského chování, ale zohledňující mimo jiné např. také nákladovost konkrétního klienta. Tyto kredity je možné 

proměnit za příspěvek na širokou paletu více než 50 preventivních programů zahrnujících příspěvky na očkování, 

dentální hygienu, plavání, zdravotní pomůcky, preventivní aktivity apod. Využití tohoto příspěvkového systému se tak 

stalo v roce 2018 dominantní cestou k čerpání benefi tů hrazených z fondu prevence. 

Této nabídky v roce 2018 využilo více než 80 tisíc klientů OZP (nárůst o 10 tisíc oproti předchozímu roku) a byla 

vynaložena částka 50 110 tis. Kč. S využitím příspěvkového systému VITAKARTY také významně poklesl podíl využití 

benefi tů prostřednictvím tištěných formulářů, a tudíž preference elektronické komunikace se ukazuje jako správná. OZP 

však i nadále hledá cestu, jak do tohoto systému zapojit stále více svých pojištěnců.

1d) Programy primární prevence

V souladu s vývojem v předchozím roce pokračovala OZP i v roce 2018 v realizaci osvědčených programů primární 

prevence v rámci Mobilní pobočky OZP, tedy prevence zajišťované prostřednictvím terénních aktivit, jejichž 

strategickým cílem bylo:

Podpora značky OZP v regionech mimo krajská města,

Zviditelnění zdravotně preventivních aktivit v nabídce OZP,

Motivování pojištěnců k pravidelným a věku přiměřeným pohybovým aktivitám v rámci charitativní akce „Každý 

krok pomáhá“,

Profi lování OZP jako společensky odpovědné fi rmy.

Pro uskutečňování těchto záměrů spolupracuje OZP dlouhodobě s poskytovateli zdravotních služeb. V roce 2018 využilo 

tyto aktivity 9 200 osob (navštívili jsme 113 měst).

Na tyto aktivity OZP vynaložila částku 1 032 tis. Kč.

 

1e) Preventivní programy ve spolupráci se zaměstnavateli

Dlouhodobým cílem OZP je úzká spolupráce se zaměstnavateli se širokou nabídkou a rozsahem zdravotní prevence 

řešené individuálně na základě specifi k a požadavků jednotlivých zaměstnavatelů a věkové struktury zaměstnanců, 

pojištěnců OZP. Součástí nabídky OZP pro rok 2018 byly především zdravotně preventivní programy s přímým dopadem 

na zdravotní stav zaměstnanců na pracovištích se zaměřením na prevenci nemocí z povolání a nádorových onemocnění. 

Významnou část nabídky tvořily také kredity ve VITAKARTĚ pro zaměstnance významných zaměstnavatelů 

a organizování Dnů zdraví –zdravotně preventivních akcí konaných přímo na pracovišti u příslušného zaměstnavatele.

Na aktivity spojené se zabezpečením tohoto programu vynaložila OZP v roce 2018 náklady ve výši 6 218 tis. Kč.
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I v roce 2018 přispívala OZP pro děti ve věku 7-15 let 

s vysokou nemocností (snížená imunita, alergie, ekzémy, 

nemoci pohybového aparátu apod.), na ozdravné pobyty, 

a to na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Pobyty 

byly realizovány v rámci spolupráce s nestátním PZS 

formou ozdravných přímořských klimatických pobytů 

v Chorvatsku, a to za fi nanční spoluúčasti rodičů.  

2. Ozdravné pobyty

3. Ostatní činnosti

V rámci propagačních aktivit OZP poskytovala (zejména 

online) konzultace preventivních programů zaměřených 

na záchyt civilizačních onemocnění a také na edukaci 

využití primární péče.

Asistent zdraví (AS OZP)

Nosným produktem roku 2018 byla zdravotní asistence, 

nově pod názvem Asistent zdraví. Jedná se o zvláštní 

organizaci zdravotní péče, kterou společně provozují 

OZP a vybraná síť smluvních poskytovatelů zdravotních 

služeb.

Základním cílem AS OZP je garantovat pro pojištěnce 

plnění kvalitativních parametrů a limitů časové a místní 

dostupnosti u základních zdravotních služeb hrazených 

ze ZFZP, a to i pro mezní mimořádné situace, kterým i při 

kvalitní smluvní síti PZS nelze úplně zabránit. Asistenční 

zdravotní služby zajišťovalo více než 300 smluvních 

poskytovatelů zdravotních služeb ve všech regionech 

ČR. Servis AS OZP byl také plně integrován do on-line 

aplikace VITAKARTA i mobilní aplikace mVITAKARTA.

Náklady z fondu prevence byly tvořeny úhradami PZS 

zařazených do sítě AS OZP souvisejícími 

s poskytovanými zdravotními službami pojištěncům 

OZP. 

Ke dni 31. 12. 2018 evidoval AS OZP celkem 

435 514 pojištěnců. Stálý meziroční nárůst klientů, 

včetně nárůstu počtu jejich požadavků odůvodňuje 

oprávněnost dalšího rozvoje této služby v dalších letech. 

Rozbor zásahů AS OZP dokládá spokojenost pojištěnců 

a dobré zajištění dostupnosti a kvality této služby.

Na tyto činnosti OZP v roce 2018 vynaložila 223 tis. Kč.

1f) Ostatní zdravotně preventivní programy

V rámci těchto programů se uskutečnily programy zejména pro dárce krve a specifi ckou skupinu onkologicky 

nemocných pojištěnců. Dále byla plánována i rezerva pro mimořádné případy čerpání z Fprev. Jednalo se o individuálně 

posuzované žádosti, o kterých bylo stejně jako u příspěvků na zdravotnické pomůcky rozhodováno v rámci zasedání 

komise s průkaznou podporou odborného posouzení ze strany revizního lékaře.

V roce 2018 na všechny programy, uvedené pod bodem 1f) OZP vynaložila částku ve výši 4 167 tis. Kč.

Pobyty absolvovalo v roce 2018 celkem 443 dětí a OZP 

na ně vynaložila částku 6 197 tis. Kč, z toho náklady 

související se zajištěním léků pro ozdravné pobyty byly 

ve výši 71 tis. Kč.
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5.1.1 Struktura nákladů na zdravotní služby v členění dle jednotlivých segmentů 

Plán nákladů OZP na zdravotní služby poskytnuté 

pojištěncům v roce 2018 vycházel především 

z odhadu počtu pojištěnců a jejich věkového složení, 

způsobu a výše úhrad, včetně regulačních omezení 

předpokládaných pro rozhodná období a v neposlední 

řadě i z odhadů makroekonomických ukazatelů v oblasti 

nákladů na straně poskytovatelů.

V době, kdy byl ZPP 2018 zpracováván, vycházela OZP

při vytváření odhadů ze znalosti úhradové vyhlášky 

pro rok 2018, a z toho důvodu předpokládala výrazný 

meziroční nárůst celkových nákladů ve všech 

segmentech. Do odhadů nákladů bylo kalkulováno

i navýšení z titulu předpokládaného zařazování nových 

a fi nančně velmi nákladných léčivých přípravků 

do hrazené péče, promítnutí zákazu používání 

amalgámových výplní u dětí a těhotných žen a také 

předpokládané úpravy výkonů zařazených do vyhlášky 

MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznamu 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění 

platných předpisů. V roce 2018 se podařilo dodržet 

celkové plánované náklady. Oproti roku 2017 vzrostly 

celkové náklady o 7,2 %. 

K nejvyššímu překročení plánovaných nákladů došlo 

v případě vratek podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., kde 

došlo k úpravě legislativy, a tudíž bylo velmi složité 

dopad kvalifi kovaně odhadnout. Přestože nárůst činí 

téměř 200 %, v absolutní částce se jedná o cca 

18 mil. Kč.

K překročení plánovaných nákladů došlo i u následné 

lůžkové péče, kde byla úhradovou vyhláškou opět 

stanovena platba za 1 ošetřovací den, tj. bez omezení. 

Na překročení mělo podíl jednak stárnutí pojistného 

kmene v případě čerpání následné lůžkové péče 

a rovněž vyšší poptávka po včasných překladech 

pacientů u rehabilitačních ústavů. U ošetřovacích 

lůžek sice došlo k výraznému nárůstu oproti roku 2017, 

nicméně oproti plánovaným nákladům došlo v této 

položce k poklesu.

K překročení plánovaných nákladů došlo také 

v segmentu ambulantní specializované péče. V tomto 

segmentu došlo u některých odborností vlivem 

externích vlivů k zásadnímu nepoměru proplacené 

a uznané péče (např. z důvodu změny bodového 

ohodnocení vybraných výkonů z novely vyhlášky 
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č. 134/1998 Sb., zavedení nových přístrojových výkonů, 

nových materiálových vstupů do vybraných výkonů, 

změny stratifi kace pacientů v některých oborech, 

aktualizace doporučených postupů majících vliv 

na úhradu apod.). OZP se proto vzhledem k úsporám 

nákladů v jiných segmentech rozhodla tyto zdroje 

přesunout na částečné zohlednění výše uvedených vlivů 

u vybraných odborností tohoto segmentu. 

K mírnému překročení plánovaných nákladů došlo 

i v segmentu domácí zdravotní péče. V tomto případě 

se ale jedná o segment většinou s výkonovým způsobem 

úhrady bez omezení, přičemž překročení v absolutních 

hodnotách činilo cca 1 mil. Kč.

K mírnému nárůstu oproti plánovaným nákladům, 

resp. k téměř přesnému odhadu plánovaných nákladů 

(překročení o 0,6 %), došlo v segmentu všeobecných 

praktických lékařů a praktických lékařů pro děti

a dorost.

Překročení plánovaných nákladů bylo zaznamenáno 

rovněž v případě vynaložených nákladů na očkovací 

látky. 

V ostatních případech naopak došlo k nedočerpání 

plánovaných nákladů. OZP v době tvorby zdravotně 

pojistného plánu stejně jako každý rok vycházela jak 

ze známých, tak i neznámých, v daném čase těžko 

predikovatelných údajů, jako např. rozsah změn 

vyplývající z novelizace vyhlášky č. 134/1998 Sb.,

změny cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní 

lékařské účely, objem nově kategorizovaných léčivých 

přípravků, množství nově pořizované přístrojové 

techniky apod. V segmentu stomatologie OZP 

předpokládala vyšší nárůst v souvislosti s nařízením 

Evropského parlamentu ohledně použití amalgámových 

výplní u dětí do 15 let, těhotných a kojících žen.

Výrazně nižší čerpání bylo zaznamenáno v případě 

gynekologie a porodnictví, kde došlo i k poklesu 

úhrad oproti roku 2017. Nižší čerpání plánovaných 

nákladů a téměř shodná úhrada jako v roce 2017 byla 

zaznamenána rovněž v případě fyzioterapie. Obdobný 

trend byl i u laboratorního komplementu, resp. u nákladů 

na radiologii a zobrazovací metody.

Výrazně nižší čerpání, než bylo plánováno, bylo 

zaznamenáno v případě hrazené péče v pobytových 

zařízeních sociálních služeb. OZP předpokládala 

obdobné trendy jako v minulých letech, tato hypotéza

se ale nepotvrdila.
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V případě poskytovatelů lůžkové péče se téměř 

podařilo dodržet plánované náklady na léčivé přípravky 

poskytované na specializovaných pracovištích. 

K vyššímu nárůstu oproti plánu došlo u ambulantní péče 

poskytované v rámci poskytovatelů lůžkové péče, kde 

OZP s ohledem na nedočerpání plánovaných zdrojů 

v této části v minulém roce nastavila nižší trend 

nárůstu. K výraznému nedočerpání plánovaných 

nákladů pak došlo v případě akutní lůžkové péče, kde 

OZP předpokládala vyšší nemocnost svého pojistného 

kmene, a to i díky stárnutí populace. Ani tato hypotéza 

se v roce 2018 nepotvrdila a OZP nezaznamenala tak 

vysoký objem poskytnuté péče, jak předpokládala. 

Tato skutečnost může být způsobena i nedostatkem 

kvalifi kovaného zdravotnického personálu, a tím i vyšším 

tlakem poskytovatelů na rychlejší ukončení léčby. 

V případě čerpání služeb v lůžkových speciálních 

zařízeních hospicového typu došlo také k nedočerpání 

nákladů.

V daném případě se jedná o jednotky případů a velmi 

těžko predikovatelnou hodnotu.

K nedočerpání plánovaných nákladů u lázeňské 

léčebně rehabilitační péče přispělo poměrně velké 

množství nečerpaných lázeňských návrhů, které vrátili 

poskytovatelé těchto služeb z titulu naplnění kapacity.

V roce 2018 posoudili revizní lékaři celkem 

8 601 lázeňských návrhů, což je téměř stejný počet jako 

v roce 2017 (8 606 návrhů). Zamítnuto bylo 404 návrhů 

(tj. 4,7 %), stornováno 92 návrhů. Schváleno bylo celkem 

8 105 lázeňských návrhů, což je o 21 návrhů více než 

v roce 2017. Oproti roku 2017 se podařilo realizovat více 

návrhů, a to i přestože je i nadále řada lázeňských návrhů 

stornována klienty, případně návrh není uplatněn 

z důvodu nemožnosti umístění klienta z kapacitních 

důvodů v době platnosti návrhu.
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5.3  Fond reprodukce majetku OZP (FRM)
Zdroje Fondu reprodukce majetku OZP (dále též „FRM“) 

jsou určeny na pořízení dlouhodobého hmotného

a nehmotného majetku. Zdroje FRM byly v roce 2018 

tvořeny zejména předpisy přídělu z PF ve výši odpisů 

podle § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 418/2003 Sb.

v částce 32 514 tis. Kč.

V ZPP na rok 2018 plánovala OZP čerpání FRM na 

pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku částku ve výši 96 475 tis. Kč. Skutečné 

čerpání bylo ve výši 53 688 tis. Kč. OZP v roce 2018 

pořizovala jednotlivé investice na základě schváleného 

položkového plánu investic. Investice, k jejichž pořízení 

je nutný předchozí souhlas Správní rady OZP, byly vždy 

pořízeny až po jejich odsouhlasení.

A) Stavební investice celkem

Plánované stavební investice činily 19 925 tis. Kč, 

realizováno bylo 9 081 tis. Kč. Konkrétně v sídle OZP 

proběhla realizace klimatizace budovy v celkové výši

6 475 tis. Kč. V ostatních objektech OZP proběhly 

investice v celkové výši 2 606 Kč (obnova topení, 

instalace stínění, instalace šikmé schodišťové plošiny, 

rekonstrukce stoupaček a toalet). 

B) Provozní investice celkem

Plánované provozní investice činily 285 tis. Kč, 

realizováno bylo 239 tis. Kč, a to konkrétně pořízení 

nového kamerového systému a instalace pohybových 

čidel.

Celkové čerpání fi nančních prostředků na stavební

a provozní investice v roce 2018 dosáhlo výše 

9 320 tis. Kč.

C) Provozní investice do IT celkem

Plánované provozní investice do IT činily 2 000 tis. Kč. 

Realizováno bylo 1 508 tis. Kč na generační obnovu 

záložních zdrojů a elektroinstalace v serverovně

A a B ředitelství OZP. 

D) Investice do informačního systému OZP

Celkové čerpání fi nančních prostředků do 

informačního systému v roce 2018 dosáhlo výše 

42 860 tis. Kč.

Hlavními akcemi v této oblasti byly zejména investice

ve výši 15 094 tis. Kč, které se týkaly rozšiřování 

a úpravy funkcionalit klíčových systémů CIS, z důvodu 

legislativních úprav či integrace na nová rozhraní

a optimalizace práce interních uživatelů.

Nemalý podíl na čerpání prostředků v roce 2018 tvořily 

investice na pořízení potřebného HW pro probíhající 

projekt ICIS ve výši 10 991 tis. Kč.

Investice ve výši 9 043 tis. Kč směřovaly do rozvoje 

strategického produktu elektronické komunikace 

VITAKARTY ONLINE a se zaměřením na rozšiřování 

nabídky služeb a zefektivnění komunikace s našimi 

pojištěnci. 

V neposlední řadě pak generační obměna databázových 

serverů v hodnotě 1 192 tis. Kč a pořízení prvků 

komunikační infrastruktury IS (HW + licenční SW)

vč. řešení kybernetické bezpečnosti v hodnotě

2 697 tis. Kč.

Část plánovaných investic do rozvoje stávajícího 

centrálního informačního systému, který je předmětem 

obměny v rámci realizované veřejné zakázky byla

z důvodu efektivity vynakládání fi nančních prostředků 

odložena nebo racionalizována z důvodu již probíhající 

dodávky nového informačního systému.
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5.4 Sociální fond OZP (SF)
Sociální fond OZP (dále též „SF“) byl v roce 2018 tvořen

v souladu s § 4 odst. 2, písmeno a) vyhlášky

č. 418/2003 Sb. zejména převodem z PF ve výši 2 %

z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy

a náhrady mezd. Předpis přídělu za rok 2018 

představoval částku 4 246 tis. Kč, tj. 97,2 % plánovaného 

objemu, což souvisí s úsporami mzdových nákladů.

Čerpání SF v roce 2018 bylo realizováno v souladu

s interními dokumenty OZP a dosáhlo částky

4 231 tis. Kč. Celkové čerpání fondu představuje

89,3 % plánované částky.

V OZP nebyly v roce 2018 zdroje SF používány

na zápůjčky zaměstnancům.

Příjmy a výdaje SF představovaly pohyby na bankovních 

účtech. Rozdíly mezi účetním a peněžním stavem SF,

tj. mezi částí A a B tabulky SF, byly dány časovým 

posunem mezi zaúčtováním předpisů a provedenými 

platbami. Zůstatek SF byl převeden do následujícího 

účetního období.
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5.6 Fond prevence OZP (Fprev)
OZP tvoří Fprev v souladu s § 16 odst. 4 a § 19

odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb. a § 1 odst. 3 vyhlášky

č. 418/2003 Sb., kdy z fi nančních prostředků ZFZP 

může zaměstnanecká pojišťovna použít prostředky 

odpovídající až 0,1 % z pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění po přerozdělení, za bezprostředně 

předcházející kalendářní rok jako zdroj fondu prevence

v případě splnění podmínek naplnění rezervního fondu

a vyrovnaného hospodaření. Za splnění těchto 

podmínek může zaměstnanecká pojišťovna také převést 

jako zdroj fondu prevence příjmy plynoucí z pokut, 

přirážek k pojistnému a penále účtovaných v oblasti 

veřejného zdravotního pojištění.

Zdroje Fprev tvořily zejména předpisy úhrad pokut

a penále včetně dohadných položek ve výši

277 832 tis. Kč a převod fi nančních prostředků ze ZFZP 

ve výši 0,1 % z pojistného po přerozdělení v částce

17 947 tis. Kč. Součet těchto položek byl 295 779 tis. Kč, 

což představovalo plnění ZPP 2018 na 113,9 %. Skutečné 

příjmy z pokut a penále byly 77 901 tis. Kč, a převod

ze ZFZP 17 947 tis. Kč. Součet těchto příjmů ve výši

95 848 tis. Kč znamenal plnění této položky plánované

v ZPP na rok 2018 na o 97,2 %.

Dalším zdrojem bylo zúčtování s pojištěnci s vazbou 

na vyúčtování preventivních programů ve výši

3 736 tis. Kč. Tato částka představovala spoluúčast 

rodičů na ozdravných pobytech jejich dětí zajištěných 

OZP v roce 2018. 

Fprev sloužil OZP především k fi nancování zdravotně 

preventivních programů, úhradě zdravotních služeb nad 

rámec veřejného zdravotního pojištění podle platných 

předpisů, podpoře zdravého životního stylu apod. 

Podrobnější informace o preventivních programech OZP 

hrazených v průběhu roku 2018 z Fprev jsou uvedeny

v kapitole 4.7.1 Zdravotní služby čerpané z Fprev.

Čerpání Fprev za rok 2018 tvořily zejména náklady 

na preventivní zdravotní programy ve výši 86 400 tis. Kč, 

odpisy penále, přirážek a pokut ve výši 182 260 tis. Kč, 

opravné položky k pokutám a penále ve výši 

41 819 tis. Kč a snížení Fprev na základě odstranění 

tvrdosti ve výši 11 420 tis. Kč.

Vysoký rozdíl konečného zůstatku Fprev

k 31. 12. 2018 v části A a části B je způsoben 

skutečností, že zůstatek v části A je tvořen z velké části 

neuhrazenými pohledávkami za plátci pojistného

po lhůtě splatnosti. Pro posouzení disponibilních zdrojů 

na realizaci preventivních programů v dalších letech

je proto nutné vycházet ze zůstatku fi nančních 

prostředků uvedených v části B. 
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I. Pojištěnci – komentář je uveden v kap. 6, bod 6.3.

OZP pořizovala dlouhodobý majetek v souladu se ZPP 

na rok 2018 a podle potřeb k zajištění své činnosti. Nižší 

plnění plánovaných hodnot bylo způsobeno zejména 

přesunem některých plánovaných investičních akcí 

do následujícího období, respektive nedokončením 

realizovaných investic do 31. 12. 2018. Podrobná 

informace je uvedena v části 5.3 Fond reprodukce 

majetku.

Pro zhodnocování majetku využívala OZP v roce 2018 

krátkodobé investice do cenných papírů – dluhopisů, 

jejichž stav je uváděn u jiné činnosti. V Tabulce ZUK - 1 

je uvedena hodnota volně obchodovatelných cenných 

papírů a akcií a obchodních podílů v dceřiných 

II. Ostatní ukazatele
společnostech. OZP dále vlastnila akcie a obchodní 

podíly svých dceřiných společností v hodnotě

178 328 tis. Kč. Jednalo se o akcie Vitalitas pojišťovny, 

a.s. a obchodní podíl OZP Servis s.r.o.

Ve srovnání se ZPP na rok 2018 OZP plnila plánovaný 

průměrný přepočtený počet zaměstnanců na

96,9 %. Nižší než plánovaný počet zaměstnanců byl 

částečně způsoben dočasným neobsazením některých 

pracovních pozic v průběhu roku 2018.

Příděl do PF byl v roce 2018 realizován v souladu

s §7 vyhlášky č. 418/2003 Sb., která stanoví jeho 

maximální limit, v částce 583 496 tis. Kč.

Pokles skutečných závazků a nárůst pohledávek 

v roce 2018 oproti ZPP na rok 2018 je dán tím, že v době 

zpracování ZPP na rok 2018 nebyla známá konečná výše 

závazků a pohledávek za rok 2017.

Skutečné meziroční navýšení pohledávek mezi roky 2018 

a 2017 ovlivnilo zejména zvýšení výběru pojistného 

III. Závazky a pohledávky
a zvýšení dohadných položek. U závazků došlo 

meziročně k nárůstu s ohledem na růst čerpání nákladů 

za zdravotní služby.

Komentář k závazkům a pohledávkám je uveden

v kap. 6, bod 6.1.
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6.1 Stav pohledávek a závazků OZP k 31. 12. 2018

OZP eviduje pohledávky za plátci pojistného jak ve lhůtě 

splatnosti, tak pohledávky po lhůtě splatnosti. Výše 

pohledávek po lhůtě splatnosti je ovlivněna tvorbou 

opravných položek, které snižují jejich výši.

Pohledávky za PZS představují poskytnuté zálohy, 

případně předepsané, a k datu 31. 12. 2018 neuhrazené 

srážky vyplývající z provedených revizí a uplatněných 

regulačních opatření.

Ostatní pohledávky tvoří zejména pohledávky vůči 

Kanceláři zdravotního pojištění a pohledávky z běžné 

provozní činnosti.

Pohledávky v Tabulce č. 1 - ZUK zahrnují i dohadné 

položky aktivní.

Pohledávky OZP

OZP v roce 2018 neměla úvěry, půjčky ani návratné fi nanční výpomoci.

6.2 Plnění podmínek splátkových kalendářů

Závazky vůči PZS ve lhůtě splatnosti zahrnují závazky 

za zdravotní služby vykázané za období 12. měsíce roku 

2018, které OZP zpracovala a uhradila dle splatnosti

v následujícím kalendářním roce.

Ostatní závazky ve lhůtě splatnosti tvoří zejména 

závazky vůči plátcům pojistného a běžné závazky

z oblasti provozní režie a jiné činnosti. Závazky po lhůtě 

splatnosti OZP neeviduje.

Závazky v Tabulce č. 1 – ZUK zahrnují dohadné položky 

pasivní.

Závazky OZP

Počet pojištěnců OZP se od ledna do prosince 2018 zvýšil 

o 4 tisíce a k prosinci 2018 činil 734 070 osob. ZPP na rok 

2018 předpokládal v rozhodném období 732 212 pojištěnců. 

ZPP na rok 2018 byl tedy splněn na 100,3 %.

Konečný počet pojištěnců OZP byl ovlivněn záporným 

saldem mezi příchody a odchody pojištěnců v přestupním 

termínu k 1. 1. 2018 ve výši 1 268 pojištěnců. Ztrátu 

pojištěnců se OZP podařilo eliminovat příchodem

9 847 cizinců a počtem narozených dětí klientkám OZP, 

konkrétně 8 593. 

Stejně jako v roce 2017, i v roce 2018 podíl státních 

pojištěnců činil více než 55 %, z čehož pojištěnci nad 60 let 

6.3 Pojištěnci
tvořili více než 33 % celkového počtu státních pojištěnců.

Stárnutí populace občanů ČR se projevilo i ve věkové 

struktuře pojistného kmene pojištěnců OZP, kdy vzrostl 

počet klientů OZP ve věkových skupinách nad 70 let, ale 

také se snížil počet dětí ve věku 0–9 let. 

Nejvýraznější pokles pojištěnců nastal ve věkové 

kategorii 35–39 let.

K 31. 12. 2018 bylo ze zdravotního pojištění odhlášeno

z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině 1 357 pojištěnců, 

a přestali být proto zahrnováni mezi pojištěnce, na které 

je propočteno přerozdělování pojistného.
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Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí
a tabulkovými přílohami Výroční zprávy OZP za rok 2018 

AISLP

AS OZP

ATC

BCM

BCP

BÚ

CIS OZP

CSÚIS

ČR

DRG

DR OZP

DRP

EU

FM

Fprev

FRM

GDPR

HCV

HP

ICIS

IČO

IČP

IČZ

IS 

IZOP

IVF

IS IZOP

Jiná činnost

LSPP

MF

MZ

NRHZS

Automatizovaný informační systém léčivých přípravků

Asistenční služba OZP nebo Asistent zdraví

Anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny

Business Continuity Management – řízení zachování kontinuity činností

Business Continuity Plan - Plán zachování kontinuity činností

Bankovní účet (stavy na BÚ příslušného fondu, které v sobě zahrnují stav peněžních prostředků 
na běžném účtu, hodnoty v pokladnách i hodnoty peněz na cestě, případně i termínované vklady, 
případně i hodnoty CP příslušejících danému fondu)

Centrální informační systém OZP

Centrální systém účetních informací státu

Česká republika

Platba za diagnostické skupiny (Diagnosis Related Group)

Dozorčí rada OZP

Disaster Recovery Plan – plán obnovy činnosti

Evropská unie 

Fond majetku

Fond prevence

Fond reprodukce majetku

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Chronická virová hepatitida C

Havarĳ ní plán

Integrovaný centrální informační systém OZP

Identifi kační číslo osoby (poskytovatele zdravotních služeb)

Identifi kační číslo pracoviště (či lékaře)

Identifi kační číslo zařízení (či části zařízení)

Informační systém 

Informační základna oborové pojišťovny

Mimotělní oplodnění

Informační systém Oborové pojišťovny

Jiná činnost, než je provozování veřejného zdravotního pojištění

Lékařská služba první pomoci

Ministerstvo fi nancí 

Ministerstvo zdravotnictví 

Národní registr hrazených zdravotních služeb
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Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí
a tabulkovými přílohami Výroční zprávy OZP za rok 2018 

OBZP

OKLP

OKZP

OKZS

OOK

OSVČ

OZP

PF

Portál ZP

PPPZ

PwC

PZS

RGŘ

RF

RIS2000

RL

RO 

RZ

SF

SR OZP

Státní pojištěnci

SÚKL

SZP ČR

URČ

Vitalitas

VZ 2017

VZ 2018

v. z. p.

VZP ČR

ZP STAZPO

ZFZP

ZP

ZPP 2018

ZUK

ZÚ

ZULP

ZUM

ZZP

Osoby bez zdanitelných příjmů

Oddělení kontroly léčivých přípravků OZP

Oddělení kontroly zdravotnických prostředků OZP

Oddělení kontroly zdravotních služeb OZP

Oddělení operativních kontrol OZP

Osoby samostatně výdělečně činné 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Provozní fond

Portál zdravotních pojišťoven

Přehled o platbách pojistného zaměstnavatelů

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Poskytovatel zdravotních služeb nebo poskytovatel

Rozhodnutí generálního ředitele

Rezervní fond

Účetní systém

Revizní lékař/i OZP

Rozhodčí orgán OZP

Revizní zaměstnanec OZP

Sociální fond

Správní rada OZP

Skupina pojištěnců defi novaných v § 7 zákona č. 48/1997 Sb., za které je plátcem pojistného stát

Státní ústav kontroly léčiv

Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Unikátní pojištěnec

Vitalitas pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Veřejné zdravotní pojištění

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Stavební zdravotní pojišťovna STAZPO

Základní fond zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovna/y 

Zdravotně pojistný plán na rok 2018

Základní ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotní úsek OZP

Zvlášť účtované léčivé přípravky

Zvlášť účtovaný materiál

Zaměstnanecká/é zdravotní pojišťovna/y
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Právní předpisy citované v textové části materiálu a tabulkových přílohách

Zákon č. 551/1991 Sb.

Zákon č. 280/1992 Sb.

Zákon č. 592/1992 Sb.

Zákon č. 48/1997 Sb.

Zákon č. 563/1991 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 93/2009 Sb.

Zákon č. 340/2015 Sb.

Zákon č. 320/2001 Sb.

Zákon č. 181/2014 Sb.

Vyhláška č. 134/1998 Sb.

Vyhláška č. 503/2002 Sb.

Vyhláška č. 418/2003 Sb.

Vyhláška č. 63/2007 Sb.

Vyhláška č. 54/2008 Sb.

Vyhláška č. 362/2010 Sb.

Vyhláška č. 376/2011 Sb.

Vyhláška č. 353/2017 Sb.

Vyhláška č. 316/2014 Sb.

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových
a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole.

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny.

Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše 
příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, 
podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů fi nančních prostředků 
a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze 
zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších 
předpisů.

Vyhláška č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely,
ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků,
údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 362/2010 Sb., o způsobu podávání informací
o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu.

Vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o veřejném zdravotním pojištění.

Vyhláška č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb
a regulačních omezení pro rok 2018.

Vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
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9.1 Účetní závěrka včetně přílohy
Zpracována ve smyslu vyhlášky č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
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9.2 Auditorská zpráva k účetní závěrce a výroční zprávě













Oborová zdravotní pojišťovna

zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Výroční zpráva OZP za rok 2018 141

9.3 Stanoviska Správní rady a Dozorčí rady k výroční zprávě
Nad rámec povinnosti vyplývající ze zákona pro všechny činné zdravotní pojišťovny.
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9.4 Způsob a forma zveřejnění výroční zprávy
Návrh Výroční zprávy OZP včetně účetní závěrky za rok 2018 a zprávy auditora bude v souladu s ustanovením

§ 15 odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 280/1992 Sb.“), v termínu do 30. dubna 2019 předložen ve dvou vyhotoveních 

Ministerstvu zdravotnictví.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 13 zákona č. 280/1992 Sb. a v souladu s ustanovením Čl. 14 Statutu OZP bude

Výroční zpráva a účetní závěrka OZP za rok 2018 zveřejněna na internetových stránkách OZP www.ozp.cz.


