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ANOTACE

Obsahem této diplomové práce je posouzení úrovně finančního zdraví zdravotních 

pojišťoven v ČR se zaměřením na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Vojenskou zdravotní 

pojišťovnu a Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR. V práci jsou také uvedeny 

návrhy na zlepšení zjištěných nedostatků v oblasti těchto pojišťoven, ale také i v oblasti 

zdravotního pojištění. 

ANNOTATION

The content of this master´s thesis is an assessment of the level of the financial health of 

health insurance companies in the Czech Republic, with a focus on Všeobecná zdravotní 

pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR. 

This master´s thesis also includes proposals on improvement shortcomings in area of this 

health insurance policies.
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ÚVOD

Cílem této diplomové práce je posoudit úroveň hospodaření největších zdravotních 

pojišťoven v ČR a formulovat návrhy na odstranění zjištěných nedostatků. Právě oblast 

zdravotních pojišťoven je v posledních letech velmi diskutována a tudíž stále aktuální. 

Problematika okolo zdravotních pojišťoven či pojištění není jen politickým nebo 

ekonomickým tématem, ale týká se nás všech, neboť se zde jedná o to nejdůležitější, co 

máme, a to je zdraví. 

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních oblastí. První kapitola je věnována cílům 

práce. Také je zde uveden postup zpracování a přehled informačních zdrojů použitých 

v této diplomové práci.

Druhá kapitola je věnována základním teoretickým poznatkům v oblasti veřejných 

zdravotních pojišťoven a oblastí této problematice blízkých. Dále jsou zde uvedeny 

základní informace o finanční analýze. Druhá kapitola také obsahuje představení všech 

veřejných zdravotních pojišťoven působících v České republice, jsou zde popsány 

základní informace o fungování a u vybraných je také uveden přehled bonusů, které 

daná pojišťovna nabízí svým klientům. 

Obsahem třetí kapitoly je zhodnocení finančního vývoje tří vybraných zdravotních 

pojišťoven, konkrétně se jedná o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní 

pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR a Vojenskou zdravotní pojišťovnu. Jsou zde použity 

výpočty vybraných ukazatelů finanční analýzy. Součástí této kapitoly je také syntéza 

výsledků s pomocí silných a slabých stránek všech tří pojišťoven s následným 

vyhodnocením. U VZP jsou také uvedeny příležitosti a hrozby.

Čtvrtá kapitola je věnována vlastním návrhům řešení zjištěných nedostatků v dané 

oblasti. Návrhy jsou zde vytvořeny také na základě nově nabytých poznatků týkajících 

se problematiky zdravotních pojišťoven. Tato kapitola je koncipována jednak jako

návrhy pro samotné zdravotní pojišťovny, tak i návrhy pro celý systém zdravotního 

pojištění, popřípadě pro Ministerstvo zdravotnictví. 
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1 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE A POSTUP ŘEŠENÍ

1.1 Cíl diplomové práce

Hlavním cílem této diplomové práce je posoudit úroveň hospodaření největších 

zdravotních pojišťoven v ČR a formulovat návrhy na odstranění zjištěných nedostatků 

v této a oblastech blízkých této problematice. Následovat bude zhodnocení efektivnosti 

aplikace vytvořených návrhů pomocí předpokládaných úspor. 

1.2 Postup zpracování diplomové práce

V této diplomové práci jsou použity elementární metody finanční analýzy a dále pak 

např. metoda SWOT. 

Stupeň finančního zdraví podniku zhodnotím na základě rozboru stavu a vývoje financí 

podniku podle údajů z účetních výkazů. Pro hodnocení finanční situace společnosti 

využiji horizontální a vertikální analýzu, analýzu rozdílových a poměrových ukazatelů.

Možnosti dalšího rozvoje zdravotních pojišťoven budu analyzovat na základě vlastních 

poznatků a znalostí získané pří zpracování této diplomové práce.

Získané souhrnné a ucelené informace o stavu a vývoji společnosti budu verbálně 

interpretovat na základě teoretických znalostí získaných studiem a za pomoci 

konkrétních znalostí o strategii společnosti.

1.3 Informační zdroje

Téma zdravotních pojišťoven je v současné době velice diskutované a proto je třeba 

využívat co možná nejširší okruh běžných, ale i elektronických zdrojů.  Pro správné a 

aktuální informace jsem použil právě virtuální zdroje, které věrně zobrazují stávající 

situaci.  Mezi další využité zdroje patří klasické zdroje informací nebo také zdroje 

vysokých škol.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1 Hospodaření zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem jím svěřeným. 

Majetek, se kterým hospodaří VZP, nemůže byt předmětem konkursu ani vyrovnání, na 

rozdíl od majetku ZZP. V případě platební neschopnosti VZP zaručuje uhrazení nákladů 

poskytnuté zdravotní péče po vyčerpání rezervního fondu statni rozpočet České 

republiky ve formě návratné finanční vypomoci. Zákon č. 280/92 Sb. podle kterého jsou 

zřizovány zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, nepřipouští žádný deficit. V případě 

nevyrovnaného rozpočtu ZZP přijde nucena správa a odebráni licence. [4]

Příjmy

Pojišťovny jako plátci zdravotní peče, mají svůj zdroj příjmů zejména z prostředků 

povinného zdravotního pojištění, což zahrnuje platby od pojištěnců, zaměstnavatelů a 

od státu. Na příjmech pojišťoven se dále podílejí vlastní zdroje vytvořené využíváním 

fondů pojišťovny, příjmy plynoucí z přirážek k pojistnému, z pokut a poplatků z 

prodlení účtované pojišťovnou a dary. [10]

Výdaje

Výdaje pojišťoven zahrnuji především platby za poskytnutou zdravotní péči podle 

smluv uzavřených se zdravotnickými zařízeními. Dalšími výdaji pojišťoven pak jsou 

platby jiným zdravotním pojišťovnám anebo jiným subjektům na základě smluv o 

finančním vypořádání plateb za zdravotní služby poskytnuté pojištěncům dané 

pojišťovny, úhrady nákladů nutného neodkladného léčení v cizině a náklady na vlastní 

činnost. [10]

Fondové hospodaření

Hospodařeni zdravotních pojišťoven se provádí prostřednictvím fondů, jejichž tvorba a 

čerpání je stanoveno vyhláškou Ministerstva financi č. 418/2003 Sb. Těmito fondy jsou:

 Základní fond zdravotního pojištění

 Rezervní fond (tyto dva fondy jsou považovány za cizí kapitál, prostředky 

svěřené)
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 Provozní fond

 Sociální fond

 Fond majetku (u ZZP Fond investičního majetku)

 Fond reprodukce majetku (u ZZP Fond reprodukce investičního majetku)

 Fond ostatních zdaňovaných činnosti

 Fond prevence (tyto fondy jsou považovány za kapitálové fondy, vlastní 

prostředky).

Základní fond zdravotního pojištění je tvořen platbami pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění, včetně dalších příjmů, jako jsou pokuty, přirážky k pojistnému, penále a 

náhrady škody. Základní fond slouží k úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného 

zdravotního pojištění, k přídělům do provozního fondu ke krytí nákladů na činnost ZP a 

k přídělům dalším fondům. [4]

Rezervní fond se tvoří přiděly z pojistného převodem časti zůstatku základního fondu. 

Výše rezervního fondu činí 1,5 % průměrných ročních výdajů základního fondu 

zdravotního pojištění ZP za předcházející 3 roky. Rezervní fond se používá ke krytí 

schodků základního fondu a ke krytí zdravotní peče v případě výskytu hromadných 

onemocnění a přírodních katastrof nebo pojišťovnou nezaviněného významného 

poklesu výběru pojistného; výše rezervního fondu může v takovém případě klesnout 

pod minimální výši. V jiném případě jsou však ZP povinny udržovat rezervní fond ve 

stanovené výši. [4]

Z fondu prevence lze hradit zdravotní péči nad rámec zdravotní péče, která je hrazena z

veřejného zdravotního pojištěni. Prostředky fondu prevence lze využit také k realizaci 

preventivních zdravotnických programů, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit 

apod. Fond prevence není naplňován z pojistného. Jeho zdrojem jsou pokuty, přirážky k 

pojistnému, penále a finanční prostředky vytvářené využíváním základního fondu 

(úroky), u VZP však maximálně do výše 0,3 % celkového objemu příjmů pojistného po 

přerozdělení. Na ZZP se tento limit nevztahuje, na rozdíl od VZP však mohou fond 

prevence tvořit až v případě, kdy mají naplněny rezervní fond a hospodaří 

vyrovnaně. [4]



VUT v Brně, Fakulta Podnikatelská

12

Provozní fond se používá k úhradě nákladů na činnost pojišťovny. Náklady na činnost 

pojišťovny zahrnují náklady na informační systém, kontrolní a revizní systém, náklady 

související s výběrem pojistného, náklady na provoz kontaktních míst pro styk s klienty 

a veškeré další náklady na provoz pojišťovny. Nejvyšší položkou provozního fondu jsou 

osobní náklady (mzdy). Zdroje provozního fondu tvoří především přiděly ze základního 

fondu, ale maximálně do výše ročního limitu stanoveného v § 7 vyhlášky MF č. 

418/2003 Sb. Limit nákladů je v procentuální výši vázán na průměrný počet pojištěnců 

dané pojišťovny. Maximální výše nákladů na činnost ZP se stanoví procentem z 

rozvrhové základny, kterou tvoří souhrn příjmů pojistného veřejného zdravotního 

pojištěni po přerozdělení, výnosy z pokut, penále, náhrady škod a přirážek k pojistnému. 

Dnes se maximální povolený limit nákladů na činnost ZP pohybuje mezi 3,3 a 3,8 % z 

rozvrhové základny. Některé ZZP však nevyužívají maximální limit a na provozní 

náklady uvolní nižší částku, než mají povoleno. [4]

Sociální fond se používá k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb ve 

prospěch zaměstnanců zdravotní pojišťovny (např. příspěvků na penzijní připojištěni, 

stravováni apod.). Fond je tvořen přídělem ve výši maximálně 2 % z ročního objemu 

nákladů na mzdy a náhrady mzdy, které byly zúčtovány s provozním fondem. Tento 

přiděl je převeden z provozního fondu. Dalším zdrojem sociálního fondu je přiděl ze 

zisku po zdanění, vytvořeného ve zdaňované činnosti (např. poskytování smluvního 

připojištěni na cesty do zahraničí). [4]

Fond majetku se používá ke sledování zůstatkové hodnoty dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku ZP. Je tvořený dlouhodobým majetkem a snižuje se odpisováním a

vyřazováním majetku. [10]

Fond reprodukce majetku se používá k soustřeďování prostředků na pořizování 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Zdrojem fondu jsou odpisy, přiděly z 

provozního fondu, dary, přiděly ze zisku vytvořeného ve zdaňované činnosti a další 

zdroje. [10]
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2.2 Finanční analýza

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza bývá používána k posouzení firmy na základě znalosti vazeb 

mezi ekonomickými a mimoekonomickými činnostmi. Rozbor je zaměřen především na 

kvalitativní vyhodnocení jednotlivých ekonomických faktorů. Přičemž základní 

metodou je odborný odhad založený na znalostech analytika. 

Technická analýza

Technická analýza je použití matematických, matematicko-statistických a dalších 

algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s 

následným (kvalitativním) ekonomickým posouzením výsledků.

V praxi se nejčastěji setkáme s označením finanční analýza pro technickou finanční 

analýzu. 

Elementární metody finanční analýzy lze členit takto:

 analýza absolutních ukazatelů (horizontální analýza, vertikální analýza),

 analýza rozdílových a tokových ukazatelů (analýza fondů finančních

prostředků, analýza cash flow),

 analýza poměrových ukazatelů (analýza ukazatelů rentability, aktivity,

zadluženosti, likvidity a kapitálového trhu). [6]

Analýza absolutních ukazatelů

Absolutní ukazatele tvoří základní východisko rozboru. Každá analýza jako první 

postupový krok zpracovává vertikální a horizontální rozbor absolutních údajů. Jedná se 

o matematicky velmi jednoduché propočty. 

Absolutní ukazatele dávají představu o rozměru jednotlivých jevů tím, že vyjadřují 

určitý stav nebo informují o údajích za určitý časový interval. Analýzu absolutních 

ukazatelů provádíme zpravidla pomocí procentního rozboru, který je vhodný především 

pro porovnání výkazů podniku v delším časovém horizontu, v rámci oboru jako celku i 

v rámci vnitropodnikových útvarů. [6]
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Horizontální analýza

Horizontální analýza neboli analýza trendů se zabývá porovnáváním změn položek 

jednotlivých výkazů v časové posloupnosti.

Rozdíly zjištěné měřením vyjadřujeme v peněžních částkách nebo procentuelně. 

Interpretace změn musí být provedena velmi obezřetně a komplexně. [6]

Vertikální analýza

Vertikální analýza spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako 

procentního podílu k jedné zvolené základní položce položené jako 100%.

Máme-li vedle sebe údaje firmy za dva či více roků, můžeme pak identifikovat 

nejzávažnější změny komponent. Obdobně můžeme vedle sebe pomocí této techniky 

srovnávat různé podniky. [6]

Analýza poměrových ukazatelů

Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové 

ukazatele. Poměrové ukazatele se běžně vypočítávají vydělením jedné položky (skupiny 

položek) jinou položkou (skupinou položek) uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují 

co do obsahu určité souvislosti. Poměrové ukazatele se obvykle sdružují do skupin, 

přičemž každá skupina se váže k některému aspektu finančního stavu podniku. 

Klasickým a zejména v americké literatuře uváděným uspořádáním je rozčlenění na 

ukazatele likvidity, rentability, aktivity a zadlužení. 

Analýza zadluženosti (finanční stability)

Pojmem zadluženost vyjadřujeme skutečnost, že podnik používá k financování svých 

aktivit a činností cizí zdroje. Používání cizích zdrojů ovlivňuje jak výnosnost kapitálu 

akcionářů, tak riziko. Zadluženost bývá využívána k měření finančního rizika, přičemž 

se zpravidla uplatňuje obecná zásada, že vlastní kapitál má být pokud možno vyšší než 

cizí vzhledem k tomu, že cizí kapitál je nutné splatit. Doporučený poměr vlastního a 

cizího kapitálu se liší především s ohledem na obor činnosti.
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Důležitým úkolem finančního hospodaření je dosažení účelného poměru vlastních a 

cizích zdrojů financování. „Vlastní kapitál reprezentuje vždy nejdražší zdroj, kterým 

podnik disponuje. Za jeho užití náleží investorovi – akcionáři výnos, kterým může být 

dividenda, a dále rozdíl mezi tržní cenou v okamžiku prodeje a pořízení. Používá-li 

podnik ve financování cizí zdroje, pak to znamená, že úrok, tj. cenu za cizí kapitál, 

zahrnuje do nákladů. Tento efekt se nazývá pákový efekt. [6]

Analýza likvidity (platební schopnosti)

Likvidita je momentální schopnost uhradit splatné závazky. Je měřítkem krátkodobé 

nebo okamžité solventnosti.

Platební schopnost je jednou z významných charakteristik finanční situace. Odráží 

krátkodobou finanční stabilitu podniku. 

Likvidita se zjišťuje pomocí tzv. analýzy likvidity. Při ní se pomocí poměrů mezi 

určitými druhy majetků a závazků zjistí koeficient neboli ukazatel likvidity. Často 

používané ukazatele jsou následující:

 běžný poměr (ukazatel běžné likvidity): Má nejmenší vypovídající hodnotu, je to 

poměr mezi celkovými běžnými aktivy podniku a celkovými krátkodobými 

závazky. Ukazatel je citlivý na strukturu zásob vzhledem k jejich prodejnosti na 

straně aktiv a na straně závazků pak jsou problematické závazky pozdě nebo 

vůbec ne zaplacené. To znamená nižší likviditu a ztrátu pro podnik.

 rychlý poměr (ukazatel pohotové aktivity): Od předchozího se liší hlavně tím, že 

se do něj nezapočítávají zásoby a dlouhodobě nebo špatně vymahatelné 

pohledávky, byl navržen za účelem odstranit nevýhody běžného poměru. Z 

těchto tří poměrů je nejrozšířenější.

 hotovostní poměr (ukazatel okamžité likvidity): Do tohoto ukazatele/analýzy se 

dosazuje pouze finanční majetek (peníze a cenné papíry; zásoby a pohledávky 

jsou tedy mimo hru) a to celé se dělí opět krátkodobými závazky. Vypovídá 

pouze o finančním majetku. [18]
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2.3 Systém zdravotního pojištění v České republice

Historie

Základy systému pojištění Bismarkovského typu byly položeny zřízením Všeobecné 

zdravotní pojišťovny P) od 1. ledna 1992. V prvním roce své existence její příjmy 

pocházely výlučně ze státního rozpočtu. Zdravotnická zařízení však měla podle zákona 

financovat prostřednictvím plateb za výkony, tj. systémem s otevřeným koncem, což byl 

zřejmý rozpor. VZP zcela zřejmě nemohla naplnit očekávání zdravotnických zařízení, 

navíc v dubnu 1992 byl přijat zákon o nestátních zdravotnických zařízeních. Tato 

zařízení v druhé polovině roku 1992 začaly vznikat, aniž by pojišťovna získala na tato 

zařízení finanční prostředky. Všeobecná zdravotní pojišťovna měla přitom po první dva 

roky uloženu zákonem kontraktační povinnost, tj. musela s každým zdravotnickým 

zařízením uzavřít smluvní vztah, pokud o něj zdravotnické zařízení požádalo. [16]

Nesplněná očekávání zdravotníků, tlak některých zájmových skupin, snaha zachovat 

resortní zdravotnictví a celkem pochopitelná averze vůči monopolním a velkým 

organizacím bylo velmi příznivým podhoubím pro prosazení konkurenčního prostředí 

ve veřejném zdravotním pojištění již od 1. 1. 1993. Vznik zaměstnaneckých zdravotních 

pojišťoven byl umožněn poslaneckým návrhem zákona připraveného napříč tehdejším 

politickým spektrem, nicméně byl podpořen i představiteli Ministerstva zdravotnictví.

Obvykle užívanou argumentací pro vznik zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven 

bylo následující:

 zaměstnanecké zdravotní pojišťovny budou schopny vyhovět specifickým 

potřebám svých pojištěnců-zaměstnanců určitých odvětví

 prvek konkurence, vnesený zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami, 

bude nutit pojišťovny lépe využívat svěřené prostředky a snižovat vnitřní 

výdaje

 zdravotní pojišťovny se budou v konkurenčním prostředí snažit přizpůsobit 

svoji nabídku služeb potřebám pojištěnců a tuto nabídku rozšiřovat

 zdravotní pojišťovny budou v konkurenčním prostředí více platit 

zdravotnickým zařízením 
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V průběhu roku 1993 až 1994 vzniklo 26 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, 

které postupně zanikaly nebo se slučovaly do dnešních osmi pojišťoven. Z hlediska 

počtu pojištěnců odešlo od Všeobecné zdravotní pojišťovny v prvních letech zhruba 3,5 

miliónu pojištěnců, po potížích zejména tehdejší Hornické zaměstnanecké pojišťovny se 

vrátilo zpět asi 1,2 miliónu pojištěnců. Z hlediska rozdělení trhu existuje stále velmi 

atypická situace, kdy VZP má zhruba 63% podíl a zbylých sedm pojišťoven se dělí o 

zbytek. [16]

S konkurencí zdravotních pojišťoven ve veřejném zdravotním pojištění úzce souvisí i 

otázka přerozdělování finančních prostředků mezi nimi. Pokud by k přerozdělování 

nedocházelo, došlo by k mimořádně velkým rozdílům v bilancích jednotlivých 

pojišťoven. Tyto rozdíly by jednak celý systém silně prodražovaly, jednak by vedly k 

zesílení pobídek vybírat si do pojišťovny příjmově silnější pojištěnce. 

Přerozdělovací mechanismus v České republice vychází ze snahy zajistit stejnoměrné 

podmínky pro „státní“ pojištěnce v každé zdravotní pojišťovně. Přerozděluje se tedy 

pojistné placené státním rozpočtem a 60% vybraného pojistného. Zbytek zůstává 

nepřerozdělen jakoby na pojištěnce v produktivním věku.

Parametry přerozdělovacího mechanismu se v roce 1994 mírně změnily, přesto však 

zaměstnanecké pojišťovny vykazovaly o přibližně 3 až 5 % větší příjem na tzv. 

standardizovaného pojištěnce (standardizovaného z hlediska věku) ve srovnání s VZP. 

V rámci zaměstnaneckých pojišťoven samotných však byly rozdíly ještě markantnější, 

některé měly příjmy srovnatelné s VZP, jiné výrazně větší. Tato čísla se odvozují od 

průměrné nemocnosti pojištěnců vztažené na jejich věkovou strukturu. Faktem však je, 

že VZP tradičně uhrazovala i větší počet náročných operací, než odpovídalo jejímu 

podílu a věkové struktuře jejích pojištěnců. [17]

Vedle vnějšího přerozdělování finančních prostředků mezi zdravotními pojišťovnami 

probíhá ještě řada vnitřních přerozdělovacích procesů. Co však stojí za úvahu, to je 

otázka rovnoměrnosti čerpání výdajů na zdravotní péči v rámci celé populace. Platí, že 

20 % pojištěnců v kratším časovém horizontu (1 rok) čerpá zhruba 60 % výdajů na 

zdravotní péči. [4]

Další přerozdělování finančních prostředků probíhá mezi věkovými skupinami 

pojištěnců. Průměrná potřeba zdravotní péče je zřetelně závislá na věku pojištěnců. 
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Občané nad 60 let mají v průměru víc jak čtyřikrát větší výdaje na zdravotní péči než 

„nejlevnější“ věková kategorie kolem 15 let. 

Specifickým přerozdělením pro český systém veřejného zdravotního pojištění je

přerozdělení finančních prostředků od osob zaměstnaných k osobám samostatně 

výdělečné činným. [20]

Bez účasti vnějšího přerozdělování probíhá meziregionální přerozdělování, které je 

zvlášť markantní u velkých zdravotních pojišťoven. Existují regiony (kraje) s nižší 

úrovní výdělků a současně regiony s vyššími výdaji na zdravotní péči vztaženými na 

jednoho pojištěnce bydlícího v daného regionu. U řady regionů se nižší příjmy obyvatel 

s vyššími výdaji pojišťoven setkávají současně. VZP soustavně počítala bilanci každé ze 

svých okresních pojišťoven, která by modelově nastala v případě její finanční 

samostatnosti. Při výkonovém financování se počítala i hodnota bodu, kterou by každá 

okresní pojišťovna byla schopna vyplácet. Rozdíly byly velké, hodnota bodu se 

pohybovala od záporných hodnot do hodnoty bodu cca 1 Kč. Nejhorší bilanci měly 

okresy s velmi silným nadregionálním zdravotnictvím a s menším počtem obyvatel 

okresu, jako byly například okresy Brno a Hradec Králové nebo s velmi 

předimenzovanou sítí nemocnic okresního typu jako okres Bruntál. Velmi specifický 

byl okres Mladá Boleslav, kde místně působící zaměstnanecká zdravotní pojišťovna 

převzala výraznou část výdělečně činného obyvatelstva a VZP zůstali v tomto okrese 

převážně starší občané. Konkurence zdravotních pojišťoven v rámci veřejného 

zdravotního pojištění má obecně řadu pro a proti. 

Výhody konkurenčního prostředí pro pojištěnce je třeba postavit vedle významných 

nevýhod, jako například:

 zvýšení provozních nákladů veřejného zdravotního pojištění, a to ve zdravotních 

pojišťovnách samotných (v českých podmínkách navíc 1 až 2 mld. Kč ročně) a u 

poskytovatelů zdravotní péče

 oslabení vyjednávací pozice zástupců veřejného zdravotního pojištění ve vztahu 

k poskytovatelům zdravotní péče

 zúžení výběru vhodných opatření směřujících k udržení růstu výdajů na 

zdravotní péči v akceptovatelných mezích
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2.4 Systém zdravotních pojišťoven v České republice

Zdravotní pojištění provádějí tyto zdravotní pojišťovny:

a) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,

b) resortní, oborové, podnikové, popřípadě další pojišťovny.

Jedním z nejzákladnějších úkolů zdravotních pojišťoven je úhrada zdravotnickým 

zařízením, popřípadě jiným subjektům, které v souladu se zákonem poskytly zdravotní 

péči pojištěncům, tuto poskytnutou péči ve lhůtách sjednaných ve smlouvě.  Přesto 

pokud nastane situace, že není sjednána smlouva mezi zdravotní pojišťovnou a 

zdravotnickým zařízením, jsou zdravotní pojišťovny povinny poskytnutou zdravotní 

péči uhradit za stejných podmínek jako zdravotnickým zařízením, se kterými zdravotní 

pojišťovna uzavřela smlouvu.

Mezi další povinnosti zdravotních pojišťoven patří bezplatné vydaní průkazu pojištěnce 

svým pojištěncům nebo v případě ztráty či poškození vystavení náhradního dokladu. 

Průkaz nebo náhradní doklad nezletilého pojištěnce nebo osoby zbavené způsobilosti k 

právním úkonům vydá příslušná zdravotní pojišťovna zákonnému zástupci. Průkaz 

pojištěnce nebo náhradní doklad obsahuje jméno, příjmení, popřípadě titul, platnost a 

číslo pojištěnce, kterým je v případě občanů České republiky rodné číslo. Zdravotní 

pojišťovny vedou v informačních systémech údaje o svých pojištěncích potřebné k 

provádění veřejného zdravotního pojištění pod číslem pojištěnce.

Zdravotní pojišťovny vedou seznam smluvních zdravotních zařízení a nositelů výkonů 

včetně rodného čísla nositele výkonu. Za tímto účelem jsou zdravotnická zařízení 

povinna sdělovat příslušným zdravotním pojišťovnám údaje v rozsahu a v termínech 

podle § 41 odst. 3 a 4.

Zdravotní pojišťovny dávají podnět živnostenskému úřadu ke zrušení živnostenského 

oprávnění podnikateli z důvodu neplnění závazků podnikatele platit pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění. [20]

2.5 Zákonné zdravotní pojištění

Ze zákona je v České republice povinně zdravotně pojištěna každá osoba, která má na 

území ČR trvalý pobyt. Osoba, která trvalý pobyt na území ČR nemá, je účastníkem 
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veřejného zdravotního pojišťění pouze v období, ve kterém je zaměstnána u 

zaměstnavatele se sídlem na území ČR, je z tohoto zaměstnání účastna nemocenského 

pojištění a pracovněprávní vztah je uzavřen podle právních předpisů ČR. [21]

Plátci pojistného

Kdo všechno platí zdravotní pojištění?

       zaměstnanci

       zaměstnavatelé

       osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ)

       osoby bez zdanitelných příjmů

       stát za státní pojištěnce [21]

2.6 Soukromé zdravotní pojištění  

Pomocí soukromého zdravotního pojištění se můžete pojistit proti riziku ztráty příjmu, 

které vznikne v důsledku úrazu či nemoci. Jeho smyslem je ochránit pojištěného před 

ztrátou příjmu v případě nemoci či úrazu, kdy je mu uznána pracovní neschopnost nebo 

musí "nedobrovolně" pobývat v nemocnici.

Na základě smlouvy mezi pojišťovnou a klientem má pojišťovna povinnost v případě 

úrazu či nemoci vyplatit sjednané plnění. Klient může uzavřít smlouvu u většiny 

komerčních pojišťoven poskytujících životní pojištění. 

Výhody a nevýhody

Komerční (soukromé) zdravotní pojištění má své pozitivní, ale i negativní stránky. A co 

lze považovat za výhody a nevýhody tohoto druhu pojištění?

Výhody –

 Bonusy za bezeškodný průběh

 Nadstandardní pobyt při léčbě v nemocnici

 Nadstandardní péče o vaše zuby
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 Pokrytí ušlého zisku v případě pracovní neschopnosti

Nevýhody

 Celou vloženou částku pojišťovna používá na pokrytí rizik, nic nespoříte

 Riziko ztráty příjmu kryje i státní nemocenské pojištění

 Pojišťovny zpravidla plní až po uplynutí čekací doby

 Nepojistíte se pro případ smrti

 O náhradu škody musíte pojišťovnu požádat

Pod širokým pojmem soukromého zdravotního pojištění si můžete představit 

různé typy pojištění, kterými lze pojistit:

 Pracovní neschopnost (následkem úrazu i nemoci)

 Pobyt v nemocnici (následkem úrazu i nemoci)

 Nadstandardní vybavení v nemocnici

 Stomatologické výkony

 Nemoc

 Invaliditu následkem nemoci

 Závažná onemocnění

V rámci soukromého zdravotního pojištění nepočítejte s tím, že něco uspoříte. 

Pojišťovna použije veškeré vaše platby pojistného na pokrytí rizika pojištění. Pojištění 

kryje zejména ušlý příjem (např. za dobu pracovní neschopnosti či pobytu v nemocnici). 

Další rozdíl mezi pojištěním ušlého zisku a pojištěním úrazovým spočívá v tom, že 

soukromé zdravotní pojištění se vztahuje i na nemoc, zatímco úrazové pojištění se týká 

jen úrazu, následků úrazu a smrti úrazem. U soukromého zdravotního pojištění se na 

smrt pojistit nelze. [21]
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Jeho smysl spočívá v tom, že v případě nemoci či úrazu (při uznání pracovní 

neschopnosti nebo nutnosti pobývat v nemocnici) pojišťovna vyplácí ve smlouvě 

sjednané plnění. [21]

2.7 Financování zdravotní péče

Zdravotní pojišťovny v České republice mají rozsah hrazené péče taxativně vymezený v 

platné legislativě, která zahrnuje:

 Léčebnou péči, ambulantní a ústavní

 Pohotovostní a záchrannou službu

 Preventivní péči

 Dispenzární péči

 Poskytování léčivých prostředků, prostředků zdravotní techniky a 

stomatologických výrobků

 Lázeňskou péči a péči v dětských odborných léčebnách

 Základní preventivní péči

 Dopravu nemocných a náhradu cestovních nákladů

 Prohlídku zemřelého pojištěnce a pitvu včetně přepravy.

Kromě plně hrazené zdravotní péče existuje celá řada výkonů, prostředků zdravotní 

techniky, léčivých přípravků i dalších služeb, které z tohoto pojištění nejsou hrazeny 

vůbec nebo jen částečně při splnění určitých podmínek. [26]

Financování zdravotní péče se stanovuje na základě tzv. dohodovacího řízení pro 

následující rok. Na financování jednotlivých výdajových fondů se dohodnou zástupci 

VZP, ostatních ZP a zástupci příslušných profesních sdružení poskytovatelů. Výsledky 

tohoto řízení schvaluje MZ ČR, které v případě, že neshledá nesoulad dohody s 

právními předpisy a veřejným zájmem, jej vydá jako vyhlášku. V případě nesouhlasu 

může upravit výši minimální sazby proplácení péče, tedy má poslední slovo.

Hospodaření ZP se provádí prostřednictví fondů. Financování zdravotní péče je pak 

zajištěno ze základního fondu zdravotního pojištění, který je tvořen v jednotlivých 

oblastech ČR z příjmů výběru pojistného včetně dalších příjmů, jako jsou pokuty, 
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přirážky k pojistnému, penále a náhrady škody a dále pak z příjmů za pojištěnce, za 

které je plátcem stát. [27]

Kromě hlavní činnosti ZP, což je veřejné zdravotní pojištění, je možná doplňková 

činnost i smluvní pojištění a připojištění.

2.7.1 Získávání finančních prostředků ze zdravotního pojištění

Příjemcem pojistného v ČR jsou ze zákona zdravotní pojišťovny, kdy finanční 

prostředky jsou odděleny od státního rozpočtu jako fond všeobecného zdravotního 

pojištění, který je spravován VZP. Zdravotní pojišťovna nemá reálně možnost ovlivnit, 

kolik prostředků jí klient poskytne, neboť to je dáno jeho příjmem a zákonem 

stanoveným procentem. 

Plátci pojistného jsou pojištěnci, a to zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné 

(dále OSVČ), zaměstnavatelé a stát. Výše pojistného činí 13,5% z vyměřovacího 

základu, kterým je u zaměstnanců úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů 

fyzických osob. U OSVČ je vyměřovací základ 50% příjmů z podnikání po odpočtu 

výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení. U osob, za které je plátcem 

stát je vyměřovací základ stanoven pevnou částkou. Od 1. ledna 2008 platí stát měsíčně 

pojistné za zákonem vyjmenované osoby ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu 5 013 

Kč, tj. v částce 677 Kč (po zaokrouhlení). Poslední skupinou jsou osoby bez 

zdanitelného příjmu, které platí pojistné z vyměřovacího základu pro tyto osoby.

V pojistném systému, který je v aktuální době realizován, je rozhodující část příjmů 

vytvořena jako vybraná procentuální část příjmu ekonomicky aktivních subjektů. 

Zdravotní pojištění se svým způsobem více podobá dani, kdy jedna třetina je sražena ze 

mzdy (4,5 %) a zbylé dvě třetiny (8 %) platí zaměstnavatel. Většina zaměstnanců ani 

neví, kolik jich zdravotní pojištění stojí celkem, a neboť o rozsahu zdravotní péče 

nerozhodují, stává se ze zdravotních pojišťoven něco jako „distributoři finančních 

prostředků. [15]

U OSVČ byla kritizována jejich nízká výše pojistného a tak se v posledních letech 

navyšuje procentní výměra z vyměřovacího základu. Pojistné placené OSVČ také závisí 

na korektnosti daňového přiznání a s tím související možností snížit si vyměřovací 

základ. Existuje zde minimální a maximální vyměřovací základ.
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Státní příspěvek do pojistného fondu za nevýdělečné osoby představuje v systému jistou 

anomálii. Skupina tzv. „státních pojištěnců“ je zároveň největším konzumentem 

prostředků na zdravotnictví (spotřebují asi 75% všech prostředků). Výhledově do 

budoucna by bylo možné jeho zrušení a přenesení do přímých plateb příslušným 

občanům. (např. u důchodců) či příslušným organizacím (např. armáda). Při jeho 

zachování by bylo žádoucí přehodnotit způsob stanovení jeho výše, která by reagovala 

na výši inflace. [18]

Problémem jsou pohledávky zdravotních pojišťoven za plátce pojistného, které jsou 

z důvodů platební neschopnosti zaměstnavatelů, nepřiznávání skutečného platu, 

snižování vyměřovacího základu OSVČ, zániku a konkurzu firmy. V našem právním 

systému vzhledem k přetížení soudů jsou šance vymáhání pohledávek u některých typů 

platebních neschopností málem nulové. Proto novela zákona o veřejném zdravotním 

pojištění z roku 2004 zmocnila zdravotní pojišťovnu k provádění správního výkonu 

rozhodnutí. S účinností nového správního řádu je pak vymáhání peněžního plnění ve 

správním řízení nahrazeno postupem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků. ZP jsou tedy oprávněny vydávat exekuční příkazy a zajistit si jejich úhradu 

stejným způsobem jako správce daně. V roce 2005 se odhadovalo, že všem ZP dluží 

plátci pojistného 13 miliard korun. Stát (prostřednictvím ČKA) v druhé pololetí roku 

2005 a v prvním pololetí 2006 odkoupil jednorázově část nedobytných pohledávek ZP v 

celkové výši 3,8 miliard Kč (z toho u VZP 3 miliardy Kč). [18]

2.7.2 Přerozdělování pojistného

Pojišťovna může vykazovat lepších ekonomických výsledků, pokud získala bonitní 

klienty a navíc málo rizikové. „Je staticky prokázáno, že ve zdravotních systémech za 

určité období průměrně třicet procent pojištěnců spotřebuje devadesát procent zdravotní 

péče. Jakmile dochází k podstatné diferenciaci struktury klientů veřejných pojišťoven, 

je tento vývoj akcelerován s rizikem rozvoje a výhod pro jedny pojištěnce a stagnace a 

nevýhod pro jiné, což jde proti podstatě jednotného standardu poskytovaného z 

veřejných prostředků.“ [27] Proti selektivnímu výběru ze strany zdravotních pojišťoven 

je namířeno přerozdělování pojistného dle rizika a věkových skupin.

Účelem přerozdělování je vyrovnat rozdíly, které jsou mezi jednotlivými zdravotními 

pojišťovnami, jak na straně solventnosti plátců, tak na straně výše nákladů na úhradu 
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zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění. Přerozdělování pojistného má za úkol 

udržet určitou míru solidarity pojištěnců s vysokými příjmy s pojištěnci s nižšími příjmy 

a dále pojištěnců zdravých s pojištěnci nemocnými.

Přerozdělováno je prostřednictvím zvláštního účtu zřízeného a spravovaného VZP (tzv. 

virtuální pojišťovny), kdy částka na přerozdělovacím účtu je následně podle rizika 

rozdělena zpět mezi všechny pojištěnce všech ZP. Přerozdělená částka nebude s velkou 

pravděpodobností stejná jako odvedená, ale u většiny ZP bude nižší než jakou měli před 

přerozdělením.

Zdravotní pojišťovny mezi sebou přerozdělují pojistné podle klíče daného zákonem. 

V roce 1993 podléhalo přerozdělování 50 % a v roce 2004 to bylo 60 % vybraného 

pojistného spolu s pojistným od státu. Přerozdělování v této době bylo reakcí, jak na 

rozdílné portfolio jednotlivých ZP, tak i na to, že za takzvané státní pojištěnce odvádí 

stát na zdravotní pojištění podstatně nižší částky, než platí zaměstnanci nebo OSVČ. 

Největší obětí selekce ostatních ZP byla VZP.

Zákon č. 592/92 Sb., ve znění novely tj. zákona č. 438/2004 Sb., s účinností od 1. ledna 

2005 zavádí postupné změny v mechanizmus přerozdělování v ČR. V roce 2005 a 2006 

platilo přechodné období mezi oběma způsoby přerozdělování. Zákon č. 117/2006 Sb. 

zavedl 100% přerozdělování v plné míře od 1. 4. 2006.

Kritérium přerozdělování od 1. 1. 2005 je počet všech pojištěnců (nikoliv jen státních) 

podle:

- nákladovosti pojištěnců dle věku a pohlaví 36 nákladových indexů

- počtu nákladných pojištěnců ve smyslu zákona – „nákladná péče“ (fond sdílení rizika)
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2.8 Přehled zdravotních pojišťoven

2.8.1 Česká národní zdravotní pojišťovna

Základní informace

Česká národní zdravotní pojišťovna

době je počtem svých klientů jednou ze čtyř největších 

zaměstnaneckých pojišťoven u

prostřednictvím 

hustou síť po celé republice.

Bonusy pro pojištěnce

Očkovací balíček pro děti a dorost 

Příspěvek na pevná rovnátka

Podpora mateřství 

Bezpříspěvkové dárcovství krve
(poukázka TICKET RESTAURANT) 

Plaveme s ČNZP 
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Přehled zdravotních pojišťoven

Česká národní zdravotní pojišťovna

Česká národní zdravotní pojišťovna vznikla v roce 

době je počtem svých klientů jednou ze čtyř největších 

zaměstnaneckých pojišťoven u nás. Styk s veřejností probíhá 

prostřednictvím 87 kontaktních míst-středisek služeb PVT

hustou síť po celé republice. [28]

-

Očkovací balíček pro děti a dorost 

cílová skupina: děti a mládež do 18 let
výše příspěvku: úhrada 2. a 3. dávky 
platí pro vybraná očkování
encefalitis, neisseria meningitis C, 
haemophilus influanzae

Příspěvek na pevná rovnátka

cílová skupina: děti a mládež do 18 let
výše příspěvku: 1 čelist 
1 400 Kč 
způsob nárokování: daňový doklad, 
potvrzení od stomatologa o léčbě 

cílová skupina: těhotné ženy a matky 
v šestinedělí
výše příspěvku: 300,
způsob nárokování: daňový doklad, 
těhotenský průkaz // rodný list dítěte

Bezpříspěvkové dárcovství krve
(poukázka TICKET RESTAURANT) 

cílová skupina: bez omezení
výše příspěvku: 100 Kč 
poukázka/odběr
způsob nárokování: vyplnění tiskopisu 
a odeslání do ČNZP v obá

cílová skupina: bez omezení
výše příspěvku: 300 Kč/pololetně na 
nákup permanentky 
způsob nárokování: daň. doklad 
vystavený provoz. plav. bazénu

           Zdroj: www.cnzp.cz

roce 1994 a v současné 

době je počtem svých klientů jednou ze čtyř největších 

nás. Styk s veřejností probíhá 

středisek služeb PVT, která tvoří 

: děti a mládež do 18 let
: úhrada 2. a 3. dávky 

platí pro vybraná očkování: klíšťová 
encefalitis, neisseria meningitis C, 
haemophilus influanzae

: děti a mládež do 18 let
: 1 čelist - 700 Kč, obě 

způsob nárokování: daňový doklad, 
potvrzení od stomatologa o léčbě 

: těhotné ženy a matky 

: 300,-
nárokování: daňový doklad, 

těhotenský průkaz // rodný list dítěte

: bez omezení
: 100 Kč 

způsob nárokování: vyplnění tiskopisu 
a odeslání do ČNZP v obálce

: bez omezení
: 300 Kč/pololetně na 

nákup permanentky 
způsob nárokování: daň. doklad -
vystavený provoz. plav. bazénu

Zdroj: www.cnzp.cz
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2.8.2 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

Základní informace

Hutnická zaměstnanecká 

pojišťovna (dále též "HZP") byla 

zřízena ke dni 1. 10. 1992 

rozhodnutím Ministerstva práce a 

sociálních věcí České republiky, 

čj. 23-22176/92-5 ze dne 28. 9. 1992, v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., o 

resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. HZP je ve 

smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb. právnickou osobou, která vznikla zápisem do 

obchodního rejstříku dne 1. 12. 1992 na základě žádosti šesti největších hutnicko

strojírenských podniků severomoravského regionu: 

 VÍTKOVICE, a. s., Ostrava, 

 NOVÁ HUŤ, a. s., Ostrava, (dnes ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.) 

 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec, 

 Železárny a drátovny, s. p., Bohumín (dnes ŽDB a.s.), 

 VÁLCOVNY PLECHU, a.s., Frýdek

 Hutní montáže Ost

Žadatelské podniky vedla k založení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny snaha 

o zabezpečení zdravotní péče pro zaměstnance pracující v podnicích těžkého průmyslu 

a žijící v ekologicky zatíženém regionu. Vznik HZP vycházel ze záměru prům

podniků podílet se na zabezpečení sociální a zdravotní péče o své zaměstnance. 

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna je z hlediska počtu pojištěnců, více než 343 000, 

největší regionální zdravotní pojišťovnou v České republice. HZP se podílí na řešení

problematiky zdravotního stavu obyvatel v souvislosti s pracovním zatížením v 

průmyslové sféře a stavem životního prostředí, připravuje nabídku nadstandardních 

zdravotních programů. Dále HZP nabízí svým pojištěncům řadu služeb zdravotní péče 

nad rámec zákonného zdravotního pojištění. 

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna je členem Svazu zdravotních pojišťoven 

ČR.  Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky čj. 9632/96 

bylo ke dni 1. 7. 1996 povoleno její sloučení se ZZP ATLAS 

zdravotní pojišťovna ATLAS) se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 588. ZZP 
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Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

Hutnická zaměstnanecká 

pojišťovna (dále též "HZP") byla 

zřízena ke dni 1. 10. 1992 

rozhodnutím Ministerstva práce a 

sociálních věcí České republiky, 

5 ze dne 28. 9. 1992, v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., o 

ových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. HZP je ve 

smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb. právnickou osobou, která vznikla zápisem do 

obchodního rejstříku dne 1. 12. 1992 na základě žádosti šesti největších hutnicko

severomoravského regionu: 

VÍTKOVICE, a. s., Ostrava, 

NOVÁ HUŤ, a. s., Ostrava, (dnes ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.) 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec, 

Železárny a drátovny, s. p., Bohumín (dnes ŽDB a.s.), 

VÁLCOVNY PLECHU, a.s., Frýdek-Místek, 

Hutní montáže Ostrava, a.s., Ostrava. 

Žadatelské podniky vedla k založení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny snaha 

o zabezpečení zdravotní péče pro zaměstnance pracující v podnicích těžkého průmyslu 

a žijící v ekologicky zatíženém regionu. Vznik HZP vycházel ze záměru prům

podniků podílet se na zabezpečení sociální a zdravotní péče o své zaměstnance. 

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna je z hlediska počtu pojištěnců, více než 343 000, 

největší regionální zdravotní pojišťovnou v České republice. HZP se podílí na řešení

problematiky zdravotního stavu obyvatel v souvislosti s pracovním zatížením v 

průmyslové sféře a stavem životního prostředí, připravuje nabídku nadstandardních 

zdravotních programů. Dále HZP nabízí svým pojištěncům řadu služeb zdravotní péče 

onného zdravotního pojištění. [31]

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna je členem Svazu zdravotních pojišťoven 

ČR.  Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky čj. 9632/96 

bylo ke dni 1. 7. 1996 povoleno její sloučení se ZZP ATLAS 

zdravotní pojišťovna ATLAS) se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 588. ZZP 

5 ze dne 28. 9. 1992, v souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., o 

ových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. HZP je ve 

smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb. právnickou osobou, která vznikla zápisem do 

obchodního rejstříku dne 1. 12. 1992 na základě žádosti šesti největších hutnicko-

Žadatelské podniky vedla k založení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny snaha 

o zabezpečení zdravotní péče pro zaměstnance pracující v podnicích těžkého průmyslu 

a žijící v ekologicky zatíženém regionu. Vznik HZP vycházel ze záměru průmyslových 

podniků podílet se na zabezpečení sociální a zdravotní péče o své zaměstnance. 

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna je z hlediska počtu pojištěnců, více než 343 000, 

největší regionální zdravotní pojišťovnou v České republice. HZP se podílí na řešení

problematiky zdravotního stavu obyvatel v souvislosti s pracovním zatížením v 

průmyslové sféře a stavem životního prostředí, připravuje nabídku nadstandardních 

zdravotních programů. Dále HZP nabízí svým pojištěncům řadu služeb zdravotní péče 

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna je členem Svazu zdravotních pojišťoven 

ČR.  Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky čj. 9632/96 

bylo ke dni 1. 7. 1996 povoleno její sloučení se ZZP ATLAS – (Zaměstnanecká 

zdravotní pojišťovna ATLAS) se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 588. ZZP 
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ATLAS byla k 1. 7. 1996 zrušena bez likvidace s tím, že veškerá práva, povinnosti a 

závazky přecházejí na právního nástupce Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu. Po 

sloučení se ZPP ATLAS HZP rozšířila svou působnost na oblast jižní Moravy. [31]

Hlavní činnost HZP spočívá v zabezpečení kvalitní a dostupné zdravotní péče pro své 

pojištěnce s její následnou úhradou odpovídající platným právním předpisům.

Charakteristickými znaky HZP jsou: 

 regionální působnost 

 vyšší zastoupení pojištěnců středního věku ve srovnání se strukturou 

obyvatelstva ČR 

 tradičně velký důraz kladený na využívání kvalitního informačního systému a 

moderních informačních technologií pro zajištění svých činností a služeb svým 

pojištěncům [31]

Organizační struktura 

Organizační strukturu Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a systém řízení 

vymezuje "Organizační řád HZP". Organizační struktura je uspořádána do následujících 

úseků: 

 úsek ředitele HZP 

 finanční úsek 

 zdravotní úsek 

 úsek řízení

Funkce Jméno

Ředitel Ing. Zdeněk Vrožina

Finanční ředitel Ing. Radovan Kouřil 

Zdravotní ředitelka MUDr. Pavla Kiovská, MBA

Ředitel úseku řízení Ing. Jan Noga

Tabulka č. 1: Jména vedení HZP                                                      Zdroj: www.hzp.cz

Orgány HZP – Správní rada HZP, Dozorčí rada HZP a Rozhodčí orgán HZP.     
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2.8.3 Oborová zdravotní pojišťovna

Základní informace

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví je

zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice a má své 

pobočky a expozitury nejen v 

Opavě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, Berouně, 

Liberci, Sezimově Ústí, Zlíně, Jihlavě, Olomouci, Karlových Varech a Pardubicích

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

provádí veřejné zdravotní pojištění pro pojištěnce, kteří jsou u OZP zaregistrováni. 

Zároveň OZP provádí smluvní zdravotní pojištění a připojištění.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven vznikla dnem 1. 

1. 1993 jako pojišťovna určená především

pojišťovnictví a příbuzných oborech. Pojišťovna se v

více otevřenou pro širší veřejnost. Ke dni 1.

zdravotní pojišťovnou STAZPO. [33

Bonusy pro pojištěnce 

Dárci kostní dřeně a krve

Příspěvek na pevná rovnátka

Podpora mateřství 

Bezpříspěvkové dárcovství krve
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Oborová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví je díky počtu svých klientů druhou největší 

zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice a má své 

pobočky a expozitury nejen v Praze, ale také v 

Opavě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, Berouně, 

Liberci, Sezimově Ústí, Zlíně, Jihlavě, Olomouci, Karlových Varech a Pardubicích

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

veřejné zdravotní pojištění pro pojištěnce, kteří jsou u OZP zaregistrováni. 

Zároveň OZP provádí smluvní zdravotní pojištění a připojištění.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven vznikla dnem 1. 

1. 1993 jako pojišťovna určená především pro pracovníky v oboru bankovnictví, 

pojišťovnictví a příbuzných oborech. Pojišťovna se v souladu s úpravou legislativy stala 

více otevřenou pro širší veřejnost. Ke dni 1. 1. 2000 se OZP sloučila se Stavební 

dravotní pojišťovnou STAZPO. [33]

pojištěnce 

Dárci kostní dřeně a krve

cílová skupina: bez omezení
výše příspěvku: 2000,
způsob nárokování: originál účtenky, 
vyplněná a podepsaná žádost

Příspěvek na pevná rovnátka

cílová skupina: děti a mládež do 19 let
výše příspěvku: individuální
způsob nárokování: originál účtenky, 
vyplněná a podepsaná žádost

cílová skupina: těhotné ženy 
výše příspěvku: 1200,
způsob nárokování: daňový doklad, 
těhotenský průkaz // rodný list dítěte

Bezpříspěvkové dárcovství krve
cílová skupina: bez omezení
výše příspěvku: 450 Kč 

                                                                  

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 

díky počtu svých klientů druhou největší 

zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice a má své 

, ale také v Brně, Ostravě, 

Opavě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, Berouně, 

Liberci, Sezimově Ústí, Zlíně, Jihlavě, Olomouci, Karlových Varech a Pardubicích.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

veřejné zdravotní pojištění pro pojištěnce, kteří jsou u OZP zaregistrováni. 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven vznikla dnem 1. 

pro pracovníky v oboru bankovnictví, 

úpravou legislativy stala 

2000 se OZP sloučila se Stavební 

: bez omezení
: 2000,- Kč

způsob nárokování: originál účtenky, 
vyplněná a podepsaná žádost

: děti a mládež do 19 let
: individuální

způsob nárokování: originál účtenky, 
vyplněná a podepsaná žádost

: těhotné ženy 
: 1200,-

způsob nárokování: daňový doklad, 
těhotenský průkaz // rodný list dítěte

: bez omezení
: 450 Kč 

                                                                  Zdroj: www.ozp.cz
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2.8.4 Revírní bratrská pokladna

Základní informace

oddílem A.XIV, vložka 554 dne 20. dubna 1993.

    Usnesením Vlády ČR č. 427 ze dne 21. 8. 1996 byla schválena žádost Revírní 

bratrské pokladny a Moravské zdravotní pojišťovny (dále také MZP) o povolení 

sloučení těchto pojišťoven. Na jeho základě Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 

28. 8. 1996 rozhodnutí č.j. 19499/1996 k povolení sloučení obou subjektů ke dni 1. 9. 

1996 pod společným názvem Revírní bratrská pokladna v Ostravě, zaměstnanecká 

zdravotní pojišťovna se sídlem ve Slezské Ostravě, Michálkovická 108, IČO 47673036. 

    Usnesením Krajského 

Moravská zdravotní pojišťovna se sídlem v Kopřivnici vymazána z obchodního 

rejstříku. [32]

    Zakladateli RBP v duchu tradice báňského zdravotního pojišťovnictví byly:

 Ostravsko-karvinské doly, a.s. 

 Českomoravské doly, a.s. Důl ČSM Stonava

 Jihomoravské lignitové doly, s.p. Hodonín

 Důlní průzkum a bezpečnost, a.s. Paskov

 Vědecko-výzkumný uhelný ústav, a.s. Ostrava 

 Ferrum, a.s. Frýdlant nad Ostravicí

K těmto ke dni sloučení přistoup

 Tatra, a.s. Kopřivnice

 Moravskoslezská vagónka, a.s. Studénka

 Massag, a.s. Bílovec

 Magneton, a.s. Kroměříž

 Siemens, s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm

Brně, Fakulta Podnikatelská
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Revírní bratrská pokladna

Revírní bratrská pokladna byla zřízena Rozhodnutím MPSV 

ČR č. j. 23-901/1993 ze dne 29.1.1993 v souladu se zákonem 

č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a 

dalších zdravotních pojišťovnách a byla zapsána Krajským 

obchodním soudem v Ostravě do obchodního rejstříku pod 

oddílem A.XIV, vložka 554 dne 20. dubna 1993.

Usnesením Vlády ČR č. 427 ze dne 21. 8. 1996 byla schválena žádost Revírní 

bratrské pokladny a Moravské zdravotní pojišťovny (dále také MZP) o povolení 

sloučení těchto pojišťoven. Na jeho základě Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 

nutí č.j. 19499/1996 k povolení sloučení obou subjektů ke dni 1. 9. 

1996 pod společným názvem Revírní bratrská pokladna v Ostravě, zaměstnanecká 

zdravotní pojišťovna se sídlem ve Slezské Ostravě, Michálkovická 108, IČO 47673036. 

Usnesením Krajského obchodního soudu č. j. 28796/1996 z 25. 9. 1996 byla 

Moravská zdravotní pojišťovna se sídlem v Kopřivnici vymazána z obchodního 

Zakladateli RBP v duchu tradice báňského zdravotního pojišťovnictví byly:

karvinské doly, a.s. Ostrava

Českomoravské doly, a.s. Důl ČSM Stonava

Jihomoravské lignitové doly, s.p. Hodonín

Důlní průzkum a bezpečnost, a.s. Paskov

výzkumný uhelný ústav, a.s. Ostrava – Radvanice

Ferrum, a.s. Frýdlant nad Ostravicí

K těmto ke dni sloučení přistoupily:

Tatra, a.s. Kopřivnice

Moravskoslezská vagónka, a.s. Studénka

Massag, a.s. Bílovec

Magneton, a.s. Kroměříž

Siemens, s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm

Revírní bratrská pokladna byla zřízena Rozhodnutím MPSV 

dne 29.1.1993 v souladu se zákonem 

č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a 

dalších zdravotních pojišťovnách a byla zapsána Krajským 

obchodním soudem v Ostravě do obchodního rejstříku pod 

Usnesením Vlády ČR č. 427 ze dne 21. 8. 1996 byla schválena žádost Revírní 

bratrské pokladny a Moravské zdravotní pojišťovny (dále také MZP) o povolení 

sloučení těchto pojišťoven. Na jeho základě Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 

nutí č.j. 19499/1996 k povolení sloučení obou subjektů ke dni 1. 9. 

1996 pod společným názvem Revírní bratrská pokladna v Ostravě, zaměstnanecká 

zdravotní pojišťovna se sídlem ve Slezské Ostravě, Michálkovická 108, IČO 47673036. 

obchodního soudu č. j. 28796/1996 z 25. 9. 1996 byla 

Moravská zdravotní pojišťovna se sídlem v Kopřivnici vymazána z obchodního 

Zakladateli RBP v duchu tradice báňského zdravotního pojišťovnictví byly:
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2.8.5 Vojenská zdravotní pojišťovna

Základní informace 

Bonusy pro pojištěnce

Ozdravné pobyty dětí u moře v
a zahraničí

Očkování proti Haemophilus influenzae 
typ B 

Příspěvek na očkování proti rakovině 
děložního čípku

Příspěvek na očkování proti klíšťové 
encefalitidě 

Příspěvek na ortodontické aparáty (zubní 
rovnátka) 

Příspěvek na mamografické vyšetření 

Příspěvek na vitamíny těhotným ženám 

Příspěvek na odvykací kůru proti kouření 

Příspěvek na vitaminy pro dárce krve a 
krevní plazmy

Příspěvek na plavání 

Příspěvek na ochranu proti infekcím a 
regeneraci organismu 

Brně, Fakulta Podnikatelská
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Vojenská zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna se sídlem v

založena v roce 1993. Počtem klientů se řadí k

pojišťovnám. Po celé České republice má celkem 7 

kontaktních pracovišť. 

Ozdravné pobyty dětí u moře v tuzemsku cílová skupina: děti 8 –
výše příspěvku: 5000 Kč na dítě 

Očkování proti Haemophilus influenzae cílová skupina: děti a mládež do 18 let
výše příspěvku: 500 Kč/očkovací dávka

Příspěvek na očkování proti rakovině cílová skupina: ženy 13 
výše příspěvku: 2000 Kč jednorázově 

Příspěvek na očkování proti klíšťové cílová skupina: děti od 2 do 18 let
výše příspěvku: 1/3 nákladů na očkování 

Příspěvek na ortodontické aparáty (zubní cílová skupina: všichni do 30 let
výše příspěvku: 1200 Kč na jednu čelist 

Příspěvek na mamografické vyšetření 
cílová skupina: ženy bez věk
výše příspěvku: 300 Kč 

Příspěvek na vitamíny těhotným ženám 
cílová skupina: těhotné ženy
výše příspěvku: 100 Kč

Příspěvek na odvykací kůru proti kouření 
cílová skupina: bez omezení
výše příspěvku: až 1000 Kč 

Příspěvek na vitaminy pro dárce krve a cílová skupina: dárci krve a kostní dřeně
výše příspěvku: 300 – 2000 Kč

cílová skupina: všichni pojištěnci
výše příspěvku: 300 Kč/rok 

Příspěvek na ochranu proti infekcím a cílová skupina: bez omezení 
výše příspěvku: 1000 Kč 

Zdroj: www.vozp.cz

Vojenská zdravotní pojišťovna se sídlem v Praze byla 

roce 1993. Počtem klientů se řadí k největším 

pojišťovnám. Po celé České republice má celkem 7 

– 14 let 
5000 Kč na dítě 

děti a mládež do 18 let
500 Kč/očkovací dávka

ženy 13 – 17 let 
2000 Kč jednorázově 

děti od 2 do 18 let
1/3 nákladů na očkování 

všichni do 30 let
1200 Kč na jednu čelist 

ženy bez věk. omezení
300 Kč 

těhotné ženy
100 Kč

bez omezení
až 1000 Kč 

dárci krve a kostní dřeně
2000 Kč

všichni pojištěnci
300 Kč/rok 

bez omezení 
1000 Kč 

Zdroj: www.vozp.cz



VUT v Brně, Fakulta Podnikatelská

2.8.6 Všeobecná zdravotní pojišťovna

Základní informace

pojišťovně České republiky. 

Klienty pojišťovny se staly vš

a osoby, které neměly na území ČR trvalý pobyt, ale byly zaměstnány u zaměstnavatele 

se sídlem podnikání na území ČR.  

Zpočátku měla pojišťovna výhradní postavení na trhu, to se však změnilo v

kdy začaly provádět veřejné zdravotní pojištění i další zdravotní pojišťovny. Vznik 

dalších zdravotních pojišťoven byl umožněn zákonem č. 280/1992 sb. o resortních, 

podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách a dnes se tedy tady oblast nachází 

v konkurenčním prostředí. 

Hlavním posláním VZP ČR je provádět veřejné zdravotní pojištění, tedy na jedné straně 

zajistit výběr pojistného, a na straně výdajové garantovat dostupno

svým pojištěncům prostřednictvím sítě smluvních partnerů, tzn. zdravotnických 

subjektů, se kterými uzavírá pojišťovna smluvní vztah. Za dobu své existence se stala 

nejsilnější pojišťovnou s

pojištěnců. Na své pojištěnce proplácí okolo 80% všech plateb za zdravotní péči 

hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. VZP ČR nabízí svým klientům rozsáhlou 

síť vlastních pracovišť po celé České republice, kde klient může získat informace o 

poskytované péči. Poskytuje svým klientům také nejširší síť smluvních zdravotnických 

zařízení, jejich počet dosahující téměř 33000 by měl zajistit dostupnost péče nejen 

v místě bydliště pojištěnce, ale i na cestách po celé republice. 

Své aktivity VZP ČR z

s předními pojišťovnami v

Association Intenationale de la Matualité. Účastní se pravidelně mezinárodních 

konferencí a seminářů a některé z

Brně, Fakulta Podnikatelská
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Všeobecná zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna je v

nejdéle fungujícím subjektem nabízejícím zdravotní 

pojištění v České republice. Byla zřízena na základě 

zákona č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní 

pojišťovně České republiky. 

Klienty pojišťovny se staly všechny osoby s trvalým pobytem na území České republiky 

a osoby, které neměly na území ČR trvalý pobyt, ale byly zaměstnány u zaměstnavatele 

se sídlem podnikání na území ČR.  

Zpočátku měla pojišťovna výhradní postavení na trhu, to se však změnilo v

kdy začaly provádět veřejné zdravotní pojištění i další zdravotní pojišťovny. Vznik 

dalších zdravotních pojišťoven byl umožněn zákonem č. 280/1992 sb. o resortních, 

ových a dalších zdravotních pojišťovnách a dnes se tedy tady oblast nachází 

konkurenčním prostředí. 

Hlavním posláním VZP ČR je provádět veřejné zdravotní pojištění, tedy na jedné straně 

zajistit výběr pojistného, a na straně výdajové garantovat dostupno

svým pojištěncům prostřednictvím sítě smluvních partnerů, tzn. zdravotnických 

subjektů, se kterými uzavírá pojišťovna smluvní vztah. Za dobu své existence se stala 

nejsilnější pojišťovnou s klienty tvořícími 67% obyvatel ČR, tj. téměř 7 m

pojištěnců. Na své pojištěnce proplácí okolo 80% všech plateb za zdravotní péči 

veřejného zdravotního pojištění. VZP ČR nabízí svým klientům rozsáhlou 

síť vlastních pracovišť po celé České republice, kde klient může získat informace o 

ytované péči. Poskytuje svým klientům také nejširší síť smluvních zdravotnických 

zařízení, jejich počet dosahující téměř 33000 by měl zajistit dostupnost péče nejen 

místě bydliště pojištěnce, ale i na cestách po celé republice. [37]

Své aktivity VZP ČR zaměřuje i mimo území České republiky a spolupracuje 

předními pojišťovnami v Evropě a USA. V roce 1994 byla přijata za člena organizace 

Association Intenationale de la Matualité. Účastní se pravidelně mezinárodních 

konferencí a seminářů a některé z nich sama pořádá. Díky svému postavení na trhu 

Všeobecná zdravotní pojišťovna je v současnosti 

nejdéle fungujícím subjektem nabízejícím zdravotní 

České republice. Byla zřízena na základě 

zákona č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní 

trvalým pobytem na území České republiky 

a osoby, které neměly na území ČR trvalý pobyt, ale byly zaměstnány u zaměstnavatele 

Zpočátku měla pojišťovna výhradní postavení na trhu, to se však změnilo v roce 1993, 

kdy začaly provádět veřejné zdravotní pojištění i další zdravotní pojišťovny. Vznik 

dalších zdravotních pojišťoven byl umožněn zákonem č. 280/1992 sb. o resortních, 

ových a dalších zdravotních pojišťovnách a dnes se tedy tady oblast nachází 

Hlavním posláním VZP ČR je provádět veřejné zdravotní pojištění, tedy na jedné straně 

zajistit výběr pojistného, a na straně výdajové garantovat dostupnou a kvalitní péči 

svým pojištěncům prostřednictvím sítě smluvních partnerů, tzn. zdravotnických 

subjektů, se kterými uzavírá pojišťovna smluvní vztah. Za dobu své existence se stala 

klienty tvořícími 67% obyvatel ČR, tj. téměř 7 milion 

pojištěnců. Na své pojištěnce proplácí okolo 80% všech plateb za zdravotní péči 

veřejného zdravotního pojištění. VZP ČR nabízí svým klientům rozsáhlou 

síť vlastních pracovišť po celé České republice, kde klient může získat informace o 

ytované péči. Poskytuje svým klientům také nejširší síť smluvních zdravotnických 

zařízení, jejich počet dosahující téměř 33000 by měl zajistit dostupnost péče nejen 

aměřuje i mimo území České republiky a spolupracuje 

roce 1994 byla přijata za člena organizace 

Association Intenationale de la Matualité. Účastní se pravidelně mezinárodních 

ama pořádá. Díky svému postavení na trhu 
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zdravotnických pojišťoven a počtu klientů se aktivně podílí účastí na koncepčních 

jednání a rozvojových, systémových a medicínských programech. [37]

VZP ČR má rovněž na starosti Informační centrum zdravotního pojištění, kde se 

shromažďují informace např. informace o úvazcích, poskytuje Ministerstvu 

zdravotnictví statistické údaje, ověřuje formu pilotních projektů zařazení nových 

léčebných metod do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Kromě veřejného 

zdravotního pojištění nabízí svým klientům také různé formy připojištění včetně 

cestovního ve spolupráci se svými partnery, jimiž jsou –

 dceřiná společnosti Pojišťovna VZP, a.s. 

 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 

 Credit Suisse Life & Pensions, přičemž všechny produkty a smlouvy je 

možno uzavřít zároveň na všech pobočkách VZP ČR  

Organizační struktura

Organizační struktura VZP ČR je dána zákonem č. 551/1992 sb., o Všeobecné zdravotní 

pojišťovně České republiky. Tvoří ji orgány Pojišťovny, Ústřední pojišťovna, krajské 

pojišťovny a úřadovny, které jsou detašovanými pracovišti krajských pojišťoven. 

Postavení jednotlivých organizačních složek podrobně upravuje organizační řád VZP 

ČR. [12]

Zdroj: www.vzp.cz

Ústředí

Krajské 

pobočky

Ředitel 

VZP ČR
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Orgány pojišťovny 

V souladu s platným zněním zákona č. 551/1991 sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně 

České republiky orgány Pojišťovny a orgány krajských pojišťoven zabezpečují účast 

pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a státu na řízení Pojišťovny. Těmito orgány jsou

Správní rada a Dozorčí rada Ústřední pojišťovny, správní a dozorčí rady krajských

pojišťoven. [12]

Zdroj: www.vzp.cz

Správní rada Ústřední pojišťovny 

Správní rada rozhoduje o důležitých věcech, které souvisí s činností Ústřední 

pojišťovny, a schvaluje návrh na výroční zprávu o činnosti Pojišťovny. Správní radu 

tvoří deset členů – volených vládou a dvacet členů – volených Poslaneckou sněmovnou 

Parlamentu, tedy celkem 30 členů. Správní rada je schopna se usnášet, je-li přítomna 

nadpoloviční většina jejich členů. K platnosti rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny 

přítomných členů. [12]

Správní 

rada

Dozorčí 

rada

Ústřední pojiš-

ťovna

Krajská 

pojišťovna 

1

Správní 

rada

Dozorčí 

rada

Krajská 

pojišťovna 2

Správní 

rada

Dozorčí 

rada

Krajská 

pojišťovna 

77

Správní 

rada

Dozorčí 

rada

Úřadovna 

KP

Úřadovna 

KP
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Dozorčí rada Pojišťovny

Dozorčí rada Pojišťovny dohlíží na dodržování právních a vnitřních předpisů a její 

celkové hospodaření. Za tímto účelem jsou její členové oprávnění nahlížet do účetních 

dokladů všech organizačních složek Pojišťovny a zjišťovat stav a způsob hospodaření. 

Dozorčí rada má celkem 13 členů. Projednává rozpočet a účetní závěrku pojišťovny a 

své stanovisko předkládá společnému jednání Správní rady a Dozorčí rady. Zástupce 

státu jmenuje do Dozorčí rady pojišťovny Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a 

sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví České republiky. [12]

Správní rada Krajské pojišťovny

Správní rada rozhoduje o všech otázkách činnosti Krajské pojišťovny, pokud si 

rozhodování o nich nevyhradí Správní rada Ústřední pojišťovny. Od ledna 2008 také 

jmenuje nebo odvolává ředitele Pojišťovny. Schvaluje také organizační řád, zprávy o 

kontrole a zprávu o činnosti předložené jí Dozorčí radou Krajské pojišťovny. [37]

Dozorčí rada Krajské pojišťovny

Dozorčí rada Krajské pojišťovny (dále KP) dohlíží na dodržování právních a vnitřních 

předpisů. Za tím účelem jsou její členové oprávněni nahlížet do účetních dokladů a 

zjišťovat stav a způsob hospodaření příslušné KP. [12]

Ústřední pojišťovna

Ústřední pojišťovna (ÚP) řídí činnost všech organizačních složek Pojišťovny.  

ÚP rozhoduje o – jmenování ředitele Krajské pojišťovny a to na návrh správní rady OP, 

jednotném účetním systému, jednotném informačním systému, koncepci zdravotní 

politiky Pojišťovny vnitřním systému právní služby Pojišťovny. [12]
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Organizační struktura pojišťovny Brno- město 

Krajská pojišťovna (KP) Brno-město se člení na ředitelství KP, sekretariát ředitele a 

jednotlivé odborné útvary – odbory a oddělení, které tvoří základní organizační 

strukturu Krajské pojišťovny. 

Zdroj: www.vzp.cz
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Celkem bylo k 1. 7. 2007 na pobočce Brno

z tohoto počtu bylo 167 žen. Počty jednotlivých odborů a oddělení a dosaž

jsou uvedeny na následujících obrázcích 
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1. 7. 2007 na pobočce Brno-město zaměstnáno 230 zaměstnanců, 

tohoto počtu bylo 167 žen. Počty jednotlivých odborů a oddělení a dosaž

jsou uvedeny na následujících obrázcích –

město zaměstnáno 230 zaměstnanců, 

tohoto počtu bylo 167 žen. Počty jednotlivých odborů a oddělení a dosažené vzdělání 
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2.8.7 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Základní informace

vyvinula v regionální zdravotní pojišťovnu se stabilizovanou klientelou a silnou vazbou 

na zakladatelskou firmu Škoda Auto, a.s.

V současné době má ZPŠ pobočky v

nad Kněžnou a v Kvasinách. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda je otevřena široké 

veřejnosti a jejím pojištěncem se může stát každý občan České republiky či pracovník 

firmy s trvalým sídlem na území ČR.

Již od okamžiku svého vzniku 

poskytovat pojištěncům kvalitní služby v rámci možností daných platnou legislativou a 

zdravotně pojistným plánem. V oblasti péče o zdraví pojištěnců se ZPŠ zaměřuje jak na 

úhradu zdravotních výkonů, tak i n

jejichž cílem je předcházet vzniku závažných onemocn

Organizační struktura 

Organizační strukturu pojišťovny tvoří ředitelství pojišťovny (sídlo) a její pobočky. 

Postavení, vnitřní členění a činnost pojišťovny upravuje Organizační řád pojišťovny. 

Statutárním zástupcem pojišťovny je ředitel uv

Vedení pojišťovny – v čele vedení pojišťovny stojí ředitelka Ing. Darina Ulmanová, 

MBA a ředitelé jednotlivých odborů.

Účast pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na řízení pojišťovny zabezpečují orgány 

pojišťovny.

Orgány pojišťovny jsou:  
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda oficiálně zahájila svoji 

činnost 1. ledna 1993 ještě pod hlavičkou firmy ŠKODA 

AUTO, a.s. V souvislosti se změnami legislativních 

podmínek se Zaměstnanecká pojišťovna Škoda postupně 

vyvinula v regionální zdravotní pojišťovnu se stabilizovanou klientelou a silnou vazbou 

na zakladatelskou firmu Škoda Auto, a.s.

současné době má ZPŠ pobočky v Mladé Boleslavi, Nymburce, Vrchlabí, Rychnově 

Kvasinách. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda je otevřena široké 

veřejnosti a jejím pojištěncem se může stát každý občan České republiky či pracovník 

trvalým sídlem na území ČR.

Již od okamžiku svého vzniku si ZPŠ získala dobré jméno díky maximálnímu úsilí 

poskytovat pojištěncům kvalitní služby v rámci možností daných platnou legislativou a 

zdravotně pojistným plánem. V oblasti péče o zdraví pojištěnců se ZPŠ zaměřuje jak na 

úhradu zdravotních výkonů, tak i na zdravotní programy a další preventivní akce, 

jejichž cílem je předcházet vzniku závažných onemocnění a tím i poškození zdraví. [30

Organizační struktura 

Organizační strukturu pojišťovny tvoří ředitelství pojišťovny (sídlo) a její pobočky. 

vnitřní členění a činnost pojišťovny upravuje Organizační řád pojišťovny. 

Statutárním zástupcem pojišťovny je ředitel uvedený v Obchodním rejstříku. [30]

v čele vedení pojišťovny stojí ředitelka Ing. Darina Ulmanová, 

otlivých odborů.

Účast pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na řízení pojišťovny zabezpečují orgány 

Orgány pojišťovny jsou:  Správní rada, Dozorčí rada a Rozhodčí orgán

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda oficiálně zahájila svoji 

činnost 1. ledna 1993 ještě pod hlavičkou firmy ŠKODA 

změnami legislativních 

podmínek se Zaměstnanecká pojišťovna Škoda postupně 

vyvinula v regionální zdravotní pojišťovnu se stabilizovanou klientelou a silnou vazbou 

Nymburce, Vrchlabí, Rychnově 

Kvasinách. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda je otevřena široké 

veřejnosti a jejím pojištěncem se může stát každý občan České republiky či pracovník 

si ZPŠ získala dobré jméno díky maximálnímu úsilí 

poskytovat pojištěncům kvalitní služby v rámci možností daných platnou legislativou a 

zdravotně pojistným plánem. V oblasti péče o zdraví pojištěnců se ZPŠ zaměřuje jak na 

a zdravotní programy a další preventivní akce, 

ění a tím i poškození zdraví. [30]

Organizační strukturu pojišťovny tvoří ředitelství pojišťovny (sídlo) a její pobočky. 

vnitřní členění a činnost pojišťovny upravuje Organizační řád pojišťovny. 

edený v Obchodním rejstříku. [30]

v čele vedení pojišťovny stojí ředitelka Ing. Darina Ulmanová, 

Účast pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na řízení pojišťovny zabezpečují orgány 

Správní rada, Dozorčí rada a Rozhodčí orgán
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2.8.8 Zdravotní pojišťovna Metal

Základní informace

své služby zajišťuje prostřednictvím celorepublikové sítě 

svých kontaktních pracovišť. 

Její organizační uspořádání je divizní, struktu

ředitelství se sídlem v Kladně, divize Čechy se sídlem v 

Kladně s regionálními pracovišti Kladno, Plzeň, Beroun, Kutná Hora a divize Morava 

se sídlem v Olomouci s regionálními pracovišti Olomouc, Brno a Prostějov. V současné 

době poskytuje ZP M-A 

Předmět činnosti 

 poskytování všeobecného zdravotního pojištění registrovaným pojištěncům

 výběr pojistného na zdravotním pojištění a kontrola tohoto výběru

 kontrola využívání a poskytování péče 

pojištěním v jejím objemu a kvalitě, včetně dodržování cen u smluvních 

zdravotnických zařízení a pojištěnců

 zprostředkování úhrad nákladů péče plně nebo částečně hrazené zdravotním 

pojištěním, která byla poskytnuta

 půjčování zdravotnických prostředků pojištěncům na základě indikace 

ošetřujícího lékaře v

včetně vedení příslušné evidence

 výkon práva hospodaření s

majetkem. Svěřený majetek může být využíván pouze

určen platnými právními předpisy. Tento svěřený majetek

podnikání a nesmí být k
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Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance

Zdravotní pojišťovna METAL

certifikovanou společností, která již

působí v oblasti veřejného zdravotního pojištění a 

své služby zajišťuje prostřednictvím celorepublikové sítě 

svých kontaktních pracovišť. 

Její organizační uspořádání je divizní, strukturu tvoří 

ředitelství se sídlem v Kladně, divize Čechy se sídlem v 

Kladně s regionálními pracovišti Kladno, Plzeň, Beroun, Kutná Hora a divize Morava 

se sídlem v Olomouci s regionálními pracovišti Olomouc, Brno a Prostějov. V současné 

A svoje služby pro 329 841 pojištěnců (údaj k 9. 3. 2008

poskytování všeobecného zdravotního pojištění registrovaným pojištěncům

výběr pojistného na zdravotním pojištění a kontrola tohoto výběru

kontrola využívání a poskytování péče plně nebo částečně hrazené zdravotním 

jejím objemu a kvalitě, včetně dodržování cen u smluvních 

zdravotnických zařízení a pojištěnců

zprostředkování úhrad nákladů péče plně nebo částečně hrazené zdravotním 

pojištěním, která byla poskytnuta zdravotnickými zařízeními

půjčování zdravotnických prostředků pojištěncům na základě indikace 

ošetřujícího lékaře v souladu se Seznamem léčiv a zdravotnických prostředků, 

včetně vedení příslušné evidence

výkon práva hospodaření s majetkem jí svěřeným a hospodaření s

majetkem. Svěřený majetek může být využíván pouze k účelu, pro který je 

určen platnými právními předpisy. Tento svěřený majetek nesmí být předmětem 

podnikání a nesmí být k podnikání využíván [29]

METAL-ALIANCE je 

certifikovanou společností, která již od roku 1993 

působí v oblasti veřejného zdravotního pojištění a 

Kladně s regionálními pracovišti Kladno, Plzeň, Beroun, Kutná Hora a divize Morava 

se sídlem v Olomouci s regionálními pracovišti Olomouc, Brno a Prostějov. V současné 

41 pojištěnců (údaj k 9. 3. 2008). [29]

poskytování všeobecného zdravotního pojištění registrovaným pojištěncům

výběr pojistného na zdravotním pojištění a kontrola tohoto výběru

plně nebo částečně hrazené zdravotním 

jejím objemu a kvalitě, včetně dodržování cen u smluvních 

zprostředkování úhrad nákladů péče plně nebo částečně hrazené zdravotním 

půjčování zdravotnických prostředků pojištěncům na základě indikace 

souladu se Seznamem léčiv a zdravotnických prostředků, 

podaření s vlastním 

účelu, pro který je 

nesmí být předmětem 
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Organizační struktura

Organizační strukturu pojišťovny tvoří ředitelství ZP M-A se sídlem v Kladně, divize 

Čechy se sídlem v Kladně s regionálními pracovišti Kladno, Plzeň, Beroun, Kutná Hora 

a divize Morava se sídlem v Olomouci s regionálními pracovišti Olomouc, Brno a 

Prostějov. Výše uvedená pracoviště jsou doplněna sítí jednatelství a kontaktních míst, 

která pokrývají plošně větší část území České republiky, a tím garantují svým 

pojištěncům a partnerům optimální dostupnost svých služeb. Divize ani nižší 

organizační složky pojišťovny nemají vlastní právní subjektivitu a vykonávají činnost 

jménem pojišťovny. 

Organizační struktura ZP M-A                                                 Zdroj: www.zpma.cz
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2.8.9 Zdravotní pojišťovna M

Základní informace

zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších 

zdravotních pojišťovnách, ve znění poz

října 1992 byla zapsána v

oddílu A, vložka 7216. Zakladatelem bylo Ministerstvo vnitra České republiky.

Organizační struktura 

ZP MV ČR tvoří ředitelství a pobočky.

Organizační struktura ředitelství je následující:

 generální ředitel pojišťovny,

 kancelář generálního ředitele,

 odbor zdravotnický,

 odbor ekonomicko

 odbor informačního systému,

 odbor organizační.

Nižšími organizačními celky v 

působilo na území ČR osm poboček, které sídlí v

pracovišť ve všech bývalých okresních a dalších významných městech ČR.

Organizační uspořádání poboček je následující:

 ředitel pobočky

 zástupce ředitele pobočky

 oddělení zdravotnické

 oddělení ekonomické

 oddělení informačního systému

 oddělení organizační

 teritoriální pracoviště
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Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České 

republiky byla zřízena rozhodnutím Ministerstva 

práce a sociálních věcí České republiky podle 

zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších 

zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 1. října 1992 a dne 26. 

října 1992 byla zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v 

oddílu A, vložka 7216. Zakladatelem bylo Ministerstvo vnitra České republiky.

Organizační struktura 

telství a pobočky.

Organizační struktura ředitelství je následující:

generální ředitel pojišťovny,

kancelář generálního ředitele,

odbor zdravotnický,

odbor ekonomicko-provozní,

odbor informačního systému,

odbor organizační.

Nižšími organizačními celky v rámci odborů jsou oddělení a skupiny. V roce 2003 

působilo na území ČR osm poboček, které sídlí v krajských městech, a 83 teritoriálních 

pracovišť ve všech bývalých okresních a dalších významných městech ČR.

Organizační uspořádání poboček je následující:

zástupce ředitele pobočky

oddělení zdravotnické

oddělení ekonomické

oddělení informačního systému

oddělení organizační

teritoriální pracoviště

inisterstva vnitra České 

republiky byla zřízena rozhodnutím Ministerstva 

práce a sociálních věcí České republiky podle 

zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších 

dějších předpisů, ke dni 1. října 1992 a dne 26. 

obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v 

oddílu A, vložka 7216. Zakladatelem bylo Ministerstvo vnitra České republiky. [39]

rámci odborů jsou oddělení a skupiny. V roce 2003 

krajských městech, a 83 teritoriálních 

pracovišť ve všech bývalých okresních a dalších významných městech ČR.
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3 ANALÝZA FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍCH 

POJIŠŤOVEN

3.1 Systém veřejných zdravotních pojišťoven

Systém veřejného zdravotního pojištění (dále v.z.p.) v České republice pro 10 315 241 

pojištěnců zajišťovalo k 31. 12. 2007 devět ZP, hospodařících jako samostatné 

právnické subjekty. Převážná část ZP působila jako celostátní, avšak s rozdílnou 

organizační strukturou. Krajské uspořádání, doplněné územními pracovišti bylo ze 

zákona povinné pouze pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR (dále jen „VZP ČR“), 

jejíž síť musí garantovat celostátní dostupnost. 

Celkové příjmy systému v. z. p. v roce 2006 dosáhly 182 814 mil. Kč, a oproti roku 

2005 vzrostly o 13 933 mil. Kč tj. o 8,3 %.

Na tomto zvýšení se podílely následující položky -

Příjmy z vlastního výběru pojistného od ekonomicky činných plátců dosáhly v 138 

060 mil. Kč, meziročně se zvýšily o 9 550 mil. Kč, tj. o 6 %. Meziroční srovnání je 

opticky sníženo tím, že příjmy v roce 2005 zahrnovaly i 1 766 mil. Kč mimořádných 

příjmů z postoupeného pojistného. Po eliminaci tohoto vlivu dosahuje nárůst 7, 4 %.

Platby pojistného ze státního rozpočtu do systému v. z. p. dosáhly v roce 2006 

celkem 42 998 mil. Kč. Absolutní meziroční zvýšení platby státu činilo 9 266 mil. Kč 

tj. 27,5 %. Průměrný počet pojištěnců, za které platil stát pojistné, dosáhl 5 844 332 

osob. Nejvyšší roční příjem ze zvláštního účtu za soubor zaměstnaneckých zdravotních 

pojišťoven realizovala Hutnická zaměstnanecká pojišťovna ve výši 1 532 mil. Kč, 

naopak nejvyšší odvod na zvláštní účet přerozdělování za rok 2006 provedla Oborová 

zdravotní pojišťovna v celkové hodnotě 2 619 mil. Kč.

Příjmy pojistného po přerozdělování od všech typů plátců, tj. včetně platby ze 

státního rozpočtu dosáhly v roce 2006 celkem 180 369 mil. Kč. Průměrný roční příjem 

pojistného v přepočtu na 1 pojištěnce dosáhl v roce 2006 celkem 17 513 Kč; nejvyšší 

příjmy realizovala VZP ČR, a to v průměru 18 618 Kč.

Ostatní příjmy a výnosy související s v. z. p. dosáhly v roce 2006 celkem 2 209 mil. 

Kč. Jejich hlavní složkou jsou příjmy z příslušenství (tj. pokut penále a přirážek), dále 

úroky vytvořené hospodařením s celkovými příjmy. V porovnání s rokem 2005 jsou 
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nižší o 1 855 mil Kč, avšak v roce 2005 byla tato kategorie příjmů posílena o 2 009 mil. 

Kč získaných z mimořádných příjmů od ČKA za postoupené příslušenství podle 

usnesení vlády č. 1080/2005.

Příjmy z činností nad rámec v. z. p. tvoří jen nevýznamnou položku (0,07 % z 

celkových příjmů), která sice meziročně vzrostla o 17,7 %, ale její absolutní výše 

dosáhla pouze 133 mil. Kč.

Celkové výdaje systému v. z. p. v r. 2006 dosáhly 180 009 mil. Kč a jejich meziroční 

nárůst ve výši 6,9 % byl, v porovnání předchozím obdobím, nižší o 0,5 procentního 

bodu. 

Nárůst nákladů na zdravotní péči ze základního fondu (vycházející z porovnání 

meziroční výše fakturace ZZ) v přepočtu na jednoho průměrného pojištěnce dosáhl 

pouze 2,24 %. Z toho VZP ČR vykázala nárůst 3,36 % a skupina ZZP pouze 0,81 %. 

Vlivem tohoto vývoje, navíc při výrazně navýšených finančních zdrojích, snížila VZP 

ČR meziročně stav závazků po lhůtě splatnosti o 8,2 mld. Kč.

Zůstatky na základních fondech dosáhly celkem 28,7 mld. Kč, zůstatky na 

bankovních účtech těchto fondů k 31. 12. 2006 činily 5,2 mld. Kč. Tyto finanční 

zůstatky představovaly k 31. 12. 2006 průměrnou zásobu na 11 dnů (v přepočtu na 

průměrnou denní spotřebu zdravotní péče). Rozdíly mezi jednotlivými ZP přetrvávaly; 

zásoba u VZP ČR dosahovala pouze 0,7 dnů, průměrná zásoba za soubor ZZP dosáhla 

33,8 dnů.

Reálný pohled a možnost vzájemného porovnání hospodaření jednotlivých ZP 

poskytují pouze ukazatele přepočtené na jednoho průměrného pojištěnce. Příjmy z 

pojistného, včetně platby státu, dosáhly v roce 2006, v přepočtu na jednoho pojištěnce, 

průměrně 17 513 Kč a oproti roku 2005 (kdy činily 15 991 Kč) se zvýšily o 9,5 %. U 

VZP ČR se tyto příjmy meziročně zvýšily o 10,9 % a dosáhly 18 618 Kč, u skupiny 

ZZP, vlivem změny systému přerozdělování pojistného, vzrostly meziročně pouze o 7 

% a jejich průměrná výše dosáhla 15 560 Kč. Průměrné výdaje na zdravotní péči na 

jednoho pojištěnce uhrazené v roce 2006 ze základního fondu dosáhly celkem 16 898 

Kč, což znamená meziroční nárůst o 7,5 %. Průměrné výdaje za zdravotní péči u ZZP 

vzrostly o 2,7 % (v obou hodnocených obdobích nevykázala ani jedna ZZP závazky po 

lhůtě splatnosti), v průměru dosáhly 14 510 Kč V poměru k záměrům ZPP 2006 
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vykázaly úsporu za soubor ZZP o 1,7 % i když záměry v nárůstu počtu pojištěnců 

naplnily na 100,1%.

V oblasti maximálních limitů nákladů na provoz za celý systém veřejného zdravotního 

pojištění byla stanovena částka celkem 6,3 mld. Kč. Skutečné výdaje na provozní 

činnost všech ZP však byly v roce 2006 jen 5,3 mld. Kč, což mimo jiné znamená, že 

většina ZP nevyužila možnosti navýšit výdaje na provoz a držela se záměrů ve 

financování provozních činností obsažených v ZPP 2006.

Výsledné saldo mezi příjmy celkem a výdaji celkem u činných ZP jako celku 

vykazuje v předběžné skutečnosti roku 2006 hodnotu 2,805 mld. Kč (oproti roku 2005 

hodnota dosaženého salda vzrostla více než šestkrát). Přebytek zdrojů v roce 2006 

umožnil pokrýt splátky úvěrů a návratných finančních výpomocí v celkové výši 68 mil. 

Kč, doplnit rezervní fondy všech ZZP o 82,5 mil. Kč a ze zbytku navýšit zůstatky na 

základních a provozních fondech
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3.2 Analýza finančního hospodaření VZP

Finanční hospodaření VZP (dále Pojišťovna) je zobrazováno podle jednotlivých 

činností provozovaných Pojišťovnou. Základní činností Pojišťovny je provádění 

veřejného zdravotního pojištění. Vedlejším produktem činností jsou ostatní zdaňované 

činnosti. [12]

3.2.1 Horizontální analýza VZP 

Ukazatel 2004/2005 2005/2006

Aktiva celkem 2,1 %  ↑ 12 %  ↑

Stála aktiva 4,3 %  ↑ 1,5 %  ↓

Oběžná aktiva 1,4 %  ↑ 14,2 %  ↑

Zásoby 42,4 %  ↑ 11,4 %  ↑

Vlastní jmění 0,1 %  ↓ 61,8 %  ↑

Rezervy 0  0  

Věřitelé 4,4 %  ↑ 26,3 %  ↓

Závazky k poskytovatelům ZP 7,5 %  ↑ 29,8 %  ↓

Výnosy 0,3 % ↓ 17,9 % ↑

Náklady 19,5 % ↑ 5,3 % ↓

Zisk/ztráta (absolutně) - 35 907 000 Kč +27 741 000 Kč

   Tabulka č. 2 - Horizontální analýza VZP                            Zdroj: vlastní výpočty a VZ VZP

Výše uvedená tabulka uvádí meziroční srovnání základních položek výkazů Všeobecné 

zdravotní pojišťovny. 

Při pohledu na uvedená čísla je možno vyčíst, že se mezi roky 2004 a 2005 zvýšila 

celková aktiva o 2,1 %. Bylo to způsobeno především nárůstem v položkách pozemky a 

stavby a také pohledávky z veřejného zdravotního pojištění. Srovnání mezi léty 2005 a 

2006 přineslo ještě větší růst, který byl způsoben především velkým nárůstem objemu 

pohledávek za plátce pojistného. 

Vývoj v položkách stálých a oběžných aktiv kopíroval ve sledovaných letech v průměru 

vývoj aktiv celkových. 
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Všeobecná zdravotní pojišťovna, jako jediná ze sledovaných, také disponuje zásobami. 

Lze vypozorovat, že objem této položky mezi léty 2004 a 2005, a 2005 až 2006 vzrostl 

průměrně o 26,9 %.

V položkách pasivní strany rozvahy Všeobecné zdravotní pojišťovny lze především 

sledovat velmi výrazný meziroční nárůst v letech 2005 a 2006 u vlastního jmění. 

Nejvýznamněji byl tento vývoj ovlivněn výrazným vzrůstem u základního fondu 

veřejného zdravotního pojištění. Detailněji je vývoj tohoto fondu popsán v kapitole 

3.2.2.   

Při srovnání roku 2005 a 2006 lze také pozorovat velmi výrazný pokles o 26,3 % u 

položky věřitelé. Tento vzrůst je způsoben především snížením objemu závazků k 

poskytovatelům zdravotní péče. Zde nastal meziroční pokles o 29,8 %. 

V meziročním srovnání 2004/2005 lze sledovat zřetelný nárůst nákladů, na což měl vliv 

především rostoucí objem v položce mezd. Srovnání roků 2005/2006 ukazuje fakt 

zlepšení hospodaření VZP, díky čemuž se v tomto období meziročně zvýšily výnosy o 

téměř 18 %, především díky pronájmu bytových a nebytových prostor v roce 2006. 

Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP)

Jedním z hlavních finančních cílů zdravotních pojišťoven je každoročně snižování 

závazků po lhůtě splatnosti.

Následující údaje se týkají roku 2006 a srovnání se provádí s rokem 2005-

V roce 2006 vzrostla tvorba zdrojů základního fondu zdravotního pojištění oproti roku 

2005 o 1,4 %, z toho pojistné z veřejného zdravotního pojištění o 6,2 %. Celkové příjmy 

vzrostly oproti roku 2005 o 8,3 %, z toho pojistné z veřejného zdravotního pojištění o 

4,9 %. Po eliminaci vlivu příjmů z postoupení pohledávek za plátci pojistného na ČKA 

v roce 2005 ve výši 3 022 mil. Kč vzrostly příjmy v roce 2006 o 1,2 %.

Celkové čerpání zdrojů vzrostlo meziročně o 2,2 %, stejný růst zaznamenaly náklady na 

zdravotní péči. Oproti tomu celkové výdaje vzrostly meziročně o 8,1 %, z toho výdaje 

za zdravotní péči o 8,8 %. Vyšší meziroční růst výdajů za zdravotní péči oproti 
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nákladům na zdravotní péči je dán splacením podstatné části závazků po lhůtě splatnosti 

vůči zdravotnickým zařízením z minulých období. 

V roce 2006 dosáhla celková tvorba ZFZP výše 130 243 mil. Kč, tj. nárůst oproti roku 

2005 o 1,4 % a byl tedy splněn Zdravotně pojistný plán (dále ZPP) 2006, který 

předpokládal celkovou tvorbu ve výši 129 735 mil. Kč a meziroční růst o 1 %.

Předpis pojistného z veřejného zdravotního pojištění dosáhl výše 82 818 mil. Kč s 

meziročním růstem o 6,2 % a předpis peněžních prostředků plynoucích z měsíčního 

vyúčtování výsledků z přerozdělování výše 41 774 mil. Kč s meziročním růstem o 24,7 

%, Závazky za zdravotní péči dosáhly v roce 2006 výše 13 800,9 mil. Kč a vzrostly 

oproti roku 2005 o 2,2 %. Oproti ZPP 2006 jsou tyto náklady nižší o 3 538,5 mil. Kč. 

V roce 2006 bylo vybráno od zaměstnavatelů pojistné v celkové výši 72 914 mil. Kč, 

což je o 4 789 mil. Kč více než v roce 2005, a to představuje meziroční nárůst o 7,0 %. 

Vybrané pojistné v přepočtu na jednoho zaměstnaného pojištěnce dosáhlo v roce 2006 

částky 28 259 Kč, což představuje meziroční nárůst o 1 770 Kč. To znamená, při 

meziročním nárůstu počtu zaměstnaných pojištěnců o 0,3 %, nárůst pojistného na 

jednoho takového pojištěnce o 6,7 %.

Celková částka vybraného pojistného od samoplátců (OSVČ a OBZP) dosáhla v roce 

2006 hodnoty 8 432 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 358 mil. Kč, což je o 

4,4 %. Při poklesu počtu samoplátců o 2,9 % to pak v přepočtu na jednoho samoplátce 

znamená roční nárůst o 804 Kč, tj. nárůst o 7,6 %. Toto zvýšení je způsobeno hlavně 

zákonnou úpravou vyměřovacího základu u OSVČ (procenta ze zisku i minimálního 

vyměřovacího základu) a dvojím zvýšením minimální mzdy od ledna a od července 

2006.

Podíl, který obdržela Pojišťovna z přerozdělení, dosáhl v roce 2006 částky 41 128 mil. 

Kč a byl ve srovnání s rokem 2005 vyšší o 7 058 mil. Kč, což představuje zvýšení o 

20,7 %. Toto mimořádně vysoké zvýšení příjmů od státu a z přerozdělování je 

důsledkem jak trojího zvýšení vyměřovacího základu státu, nejprve v lednu řádně z 3 

556 Kč na 3 798 Kč, poté mimořádně v únoru na 4 144 Kč a posléze opět mimořádně v 

dubnu na 4 709 Kč, tak urychlením náběhu přerozdělování podle nákladových indexů 

věkových skupin.
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Výdaje základního fondu zdravotního pojištění

Největší položku tvoří výdaje za zdravotní péči, které jsou oproti ZPP 2006 vyšší o cca 

595,4 mil. Kč a oproti čerpání za zdravotní péči vyšší o 6 240,4 mil. Kč. Jedná se tedy o 

částečné splacení závazků vůči ZZ po lhůtě splatnosti z minulých období.

Provozní fond

Vyhláška MF č. 418/20 umožňovala Pojišťovně převést v roce 2006 do provozního 

fondu (dále PF) 4 136 mil. Kč (rok 2005- 3 891,2 mil. Kč). Limit vychází ze skutečných 

příjmů Pojišťovny v roce 2006, tj. z částky 123 839 mil. Kč (114 448,2 mil. Kč) v 

násobené koeficientem 0,0334 (0,0341). Pojišťovna tak mohla využít na pokrytí svých 

provozních nákladů maximálně 3,34 % (3,4 %) z přijatého veřejného zdravotního 

pojištění po přerozdělení, z pokut, penále, přirážek k pojistnému a náhrad škod. Ve 

skutečnosti však tato výše nebyla vyčerpána a na krytí provozních potřeb Pojišťovna 

skutečně vynaložila pouze 2,74 %.

Dodatečné zdroje PF Pojišťovny v roce 2006 dosáhly výše 44,6 mil. Kč, což je oproti 

plánu o 1,2 mil. Kč méně. Rozhodující vliv na to, že plán nebyl naplněn, mělo posunutí 

plánovaného prodeje budov v Přešticích, Jičíně, Svitavách a Domažlicích. Z tohoto 

důvodu dosáhly pohledávky z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

výše pouze 744 tis. Kč. Pohledávky za vedení Centrálního registru pojištěnců, 

Informačního centra zdravotního pojištění a Kapitačního centra a dále za vynaložené 

prostředky spojené s tvorbou a distribucí metodik, tiskopisů a číselníků vydávaných pro 

zajištění jednotných postupů zúčtování zdravotní péče, léčiv, zdravotních pomůcek a 

dalších potřeb se zvýšily oproti plánu celkem o 43,2 % na 29,4 mil. Kč.

Čerpání fondu pro rok 2006 bylo plánováno ve výši 3 729 mil. Kč. Skutečné čerpání 

fondu dosáhlo pouze 3 389 mil. Kč. Čerpání se oproti původním předpokladům celkově 

snížilo o 9,1 %.

Čerpání mzdových prostředků, včetně ostatních osobních nákladů roku 2006, 

představuje proti plánu pokles o 0,1 % (0,43 %). Proti skutečnosti roku 2005 dochází v 

těchto položkách v roce 2006 k nárůstu celkem o 6,4 % (4,9 %). Odměny SR, DR a 

Rozhodčímu orgánu Pojišťovny byly čerpány ve výši 87,0 % (86,0 %) ročního plánu, a 

to z důvodu snížení počtu členů DR Pojišťovny v průběhu roku.
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Položka pokuty a penále byla oproti plánu čerpána ve výši 91,5 %, avšak v porovnání s 

předchozím rokem vykazuje nárůst o 53,4 mil. Kč.

Trendy úspor vykazovaly i ostatní položky zahrnuté do snižování zdrojů PF, přičemž u 

podílu odpisů hmotného a nehmotného majetku vztaženého k PF došlo k poklesu o 10,6 

%. Meziročně podíl odpisů hmotného a nehmotného majetku vztaženého k PF klesl o 

8,0 % (15,7 %), když hlavním důvodem bylo nižší pořízení majetku (v důsledku nucené 

správy) než v předchozích letech a rovněž i účetní podepsání evidovaného 

dlouhodobého majetku. 

Ostatní závazky, zahrnující širokou škálu různorodých nákladových položek, poklesly 

oproti plánu o 22,5 %, meziroční pokles čerpání provozního fondu oproti roku 2005 činí 

19,1 %. V této položce byly již při tvorbě plánu výrazně utlumeny některé aktivity 

(časopis Pohoda, reklama a propagace, akce KLIENT, outsorcing vozidel atd.). Nižší 

čerpání oproti plánu bylo způsobeno úsporným chováním Pojišťovny ve všech 

organizačních složkách a rovněž plným nečerpáním položky „Škody a sankce“, která 

byla naplánována v důsledku nákladů vyplývajících z ukončení (nebo utlumení) 

některých smluvních vztahů nuceným správcem. 

Vzhledem k tomu, že Pojišťovna uspořila na plánovaných provozních nákladech a v 

důsledku vyšších příjmů se zvýšil základní příděl do fondu, se současně zvýšilo i 

nedočerpání limitu (vznikla úspora) z původně plánovaných 453 mil. Kč na 791,6 mil. 

Kč. Tyto prostředky byly účetně převedeny prostřednictvím rezervního fondu do 

základního fondu a fakticky posloužily k urychlení splácení závazků po lhůtě splatnosti.

Stav pohledávek a závazků pojišťovny

K 31. 12. 2006 evidovala Pojišťovna celkové pohledávky ve výši 37 995 mil. Kč, tzn., 

že oproti stavu k 31. 12. 2005 vzrostly o 4 286 mil. Kč (meziroční růst o 12,7 %). 

Pohledávky za plátci pojistného činily 34 973 mil. Kč, z toho pohledávky ve lhůtě 

splatnosti 8 091 mil. Kč a pohledávky po lhůtě splatnosti 26 882 mil. Kč. Pohledávky za 

plátci pojistného po lhůtě splatnosti dosáhly lepšího výsledku, než bylo plánováno v 

ZPP 2006. Meziročně tyto pohledávky vzrostly o 3,008 mld. Kč, tj. o 12,6 %. 

Pohledávky za zdravotnickými zařízeními dosáhly celkové výše 1 130 mil. Kč. Z toho 

pohledávky po splatnosti činí 298 mil. Kč (jedná se o pohledávky z uplatnění regulace 
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na maximální cenu bodu dle Cenového výměru MF) a pohledávky ve splatnosti 832 

mil. Kč. Dále položka „Ostatní pohledávky ve lhůtě splatnosti“ obsahuje pohledávku 

základního fondu z plnění mezinárodních smluv ve výši 331,2 mil. Kč, pohledávky z 

náhrad škod 278,9 mil. Kč a pohledávky ostatních fondů Pojišťovny ve výši 76,4 mil. 

Kč. 

Celkové závazky Pojišťovny klesly ve srovnání s rokem 2005 o 5 927 mil. Kč a dosáhly 

celkové výše 16 658 mil. Kč. Závazky vůči poskytovatelům zdravotní péče činily 15 

383 mil. Kč, z toho závazky vůči ZZ ve lhůtě splatnosti činily 12 955 mil. Kč 

(meziroční nárůst o 1 684 mil. Kč) a závazky vůči ZZ po lhůtě splatnosti činily 2 428 

mil. Kč, což znamená pokles o 8 185 mil. Kč oproti stavu k 31. 12. 2005. Pokles 

závazků vůči ZZ po lhůtě splatnosti byl způsoben velmi výrazným meziročním růstem 

příjmů o 9 465 mil. Kč,tj. o 8,3 %, a pouze minimálním meziročním růstem celkových 

nákladů o 2 606 mil. Kč, tj. o 2,2 %. Mezi další vlivy, které pozitivně ovlivnily výši 

závazků vůči ZZ po lhůtě splatnosti, patří dosažení vyšší než plánované úspory 

provozního fondu a některé ostatní vlivy (zpoždění fakturace, změna splatnosti faktur a 

další). [37]

Výpočet průměrného denního výdaje na zdravotní péči (x) 

2006: Kčtis
rocevdny

výdajezdravotní
x .783.311

365

5113.800.87




















2005: Kčtis
rocevdny

výdajezdravotní
x .005.305
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2111.327.03




















Výpočet počtu dnů (p) reprezentujících závazky ve lhůtě splatnosti
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3.2.2 Vertikální analýza VZP

(v tis. Kč) 2004 2005 2006

AKTIVA CELKEM 37 333 519 100% 38 126 076 100% 42 703 803 100%

Dlouhodobý majetek 3 952 698 10,59% 4 214 391 11,05% 4 061 747 9,51%

DNM 339 209 0,9% 337 537 0,9% 283 346 0,7%

DHM 3 553 489 9,52% 3 776 854 9,91% 3 678 401 8,61%

DFM 60 000 0,2% 100 000 0,3% 100 000 0,2%

Dlužníci 32 436 811 86,88% 33 708 525 88,41% 37 994 690 88,97%

Pohled. z v.z.p. 32 289 183 86,49% 33 634 788 88,22% 37 932 802 88,83%

Ostatní aktiva 940 296 2,51% 203 091 0,5% 646 789 1,51%

Zásoby 3 500 0,09% 4 984 0,01% 5 552 0,01%

Hotovost 889 265 2,38% 193 628 0,5% 618 089 1,45%

PASIVA CELKEM 37 333 519 100% 38 126 076 100% 42 703 803 100%

Vlastní jmění 15 613 898 41,82% 15 457 852 40,54% 25 985 078 60,85%

Ost. kapitálové fondy 4 615 298 12,36% 4 752 059 12,46% 4 752 649 11,13%

Fondy v.z.p. 10 805 253 28,94% 10 548 353 27,67% 21 085 519 49,38%

HV min. let 82 600 0,2% 59 711 1,57% 22 440 0,05%

HV b.o. 33 636 0,09% -2 271 -0,01% 25 470 0,06%

Věřitelé 21 719 133 58,18% 22 667 843 59,45% 16 717 399 39,15%

Závazky z v.z.p. 21 208 934 56,81% 22 158 805 58,12% 16 300 418 38,17%

Ostatní závazky 405 010 1,08% 426 302 1,11% 357 796 0,8%

Tabulka č. 3 – Vertikální analýza VZP                         Zdroj: vlastní výpočty a VZ VZP

Výše uvedená tabulka zobrazuje vertikální analýzu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Na 

základě daných výpočtů lze odvodit, že největší část aktiv společnosti tvoří pohledávky 

z veřejného zdravotního pojištění. Ty tvoří asi přibližně průměrně 88 % celkových 

aktiv. Ostatní položky mají menší podíl, za zmínku stojí snad jen dlouhodobý hmotný 

majetek, který si v průběhu sledovaných let drží průměrně 9% podíl na celkových 

aktivech. 

V oblasti pasiv tvoří největší část položka závazků z veřejného zdravotního pojištění. 

Velkou část tvoří také jednotlivé fondy veřejného zdravotního pojištění. Za zmínku stojí 
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vzrůst podílu této položky, což způsobil vývoj objemu základního fondu veřejného 

zdravotního pojištění. Zde se podíl na celkových pasivech zvýšil na 49,38 %. 

3.2.3 Poměrová analýza

Ukazatele rentability

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = HV po zdanění / celková aktiva x 100

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = HV po zdanění / vlastní kapitál x 100

(v %) 2004 2005 2006
Rentabilita celkového kapitálu 0,09 -0,006 0,06
Rentabilita vlastního kapitálu 0,22 -0,01 0,1

        Tabulka č. 4 – Ukazatele rentability VZP                        Zdroj: vlastní výpočty

Rentabilita celkového kapitálu měří výkonnost podniku a měla by nabývat hodnot 

větších než 10%. U společnosti je však rentabilita celkového kapitálu podstatně menší, 

avšak v oblasti zdravotních pojišťoven dosahuje průměrných hodnot. Vývoj v 

jednotlivých letech ukazuje negativní hodnotu v roce 2005, která byla způsobena 

především záporným hospodářským výsledkem v daném roce.

Ukazatele zadluženosti

Celková zadluženost = Cizí zdroje / celková aktiva

Koeficient samofinancování = Vlastní kapitál / celková aktiva

2004 2005 2006
Celková zadluženost 58 % 59 % 39 %
Koeficient samofinancování 42 % 41 % 61 %

        Tabulka č. 5 – Ukazatele zadluženosti VZP                    Zdroj: vlastní výpočty

Ve sledovaných letech u ukazatele celkové zadluženosti je možné vidět zajímavý vývoj. 

Především mezi roky 2004 a 2005. Zde poklesla celková zadluženost meziročně o téměř 

20 %, bylo to způsobeno především „napumpováním“ peněz od státu v rámci snahy o 

„uzdravení“ této největší zdravotní pojišťovny v České republice.

Koeficient samofinancování ukazuje, že Všeobecná zdravotní pojišťovna se ve svém 

podnikání „spoléhala“ především na vlastní zdroje, nicméně v roce 2006 zde nastala 

změna trendu ve prospěch cizích zdrojů. 
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Ukazatele likvidity

2004 2005 2006
Běžná likvidita 0,042 0,008 0,038
Pohotová likvidita 0,041 0,008 0,037

        Tabulka č. 6 – Ukazatele likvidity VZP                Zdroj: vlastní výpočty

Běžná likvidita by se měla pohybovat mezi hodnotami 1,5 – 2,5. Ve sledovaných letech 

lze vidět hodnoty mnohem nižší, především v roce 2005, což bylo způsobeno velkým 

poklesem hotovosti. 

Pohotová likvidita by měla dosahovat hodnot alespoň 1. V daných rocích lze vidět také 

hodnoty nižší než doporučované. Jelikož má pojišťovna malé zásoby, jsou dané hodnoty 

podobné jako u běžné likvidity. Menší než doporučovaná hodnota může značit přebytek 

zásob Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

3.2.4 Analýza rozdílových ukazatelů

Čistý pracovní kapitál

2004 2005 2006
ČPK 11 651 974 11 244 423 21 924 170

         Tabulka č. 7 – Čistý pracovní kapitál VZP                     Zdroj: vlastní výpočty 

Čistý pracovní kapitál představuje tedy část oběžného majetku, která je finančně kryta 

dlouhodobými zdroji. Podle analyzovaných hodnot lze říci, že Všeobecná zdravotní 

pojišťovna měla ve sledovaných letech dostatečný „finanční polštář“ ke krytí 

neočekávaných závazků. 

3.2.5 Altmanův index

2004 2005 2006

Altmanův index 1,7 1,8 2,4

                 Zdroj: vlastní výpočty

Uvedené výpočty Altmanova indexu ukazují na situaci, kdy VZP se nachází v tzv. šedé 

zóně. To znamená, že podnik není existenčně ohrožen, nicméně má nějaké finanční 

potíže. 
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3.3 Vojenská zdravotní pojišťovna

3.3.1 Horizontální analýza Vojenské zdravotní pojišťovny

Ukazatel 2004/2005 2005/2006

Aktiva celkem 8,3 %  ↓ 12,7 %  ↑

Stála aktiva 6,3 %  ↓ 13,8 %  ↑

Oběžná aktiva 8,5 %  ↓ 12,6 %  ↑

Zásoby 0 0

Vlastní jmění 11,8 %  ↓ 16,7 %  ↑

Rezervy 0  0  

Věřitelé 0,9 %  ↑ 3,6 %  ↓

Závazky k poskytovatelům ZP 0,4 %  ↑ 4,4 %  ↓

Výnosy x 40,5 % ↓

Náklady x 30,6 % ↑

Zisk/ztráta 5,9 %  ↓ 46,7 %  ↓

     Tabulka č. 8 - Horizontální analýza VoZP                            Zdroj: vlastní výpočty

Výše uvedená tabulka uvádí meziroční srovnání vybraných položek výkazů Vojenské 

zdravotní pojišťovny. 

Vývoj položek při meziroční srovnání není tak výrazný jako u Všeobecné zdravotní 

pojišťovny. Pohyb celkových aktiv mezi léty 2004 a 2005 o 8,3 % směrem dolů byl 

způsoben především poklesem položek dlouhodobý nehmotný majetek a stavby u 

dlouhodobého hmotného majetku. 

Vývoj stálých a oběžných aktiv v průměru kopíruje vývoje aktiv celkových. 

Na rozdíl oproti Všeobecné zdravotní pojišťovně Vojenská zdravotní pojišťovna 

nedisponuje žádnými zásobami, tudíž ve sledovaných letech nedošlo v této položce 

k žádným pohybům. 

Při srovnání v daných letech je možné vidět, že položka vlastního jmění v jednom 

případě poklesla o 11,8%  a následovně vzrostla o 16,7 %. Pokles byl způsoben 

především vývojem u Fondu reprodukce majetku a také poklesem Základního fondu 

zdravotního pojištění. Bližší popis vývoje tohoto fondu mezi léty 2005 a 2006 je uveden 

v následující části. 
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Vývoj položek v meziročním srovnání 2004/2005 věřitelé a závazky k poskytovatelům 

zdravotní péče byl v pozitivním trendu, což bylo způsobeno vývojem právě závazků 

k poskytovatelům zdravotní péče. V následujícím porovnání roků 2005 a 2006 došlo 

naopak k poklesu u vývoje obou položek, což bylo opět způsobeno negativním vývojem 

právě u závazků k poskytovatelům zdravotní péče. 

Vývoj nákladů a výnosů lze popsat v letech 2005/2006 jako negativní díky vývoji na 

výnosové položce. Zde nastal pokles o téměř o 41 %, především díky poklesům příjmů 

z reklamy. Vývoj nákladů byl ovlivněn především díky nárůstem výše odpisů hmotného 

a nehmotného majetku. Údaje za rok 2004 nebyly v době zpracování k dispozici. 

Vývoj zisku VoZP v letech 2004,2005 a 2006 lze popsat jako negativní. Především 

v meziročním porovnávání 2005/2006 nastal pokles této položky o více než 46 %, 

přesto je stále Vojenská zdravotní pojišťovna zisková. 

Základní fond zdravotního pojištění

Předpis pojistného na veřejné zdravotní pojištění představoval 9.321.701 tis. Kč (rok 

2005 8.675.462 tis. Kč). V rámci přerozdělování Vojenská zdravotní pojišťovna (dále 

VoZP ČR) odvedla 86.310 tis. Kč (232.423 tis. Kč), tj. o 113.690 tis. Kč méně (o 

87.423 tis. Kč více), než předpokládal ZPP 2006 (ZPP 2005). Nižší odvod do 

přerozdělení byl ovlivněn vyšší platbou státu do přerozdělování za státem hrazené 

pojištěnce. Předpis náhrad škod vzniklých z důvodu poškození zdraví a následné úhrady 

zdravotní péče 34.484 tis. Kč (31.506 tis. Kč) byl o 13.516 tis. Kč nižší, než se 

plánovalo. Pro hodnocené období byly předepsány úroky z vkladů na BÚ ZFZP ve výši 

6.737 tis. Kč (4.009 tis. Kč). Jejich navýšení oproti plánu o 68,4 %, potvrzují trend 

z roku 2005, že VoZP ČR měla i v roce 2006 k dispozici finanční prostředky na úhradu 

faktur ZZ ve lhůtě splatnosti. Plánované zvýšení finančních prostředků vyplývající ze 

vstupu České republiky do EU nebylo dočerpáno o 693 tis. Kč, protože realizace 

pohledávek v zahraničí je časově zpožděna za závazky fakturovanými tuzemskými 

zdravotnickými zařízeními. 

Na úhradu zdravotní péče byla předepsána částka 8.752.175 tis. Kč (8.578.872 tis. Kč), 

což je o 170.215 tis. Kč méně (o 157.872 tis. Kč více) než uvádí ZPP 2006. Významně 

se na tom podílelo nižší čerpání nákladů na léky. Na závazky za léčení pojištěnců vůči 

ZP v cizině bylo předepsáno čerpání ve výši 2.108 tis. Kč (5.784 tis. Kč). Na bankovní 
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poplatky související se ZFZP bylo předepsáno 11.992 tis. Kč. (12.551 tis. Kč), v této 

částce jsou zahrnuty také poplatky poštovní, což je o 20,1 % nižší čerpání ve srovnání 

se ZPP 2006. Jeden z důvodů poklesu této položky je tlak MF ČR a veřejnosti vůči 

bankám na snížení poplatků. Nákladem ZFZP byl příděl do PF ve výši 250.000 tis. Kč 

(200.000 tis. Kč) přesně podle plánu. Příděl do RF činil podle vyhlášky 3.076 tis. Kč 

(7.160 tis. Kč). Příděl do fondu prevence činil 40.000 tis. Kč. 

Předpis vyúčtování zdravotní péče fakturované tuzemskými ZZ za cizince, včetně 

výsledků revize, byl 7.197 tis. Kč (4.614 tis. Kč) a znamenal navýšení oproti roku 2005 

o 56,0 %.

Provozní fond

Tvorba a čerpání

V roce 2006 činila tvorba Provozního fondu (dále PF) celkem 250.820 tis. Kč tvořená 

přídělem ze ZFZP ve výši 250.000 tis. Kč. Úroky vztahující se k PF byly předepsány 

částkou 807 tis. Kč. Snížení příjmů bylo dáno menším množstvím finančních prostředků 

na BÚ k úročení. 

Z PF byly v roce 2006 čerpány prostředky ve výši 479.045 tis. Kč. Závazky na provozní 

činnosti představovaly 249.711 tis. Kč, z čehož byly odpisy 27.051 tis. Kč.

Příjmy a výdaje

V průběhu roku 2006 představovala tvorba finančních prostředků na BÚ PF celkem 

330.130 tis. Kč. Konečné zúčtování na úhradu podílu režijních výdajů a příjem ostatní 

zdaňované činnosti činil 4.310 tis. Kč.

Celkové výdaje BÚ PF byly 266.867 tis. Kč, přičemž v roce 2006 bylo zaplaceno za 

provozní náklady související s veřejným zdravotním pojištěním 228.024 tis. Kč. 

Stav pohledávek a závazků zdravotní pojišťovny ve lhůtě a po lhůtě splatnosti

Ke konci roku 2006 vykazovala VoZP ČR závazky v celkové výši 879.610 tis Kč (rok 

2005 - 848.990 tis Kč). Vůči zdravotnickým zařízením za poskytnutou zdravotní péči 

představovaly závazky ve lhůtě splatnosti 837.157 tis. Kč (801.015 tis. Kč). Ostatní 

závazky ve lhůtě splatnosti ke konci roku 2006 ve výši 42.453 tis. Kč (47.975 tis. Kč) 

byly z obchodně právních vztahů.
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Pohledávky za plátci pojistného ve lhůtě splatnosti ke konci roku 2006 činily 

943.634 tis. Kč (776.044 tis. Kč). Jednalo se zejména o pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění zaměstnavatelů a o zálohy OSVČ a OBZP za měsíc prosinec 2006. 

Zůstatek pohledávek za plátci pojistného po lhůtě splatnosti ke konci roku 2006 

představoval 1.085.384 tis. Kč (1.124.670 tis. Kč) 

VoZP ČR má pohledávky za ZZ po lhůtě splatnosti ve výši 336 tis. Kč (338 tis. Kč). 

Ostatní pohledávky ve lhůtě splatnosti ve výši 31.971 tis. Kč (16.030 tis. Kč) ke konci 

vykazovaného období byly tvořeny pohledávkami s titulu záloh na služby a ozdravné 

pobyty, neuhrazeného nájemného a neuhrazených půjček ze SF VoZP ČR.  

Ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 29.373 tis. Kč jsou představovány 

neuhrazenými regresními náhradami, neuhrazenými fakturami z CMU a zálohou na 

ozdravný pobyt v roce 2004.

Výpočet průměrného denního výdaje na zdravotní péči (x) 

2006: Kčtis
rocevdny

výdajezdravotní
x .913.23

365

392.728.8




















2005: Kčtis
rocevdny

výdajezdravotní
x .521.23

365

323.585.8




















Výpočet počtu dnů (p) reprezentujících závazky ve lhůtě splatnosti

2006: dnů
x

splatnostiveZZkzávazky
p 35

913.23

157.837


















2005: dnů
x

splatnostiveZZkzávazky
p 34

521.23

015.801
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3.3.2 Vertikální analýza Vojenské zdravotní pojišťovny

(v tis. Kč) 2004 2005 2006

AKTIVA CELKEM 3 034 165 100% 2 783 570 100% 3 137 328 100%

Dlouhodobý majetek 310 468 10,23% 290 697 10,44% 330 795 10,54%

DNM 23 208 0.8% 18 743 0,7% 24 162 0.77%

DHM 287 260 9,47% 271 954 9,77% 306 633 9.77%

DFM 0 0% 0 0% 0 0%

Dlužníci 2 058 884 67,86% 1 953 813 70,19% 2 090 451 66,63%

Pohled. z v.z.p. 2 031 256 66,95% 1 924 506 69,14% 2 060 691 65,68%

Ostatní aktiva 663 565 21,87% 538 512 19,35% 715 835 22,82%

Zásoby 0 0% 0 0% 0 0%

Hotovost 663 565 21,87% 538 512 19,35% 715 835 22,82%

PASIVA CELKEM 3 034 165 100% 2 783 570 100% 3 137 328 100%

Vlastní jmění 2 192 827 72,27% 1 934 580 69,50% 2 257 718 71,96%

Ost. kapitálové fondy 990 896 32,67% 964 390 34,65% 752 856 24%

Fondy v.z.p. 1 198 137 39,48% 966 618 34,73% 1 502 958 47,90%

HV min. let 0 0% 0 0% 0 0%

HV b.o. 3 794 0,1% 3 572 0,1% 1 904 0,06%

Věřitelé 841 338 27,73% 848 990 30,50% 879 610 28,04%

Závazky z v.z.p. 820 772 27,05% 825 885 29,67% 837 194 26,68%

Ostatní závazky 20 566 6,78% 23 105 8,30% 42 416 1,35%

Tabulka č. 9 – Vertikální analýza VoZP                                 Zdroj: vlastní výpočty a VZ

Výše uvedená tabulka zobrazuje vertikální analýzu Vojenské zdravotní pojišťovny. Na 

základě daných výpočtu lze odvodit, že také pohledávky z veřejného zdravotního 

pojištění zde tvoří největší část aktiv. Nicméně podíl je zde menší než u Všeobecné 

zdravotní pojišťovny. Z tabulky lze také vysledovat na rozdíl oproti VZP poměrně 

velký podíl hotovosti na celkových aktivech.

V oblasti pasiv lze vidět podstatný podíl vlastního kapitálů, který tvoří průměrně 71 % 

celkových pasiv. Zde má také největší objem základní fond zdravotního pojištění. 
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3.3.3 Poměrová analýza

Ukazatele rentability

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = HV po zdanění / celková aktiva x 100

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = HV po zdanění / vlastní kapitál x 100

(v %) 2004 2005 2006
Rentabilita celkového kapitálu 0,12 0,13 0,06
Rentabilita vlastního kapitálu 0,17 0,19 0,1

         Tabulka č. 10 – Ukazatele rentability VoZP                  Zdroj: vlastní výpočty

Rentabilita celkového kapitálu měří výkonnost podniku a za ideálních podmínek by 

měla nabývat hodnot větších než 10%. U Vojenské zdravotní pojišťovny je však 

rentabilita celkového kapitálu také podstatně menší, stejně jako u Všeobecné zdravotní 

pojišťovny. Avšak v oblasti zdravotních pojišťoven dosahuje průměrných hodnot. 

Vývoj v jednotlivých letech ukazuje pokles tohoto ukazatele v roce 2006 oproti 2005. 

Bylo to způsobeno především vývojem hospodářského výsledku po zdanění.

Ukazatele zadluženosti

Celková zadluženost = Cizí zdroje / celková aktiva

Koeficient samofinancování = Vlastní kapitál / celková aktiva

2004 2005 2006
Celková zadluženost 27,7 % 31,6 % 28 %
Koeficient samofinancování 72,3 % 69,5 % 72 %

Tabulka č. 11 – Ukazatele zadluženosti VoZP               Zdroj: vlastní výpočty

Z hodnot ukazatele celkové zadluženosti jednoznačně vyplývá menší celková 

zadluženost oproti Všeobecné zdravotní pojišťovně. Čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. 

Koeficient samofinancování ukazuje podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech 

společnosti. Zde je možně opět vidět menší hodnoty ve srovnání s naší největší 

zdravotní pojišťovnou. Hodnoty jsou ve sledovaných letech na konstantní úrovni. 



VUT v Brně, Fakulta Podnikatelská

60

Ukazatele likvidity

2004 2005 2006
Běžná likvidita 0,8 0,65 0,86
Pohotová likvidita 0,8 0,65 0,86

         Tabulka č. 12 – Ukazatele likvidity VoZP                      Zdroj: vlastní výpočty

Běžná likvidita by se měla pohybovat mezi hodnotami 1,5 – 2,5. Ve sledovaných letech 

lze vidět hodnoty pod tímto doporučeným rozmezí, přesto však o oblasti zdravotních 

pojišťoven jsou tyto hodnoty nadprůměrné. 

Pohotová likvidita by měla dosahovat hodnot alespoň 1. V daných rocích lze vidět 

hodnoty od 0,65 do 0,86. 

3.3.4 Analýza rozdílových ukazatelů

Čistý pracovní kapitál

2004 2005 2006
ČPK 1 881 111 1 643 335 1 926 676

         Tabulka č. 13 – Čistý pracovní kapitál VoZP                 Zdroj: vlastní výpočty

Čistý pracovní kapitál představuje tedy část oběžného majetku, která je finančně kryta 

dlouhodobými zdroji. Podle analyzovaných hodnot lze říci, že Vojenská zdravotní 

pojišťovna měla ve sledovaných letech dostatečný „finanční polštář“ ke krytí 

neočekávaných závazků.

3.3.5 Altmanův index

2004 2005 2006

Altmanův index 3,7 2,9 3,5

    Zdroj: vlastní výpočty

Vypočtené hodnoty Altmanova indexu ukazují na poměrně dobrou finanční situaci ve 

všech sledovaných letech, což značí hodnoty nad 2,9. Z toho lze také vyčíst, že 

existence Vojenské zdravotní pojišťovny není ohrožena. 



VUT v Brně, Fakulta Podnikatelská

61

3.4 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

3.4.1 Horizontální analýza ZPMV ČR

Ukazatel 2004/2005 2005/2006

Aktiva celkem 10,4 %  ↑ 23,7 %  ↑

Stála aktiva 1 %  ↑ 1,07 %  ↓

Oběžná aktiva 12,6 %  ↑ 27,5 % ↑

Zásoby 0 0

Vlastní jmění 15,2 %  ↑ 61,8 %  ↑

Rezervy 0  0  

Věřitelé 9,5 %  ↑ 29,4 %  ↓

Závazky k poskytovatelům ZP 7,0 %  ↑ 29,4 %  ↓

Výnosy 1,2 % ↓ 11,4 % ↑

Náklady 0,9 % ↑ 2,9 % ↓

Zisk/ztráta 2,8 %  ↓ 55,7 %  ↑

   Tabulka č. 14 – Horizontální analýza ZPMV ČR              Zdroj: vlastní výpočty a VZ

Výše uvedená tabulka uvádí meziroční srovnání vybraných položek výkazů Zdravotní 

pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. 

Meziroční porovnání u celkových aktiv jasně ukazuje rostoucí trend v obou měřeních, 

při srovnání 2004/2005 zde byl nárůst o 10,4 % způsobené především vývojem u 

položky hotovosti na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně. Pohyb vývoje 

stálých a oběžných aktiv jasně kopíruje průměrné hodnoty aktiv celkových. 

V oblasti pasiv je velmi zajímavý vývoj vlastního jmění či kapitálu, zejména 

v meziročním srovnání 2005/2006. Zde nastal výrazný posun směrem nahoru, a to 

konkrétně o téměř 62 %, což bylo způsobeno především vývojem u základního fondu 

veřejného zdravotního pojištění. Bližší popis vývoje u toho fondu v letech 2005 a 

především 2006 je uveden v kapitole 3.4.2.

Pří porovnávání vývoje u položek věřitelé a závazků k poskytovatelům zdravotní péče 

lze na jedné straně vidět nárůst mezi roky 2004 a 2005 a na druhé straně pokles mezi 

léty 2005 a 2006. Bylo to způsobeno především vývojem právě položky Závazky 

k poskytovatelům zdravotní péče. 
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Meziroční srovnání 2004/2005 a 2005/2006 v položkách výnosů a nákladů ukazuje 

zajímavější vývoj především mezi roky 2005 a 2006. Zde nastal vzrůst výnosů o 11,4 

%, což ovlivnil především vzrůst z pronájmu nevyužitých vlastních objektů. 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR je všech sledovaných letech zisková, 

nicméně vývoj této položky je velice zajímavý. Srovnáním roků 2004/2005 a 2005/2006 

lze vypozorovat průměrné zvýšení zisku o 30 %, což bylo způsobeno především 

vývojem v roce 2006.  

Základní fond zdravotního pojištění

V roce 2006 byla tvorba Základního fondu zdravotního pojištění z pojistného v 

porovnání s plánem uvedeným v Zdravotně pojistném plánu na rok 2006 splněna na 

103,0 % (rok 2005 – 103,1 %) a plán byl překročen o 493 827 tis. Kč (471 660 tis. Kč).

V oblasti přerozdělení pojistného bylo v hodnoceném období odvedeno na zvláštní účet 

přerozdělení o 77 637 tis. Kč více (39 967 tis. Kč méně), než předpokládal plán, ale 

současně o 304 396 tis. Kč méně (o 256 892 tis. Kč více) než v roce 2005 (2004). Na 

výši přijmu pojistného a odvod přerozdělení měl vliv, mimo jiné i růst pojistného 

kmene. V této souvislosti nelze pominout ani navýšení plateb státu z 513 Kč na 636 Kč 

na pojištěnce měsíčně.

Pokrytí úhrad zdravotní péče

Tabulka č. 15 - Pokrytí úhrad zdravotní péče               Zdroj: Výroční zprávy ZPMV ČR 

Výše uvedená tabulka zobrazuje pokrytí výdajů na zdravotní péči Základního fondu 

zdravotního pojištění v letech 2005 a 2006. Uvedené údaje zobrazují, že výše salda byla 

dostatečná na pokrytí těchto výdajů. 

Pokrytí úhrad zdravotní péče 2006 – v tis. Kč 2005 – v tis Kč

Pojistné 16 828 585 15 801 801

Přerozdělení -655 637 -960 033

Disponibilní zdroje z pojistného 16 172 948 14 841 768

Úhrady zdravotní péče -14 928 141 -14 204 407

Refundace úhrad zdrav. péče v ČR 42 511 49 851

Saldo 1 281 492 685 236
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Provozní fond

PF byl tvořen zejména přídělem ze ZFZP do výše dané ZPP (518 000 tis. Kč). ZP MV 

CR nevyužila maximálního limitu přídělu PF. Plán tvorby ani příjem z prodeje majetku 

se v roce 2006 nepodařilo naplnit, protože hlavní položka – prodej bývalé budovy 

pobočky Olomouc se v roce 2006 neuskutečnil.

Tvorba i příjem z úroku je vyšší proti ZPP, což je způsobeno průběžně vyšším 

zůstatkem provozního fondu, než předpokládal plán.

Z porovnání provozní spotřeby za poslední tři období je patrné, že vývoj provozních 

výdajů je vzhledem k rozvoji pojišťovny (nárůstu počtu pojištěnců) a růstu cen (ve 

vazbě na úpravy a zvyšování cen vstupu) úsporný.

Období (rok) 2004 2005 2006

Provozní výdaje (v tis. Kč) 358 157 374 262 400 123

      Tabulka č. 16 – Vývoj provozních výdajů ZPMV ČR          Zdroj: VZ ZPMV ČR

Stav závazků vůči zdravotnickým zařízením ve lhůtě a po lhůtě splatnosti

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky neevidovala k 31. 12. 2006 

žádné závazky vůči zdravotnickým zařízením po lhůtě splatnosti. 

Stav pohledávek za plátci pojistného po lhůtě splatnosti se zvýšil proti stavu k 1. 1. 

2006 na 1 183 061 tis. Kč, což je o 175 754 tis. Kč více. Jejich nárůst je ovlivněn 

zejména dlouhodobostí procesních lhůt v případě řešení pohledávek formou konkurzu a 

vyrovnání a v mnoha případech rovněž obtížným a zdlouhavým vymáháním soudní 

cestou.

Výpočet průměrného denního výdaje na zdravotní péči (x) 

2006: Kčtis
rocevdny

výdajezdravotní
x .921.40

365

14.936.338




















2005: Kčtis
rocevdny

výdajezdravotní
x .926.38

365

14.208.241




















Výpočet počtu dnů (p) reprezentujících závazky ve lhůtě splatnosti
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2006: dnů
x

splatnostiveZZkzávazky
p 5,28

921.40

382.167.1


















2005: dnů
x

splatnostiveZZkzávazky
p 35

913.23

157.837


















3.4.2 Vertikální analýza ZPMV ČR 

(v tis. Kč) 2004 2005 2006

AKTIVA CELKEM 4 103 387 100% 4 528 783 100% 5 604 137 100%

Dlouhodobý majetek 475 416 11,59% 468 700 10,35% 468 553 8,36%

DNM 24 951 0,61% 25 881 0,57% 22 737 0,41%

DHM 442 819 10,79% 442 819 9,78% 445 816 7,96%

DFM 13 500 0,33% 0 0% 0 0%

Dlužníci 2 426 450 59,13% 2 509 933 55,42% 2 731 864 48,74%

Pohled. z v.z.p. 2 413 054 58,81% 2 496 213 55,12% 2 718 595 48,51%

Ostatní aktiva 1 064 193 25,93% 1 421 423 31,39% 2 281 139 40,70%

Zásoby 0 0% 0 0% 0 0%

Hotovost 1 064 193 25,93% 1 421 423 31,39% 2 281 139 40,70%

PASIVA CELKEM 4 103 387 100% 4 528 783 100% 5 604 137 100%

Vlastní jmění 2 291 803 55,85% 2 639 079 58,27% 4 270 700 76,21%

Ost. kapitálové fondy 1 381 522 33,67% 1 382 966 30,54% 1 521 773 27,15%

Fondy v.z.p. 897 685 21,88% 1 240 367 27,38% 2 728 275 48,68%

HV min. let 9 354 0,23% 12 596 0,27% 15 746 0,28%

HV b.o. 3 242 0,08% 3 150 0,07% 4 906 0,09%

Věřitelé 1 725 508 42,05% 1 889 309 41,72% 1 333 241 23,79%

Závazky z v.z.p. 1 574 942 38,38% 1 686 543 37,24% 1 170 313 20,88%

Ostatní závazky 150 566 3,67% 202 766 4,48% 162 928 2,91%

Tabulka č. 17 – Vertikální analýza ZPMV ČR                       Zdroj: vlastní výpočty a VZ

Výše uvedená tabulka zobrazuje vertikální analýzu Zdravotní pojišťovny Ministerstva 

vnitra ČR. Pohled do aktiv společnosti nám zobrazuje největší podíl pohledávek 

z veřejného zdravotního pojištění na celkových aktivech, nicméně podíl je zde menší 

než ve sledovaných letech u Všeobecné zdravotní pojišťovny, který se pohyboval na 

úrovni 88 %. Také podíl objemu hotovosti je zde podstatně větší než u VZP.
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Pohled do pasiv nám ukazuje převahu vlastního jmění nad věřiteli. Nicméně tento podíl 

se v roce 2006 ještě zvětšil, především díky vývoji základního fondu veřejného 

zdravotního pojištění. 

3.4.3 Poměrová analýza ZPMV ČR

Ukazatele rentability

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = HV po zdanění / celková aktiva x 100

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = HV po zdanění / vlastní kapitál x 100

(v %) 2004 2005 2006
Rentabilita celkového kapitálu 0,08 0,07 0,09
Rentabilita vlastního kapitálu 0,14 0,12 0,11

         Tabulka č. 18 – Ukazatele rentability ZPMV ČR          Zdroj: vlastní výpočty

Rentabilita celkového kapitálu měří výkonnost podniku a za ideálních podmínek by 

měla nabývat hodnot větších než 10%. U Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR 

je však rentabilita celkového kapitálu také podstatně menší, stejně jako u ostatních dvou 

sledovaných pojišťoven. Avšak v oblasti zdravotních pojišťoven dosahuje průměrných 

hodnot. Vývoj v jednotlivých letech ukazuje průměrnou výši 0,08. 

Ukazatele zadluženosti

Celková zadluženost = Cizí zdroje / celková aktiva

Koeficient samofinancování = Vlastní kapitál / celková aktiva

2004 2005 2006
Celková zadluženost 42 % 41,3 % 24 %
Koeficient samofinancování 55,9 % 58,3 % 76 %

          Tabulka č. 19 – Ukazatele zadluženosti ZPMV ČR      Zdroj: vlastní výpočty

Z hodnot ukazatele celkové zadluženosti jednoznačně vyplývá také menší celková 

zadluženost oproti Všeobecné zdravotní pojišťovně, nicméně v letech 2004 a 2005 tato 

hodnota byla podstatně větší než u ZPMV ČR. V roce 2006 celková zadluženost velmi 

klesla, což bylo způsobeno vývojem cizích zdrojů zdravotní pojišťovny. Čím vyšší je 

hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. 
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Koeficient samofinancování ukazuje podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech 

společnosti. Zde je možně opět vidět menší hodnoty ve srovnání s naší největší 

zdravotní pojišťovnou. 

Ukazatele likvidity

2004 2005 2006
Běžná likvidita 0,68 0,84 1,95
Pohotová likvidita 0,68 0,84 1,95

         Tabulka č. 20 – Ukazatele likvidity ZPMV ČR              Zdroj: vlastní výpočty

Běžná likvidita by se měla pohybovat mezi hodnotami 1,5 – 2,5. Ve sledovaných letech 

lze vidět hodnoty, které se doporučovaným hodnotám nepřibližují, nicméně v oblasti 

zdravotních pojišťoven jsou tyto hodnoty průměrné až nadprůměrné. Pohotová likvidita 

by měla dosahovat hodnot alespoň 1. V daných rocích lze vidět hodnoty od 1,44 do 

1,83. Větší než doporučovaná hodnota může značit nedostatek zásob Zdravotní 

pojišťovny ministerstva vnitra ČR, nicméně výše zásob není pro hospodaření tolik 

důležitá. 

3.4.4 Analýza rozdílových ukazatelů

Čistý pracovní kapitál

2004 2005 2006
ČPK 1 765 135 2 042 047 3 679 862

         Tabulka č. 21 – Čistý pracovní kapitál                           Zdroj: vlastní výpočty

Čistý pracovní kapitál představuje část oběžného majetku, která je finančně kryta 

dlouhodobými zdroji. Na základě vypočtených hodnot lze usoudit, že Zdravotní 

pojišťovna ministerstva vnitra ČR měla ve sledovaných letech dostatečný „finanční 

polštář“ ke krytí neočekávaných závazků.

3.4.5 Altmanův index

2004 2005 2006

Altmanův index 2,5 2,8 3,2

    Zdroj: vlastní výpočty

Vypočtené hodnoty Altmanova indexu značí poměrně dobrou finanční situaci ZPMV 

ČR, jelikož se hodnoty pohybují nad doporučovanou oblastí. 
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3.5 Syntéza výsledků finanční analýzy

3.5.1 SWOT analýza VZP

Pomocí analýzy silných a slabých stránek je možné zodpovědět otázku, zda je 

pojišťovna schopna využít rýsující se příležitosti a současně čelit možným hrozbám.

Hodnotí se silné a slabé stránky (SW) – strengths, weaknesses, zejména se zaměřením 

na interní prostředí firmy, a příležitosti a ohrožení (OT) - opportunities, threats, zejména 

se zaměřením na externí prostředí firmy. V běžné marketingové praxi se SWOT analýza 

tvoří ze souboru potřebných externích i interních analýz firmy.

V SW analýze je možné zejména zhodnotit:

 úroveň strategie rozvoje firmy

 pozici v jednotlivých částech trhu

 personální strukturu firmy, odbornost a dovednost zaměstnanců

 vlastnickou strukturu a její stabilitu

 pozici firmy na trhu a v jeho jednotlivých částech (oborově i územně)

 složitost a účelnost organizační struktury

V části OT se může sledovat především:

 pozice vůči konkurenci

 dynamika a struktura investic ve vztahu k ekonomickému vývoji národního 

hospodářství

 image a goodwill firmy směrem k investorům a širšímu okolí
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Silné stránky Slabé stránky

Počet pojištěných obyvatel u VZP
Rentabilita celkového a vlastního 
kapitálu

Počet smluvních zdravotnických 
zařízení a lékařů

Objem pohledávek po lhůtě splatnosti

Velký tržní podíl Objem závazků po lhůtě splatnosti

Přehledné webové stránky Několikaleté ztrátové hospodaření

Velký počet poboček po celé ČR Špatná komunikace s lékaři

Přehledné webové stránky Nadměrné investice

Garance finanční výpomoci v případě 
krachu od státu

Nejvyšší náklady na pojištěnce

Akce Mořský koník Dozor nad hospodařením

Přezaměstanost na jednotlivých 
pobočkách

Příležitosti Hrozby

Větší využití elektronické komunikace 
jednak s pacienty, ale i se samotnými 
zdravotními zařízeními a lékaři

Stárnutí populace – zvyšování nákladů 
na zdravotní péči

Možnosti získaní nových pojištěnců 
pomocí nabídky atraktivních balíčku 
nad rámec základního zdravotního 
pojištění 

Neschopnost nalákat mladé nové klienty 
pomocí nabídky služeb a možnost 
dalšího úbytku

Zvyšování úhrad za státní zaměstnance 
od státu

Právní forma Všeobecné zdravotní 
pojišťovny

definice standardu zdravotní peče 
povinně hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění

Politické lobby a ovlivňování vývoje 
pravomocí VZP

Snaha některých politiků o snížení 
počtu zdravotních pojišťoven v ČR

Zvyšující se vliv farmaceutických firem

Větší počet léků hrazených výhradně 
pacienty

Neustále se zrychlující technologický 
vývoj ve zdravotnictví

Novela zákona o dohadovacím řízení a 
odebrání práv státu rozhodovat při 
nedohodě mezi zdravotními 
pojišťovnami a lék. zařízeními

Problematika platby státu za státní 
pojištěnce

Větší nezávislost na státu Politická nestabilita
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Silné stránky

Všeobecná zdravotní pojišťovna má více než 6 milionů klientů, čímž se řadí na první 

místo v počtu pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami v

postavení je samozřejmě velkou výhodou, může z

vyjednávání o výši úhrad apod.  Následující graf zobrazuje přehled jednotlivých 

zdravotních pojišťoven působících na trhu v

na pojištěncích. 

Na uvedeném grafu lze jednoznačně vidět, že VZP je, co se týče podílu na počtu

pojištěnců v České republice na prvním místě. Její náskok je výrazný. Důvodů může být 

několik. Např. to, že VZP je státem zřízená. Velkou výhodou je i to, že Všeobecná 

zdravotní pojišťovna má největší počet smluvních zdravotnických zařízení a lékařů, 

může se totiž stát, že určitý lékař nebo zdravotnické zařízení odmítne pacienta ošetřit 

z toho důvodu, že nemá smlouvu s

Další silnou stránkou je i to, že Všeobecná zdravotní pojišťovna má po celé České 

republice nejrozsáhlejší sít poboček či klientských pracovišť, což může i naopak být 

mezi slabými stránkami, především z

poboček.

11%

6%
5%
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Všeobecná zdravotní pojišťovna má více než 6 milionů klientů, čímž se řadí na první 

počtu pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami v České republice. Toto její 

postavení je samozřejmě velkou výhodou, může z něho totiž profitovat např. při 

ní o výši úhrad apod.  Následující graf zobrazuje přehled jednotlivých 

zdravotních pojišťoven působících na trhu v České republice a ukazuje jednotlivý podíl 

Na uvedeném grafu lze jednoznačně vidět, že VZP je, co se týče podílu na počtu

České republice na prvním místě. Její náskok je výrazný. Důvodů může být 

několik. Např. to, že VZP je státem zřízená. Velkou výhodou je i to, že Všeobecná 

zdravotní pojišťovna má největší počet smluvních zdravotnických zařízení a lékařů, 

se totiž stát, že určitý lékař nebo zdravotnické zařízení odmítne pacienta ošetřit 

toho důvodu, že nemá smlouvu s pacientovou zdravotní pojišťovnou.  

Další silnou stránkou je i to, že Všeobecná zdravotní pojišťovna má po celé České 

ejší sít poboček či klientských pracovišť, což může i naopak být 

mezi slabými stránkami, především z důvodu velkých nákladů na provoz daných 

63%

4% 3% 3% 3% 2%

Podíl na počtu pojištěnců

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Oborová zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
Revírní bratrská pokladna
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance
Česká národní zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna má více než 6 milionů klientů, čímž se řadí na první 

České republice. Toto její 

něho totiž profitovat např. při 

ní o výši úhrad apod.  Následující graf zobrazuje přehled jednotlivých 

České republice a ukazuje jednotlivý podíl 

Na uvedeném grafu lze jednoznačně vidět, že VZP je, co se týče podílu na počtu

České republice na prvním místě. Její náskok je výrazný. Důvodů může být 

několik. Např. to, že VZP je státem zřízená. Velkou výhodou je i to, že Všeobecná 

zdravotní pojišťovna má největší počet smluvních zdravotnických zařízení a lékařů, 

se totiž stát, že určitý lékař nebo zdravotnické zařízení odmítne pacienta ošetřit 

pacientovou zdravotní pojišťovnou.  

Další silnou stránkou je i to, že Všeobecná zdravotní pojišťovna má po celé České 

ejší sít poboček či klientských pracovišť, což může i naopak být 

důvodu velkých nákladů na provoz daných 
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Jak už bylo zmíněno výše, je VZP státem zřízená. Z

postavení, které žádná ji

především o problematiku platební neschopnosti. Když totiž nastane situace, že 

pojišťovna nebude schopna platit za náklady poskytnuté zdravotní péče, je zde možnost 

čerpání peněz ve formě návratné finanč

České republiky. Velikou výhodou je samozřejmě i to, že Všeobecná zdravotní 

pojišťovna nemůže zbankrotovat, její závazky totiž v

Mezi oblasti silných stránek lze také zařadit int

dobrá, tudíž zájemci o služby VZP mohou najít požadované informace bez vážnějších 

problémů-

                                                                                 

Mezi další výhody VZP je i velký počet nákladných pojištěnců, za něž dostává 

pojišťovna největší počet peněz při rozdělování, což se na druhou stranu dá zařadit mezi 

slabé stránky. Mezi tzv. nákladné pojištěnce se řadí hlavně starš

Slabé stránky-

Všeobecná zdravotní pojišťovna se jako největší poskytovatel zdravotního pojištění 

v České republice samozřejmě potýká také s

nejproblematičtější oblasti se dá zařadit především dlouholeté ztrátové

Jedním z hlavních problémů je především ten fakt, že pojišťovna využívá situace, že při 

jakýchkoli finančních problémech je tu stát. Ten jako garant přebírá odpovědnost a 
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Jak už bylo zmíněno výše, je VZP státem zřízená. Z toho vyplývají další výhody a 

postavení, které žádná jiná zaměstnanecká zdravotní pojišťovna nemá. Jedná se 

především o problematiku platební neschopnosti. Když totiž nastane situace, že 

pojišťovna nebude schopna platit za náklady poskytnuté zdravotní péče, je zde možnost 

čerpání peněz ve formě návratné finanční pomoci z rezervního fondu státního rozpočtu 

České republiky. Velikou výhodou je samozřejmě i to, že Všeobecná zdravotní 

pojišťovna nemůže zbankrotovat, její závazky totiž v případě potíží „vyřeší“ stát. 

Mezi oblasti silných stránek lze také zařadit internetové stránky, jejich přehlednost je 

dobrá, tudíž zájemci o služby VZP mohou najít požadované informace bez vážnějších 

                                                                                 Zdroj: www.vzp.cz

Mezi další výhody VZP je i velký počet nákladných pojištěnců, za něž dostává 

pojišťovna největší počet peněz při rozdělování, což se na druhou stranu dá zařadit mezi 

slabé stránky. Mezi tzv. nákladné pojištěnce se řadí hlavně starší lidé. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna se jako největší poskytovatel zdravotního pojištění 

České republice samozřejmě potýká také s mnoha problémy či překážkami. Mezi 

nejproblematičtější oblasti se dá zařadit především dlouholeté ztrátové

hlavních problémů je především ten fakt, že pojišťovna využívá situace, že při 

jakýchkoli finančních problémech je tu stát. Ten jako garant přebírá odpovědnost a 

toho vyplývají další výhody a 

ná zaměstnanecká zdravotní pojišťovna nemá. Jedná se 

především o problematiku platební neschopnosti. Když totiž nastane situace, že 

pojišťovna nebude schopna platit za náklady poskytnuté zdravotní péče, je zde možnost 

rezervního fondu státního rozpočtu 

České republiky. Velikou výhodou je samozřejmě i to, že Všeobecná zdravotní 

případě potíží „vyřeší“ stát. 

ernetové stránky, jejich přehlednost je 

dobrá, tudíž zájemci o služby VZP mohou najít požadované informace bez vážnějších 

ww.vzp.cz z 16. 3. 2008

Mezi další výhody VZP je i velký počet nákladných pojištěnců, za něž dostává 

pojišťovna největší počet peněz při rozdělování, což se na druhou stranu dá zařadit mezi 

í lidé. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna se jako největší poskytovatel zdravotního pojištění 

mnoha problémy či překážkami. Mezi 

nejproblematičtější oblasti se dá zařadit především dlouholeté ztrátové hospodaření.

hlavních problémů je především ten fakt, že pojišťovna využívá situace, že při 

jakýchkoli finančních problémech je tu stát. Ten jako garant přebírá odpovědnost a 
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pokrývá ztráty hospodaření z rezervního fondu státního rozpočtu České republiky. Je 

třeba se také zmínit o faktu, že v zákonu o Všeobecné zdravotní pojišťovně se píše, že 

rozpočet VZP má být v ideálním případě přebytkový nebo při nejmenším vyrovnaný, 

tzn., že výdaje by neměly převyšovat příjmy. Dá se říct, že svým hospodaření v tomto 

případě porušuje zákon. Velkým problém je také způsob zlepšování hospodaření této 

pojišťovny, probíhá zde jen tzv. oddlužování, což vede jen ke krátkodobému zlepšení 

hospodářských výsledků, ale v dlouhodobém horizontu se Všeobecná zdravotní 

pojišťovna stává stále zadluženou.

V oblasti silných stránek bylo zmíněné také, že pojišťovna VZP získává velký objem 

peněz na tzv. nákladné pacienty. Na druhou stranu to ovšem znamená, že i ona sama na 

tyto pojištěnce musí vynakládat větší objem peněž, než na „normální“ klienty. VZP se 

také díky této oblasti řadí na první místo v nákladech na 1 pacienta mezi všemi 

zdravotními pojišťovnami působícími na trhu v České republice –

Pojišťovna Průměrné náklady na 1 pojištěnce v roce 2006 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 16 879 Kč

Oborová zdravotní pojišťovna 15 841 Kč

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 15 243 Kč

Vojenská zdravotní pojišťovna 14 991 Kč

Zdravotní pojišťovna MV 14 134 Kč

Hutnická zaměstnanecká zdr. pojišťovna 13 910 Kč

Česká národní zdravotní pojišťovna 13 765 Kč

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance 12 988 Kč

Revírní bratrská pokladna 12 655 Kč

Tabulka č. 22 – Průměrné náklady na 1 pojištěnce                 Zdroj: http://www.szpcr.cz/

Tato tabulka zobrazuje přehled průměrných nákladů zdravotních pojišťoven na jednoho 

pojištěnce. Je zde možnost vidět, že VZP v této oblasti „kraluje“. Jak už je uvedeno 

výše, je to především díky nevhodné věkové struktuře jejich klientů. Jelikož podle 

statistik je velká většina starších obyvatel pojištěna právě u Všeobecné zdravotní 

pojišťovny, tak proto zde můžeme vidět fakt nejvyšších průměrných nákladů na jednoho 

pacienta. Druhou pojišťovnu v tomto přehledu překonává VZP o více než 1000kč. Jako 

vůbec nejvýhodnější v této oblasti je Revírní bratrská pokladna, jelikož má náklady na 
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jednoho pojištěnce ve výši 12 655 Kč, což je o více než 4 000 Kč méně, než je tomu u 

Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

Další významnou slabou stránkou VZP je přezaměstnanost na jednotlivých pobočkách 

po celé České republice a z toho vyplývající vysoké mzdové náklady. Často lze vidět 

v kancelářích dva až tři zaměstnance na práci, kterou by dokázala bez problémů 

zvládnout jedna osoba. Tento fakt se ovšem objevuje u většiny zdravotních pojišťoven a 

jejich poboček po celé České republice. 

Velkým problémem je také špatná komunikace se zdravotními zařízeními, potažmo se 

samotnými smluvními lékaři. Často se stává, že zde nastávají zbytečné neshody jen díky 

špatnému informačnímu systému uvnitř Všeobecné zdravotní pojišťovny. Např. velmi 

rozšířeným nešvarem je neschopnost pracovníků vyhledat a aktualizovat obdržené údaje 

od svých smluvních lékařů, proto se také stává, že jsou pojišťovnou vyžadovány 

informace či údaje, které již dávno obdržely v termínu, což má za následek zbytečné 

zvyšování nákladů na komunikaci a nevhodné penalizování práce lékařů. 

Dalším významným problémem je také problém s opožďováním plateb smluvním 

zdravotnickým zařízením. Průměrná splatnost faktur byla za poslední rok přibližně 21 

dnů, nicméně se objevovali případy, kdy Všeobecná zdravotní pojišťovna platila se 

zpožděním až několika měsíců. [25]

Hlavním znakem VZP je nadměrná centralizovanost, je zde také velké množství 

pravomocí koncentrováno v rukou statutárního orgánu. VZP má rozsáhlou organizační 

strukturu, která svou mohutností brzdí schopnost reakce na nové změny či podněty.

Vysoký stupeň byrokracie má za následek i některé relativně horši ukazatele ve 

srovnání s menšími ZZP. [25] 

Například provozní náklady VZP v přepočtu na 1 pojištěnce činily 592 Kč v roce 2006, 

zatímco průměr za ZZP byl 501 Kč. Přitom některé pojišťovny měly tyto provozní 

náklady o hodně nižší, např. Vojenská zdravotní pojišťovna pouze 352 Kč na 1 

pojištěnce v roce 2005. Nižší provozní náklady mají většinou zdravotní pojišťovny, 

které nevyužívají maximální povoleny limit provozních nákladů daný vyhláškou. Ve 

srovnání se zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami má Všeobecná zdravotní 

pojišťovna také nejnižší produktivitu práce měřenou počtem pojištěnců na jednoho 

zaměstnance. V roce 2005 připadalo u VZP na jednoho zaměstnance 1 353 pojištěnců, u 

ZZP v průměru 1 646 pojištěnců. [23]
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Příležitosti-

Jedna z možností či příležitostí pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu na lepší 

hospodaření je změna v oblasti týkající se tzv. dohadovacího řízení. Jedná se o 

instrument, který se využívá při nedohodě o výši úhrad za pojištěnce mezi samotnými 

zdravotními pojišťovnami a lékařskými zařízeními. Možným řešením by bylo zřízení 

samostatného subjektu, který by nebyl politicky ovlivňován, a tudíž by rozhodoval 

nezávisle na státu. 

Jedna z možností, jak efektivněji hospodařit, je větší využití elektronické komunikace

jednak mezi zdravotními pojišťovnami a pacienty, ale i s lékaři. Tato forma komunikace 

jednoznačně přináší lepší využití jednak časové, ale i finanční a tudíž by se mělo častěji 

využívat. Jedním z problémů jsou však náklady na technické vybavení, nicméně 

ušetřené náklady v konečném důsledku převyšují náklady na stávající komunikaci. 

V současné době je sice tento instrument stále více využívám, bohužel však většina 

subjektů v této oblasti se spoléhá na neefektivní formy komunikace, jako je klasická 

pošta či osobní kontakt. 

Jednou z dalších příležitostí pro samotnou Všeobecnou zdravotní pojišťovnu je snaha 

některých politických stran na prosazení návrhu na snížení počtu zdravotních 

pojišťoven působících v České republice. Taková situace by pravděpodobně nahrávala 

největším zdravotním pojišťovnám, jelikož by pravděpodobně zanikly ty menší, a větší 

jako právě VZP nebo třeba Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra by posílily své 

postavení v České republice. Jeden z politických návrhů byl také na zřízení jedné 

centrální, tzv. Superpojišťovny. Tento návrh by pravděpodobně také výrazně prospěl 

VZP, neboť by se dalo očekávat, že tato „Superpojišťovna“ by byla založena na 

základech dnešní Všeobecné zdravotní pojišťovny. Sice by tento návrh pravděpodobně 

přinesl pozitiva pro VZP, nicméně pro běžné občany by to byl negativní jev. Také by to 

znamenalo menší nabídku bonusů pro pojištěnce a lidé by nemohli čerpat tolik výhod, 

jako doposud mohou při výběru mezi 9 zdravotními pojišťovnami působícími na trhu 

v České republice. Tudíž lze očekávat, že varianta se „Superpojišťovnou“ v dohledné 

době nepřichází v úvahu.

Jednou z možností či příležitostí je také neustále zvyšování úhrad od státu za státní 

pojištěnce. Tato skupina občanu přitom čerpá ze systému veřejného zdravotního

pojištění nejvíce peněž, paradoxem je, že platby za ně jsou nejnižší. Vyměřovací základ 
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osob, za které je plátcem pojistného stát, vyplývá ze zákona a stanovuje se nařízeními 

vlády za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se 

vyměřovací základ zjišťuje. Státní příspěvek na pojistné za statni pojištěnce je podstatně 

nižší než průměrné pojistné za zaměstnance. Do r. 1998 byla vyměřovacím základem 

pro výpočet příspěvku minimální mzda. V roce 1998 zákon stanovil jako vyměřovací

základ fixní částku, přičemž až do roku 2001 se výše příspěvku za státní pojištěnce 

nezměnila. Z pevné částky se odvozoval státní příspěvek až do března 2006, kdy se 

změnil vyměřovací základ na 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. 

Tím došlo k navýšení plateb za státní pojištěnce o 23 %, což přineslo například 

konkrétně VZP 6 mld. Kč navíc a přispělo ke zlepšení ekonomické situace pojišťovny. 

Následující tabulka ukazuje vývoj pojistného za státní pojištěnce od roku 1997-

Rok Způsob výpočtu
Částka odvodu za státní 
pojištěnce za měsíc (v 
Kč)

I. - XII. 1997 80 % z minimální mzdy (2500 Kč) x 13,5 % 270 Kč

I. - VI. 1998 80 % z minimální mzdy (2650 Kč) x 13,5 % 287 Kč

VII.- XII. 1998 pevná částka 2900 Kč x 13,5 % 392 Kč

I. - XI. 1999 pevná částka 2900 Kč x 13,5 % 392 Kč

I. - XI. 2000 pevná částka 2900 Kč x 13,5 % 392 Kč

I. - VI. 2001 pevná částka 2900 Kč x 13,5 % 392 Kč

VII.- XII. 2001 pevná částka 3250 Kč x 13,5 % 439 Kč

I. - XII. 2002 pevná částka 3250 Kč x 13,5 % 439 Kč

I. - XII. 2003 pevná částka 3458 Kč x 13,5 % 467 Kč

I. - XII. 2004 pevná částka 3520 Kč x 13,5 % 476 Kč

I. - XII. 2005 pevná částka 3556 Kč x 13,5 % 481 Kč

I. - XII. 2006 pevná částka 3798 Kč x 13,5 % 513 Kč

II. - XII. 2006 pevná částka 4144 Kč x 13,5 % 560 Kč

IV. - XII. 2006 25 % průměrné měsíční mzdy (4709 Kč) x 13,5 % 636 Kč

I. - XII. 2007 25 % průměrné měsíční mzdy (5035 Kč) x 13,5 % 680 Kč

I. 2008 - 13,5 % x 5013 Kč 677 Kč

Tabulka č. 23 – Vývoj pojistného za státní pojištěnce                    Zdroj: vlastní výpočty

Podle názorů mnoha odborníků z praxe je navázání vyměřovacího základu na 

průměrnou mzdu vhodnější systém, než způsob fixního vyměřovacího základu. Výši 

plateb neurčuje politické rozhodnutí jako v případě pevné částky, kdy parlament mohl 

přizpůsobit výši příspěvku situaci veřejných financí a politickým prioritám. Platby za 

státní pojištěnce jsou takto napojeny na reálný vývoj ekonomiky a dochází k přirozené 
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valorizaci. Přesto ani současné nastavení výše příspěvků zdaleka nepokrývá náklady na 

péči, kterou státní pojištěnci čerpají. 

Další možností na zlepšení hospodaření nejen samotné Všeobecné zdravotní pojišťovny, 

ale i ostatních, je změna v oblasti hrazení volně dostupných léků. Některé léky by 

přestali pojišťovny hradit, a tudíž by se tímto krokem pravděpodobně podařilo ušetřit 

mnoho peněz, které by se daly využit na jiné potřebnější oblasti. Nejednalo by se 

samozřejmě o nejdůležitější a nejpoužívanější léky, týkalo by se to těch nejlevnějších a 

těch, na které zdravotní pojišťovny přispívají tak minimální částkou, že úplné zrušení 

částečného hrazení by téměř pacienti či klienti nepoznali. 

Hrozby-

Velkým problém je neustálé stárnutí obyvatel České republiky. Je samozřejmé, že 

náklady na zdravotní péči jsou u starších lidí několikanásobně vyšší než u mladší 

populace. To znamená, že rok od roku zdravotní pojišťovny musí vynakládat na jejich 

péči vyšší prostředky. Dá se také v posledních letech vypozorovat, že lidé se dožívají 

vyššího věku a objevují se v hojné míře tzv. civilizační choroby, které také zapříčiňují 

zvyšující se náklady zdravotních pojišťoven. Tento problém je velice závažný a jediná 

rada pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu v této oblasti je snaha o nalákání mladších a 

tudíž i „levnějších“ klientů. Správnou cestou je pravděpodobně stanovení vhodných 

bonusů, které by tuto sortu obyvatel dokázalo nalákat.

Jednou z dalších velkých hrozeb je pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ovlivňování 

ze strany politiků. Dá se říct, že politika nebo politikové se snaží ovlivnit veškeré dění 

ve společnosti a v oblasti zdravotních pojišťoven je tomu také.

Určitou hrozbou pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu by mohla byt změna zákonů, 

která by povolila větší míru odlišnosti nabídky jednotlivých zdravotních pojišťoven. 

Pojišťovny by mohly nabízet alternativní pojistné produkty a soutěžit v regulované 

konkurenci o klienty. Na jednu stranu by Všeobecná zdravotní pojišťovna mohla 

projevit schopnost v této konkurenci obstát, v jistém smyslu je tedy tato změna pro VZP 

i příležitostí. Na druhou stranu je však možné, že by se s konkurenčním prostředím 

nevyrovnala tak rychle jako ostatní zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.
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Jak už bylo zmíněno, její slabou stránkou je byrokratická organizační struktura, která 

může bránit flexibilním a rychlým reakcím na změny. Zaměstnanecké zdravotní 

pojišťovny jsou nuceny v zájmu udržení se na trhu usilovat o úsporné hospodaření ve 

větší míře než VZP, neboť nemají zaručenou garanci ztráty státem jako největší 

pojišťovna. Proto se dá předpokládat, že i na případné uvolnění konkurence by 

reagovaly flexibilněji než Všeobecná zdravotní pojišťovna. 

Dalším významnou hrozbou pro samotné fungování Všeobecné zdravotní pojišťovny je 

také politická nestabilita posledních let. Jelikož v posledních letech žádná z vlád neměla 

dostatečnou politickou sílu, bylo a je těžké prosazovat nějaké zásadní změny vedoucí ke 

zlepšení situace v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Jelikož k prosazení a 

úspěšnému fungování reforem je třeba delšího časového období, dosud nebylo možné 

právě díky několikaleté politické nestabilitě prosadit větší změny, proto také mnoho 

reforem zůstalo nerealizovaných. [27]

3.5.2 Silné a slabé stránky Vojenské zdravotní pojišťovny

Silné stránky Slabé stránky

Nízká celková zadluženost Objem pohledávek po lhůtě splatnosti

Žádné závazky po lhůtě splatnosti Denní výdaje na zdravotní péči

Počet smluvních zdravotnických 
zařízení a lékařů

Přezaměstanost na jednotlivých 
pobočkách

Dostupnost poboček Zbytečné investice

Počet pojištěnců Nedostatečná kontrolní a revizní činnost

Využití elektronické komunikace Žádné závazky po lhůtě splatnosti

Silné stránky – Vojenská zdravotní pojišťovna patří mezi nejvýznamnější 

poskytovatele zdravotního pojištění v České republice. Mezi nejdůležitější silné stránky 

patří určitě ten fakt, že nemá, na rozdíl od Všeobecné zdravotní pojišťovny, žádné 

závazky po lhůtě splatnosti. Dalším určitě pozitivním faktem je celkově nízká 

zadluženost, což může v budoucnu pozitivně ovlivnit potenciální investory při 

uvažovaném převodu zdravotních pojišťoven na akciové společnosti. 
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Pro klienty všech zdravotních pojišťoven je důležitá především rozsáhlá síť smluvních 

zdravotnických zařízení a lékařů, a zde Vojenská zdravotní pojišťovna může 

„nabídnout“ své služby po celé České republice. Pro pojištěnce je také důležitá 

dostupnost jednotlivých poboček a také tato oblast patří mezi silné stránky Vojenské 

zdravotní pojišťovny. 

Mezi velkou výhodu dané pojišťovny patří především zaměření na využití elektronické 

komunikace zejména s lékařskými zařízeními. Plánuje se také větší rozšíření mezi 

pojištěnce, nicméně zde je také problém především v rozšíření internetových služeb 

mezi staršími obyvateli. Díky využití elektronické komunikace Vojenská zdravotní 

pojišťovna může oproti ostatním pojišťovnám ušetřit řádově několik milionů korun 

ročně. 

Slabé stránky - Mezi nejvýznamnější slabé stránky patří především objem pohledávek 

po lhůtě splatnosti. Jejich objem však podle předběžných informací za rok 2007 výrazně 

poklesl, takže se zdá očekávat v této oblasti pozitivní vývoj. 

Velkou „zátěží“ pro hospodaření Vojenské zdravotní pojišťovny je v posledních letech 

především velká přezaměstnanost na jednotlivých pobočkách po cele České republice. 

Tento fakt je ovšem možné sledovat u všech tří hodnocených zdravotních pojišťoven.

Další slabou stránkou jsou také nevhodné investice. Především vrcholový management 

využívá peněžní prostředky na investice do oblastí, které nejsou důležité pro fungování 

samotné zdravotní pojišťovny. 

Významnou slabou stránkou Vojenské zdravotní pojišťovny je nedostatečná kontrolní a 

revizní činnost. Zde každoročně pojišťovna přichází řádově o miliony korun. 
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3.5.3 Silné a slabé stránky Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR

Silné stránky Slabé stránky

Zvyšující se zisk po zdanění Nízká běžná likvidita

Klesající celková zadluženost Nízká pohotová likvidita

Nízké průměrné náklady na 1 pojištěnce Denní výdaje na zdravotní péči

Dostupnost poboček
Přezaměstanost na jednotlivých 
pobočkách

Počet pojištěnců Nedostatečná kontrolní a revizní činnost

Přehledné webové stránky
Počet smluvních zdravotnických 
zařízení a lékařů

Silné stránky – Mezi silné stránky patří především každoročně se zvyšující zisk po 

zdanění, což značí, že zdravotní pojišťovna se úspěšně vyvíjí. Stejně také klesající cel-

ková zadluženost může mít pozitivní vliv na zájem potenciálních investorů při uvažova-

né transformaci zdravotních pojišťoven na akciové společnosti. 

Silnou stránkou Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra jsou také mnohem nižší prů-

měrné náklady na 1 pojištěnce, než je tomu u VZP. Tento fakt je zapříčiněn především 

skladbou klientů jednotlivých pojišťoven, kde u VZP je nevýhoda vysokého počtu tzv. 

nákladných pojištěnců. 

Kladně lze také hodnotit přehledné webové stránky pojišťovny, které poskytují všechny 

potřebné informace nejen pro klienty, ale i samotné zdravotnické zařízení. 

Slabé stránky – Mezi slabé stránky Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra lze 

zařadit především vyšší hodnoty běžné a pohotové likvidity. Především hodnota 

pohotové likvidity je o hodně vyšší, než je doporučené rozmezí. Tento fakt může 

znamenat nedostatek zásob, nicméně pro samotné hospodaření zdravotních pojišťoven 

tato položka není tolik důležitá. 

Mezi další slabé stránky patří stejně jako u Vojenské zdravotní pojišťovny 

přezaměstnanost a nedostatečná revizní a kontrolní činnost. Také menší počet 

smluvních zdravotnických zařízení lze zařadit mezi slabé stránky. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY

Snížení počtu zaměstnanců zdravotních pojišťoven 

Jedním z důležitých kroků ke snížení nákladů jednotlivých zdravotních pojišťoven je 

redukce počtu jejich zaměstnanců a převedení jejich agendy více do elektronické 

podoby. Tento krok by ušetřil podle odhadů každoročně pojišťovnám několik milionů

Kč.

Např. Všeobecnou zdravotní pojišťovnu v několika posledních měsících opustily řádově 

tisíce klientů, avšak počet zaměstnanců zůstal stále stejný, proto je redukce počtu 

zaměstnanců jedním z kroků ke zlepšení finanční situace zdravotních pojišťoven. 

Podobná situace je u sledované zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra. Přes nepatrný 

pokles počtu pojištěnců v posledních letech zde nastal růst počtu úředníků. Proto by 

jeden z návrhů bylo provedení personálních auditů na jednotlivých pobočkách 

zdravotních pojišťoven za účelem zjištění nadbytečných pracovních míst. 

Změna způsobu odměňování vrcholných manažerů VZP

V současné době jsou řídící pracovníci Všeobecné zdravotní pojišťovny odměňováni 

nezávisle na hospodářských výsledcích. Můžeme jen doufat, že v budoucnu se tato 

situace změní a odměny vrcholového managementu se budou odvíjet od hospodářských 

výsledků, což by byl jeden z pozitivních stimulů a jednoznačně by vedl k dosažení 

kvalitnější práce ve prospěch pojišťovny.

Změna právní formy podnikání

Změna právní formy podnikání je jedna z možností, která by měla pravděpodobně 

pozitivní vliv na zlepšení hospodaření všech zdravotních pojišťoven. Současné 

zdravotní pojišťovny jsou zvláštní organizace, které "vlastní samy sebe". Fungují spíše 

jako pouhé platebny: peníze z pojištění rozdělují podle přísných pravidel mezi lékaře, 

nemocnice a další poskytovatele zdravotních služeb. Soutěž mezi pojišťovnami je 

omezena, většinou se odlišují pouze nabídkou takzvaných preventivních programů, 

které financují z vybraných pokut a penále. 
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Je zde možné uvažovat o přeměnu na akciové společnosti. Dnešní pojišťovny by 

založily dceřiné akciové společnosti, které by převzaly jejich pojištěnce i závazky. A 

zatímco původní pojišťovny by se samy zrušily, jejich "dcery" by vláda mohla prodat.

Tato změna by mohla přinést zdravotním pojišťovnám především kapitál od nových 

vlastníků. Současně také by změna na akciové společnosti znamenala samozřejmě i 

zvýšené kontroly výsledků hospodaření, což by dozajisté znamenalo i snahu o 

zefektivnění samotného „fungování“. Samotná přeměna by také pravděpodobně byla 

výhodná i pro klienty zdravotních pojišťoven, neboť budoucnu by se soutěž mezi 

privatizovanými pojišťovnami značně přiostřila. Pacientům by mohli nabízet výhody 

jako zkrácení čekací doby na operaci, nadstandardní péči v nemocnicích i u lékařů a 

podobně.

Návrhy změn v systému zdravotního pojištění

Pochybnosti o potřebě a efektivnosti fungování konkurenčního prostředí se stávajícími 

devíti zdravotními pojišťovnami (dále ZP) jsou na místě. Postavení ZP, které mají jen 

velmi omezené možnosti konkurence a plní spíše funkci pouhého „administrativního 

zprostředkovatele“, se může jevit jako neadekvátní k naplnění smyslu pluralitního 

systému. Představa jedné monopolní zdravotní pojišťovny, pravděpodobně VZP, není 

přijatelná avšak pro většinu obyvatel ČR, jak vyplývá z průzkumu Svazu zdravotních 

pojišťoven ČR. Osobně se přikláním k názoru, že výhody z konkurenčního prostředí 

převažují nad nevýhodami a riziky z něho plynoucí.

V poslední době se zdravotní pojišťovny orientují velmi silně na programy z fondu 

prevence a i na společensky prospěšné aktivity, vedoucí nejen k prevenci, ale i k 

podpoře zdravějšího životního stylu a hlavně jsou nejsilnějším stimulem pro pohyb 

pojištěnců mezi ZP. Objevují se snahy o řízení péče ve smluvní síti zdravotních 

zařízení, o minimalizaci nákladů na provoz, tvorbu finančních zdrojů do budoucna a o 

efektivnější plánovaní prostřednictvím zdravotních pojistných plánů. Ale je potřeba 

razantních zásahů do systému, které by komplexně zefektivnily fungování a plnění 

funkce konkurence mezi ZP.

Nejdříve je potřeba vymezit přesněji postavení jednotlivých aktérů na trhu zdravotního 

pojištění. Vztahy mezi nimi jsou totiž významně regulovány legislativou i operativními 
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opatřeními vlády, ovlivňujícími vše od úhrad a rámcových smluv s poskytovateli po 

kontrolu hospodaření pojišťoven, rozhodování o investicích a případném oddlužení 

konkrétních subjektů. Prostředí je deformováno těmito problematickými vyhláškami 

MZ ČR, které nutí ZP neúčelně vynakládat finanční prostředky a omezuje nezávislé 

řízení ZP. Pro umožnění vyšší konkurenčnosti na trhu ZP by měl stát, prostřednictvím 

legislativního rámce, zajistit rovnoprávné postavení vzájemně si konkurujících 

zdravotních pojišťoven.

Nastavení stropu u výše provozních nákladů procenty z obratu, znamená malou 

motivaci ZP ke zlepšení bilance a k hledání efektivnějšího způsobu zajištění 

zdravotních služeb svým klientům.

ZP mají zájem stát se skutečnými pojišťovnami, které uzavírají individuální pojistnou 

smlouvu s každým pojištěncem. Individualizací pojišťovacího vztahu by vznikla na 

straně ZP povinnost zajistit zdravotní péči a na straně klienta závazek vůči pojišťovně, 

kdy při jeho nedodržení by byla možná sankce.

Ve financování ZP je omezena možnost ovlivnit získaní a vynakládání finančních 

prostředků, kdy právě tato možnost působí jako základní konkurenční prvek v každém 

systému. O zvyšování konkurenčního postavení na trhu mají zájem především ZZP, kdy 

VZP se pravděpodobně přiklání spíše k modelu s jednou zdravotní pojišťovnou. 

Zavedení stoprocentního přerozdělování utlumilo sílu konkurenčního jednání mezi 

některými ZP, které mají výhodnější portfoliu klientů, což se v jejich případě projevuje 

újmou po přerozdělení v celkových disponibilních prostředcích. Daná újma následně 

souvisí s obtížnějším plněním kladné bilance hospodaření, nemotivovaností k výběru 

pojistného a k rozvoji vlastních aktivit.

Větší využití internetové zdravotní knížky

Projekt internetové zdravotní knížky (IZIP) je nástrojem ne zcela využitým. Zdravotní 

knížka na internetu může obsahovat všechny informace o zdravotním stavu pacienta a je 

přístupná z kteréhokoliv počítače připojeného na internet. Číst v ní můžete buď pacient, 

nebo lékař, kterému to však musí být umožněno. Zapisovat zdravotní záznamy do 

zdravotní knížky mohou jen zdravotničtí pracovníci registrovaní v systému IZIP.
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Internetová zdravotní knížka se skládá z vybraných částí zdravotní dokumentace, 

zapsaných do IZIP ošetřujícím lékařem. Přístup ke čtení dat v IZIP  má pouze pacient. 

Ten však může stanovit, kdo kromě něj může ještě do jeho dat nahlížet. Souhrnné 

záznamy o poskytnuté péči může tedy sdílet každé zdravotní zařízení, které od pacienta 

obdrží příslušné svolení. Zapisovat do internetové zdravotní knížky pacientů mohou 

pouze zdravotničtí pracovníci registrovaní v systému IZIP.

Prostřednictvím projektu IZIP lze efektivně řešit mnoho problémů zdravotní péče v 

České republice. Projekt otevírá nové komunikační cesty mezi lékaři. Zatímco dnes 

mají lékaři většinou jen nedostatečné informace o péči poskytnuté jinými zdravotníky, 

systém IZIP jim může v reálném čase zpřístupnit jak výsledky klinických vyšetření, tak 

i laboratorní a ostatní testy. Více informací přispěje ke zkvalitnění procesu rozhodování 

lékaře ohledně diagnózy a léčby, které vede ke zvýšení úrovně poskytované péče. 

Informace ze systému IZIP dovolují pacientovi a jeho lékaři předejít zbytečně 

opakovaným úkonům, nesoucím často i riziko poškození zdraví. Navíc zamezení 

nadbytečně opakované péče vede k důležitým úsporám ve veřejném zdravotním 

systému, a to při zachování kvality poskytnuté péče. 

Propojení úrazového, nemocenského a zdravotního pojištění

Ztráty na výběru pojistného ze zdravotního pojištění (po dobu nemoci se zdravotní po-

jištění neplatí) a nárůst výdajů daných indukovaných zdravotní péčí způsobených zneu-

žíváním nemocenské stojí zdravotní pojišťovny miliardy Kč ročně. Obvykle bývá uvá-

děn kvalifikovaný odhad výpadku příjmů zdravotních pojišťoven na pojistném 1 mld. 

Kč za každé procento dočasné pracovní neschopnosti. Nejméně stejné jsou dodatečné 

výdaje na indukovanou zdravotní péči (léky, vyšetření atd.). Tyto ztráty a vícenáklady 

samozřejmě nezahrnují celkový negativní ekonomický efekt na národní hospodářství 

(výpadky ve výrobě, ztráta zakázek, nižší produktivita, přesčasy atd.). Vzhledem 

k možnosti daleko efektivnější kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven v oblasti ne-

zneužívání nemocenské ve srovnání s ČSSZ, možnosti účinné stimulace pojištěnců i 

zaměstnavatelů (kteří musejí participovat na nákladech formou částečné náhrady mzdy 

první dva týdny, ovšem se stropem na výdajích; zbytek rizika je transferován na zdra-

votní pojišťovny) a možnosti využití efektů konkurenčního chování pojišťoven při re-

dukci sazeb nemocenského pojištění je souhrnný makroekonomický efekt propojení 
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nemocenského a zdravotního pojištění poměrně významný. Dobře nastavený systém by 

měl generovat přínosy v rozsahu 0.5-1 % HDP ročně (snížení procenta pracovní ne-

schopnosti, snížení indukovaných výdajů zdravotních pojišťoven a efekty v podnikové 

sféře). 

Dohled nad zdravotními pojišťovnami

V současné době není v České republice problematika dohledu nad zdravotními 

pojišťovnami řešena uceleně, v některých oblastech je dokonce zcela nedostatečná. 

Zdravotní pojišťovny jsou složitě fungující instituce, které provádějí velice specifickou 

a odbornou činnost. Zvláštní pozornost je třeba věnovat faktu, že tyto právnické osoby 

přebírají za občany jejich finanční riziko spojené s případnou léčbou a zajišťují jim 

přístup ke zdravotní péči. Vzhledem ke skutečnosti, že každý má ústavou zaručené 

právo na ochranu zdraví a na základě veřejného zdravotního pojištění právo na 

bezplatnou zdravotní péči za podmínek, které stanoví zákon, a zároveň jsou to zdravotní 

pojišťovny, které mají povinnost jim dostupnost této péče zajistit, lze konstatovat, že 

stabilní a efektivní fungování zdravotních pojišťoven je veřejným zájmem.

V oblasti kontroly činností zdravotních pojišťoven je právní úprava roztříštěna do 

mnoha předpisů. Kontrolní kompetence jsou vykonávány dvěma hlavními kontrolními 

orgány, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí. Kontrola veřejného 

zdravotního pojištění je tak svěřena do odpovědnosti členů vlády, kteří ji 

prostřednictvím svého úřednického aparátu vykonávají pouze jako jednu z řady dalších 

exekutivních činností, z nichž mnohé mají pro ministry i vzhledem k působnosti jejich 

resortů vyšší prioritu. Výkon kontroly v působnosti členů vlády je nutně ovlivňován 

politickými ambicemi a přesvědčením vládní politické strany či koalice stran. 

Je třeba připomenout, že v současném systému nevyhnutelně dochází ke střetu rolí, tedy 

role kontrolní a zároveň role vlastnické, jejímž projevem je zejména existence 

největších poskytovatelů zdravotní péče v podobě příspěvkových organizací 

Ministerstva zdravotnictví a obsazování výkonných i kontrolních orgánů zdravotních 

pojišťoven vládou a Poslaneckou sněmovnou.

V oblasti poskytování veřejného zdravotního pojištění sice nepůsobí vysoký počet 

subjektů, specifika tohoto prostředí a zvláštní pravidla fungování jej však zřetelně 

odlišují od trhů tvořených jinými typy finančních institucí. Problematika dohledu nad 
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zdravotními 4 pojišťovnami je dnes věcně řešena na základě jiných pravidel, než jaká se 

běžně aplikují při dohledu nad tržním chováním jiných obchodněprávních subjektů. 

Obdobná sektorová specifika jako ve zdravotním pojištění přitom vykazují například 

trhy bankovnictví nebo telekomunikací, pro něž je zřízen nezávislý orgán vykonávající 

státní správu s dohledovými pravomocemi. Pro oblast veřejného zdravotního pojištění 

však neexistuje výlučný, apolitický a kvalifikovaný regulátor, který by samostatně, 

odborně a nezávisle zaručoval právní a kultivované prostředí pro subjekty provádějící 

veřejné zdravotní pojištění nejen mezi nimi navzájem, ale který by především 

garantoval prostředí, v němž pojištěnci poptávající služby veřejného zdravotního 

pojištění mohou plně využívat svých ústavních a zákonných práv.

Za největší nedostatek v principech současné právní úpravy předmětné problematiky tak 

lze považovat dělení jednotlivých dohledových kompetencí mezi více orgánů státní 

správy. Tato dělba kompetencí navíc není jednoznačně vymezena. Dohled prováděný 

těmito orgány současně není, a ani nemůže být, prováděn na potřebné profesionální 

úrovni s ohledem na další činnosti, které jsou zmíněné orgány povinny zajišťovat v řadě 

jiných oblastí, jež jsou svěřeny do jejich působnosti. V neposlední řadě pak lze 

stávajícímu nastavení vyčítat i určitou politickou závislost dohledových orgánů. 

Zajištění řádného dohledu lze efektivněji docílit horizontální centralizací dnes 

roztříštěných kompetencí, výlučnou specializací na výkon dohledu zaručující 

profesionalitu a odbornost a zároveň garancí co největší míry politické nezávislosti. 

Nedostatek lze spatřovat i ve skutečnosti, že kromě oblasti kontroly hospodaření 

zdravotních pojišťoven zcela chybí úprava dohledu nad plněním povinností uložených 

zdravotním pojišťovnám jako specifickým subjektům již stávajícími zákony, zejména 

nad povinností zajistit dostupnost zdravotní péče. Zajištěním dostupnosti zdravotní péče 

sice jsou a i nadále budou povinovány přímo zdravotní pojišťovny, prostor pro nutnou 

legislativní nápravu lze však spatřovat ve stanovení jasného vymezení dostupnosti 

zdravotní péče (její vymezení bude řešeno v rámci nového zákona o veřejném 

zdravotním pojištění) a ve stanovení subjektu oprávněného plnění této povinnosti 

kontrolovat. Vyřešení této problematiky je velice důležité už jen z toho důvodu, že má 

společný průnik s prostorem práv ústavně garantovaných.

V celé Evropě je možné zaznamenat trend k ustavování speciálních orgánů 

vykonávajících dohled nad zdravotními pojišťovnami. V některých případech je 
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působnost těchto orgánů vztažena i na poskytovatele zdravotní péče, případně i na 

kvalitu jimi poskytované zdravotní péče. Za všechny lze zmínit alespoň specializované 

orgány dohledu nad zdravotním pojištěním v Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Německu, 

Maďarsku, Nizozemí, či Úrad pre dohľad nad zdravotným poistením na Slovensku. 

Každá z vyjmenovaných národních úprav vykazuje určité odlišnosti v postavení a 

rozsahu pravomocí svěřených těmto orgánům, jež jsou dány různými specifickými 

účely a cíly, pro které byly v jednotlivých zemích zřízeny.

Návrhy pro zdravotní pojišťovny

Jedna z možností zefektivnění hospodaření veřejných zdravotních pojišťoven je 

zavedení regulovaného trhu ve zdravotních službách a zdravotním pojištění, což by 

mohlo motivovat k lepší kontrole nákladů. Konkurence pojišťoven by spočívala 

v nabídce alternativních pojistných plánů. Každý zdravotní plán by musel obsahovat 

alespoň základní zdravotní pojištění. Nad rámec tohoto povinného základu by ZP mohly 

nabízet doplňkové pojištění lišící se rozsahem hrazené péče, vyšší spoluúčastí, 

rozsahem sítě smluvních poskytovatelů a cenou. Nižší cena by např. znamenala 

omezenou svobodu klienta při výběru poskytovatele zdravotních služeb. Toto omezení, 

na principu řízené peče, by mohlo šetřit náklady zdravotním pojišťovnám. Dražší 

pojistné plány hradící i luxusní služby by zase přinesly dodatečné příjmy. Aby se 

zabránilo diskriminaci starších a nákladnějších pacientů, musela by byt zákonem 

zaručena stejná výše pojistného pro všechny, kdo si daný pojistný plán vyberou.

Pojišťovny by si konkurovaly také možnosti nabízet poskytovatelům různé ceny za bod 

a kapitaci, což by je mohlo motivovat k efektivnímu hospodaření.

Nástrojem řízení nákladů zdravotní pojišťovny je její smluvní politika. Pojišťovny by 

měly přejit od pasivního proplácení vykázané peče k aktivnímu nakupování zdravotní 

péče pro své pojištěnce. Měly by mít možnost stanovit druh a požadovanou kvalitu 

zdravotních služeb a dohodnout jejich cenu s poskytovatelem. To by vyžadovalo 

garanci volnosti v uzavírání smluv s poskytovateli ze strany státu a definici jasných 

pravidel pro ukončení smluv.

Pojišťovnám by mělo byt umožněno sjednávání smluvních a tedy lišících se cen 

stejného výkonu u různých poskytovatelů na běžném tržním principu. Tato opatření by 
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nutila ZZ ke vzájemné konkurenci a zvyšovala by tak efektivitu vynakládaných 

prostředků.

Aby mohly zdravotní pojišťovny optimalizovat své náklady a navazovat smlouvy s 

poskytovateli podle kvality jimi poskytované péče, je nejprve nutné stanovit indikátory 

kvality, podle nichž bude zdravotnická zařízení hodnotit.

Přehled opatření snižující náklady:

Název opatření Finanční přínos

Snížení provozních 
nákladů zdravotních 
pojišťoven

cca 370 mil. Kč ročně

Zpřístupnění vyúčtování 
zdravotní péče občanům

v řádu stamilionů

Využití úhradových 
vyhlášek pro stabilizaci 
systému

2 mld. Kč

Systém úhrad léčivých 
přípravků 
předepisovaných na 
předpis

1mld/ročně

Zastavení ročních 
příspěvků do 
Zajišťovacího fondu 
zdravotních pojišťoven

0,120 mld. Kč

Racionální 
farmakoterapie

cca 3 mld. Kč

Tabulka č. 24 – Přehled opatření snižující náklady   Zdroj: vlastní odhady
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ZÁVĚR

Cílem této diplomové práce bylo posoudit úroveň finančního zdraví tří vybraných 

zdravotních pojišťoven působících v České republice a především nastínit návrhy, které

řeší problémy vyskytující se v této oblasti. Jedná se o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, 

což je největší zdravotní pojišťovna v České republice. Dále jsem analyzoval Vojenskou 

zdravotní pojišťovnu a Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra České republiky. 

Domnívám se, že právě ekonomická stabilita těchto pojišťoven je velmi důležitým 

aspektem k poskytování kvalitní zdravotní péče pro všechny občany.   

Největší prostor je samozřejmě věnován Všeobecné zdravotní pojišťovně. Ta z pozice 

největšího poskytovatele veřejného zdravotního pojištění velmi ovlivňuje dění na trhu 

v celé České republice. V oblasti hospodaření si bohužel vede podstatně hůře. Již od 

vzniku v 90. letech tato pojišťovna hospodaří téměř každoročně s deficitem. Velké 

problémy způsobené tímto hospodařením byly řešeny pokaždé krátkodobými 

opatřeními jako např. každoroční částečné oddlužení pomocí České konsolidační 

agentury. Toto řešení však v konečném důsledku neznamenalo zlepšení hospodaření, 

jediným výsledkem bylo každoroční zvyšování dluhu této největší zdravotní pojišťovny.  

A příčiny toho deficitního hospodaření? Ve Zprávě vyšetřovací komise Poslanecké 

sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky 

byli jako hlavní viníci shledáni především samotní politici, kteří stále nejsou schopni 

vymyslet jasná pravidla fungování českého zdravotnictví a jeho financování. Jedna 

z dalších příčin je především zákon o VZP, který dostatečně nemotivuje statutární 

orgány Všeobecné zdravotní pojišťovny k vyrovnanému hospodaření. Dalším možným 

důvodem je také nedostatečný způsob plnění povinností Správní rady a Dozorčí rady 

VZP. Na dluhu VZP mají také svůj podíl samotní poslanci, kteří každoročně při 

sestavování státního rozpočtu podávají desítky pozměňovacích návrhů v oblasti 

zdravotnictví a které v konečném důsledku vždy znamenají další zbytečně velké 

náklady pojišťovny.

Samotná diplomová práce je členěna do několika částí. První část je věnována 

představení základního cíle zpracování této práce. Jde zde také uveden postup 

zpracování a popsány zdroje použité při zpracování. 
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Druhá část obsahuje popsání základních teoretických východisek potřebných ke 

zpracování stanoveného cíle diplomové práce. Jsou zde popsána základní pravidla 

fungování hospodaření veřejných zdravotních pojišťoven. Ve druhé části je také uveden 

popis všech zdravotních pojišťoven působících v České republice. Je zde také popsán 

systém fungování v.z.p. a oblastí blízkých jako je zdravotní pojištění.

Třetí kapitola je věnována samotné analýze hospodaření vybraných zdravotních 

pojišťoven se zaměřením na roky 2004 až 2006. Údaje za rok 2007 nebyly při 

zpracování této diplomové práce k dispozici. Na základě zhodnocení celého systém 

veřejných zdravotních pojišťoven lze říci, že rok 2006 byl ve sledovaných letech velice 

úspěšný, jelikož ve srovnání s rokem předchozím lze pozorovat nárůst příjmů do celého 

systému o více 8,3 %. Naopak výdaje meziročně vzrostly, nicméně tento růst byl 

pomalejší než v meziroční srovnání 2004/2005. 

Samotné zhodnocení vývoje hospodaření vybraných zdravotních pojišťoven ukázalo 

zajímavé výsledky. Nejzadluženější z vybraných pojišťoven byla ve sledovaných letech 

Všeobecná zdravotní pojišťovna, následována Zdravotní pojišťovnou Ministerstva 

vnitra a Vojenskou zdravotní pojišťovnou. Důležitějším ukazatelem je však hodnota 

Altmanova indexu, který určuje míru finančního zdraví vybrané společnosti. Na základě 

výpočtu lze říci, že „nejzdravější“ a nejatraktivnější pro potenciální investory je 

Vojenská zdravotní pojišťovna. Druhé místo výpočty Altmanova indexu přisoudily 

Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. Pří srovnání hospodaření jednotlivých 

zdravotních pojišťoven je nejdůležitější výpočet ukazatelů přepočtených na jednoho 

průměrného pojištěnce. Např. údaj průměrných výdajů na zdravotní péči na jednoho 

pojištěnce ukazuje, že v roce 2006 z tohoto srovnání vychází „nejhůře“ Všeobecná 

zdravotní pojišťovna, která vynakládá v této oblasti průměrně o 2000 Kč více než zbylé 

dvě zdravotní pojišťovny.   

Poslední část této diplomové práce je zaměřena na vlastní návrhy řešení nedostatků 

v hospodaření zdravotních pojišťoven, ale i oblastí, které se této problematiky týkají. 

Tudíž jsou zde uvedeny návrhy pro celý systém zdravotních pojišťoven, které by 

v ideálním případě nedostatky v této oblasti mohly řešit. Efektivnost aplikací těchto 

návrhů je velice těžké odhadnout, reálné propočty lze provést až při eventuálním 

zavedení do praxe. 
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Co se týče konkrétních návrhů, tak jedním z nejdůležitějších je ustanovení kontrolního 

orgánu, který by dohlížel na fungování všech zdravotních pojišťoven a kontroloval by 

dodržování pravidel stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Tento krok 

by dozajisté zlepšil kontrolu výdajů všech zdravotních pojišťoven. Jeden z dalších 

možných návrhů je také stanovení konkrétní právní formy podnikání zdravotních 

pojišťoven. V současné době jsou sice zdravotní pojišťovny vedeny jako právnické 

osoby, nicméně bez konkrétního zařazení. Jako možnost se zde naskýtá uvažovaný 

převod na akciové společnosti. Tento krok by pravděpodobně směřoval k větším 

kontrolám výdajů a tím také ke zlepšení hospodaření. 

Jeden z dalších možných návrhů je také snížení počtu zaměstnanců na jednotlivých 

pobočkách. Toto opatření by se týkalo většiny zdravotních pojišťoven. Podle osobní 

zkušenosti z mnoha pracovišť je patrné, že zde panuje veliká přezaměstnanost. Tento 

negativní jev je dokonce kritizován i jednotlivými vedoucími pracovníky zdravotních 

pojišťoven, dosud však nebyly podniknuty žádné kroky k nápravě. Snížení počtu 

zaměstnanců by umožnilo zdravotním pojišťovnám více využívat elektronickou 

komunikaci jednak s lékaři, s klienty a potažmo také se zdravotními zařízeními. 
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Příloha č. I: Systém zdravotního pojištění z

Zdravotní pojišťovny jako soukromé subjekty

 Každý čtvrtý občan 

České republiky je 

přesvědčen, že některé ze 

zdravotních pojišťoven, 

ze kterých si občané 

mohou vybírat, jsou 

soukromými institucemi 

(26%).

 Každý šestý občan s tí

to tvrzením nesouhlasí (17%).

 Nejčastěji, ve více než polovině odpovědí (57%), se objevuje nevyhraněnost, tzn., 

že občané nevědí, zda na poli zdravotního pojištění působí soukromé zdravotní

jišťovny nebo zda tomu tak není: z toho 30%, tj. téměř třetina občanů by měla z

jem vědět, jaká je vlastnická podstata zdravotních pojišťoven a 27%, tj. více než 

čtvrtinu vůbec nezajímá, komu pojišťovny patří.

Preference jedné zdravotní pojišťovny

 Téměř dvě třetiny obyvatel 

ČR odmítají myšlenku 

existence jedné zdravotní 

pojišťovny (63%, z

35% spíše a 28% rozho

ně).

 Více než třetině populace 

se myšlenka ohledně jedné 

zdravotní pojišťovny z

mlouvá (37%, z toho 23% spíše a 14% rozhodně).
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že občané nevědí, zda na poli zdravotního pojištění působí soukromé zdravotní po-

jišťovny nebo zda tomu tak není: z toho 30%, tj. téměř třetina občanů by měla zá-

jem vědět, jaká je vlastnická podstata zdravotních pojišťoven a 27%, tj. více než 
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Preference možnosti připlácení

Standardnost či nadstandardnost služeb spojená s připlácením je jedním z

blémů rozvoje zdravotnictví. Pro zjištění zájmu o úroveň služeb v kontextu s finanční 

úhradou, byla využita otázka konstruovaná jako náhodně zaslechn

kutujících osob na dané téma.

 Největší část občanů (48%, 

tj. každý druhý) je pro 

finanční spoluúčast pacienta 

u některých typů zdravotních 

služeb.

 Minimálně každý třetí občan 

preferuje rovný přístup ke 

všem pacientům stejně a 

pouze základní péči bez př

plácení (37%).

 Každý sedmý občan se řídí krédem: na zdraví se nemá šetřit, je třeba mít možnost 

využívat nejlepší možné služby (15%).

Možnost ovlivňovat využití peněz

 Většina občanů České repu

liky by uvítala možnost 

ovlivňovat využit

které občané zaplatili nebo 

které byly za ně zaplaceny za 

jejich zdravotní pojištění 

(82%, z toho 41% by tuto 

možnost uvítalo jednozna

ně). 

 Každý šestý občan se vyslovuje zamítavě (18%, z toho 2% kategoricky).
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Příloha č. II: Základní ukazatele o zdravotních pojišťovnách v ČR  

Ukazatel 3. čtvrtletí 2005 3. čtvrtletí 2006
Index 

2005/2006

skutečnost skutečnost

Počet aktivních jednotek 9 9 100

Předepsané pojistné 32 875 35 533 108,1

Náklady celkem 41 295 40 989 99,3

z toho: mzdy 443 457 103

             náklady na zdravotní péči 39 441 39 272 99,6

             preventivní programy 259 113 43,4

Uvedená tabulka zobrazuje základní informace o systému zdravotních pojišťoven. Je zde 

uveden celkový počet ZP působících v ČR, dále také přehled zobrazuje celkové 

předepsané pojistné za všechny ZP ve třetí čtvrtletí roku 2005 a 2006. Neméně důležitou 

položkou jsou také celkové náklady a jejich jednotlivé položky. 
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Příloha č. III: Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření 
hospodaření VZP ČR

Závěry vyšetřovací komise:

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodařeni Všeobecné zdravotní

pojišťovny ČR na základě svých zjištěni uvádí následující závěry k zadaným úkolům:

Hlavni důvody vzniku dluhu Všeobecné zdravotní pojišťovny, a podíl managementu Vše-

obecné zdravotní pojišťovny na tomto dluhu:

· Na dluhu VZP má podíl Ministerstvo zdravotnictví, zejména v oblasti lékových 

vyhlášek, které byly vydávány bez ohledu na reálné finanční možnosti systému. 

· Na dluhu VZP mají podíl statutární orgány VZP. Smluvní politika byla založena na

individuálním přístupu k jednotlivým poskytovatelům zdravotní péče. 

· Na dluhu VZP má podíl Správní rada a Dozorčí rada VZP, které si neplnily jim

zákonem stanovené povinnosti řádným způsobem.

· Na dluhu VZP má podíl Ministerstvo financi a Ministerstvo zdravotnictví, protože

nezajistily řádnou a součinnou kontrolu nad finančními toky VZP, zejména pak 

kontrolu efektivity vynakládaných finančních prostředků. 

· Na dluhu VZP mají podíl poslanci, kteří při sestavování státního rozpočtu podávali a

podávají každoročně desítky pozměňovacích návrhů v oblasti zdravotnictví. Při přijeti

těchto návrhů pak realizované nesystémové investice znamenají další velké náklady 

pro pojišťovny.

· Na dluhu VZP má podíl nedokonalý zákon o VZP, který nemotivuje statutární organy

VZP k vyrovnanému hospodařeni a neukládá jim povinnost jednat s péčí řádného

hospodáře se svěřenými prostředky.

· Na dluhu VZP se podílí nedostatečná legislativa v oblasti kategorizace léčiv, vybrané 

zdravotnické techniky a v povolování a přidělování nákladné přístrojové techniky.

· Největší podíl na vzniku dluhu VZP má nepochybně neochota a neschopnost politické 

reprezentace státu domluvit se a stanovit jasna a transparentní pravidla pro fungování

českého zdravotnictví a jeho financování.


