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1 ÚVOD 

Zdraví, jako neocenitelná lidská hodnota, patří k základním lidským potřebám. Zdraví 

jedince určuje především jeho životní styl, životní prostředí, genetické předpoklady  

a v neposlední řadě zdravotnický systém a vládou přijatá zdravotní politika. Každý stát  

se v určité míře podílí na zabezpečení zdravotní péče a je tudíž nucen řešit otázky související 

s financováním a organizací zdravotnictví, zabezpečením zdravotní péče a dalšími. 

Zdravotní pojišťovny hrají velmi důležitou roli v systému veřejného zdravotního 

pojištění v České republice. Zdravotní pojišťovny jsou veřejnoprávní organizace, jejichž 

činnost je upravena zákonem. Hlavním posláním pojišťoven je účelně spravovat svěřené 

prostředky od pojištěnců a následně uhrazení léčebných výkonů. 

V České republice je pluralitní systém zdravotních pojišťoven. K 1. 4. 2010 je u nás 

registrováno celkem devět zdravotních pojišťoven. Jedním ze základních pilířů je v systému 

zdravotnictví Všeobecná zdravotní pojišťovna, kterou se bude zabývat tato diplomová práce. 

Hlavním cílem diplomové práce bude analyzovat hospodaření Všeobecné zdravotní 

pojišťovny v letech 2004 – 2009 a rozbor fondu prevence se záměrem zjištění jeho možnosti 

ovlivnění struktury pojištěnců.  

Hlavní hypotézou diplomové práce je tvrzení, že hospodaření zdravotní pojišťovny  

je stabilní a zdravotní pojišťovna je schopna dostát svým závazkům i přes eventuální výkyvy  

v hospodaření. Druhou hypotézou je, že fond prevence VZP je účinným nástrojem pro udržení 

stávajících a získání nových pojištěnců. 

V diplomové práci budou použity metody komparace údajů ve sledovaných tématech, 

analýza a popis. 

V teoretické části práce bude popsáno financování zdravotnictví v České republice. Tato 

problematika bude vysvětlena z pohledu plátce, který musí odvádět povinné zdravotní 

pojištění, i z pohledu zdravotní pojišťovny, která je povinna hradit zdravotní péči zařízením, 

se kterými má uzavřenou smlouvu. 

Ve třetí kapitole práce bude popsána Všeobecná zdravotní pojišťovna. Hlavní náplní 

této kapitoly bude popis organizace a správy zdravotní pojišťovny a vymezení její úlohy 

v systému zdravotních pojišťoven v České republice. Zdravotní pojišťovny mají ze zákona 
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povinnost zřizovat fondy, prostřednictvím kterých hospodaří. Mezi tyto fondy patří základní 

fond, rezervní fond, provozní fond, sociální fond, fond majetku a fondu reprodukce majetku. 

Pojišťovna může dále vytvářet další dva fondy a to fond prevence a fond na úhradu závodní 

zdravotní péče a specifické péče. Obsahem kapitoly bude taktéž popis struktury pojištěnců 

zdravotní pojišťovny.  

Praktická část diplomové práce, která je obsažena ve čtvrté a páté kapitole, se bude 

zabývat hospodařením Všeobecné zdravotní pojišťovny. Analýza hospodaření bude 

provedena v letech 2004 – 2009. Budou zde analyzovány výše uvedené fondy, které 

Všeobecná zdravotní pojišťovna zřizuje. Hlavní náplní této kapitoly bude zjištění výkyvů 

v hospodaření za uvedená léta.  

Úkolem fondu prevence je především podpora prevence. Tento fond se taktéž využívá 

k získání nových pojištěnců. Rozborem tohoto fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny bude 

snaha objasnit otázky typu: Je fond prevence účinným nástrojem pro získání nových 

pojištěnců? Dokáže tento fond udržet stávající pojištěnce? Část této kapitoly bude zaměřena 

na využívání fondu prevence v Moravskoslezském kraji, jelikož tento územní celek 

zaznamenal největší pokles pojištěnců. Snahou bude objasnit důvod snížení počtu klientů 

Všeobecné zdravotní pojišťovny v tomto kraji. 

Obsahem poslední kapitoly bude identifikace zjištěných problémů v hospodaření 

Všeobecné zdravotní pojišťovny a Fondu prevence a taktéž zde budou uvedeny možné návrhy 

řešení těchto problémů. 

Při vypracování diplomové práce bude čerpáno především z odborných publikací  

a periodik, které se zabývají problematikou zdravotnictví, dále z internetových zdrojů 

relevantních subjektů a z interních materiálů zdravotních pojišťoven. 
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2 FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Oblast zdravotnictví patří do popředí zájmu jak politiků tak i samotných občanů státu. 

Zdravotní péče, systém zdravotnictví a také zdraví obyvatel jsou provázány s celým systémem 

veřejné politiky. Zdravotnictví se určitým způsobem dotýká ekonomické oblasti, sociální 

oblasti, úrovní života obyvatel atd. Veřejná ekonomie prokázala, že zdravotní stav populace  

je faktorem ekonomického růstu. Péče o zdraví zaměstnává a je zdrojem příjmů mnoha lidí 

a z toho hlediska je nedílnou součástí dalších politik (politiky zaměstnanosti, politiky 

vzdělávání apod.)1. 

Financování zdravotnictví se vyznačuje značnou variabilitou. Zdravotnické systémy  

se odlišují zejména způsobem organizace a řízení, rozsahem finanční spoluúčasti pacientů, 

strukturou vlastnických vztahů atd. V současné době existují tři základní modely financování 

zdravotnictví, a to tržní model zdravotnictví, model založených na beveridgeovských 

principech a bismarkův model.  

Pro tržní model zdravotnictví je charakteristické, že zdravotní péče není garantována 

státem, je záležitostí jedince, jeho rozhodnutí a svobodné volby. Zdravotní péče je v tomto 

smyslu chápána jako zboží s určitou tržní hodnotou a lékaři jsou soukromě podnikajícími 

subjekty. Péče je hrazena ze soukromých zdrojů a zdravotní pojištění je dobrovolné. Existuje 

volná konkurence poskytovatelů, plátců i pojišťoven a financování zdravotní péče je založeno 

na výkonových platbách. 2 Tento model je uplatňován v USA. 

Beveridgeův model lze spatřovat jako opak tržního modelu. Je jedním z nejvíce 

demokratizovaných a socializovaných systémů. Zdravotní péče je garantována státem, je 

bezplatná a financována z veřejného rozpočtu, zdrojem není pojistné, ale daně. Zdravotnická 

zařízení jsou ve vlastnictví státu a jejich pracovníci jsou státní zaměstnanci, popřípadě jsou 

soukromými subjekty ziskového či neziskového charakteru. Míra finanční spoluúčasti je 

velmi nízká nebo žádná.3 Systém nevylučuje připojištění a soukromé pojištění pacienta, tyto 

prostředky jsou však využívány pouze pro nadstandardní péči. Země, která tento typ 

financování zdravotní péče využívá, je Velká Británie nebo taktéž Itálie. 

                                                 
1 Durdisová, Jaroslava. Ekonomika zdraví. Praha, 2005, str. 8. 
2 Durdisová, Jaroslava. Ekonomika zdraví. Praha, 2005, str. 154. 
3 Durdisová, Jaroslava. Ekonomika zdraví. Praha, 2005, str. 163 – 164. 
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Bismarkův model je založen na všeobecném zdravotním pojištění. Zdravotní péče je 

garantována státem a to tak, že je zákonem stanovena povinnost za určitých podmínek platit 

pojistné do fondu zdravotního pojištění. Tento fond není spravován orgánem státní správy,  

ale zdravotní pojišťovnou jako nekomerčním subjektem. Odpovědnost státu za vybrané 

finanční prostředky zde ale zůstává, a to prostřednictvím dohledu, kontroly a regulace počtu 

zdravotních pojišťoven. Stát také vystupuje z pohledu plátce za osoby, které jsou vymezeny 

zákonem. Zdroje financování vybrané formou pojistného jsou pro občany povinné platby  

ze zákona. V tomto modelu je uplatňován princip solidarity – každý platí v závislosti na svých 

příjmech a dostává zdravotní péči podle potřeb.4 Bismarkův model zdravotnického systému je 

využíván ve většině západoevropských zemí. 

Žádný z výše uvedených modelů nelze považovat za optimální. Každý ze systémů se 

vyznačuje určitými nedostatky a přednostmi (viz Příloha č. 1). Základní typy zdravotnických 

systémů, které jsou popsány výše, se vyskytují v praxi v podobě mnoha modifikací. 

2.1 Vývoj přístupů k financování zdravotnictví v České republice 

Zdravotnictví v období první republiky bylo financováno z rozpočtu Ministerstva 

veřejného zdravotnictví a tělovýchovy přes systém zdravotních pojišťoven – nemocničních 

pokladen. Povinné pojištění se týkalo především zaměstnanců. Mimo okruh povinného 

nemocenského pojištění zůstaly osoby samostatně výdělečně činné, živnostníci a zemědělci. 

V poválečném období nedošlo v systému zdravotnictví k podstatnějším změnám.  

V roce 1948 bylo nemocenské a důchodové pojištění sjednoceno do jednoho povinného 

systému. Jeho správu zajišťovala Ústřední národní pojišťovna se systémem okresních 

národních pojišťoven.5 

Od roku 1951 byl v ČR zaveden socialistický model zdravotnictví, kde všechny 

zdravotnické služby přešly pod Ministerstvo zdravotnictví. Finanční zabezpečení 

zdravotnictví převzal státní rozpočet. Vnikly krajské a okresní ústavy národního zdraví, které 

zabezpečovaly poskytování ambulantní péče a nemocniční péče. Zdravotní péče byla 

financována pouze z daní bez přímých úhrad.6 

                                                 
4 Durdisová, Jaroslava. Ekonomika zdraví. Praha, 2005, str. 165. 
5 Dolanský, Hynek. Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb, str. 24 – 25. 
6 Dolanský, Hynek. Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb, str. 26. 
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V České republice se po roku 1989 s pádem komunistického totalitního režimu začaly 

plně projevovat nedostatky systému zdravotnictví. Byla tedy nutná reforma celého systému. 

Důraz byl kladen na efektivnost, privatizaci a zavedení nového systému zdravotní péče. 

Po diskuzi možných řešení situace ve zdravotnictví, byl přijat model, který se úspěšně 

etabloval v západních zemích. Od této doby můžeme ČR přiřadit k bismarkovskému modelu 

zdravotnického systému. Pro něj je typické, že občané – pacienti – na sebe přebírají určitou 

zodpovědnost za financování zdravotní péče. Důvodem pro zavedení veřejného zdravotního 

pojištění bylo zachování solidarity, motivace obyvatelstva k zájmu o své zdraví a motivace 

poskytovatelů zdravotní péče o co nejkvalitnější a nejefektivnější práci.7  

Na začátku 90. let byly přijaty zákony podporující nový systém financování. Jednalo  

se zejména o zákon č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (později nahrazen 

zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících 

zákonů) a zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně. Nepřipuštění monopolu 

jedné pojišťovny a snaha o vytvoření konkurenčního prostředí pojišťoven se podařilo přijetím 

zákona 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách. Převážná většina zdravotnických zařízení byla privatizována. 

Schéma 2. 1 znázorňuje vztahy ve zdravotnictví v ČR.  

Schéma 2. 1 Základní vztahy ve zdravotním pojištění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Durdisová Jaroslava, 2005. 

                                                 
7 Gladkij, Ivan a kol. Management ve zdravotnictví. Brno, 2003, str. 34 – 40. 
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Jako financující subjekt zde vystupuje stát, platící zdravotní pojištění za skupinu osob 

vymezenou zákonem.8 Platícími subjekty jsou dále zaměstnanec, zaměstnavatel, osoba 

samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů. Tyto finanční prostředky 

spravuje zdravotní pojišťovna, která přijímá vyúčtování plateb od zdravotnických zařízení  

a následně tyto služby proplácí. Mimo jiné zde existuje i přímý vztah mezi zdravotnickým 

zařízením a pacientem. Jako příklad můžeme uvést soukromou kliniku, kde si pacient hradí 

zákroky nehrazené ze zdravotního pojištění (plastické operace atd.). 

Pokud si tedy nadefinujeme finanční toky ve zdravotnictví, můžeme říci, že příjmovou 

stránku tvoří především pojistné z veřejného zdravotního pojištění, výdajovou stránku 

reprezentují platby za léčebné výkony a služby s tím spojené. Tyto toky se uskutečňují 

prostřednictvím zdravotní pojišťovny. 

Mezi zdroje, které financují zdravotnictví v ČR, řadíme státní rozpočet, místní rozpočty, 

soukromé zdroje a z největší části zdravotní pojišťovny (viz. Graf 1. 1). 

Graf 1. 1 Zdroje financování zdravotnictví v ČR (2008) 

 
Zdroj: www.czso.cz 

                                                 
8 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.2 Metody financování zdravotnické péče a její poskytování pojištěncům 

Péčí o zdraví se rozumí veškerá činnost celé společnosti, která posiluje zdraví, 

zabraňuje onemocnění, léčí již vzniklá onemocnění, snižuje následky nemocí. Součástí péče  

o zdraví je zdravotnická péče.9  

Zdravotní péče je soubor léčebných úkonů prováděných lékaři a ostatními 

zdravotnickými pracovníky za účelem vyléčení pacienta, zlepšení nebo alespoň zachování 

jeho zdravotního stavu.10 

Zdravotní péči, která je poskytována pojištěncům, lze rozčlenit podle různých kritérií. 

Vzhledem k zaměření diplomové práce bude zdravotnická péče členěna podle úhrady  

ze zdravotního pojištění. 

Zdravotnickou péči členíme podle úhrady ze zdravotního pojištění následovně:11 

• Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny z vybraného 

pojistného platí na základě smluv jednotlivým zdravotnickým zařízením  

za zdravotní péči poskytnutou jejím pojištěncům dle seznamu zdravotnických výkonů 

s bodovými hodnotami. Do hrazené péče se nejvíce promítá zásada rovnosti 

pojištěnců. Zdravotní péče, která je hrazená ze zdravotního pojištění, je vyjmenována 

v zákoně.12 

• Zdravotní péče nehrazená ze zdravotního pojištění. Ze zdravotního pojištění  

se nehradí zejména vyšetření, prohlídky a jiné výkony provedené v osobním zájmu, 

jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce, např. estetické 

operace apod. 

• Zdravotní péče částečně hrazená ze zdravotního pojištění. Pojištěnec se podílí  

na úhradě zejména léků, vybraných prostředků zdravotnické techniky a některých 

stomatologických úkonů. 

Český systém veřejného zdravotního pojištění je velmi liberální v porovnání s ostatními 

zeměmi. Spoluúčast pojištěnce na zdravotnických úkonech je velmi malá. 

                                                 
9 Dolanský, H. Veřejné zdravotnictví. Opava, 2008, str. 92. 
10 Dolanský, H. Veřejné zdravotnictví. Opava, 2008, str. 185. 
11 Dolanský, H. Veřejné zdravotnictví. Opava, 2008, str. 187 – 189. 
12 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zdravotní péči můžeme také definovat z hlediska určení standardní a nadstandardní péče: 

• Standardní péči, která zahrnuje postupy a metody, které jsou v určité době  

a na určitém místě obvyklé, relativně ustálené a odborníky uznávané, protože splňují 

podmínky legeartis13. 

• Nadstandardní péči, tj. péči, při které se vyhoví přáním pacienta a z hlediska jeho 

zdravotního stavu nejsou jeho požadavky nezbytné. Péče je charakterizována 

alternativními postupy či komfortními prvky. Není hrazena z prostředků pojišťovny, 

ale přímou platbou nebo zvláštním pojištěním pacienta. 

Takovéto definování zdravotnické péče na standardní a nadstandardní je důležité 

zejména při snaze o snižování výdajů v systému zdravotnictví. Určitý rozsah zdravotnické 

péče, kterou je nutno jednoznačně definovat, je hrazen zdravotními pojišťovnami. Stanovení 

míry spoluúčasti pacientů při úhradě zdravotní péče se odvíjí jednak od přijatého modelu 

financování zdravotnictví, jednak od přijaté zdravotnické politiky státu.  

Poskytovatelé zdravotnické péče 

Zdravotnická péče je poskytována prostřednictvím soustavy zařízení. Tyto zařízení jsou 

ve vlastnictví jak veřejného sektoru, tak i privátního sektoru.  

Zařízení poskytující zdravotní péči dělíme do dvou skupin:14 

• Zařízení hygienické služby. Úkolem hygienických stanic je zejména výkon státní 

zdravotní správy a státního zdravotního dozoru. Jsou zařízeními ochrany veřejného 

zdraví. Činnosti, které provádějí zdravotní ústavy, jsou zejména poskytování služeb,  

a to v oblasti laboratorní, mikrobiologické, imunologické, atd. 

• Zařízení léčebně-preventivní péče, které dále členíme: 

a. Zařízení ambulantní péče (ordinace praktických lékařů a odborných 

ambulantních lékařů, střediska záchranné služby, zařízení závodní preventivní 

péče). 

                                                 
13 Tzn. podle pravidel lékařské vědy. 
14 Dolanský, H. Veřejné zdravotnictví. Opava, 2008, str. 93 – 94. 
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b. Ústavní péče. Nemocnice poskytují ambulantní, lůžkovou základní, 

specializovanou, popřípadě vysoce specializovanou diagnostickou a léčebnou 

péči. 

c. Odborné léčebné ústavy (lázeňské léčebny, ozdravovny). Tyto zařízení 

poskytují zejména lůžkovou péči nemocným s vleklým průběhem onemocnění. 

d. Zařízení lékárenské péče (lékárny, laboratoř pro kontrolu léčiv). Vydávají léky 

a prostředky zdravotnické techniky. 

e. Zvláštní dětská zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy). 

f. Výzkumné ústavy. 

g. Fakultní nemocnice. Tyto nemocnice mají zvláštní postavení v systému 

zdravotnických zařízení. Jsou řízení ministerstvem zdravotnictví. Pracoviště 

nemocnice slouží jako výuková základna lékařských a farmaceutických fakult. 

Tato soustava zdravotnických zařízení je charakterizována především tím, že majitelem 

je nejen stát, obce a města, ale postupně se rozrůstá především privátní sektor v ambulantních 

službách (fyzické a právnické osoby, akciové společnosti, charitativní organizace),  

což s sebou postupně přináší konkurenční prostředí.15 

Platba za zdravotnickou péči 

Způsob úhrady zdravotnické péče (alokace veřejných zdrojů) je součástí nákupu 

zdravotní péče. Jde o vztah mezi plátcem a poskytovatelem na základě smlouvy. Metoda 

úhrady zdravotní péče je oddělena od metody úhrady léčiv. Systém platby za zdravotní péči 

sám o sobě nevytváří rovnováhu mezi disponibilními zdroji určenými na zdravotní péči  

a finančně vyjádřeným objemem zdravotních služeb, má však prokazatelný vliv na chování 

poskytovatelů, plátců i pacientů, a je využíván k centrální regulaci nabídky i poptávky.16 

Způsob úhrady zdravotní péče by měl reflektovat:17 

• oprávněné zájmy všech účastníků zdravotní péče, 

• univerzálnost, 

                                                 
15 Dolanský, H. Veřejné zdravotnictví. Opava, 2008, str. 93. 
16 Durdisová, J. Ekonomika zdraví. Praha, 2005, str. 123 – 125. 
17 Durdisová, J. Ekonomika zdraví. Praha, 2005, str. 124. 
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• průhlednost, jednoduchost, 

• minimální administrativní náročnost, 

• flexibilitu. 

Mezi základní způsoby úhrady za zdravotní služby patří:18 

1. Platba za ošetřovací den – základní jednotku zde tvoří náklady na jednoho pacienta  

za jeden den ošetření v lůžkovém zařízení. Tento způsob úhrady zdravotní péče  

se používá především v nemocnicích. Zdravotní pojišťovnou je smluvně stanovena 

fixní částka, kterou nemocnice obdrží. 

2. Platba za výkon – pro realizaci výkonového způsobu úhrady za provedené 

zdravotnické služby je zpracován podrobný seznam zdravotnických služeb, který 

obsahuje definované výkony a k nim je přiřazen vždy určitý počet hodnotových bodů. 

U tohoto typu proplácení zdravotních služeb je důležité správné stanovení ceny 

jednoho bodu.19 Platba za výkon – bodový systém – se uplatňuje především 

v ambulantní sféře. 

3. Kapitační platba – základní podmínkou je zde registrace pacienta. Zdravotnické 

zařízení obdrží pevně stanovenou částku za registrovaného pacienta po určitou dobu 

(např. jeden rok), bez ohledu na to, zda je nebo není léčen. Tento způsob se používá 

nejčastěji u praktických lékařů. 

4. Platba za diagnózu (DRG) – tento model je určený především pro nemocnice. Jedná  

se o systém, který seskupuje jednotlivé nemocné do skupin podle definovaných 

vlastností (diagnóza, věk pacienta, pohlaví, choroby, aj.). Hlavním úkolem systému je 

sledování nákladů na léčení pacienta.  

5. Účelové paušály – jsou používány jako doplňková platba. Představuje roční rozpočet 

pro nemocnici na definovanou péči. Tento typ úhrady se využívá např. v lůžkové péči. 

6. Bonifikace – stejně jako předchozí typ platby se používá jako doplňkový. Jedná  

se o účelově vázanou platbu, která odměňuje dosažení určitého ekonomického nebo 

medicínského cíle. 

7. Funkční rozpočet – pro tento typ platby je specifické dojednání předem celkové platby 

za veškeré služby, které zařízení poskytuje během jednoho roku. Celková částka 

                                                 
18 Durdisová, J. Ekonomika zdraví. Praha, 2005, str. 123 – 134. 
19 Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 2008, str. 360. 
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rozpočtu je konečná, ale mělo by zde být umožněno „přesouvání uvnitř rozpočtu“. 

Tento typ platby je používán především v nemocničních zařízeních. 

8. Smluvní financování – contracting – zdravotnické zařízení se předem dohodne se 

svým smluvním partnerem (pojišťovna, obec, stát aj.) o tom, kdy, komu, za jakých 

podmínek a v jakém rozsahu poskytne zdravotní péči.20 

9. Spoluúčast pacienta – tento způsob zahrnuje spoluúčast na nezdravotních výkonech 

(pobyt v nemocnici aj.). Formou spoluúčasti jsou přímé platby a připojištění pacienta. 

Výše popsané způsoby placení zdravotních služeb mají své výhody i nevýhody. V praxi 

se vyskytují různé modifikace těchto modelů. Každý stát, podle přijatého modelu 

zdravotnického systému, hledá optimální propojení systémů plateb, které by byly efektivní  

a vzájemně se doplňovaly.  

Metody platby za zdravotní péči v ČR doznaly po roce 1989 značných změn.  

Na začátku devadesátých let byli praktičtí lékaři financováni pouze výkonovou platbou. Tento 

způsob přinášel zejména neefektivnost a malou motivaci pro snižování nákladů  

ve zdravotnictví. V současné době se uplatňuje metoda kombinované kapitační platby. Systém 

kombinované kapitační platby je založen na hodnotě přepočtených pojištěnců21 příslušné 

zdravotní pojišťovny násobeného základní sazbou stanovenou na jednoho registrovaného 

pojištěnce. Praktický lékař dostává část své odměny ve fixní formě za každého pacienta, 

kterého má ve své registraci a tobez ohledu na to, zda pacient v průběhu měsíce lékaře 

navštívil. Výše dané fixní odměny je závislá na věku pacienta a pohlaví. Každý občan ČR má 

právo si vybrat svého praktického lékaře. U lékaře se občan registruje a na základě této 

registrace vykazuje lékař uplatnění část svých nároků u zdravotní pojišťovny. Druhá složka 

platby je tvořena úhradami za určité výkony. Rozsah úkonů je předem oznamován zdravotní 

pojišťovnou.22 

Způsob financování ambulantních specialistů se v průběhu devadesátých let několikrát 

měnil. Systém byl zprvu založen na provádění plateb za poskytnuté zdravotní výkony. Těmto 

výkonům byl přiřazen určitý počet bodů podle náročnosti. Určující bylo stanovení korunové 

hodnoty bodu. Dalším systémem uplatněným u ambulantních specialistů bylo hrazení výkonů 

principem maximální úhrady, kdy lékař měl stanovenou určitou sumu peněz, kterou nemohl 

                                                 
20 Durdisová, J. Ekonomika zdraví. Praha, 2005, str. 132. 
21 Počet přepočtených pojištěnců se vypočte - počet pojištěnců příslušné pojišťovny vynásobené věkových 
indexem. 
22 Gladkij, I. a kol. Management ve zdravotnictví. Brno, 2003, str. 114 – 116. 
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za dané období překročit. Pokud překročil tuto hranici, pojišťovna mu již provedené výkony 

neuhradila. V současné době jsou maximální úhrady upraveny tak, že se počítají na jednoho 

ošetřeného pojištěnce.23 

Specifické postavení má stomatologická péče. Zde má velmi silné postavení Česká 

stomatologická komora, která od roku 1997 prosadila samostatný sazebník úhrad 

stomatologických výkonů. Stomatologická péče je tedy oceněna samostatně formou 

korunového vyjádření. Kromě toho sazebník obsahuje i seznam nadstandardních materiálů  

a výrobků, které jsou hrazeny přímo pacientem, popřípadě je vyžadována spoluúčast 

pacienta.24 

Lůžková péče byla původně financována výkonovou metodou, v současné době  

je uplatňován paušální princip.25 

Úhrada zdravotní péče poskytované zařízeními lékařské služby první pomoci  

je prováděna pomocí stanovení hodnoty bodu v Kč. Zdravotnická záchranná služba  

je financována dvojím způsobem a to paušální sazbou nebo stanovením hodnoty bodu v Kč  

u jednotlivých výkonů podle příslušné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR. Zdravotní 

doprava je financována zdravotními pojišťovnami podobným způsobem, jako je tomu  

u zdravotnické záchranné služby, tzn. paušálem a hodnotou bodu v Kč.26 

Způsob financování léků určuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Od roku 1995  

se uplatňuje tzv. generický princip kategorizace a úhrad, to znamená, že ve skupině 

generických substancí je alespoň jeden lék, který je plně hrazen z veřejného zdravotního 

pojištění.  

U ostatních léků rozdíl mezi úhradou a cenou doplácí pacient.27 

Smlouvy o poskytování zdravotní péče  

Smlouvy o poskytování zdravotní péče jsou upraveny v zákoně č. 48/1997 Sb.,  

o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je 

zdravotní pojišťovna povinna zajistit zdravotní péči svým pojištěncům. Tuto povinnost plní 

                                                 
23 Gladkij, I. a kol. Management ve zdravotnictví. Brno, 2003, str. 117. 
24 Gladkij, I. a kol. Management ve zdravotnictví. Brno, 2003, str. 119. 
25 Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 2008, str. 360. 
26 Gladkij, I. a kol. Management ve zdravotnictví. Brno, 2003, str. 118 - 121. 
27 Gladkij, I. a kol. Management ve zdravotnictví. Brno, 2003, str. 124 - 126. 
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prostřednictvím zdravotnických zařízení, se kterými uzavřela smlouvu. Zdravotnická zařízení 

tvoří síť smluvních zdravotnických zařízení zdravotní pojišťovny.  

Smlouva je tedy uzavřená mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickým zařízením, 

lze ji uzavřít jen na ty druhy péče, které je zdravotnické zařízení oprávněno poskytovat. 

Smlouvy se nevyžadují při poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče. 

Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se koná výběrové 

řízení. Výběrové řízení se nekoná pro zdravotnická zařízení lékárenské péče, pro zdravotnická 

zařízení Vězeňské služby ČR a v případech rozšíření sítě již smluvního zdravotnického 

zařízení zdravotnické záchranné služby. Vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat rozsah 

zdravotní péče a území, pro které má být poskytována, a označení zdravotní pojišťovny.28 

2.3 Veřejné zdravotní pojištění 

Veřejné zdravotní pojištění je upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném  

na veřejném zdravotním pojištění. Systém veřejného zdravotního pojištění lze považovat  

za jeden z pilířů zdravotnictví v ČR.  

Povinné příspěvky od plátců pojistného (tj. pojištěnců, státu a zaměstnavatelů) jsou 

spravovány ve zvláštních pojišťovacích fondech, které jsou vedeny u příslušných zdravotních 

pojišťoven. 

Veřejné zdravotní pojištění je založeno na solidárnosti. Definovat optimální výši 

pojistného a rozsah spoluúčasti pacientů v souvislosti s neustále rostoucími náklady  

ve zdravotnictví je problém, který musí být řešen systémově. Je nutné systém neustále 

přizpůsobovat vyvíjející se společnosti. 

Vznik zdravotního pojištění je dán14: 

• dnem narození na území ČR, 

• dnem získání trvalého pobytu na území ČR, 

                                                 
28 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
§46 – 48. 
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• dnem vzniku zaměstnaneckého poměru u zaměstnavatele, který má sídlo na území ČR 

u osob bez trvalého pobytu. 

Zdravotní pojištění zaniká14: 

• dnem úmrtí nebo prohlášení pojištěnce za mrtvého, 

• dnem, kdy pojištěnec ukončil trvalý pobyt na území ČR, 

• dnem skončení zaměstnaneckého poměru u zaměstnavatele, který má sídlo na území 

ČR. 

Plátci pojistného 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění29 definuje plátce pojistného. Jsou to pojištěnci, 

(zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů), 

zaměstnavatelé, stát. 

Platba pojistného je podle zákona30 povinná pro osoby, které mají trvalý pobyt na území 

ČR a pro osoby, které nemají trvalý pobyt na území ČR, ale jsou zaměstnanci zaměstnavatele, 

který má sídlo na území ČR. 

Osoby, které jsou vyňaty z povinnosti platit veřejné zdravotní pojištění, jsou definovány 

zákonem12. Tuto povinnost na sebe přebírá stát. 

Stát je plátcem pojistného za osoby definované zákonem:31 

• nezaopatřené děti, 

• poživatele důchodů z důchodového pojištění, 

• příjemce rodičovského příspěvku, 

• ženy na mateřské a rodičovské dovolené, ženy pobírající peněžitou pomoc v mateřství, 

• uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé 

zaměstnání, 

• osoby pobírající dávku v pomoci v hmotné nouzi, 

• osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby a osoby pečující o tyto osoby, 

• osoby ve vazbě nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, 

• osoby, které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění, 

                                                 
29 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, §5. 
30 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, §4 - 9. 
31 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, §7. 
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• osoby, které jsou plně invalidní nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok  

na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání plného invalidního 

důchodu nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné 

výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje 

měsíčně částku ve výši minimální mzdy, 

• osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo 

nejméně o dvě děti do 15 let věku, m) mladistvé umístěné ve školských zařízeních  

pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, 

• osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy  

s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra,  

• cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem 

poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, pokud nemají příjmy 

ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, 

• žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území, cizince,  

jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, a jeho dítě 

narozené na území, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné 

činnosti. 

Vyměřovacím základem pro pojistné, které platí stát za zákonem definované pojištěnce, 

je 25 % všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely 

důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku. 

Úhrada pojistného se u zaměstnance provádí odvodem, a to z vyměřovacího základu  

za rozhodné období. Vyměřovacím základem zde chápeme celkový úhrn jeho příjmů, 

vypočtených mu zaměstnavatelem. Zaměstnanec je povinen hradit si jednu třetinu pojištění 

definovanou z vyměřovacího základu (4, 5%), zbylé dvě třetiny (9%) platí zaměstnavatel. 

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí do systému veřejného zdravotního pojištění 

13,5% z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je (od roku 2006) 50 % příjmu 

z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho 

dosažení, zajištění a udržení. Osoba samostatně výdělečně činná je povinna odvést pojistné 

z dosaženého vyměřovacího základu, nejvýše však z maximálního vyměřovacího základu.32 

                                                 
32 Všeobecná zdravotní pojišťovna [online]. c2003, [říjen 2009]. Dostupné z: < 
http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Platci/OSVC/Vymerovaci_zaklad/>. 
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Osoby bez zdanitelných příjmů jsou ty osoby, které nemají po dobu jednoho 

kalendářního měsíce příjmy ze zaměstnání, není za ně plátcem pojistného stát a nemají příjmy 

ze samostatně výdělečné činnosti. Procentní sazba je stanovena ve stejné výši jako 

v předchozích případech, tj. 13,5%. Vyměřovací základ se rovná minimální mzdě,  

od 1. 1. 2009 se jedná o částku 8000 Kč.33 

Přerozdělování pojistného 

Příjmy od pojištěnců se odvádí na účty zdravotních pojišťoven a následně dochází  

k tzv. přerozdělování finančních prostředků vybraných na zdravotním pojištění. 

Přerozdělovací mechanismus je důležitý nástroj, kterým se zajišťuje solidarita zdravých 

občanů s nemocnými.34 

Systém přerozdělování pojistného byl zaveden v roce 1993. Kritériem pro jeho 

přerozdělení byl počet a věk pojištěnců, za které byl plátcem pojistného stát. Cílem tohoto 

nastavení bylo vyrovnat rozdílný podíl státních pojištěnců v jednotlivých pojišťovnách.  

Do roku 2004 byla Všeobecná zdravotní pojišťovna povinna zřídit zvláštní účet 

všeobecného zdravotního pojištění. Na tento účet plynulo 60% přijatých plateb od pojišťoven, 

zbylých 40% vybraného pojistného bylo ponecháno zdravotní pojišťovně. V roce 2005  

se změnil poměr přerozdělování na 65% a 35%, v roce 2006 se přerozdělovalo v poměru  

70% ku 30%. Zásadní změna v systému přerozdělování nastala od roku 2006 se zavedením 

100% přerozdělování. Veškeré prostředky jsou spravovány na zvláštním účtu Všeobecné 

zdravotní pojišťovny. Zvláštní účet je dále doplněn Ministerstvem financí o pojistné  

za pojištěnce, za kterého je plátcem stát. Přijaté platby se přerozdělují na základě počtu 

pojištěnců pojišťovny, jejich věkové struktury, pohlaví a nákladových indexů.35 

Hlavním cílem zavedení nového systému přerozdělení byla snaha kompenzovat náklady 

pojišťovnám za „drahé pojištěnce“ napříč věkovému rozložení pojištěnců.  

                                                 
33 Všeobecná zdravotní pojišťovna [online]. c2003, [říjen 2009]. Dostupné z: < 
http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Platci/OBZP/>. 
34 Dolanský, H. Veřejné zdravotnictví. Opava, 2008, str. 183. 
35 Dolanský, H. Veřejné zdravotnictví. Opava, 2008, str. 184. 
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3 SPRÁVA A ZÁSADY HOSPODAŘENÍ VŠEOBECNÉ 

ZDRAVOTNÍ POJIŠ ŤOVNY 

Zdravotní pojišťovny jsou specializované finanční instituce, jejímž hlavním úkolem  

je provádění veřejného zdravotního pojištění. Tyto veřejnoprávní instituce jsou upraveny 

zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně (dále jen „zákon o VZP“),  

ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, 

podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších přepisů  

(dále jen „zákon o zaměstnaneckých pojišťovnách“). 

V České republice je k 31. 11. 2009 registrováno celkem devět zdravotních 

pojišťoven,36 které fungují na neziskovém principu. 

Zvláštní postavení mezi těmito zdravotními pojišťovnami má Všeobecná zdravotní 

pojišťovna. 

3.1 Správa Všeobecné zdravotní pojišťovny  

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (dále jen „VZP“) je s 6 261 80937 tis. pojištěnci (tj. 

60,3 % z celkového počtu pojištěných v ČR) největší zdravotní pojišťovnou v ČR.  

Tato pojišťovna patří mezi základní pilíře systému zdravotnictví v ČR. Je partnerem 

renomovaných odborných sdružení a uznávaným členem Mezinárodní asociace neziskových 

zdravotních a nemocenských pojišťoven (Association Internationale de la Mutualité).38 

Mezi základní právní předpisy, které upravují VZP i ostatní pojišťovny, patří: 

• Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, 

                                                 
36 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecká 
pojišťovna ŠKODA, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Revírní bratrská pokladna, zdravotní 
pojišťovna, Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, Zdravotní pojišťovna MÉDIA. 
37 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2008 [online]. c2010. [únor 2010]. Dostupný na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-
CR/priloha_vyrocni_zpravy_2008.pdf>. Údaj platný k 31. 12. 2009. 
38 Všeobecná zdravotní pojišťovna [online]. c2010, [únor 2010]. Dostupný na WWW: 
http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/. 
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• zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,  

ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

Hlavním zákonem upravující postavení, hospodaření, audit, zdravotně pojistný plán, 

fondy, orgány pojišťovny, atd., je zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně. Zákon  

o veřejném zdravotním pojišťění vymezuje pojištěnce, vznik a zánik pojištění, typy zdravotní 

péče, atd. Zákon o pojistném na veřejném zdravotním pojištění upravuje vyměřovací základ 

pojistného, odvody pojistného, penále a promlčení pojistného, kontrolu pojistného. Poslední 

zákon o péči a zdraví lidu vymezuje povinnosti státu, zdravotnických zařízení i uživatelů 

zdravotnických služeb a zásady zdravotnické péče. 

 Zdravotní pojišťovna se musí řídit vyhláškami Ministerstva zdravotnictví.  

Tyto vyhlášky upravují např. způsob předepisování léčivých přípravků, seznam zdravotních 

výkonů s bodovým ohodnocením atd. 

Vznik a zánik Všeobecné zdravotní pojišťovny 

VZP byla zřízena zákonem o VZP dnem 1. ledna 1992. U této zdravotní pojišťovny byli 

přechodně pojištěni všichni občané ČR a pojišťovna spravovala veškeré prostředky plynoucí 

z pojistného. O rok později byl přijat zákon o zaměstnaneckých pojišťovnách. Tímto krokem 

byl započat proces, ve kterém se pojištěnci pojištění u VZP začali dělit mezi další zdravotní 

pojišťovny. 

U VZP je důležitým rysem ta skutečnost, že nemůže zaniknout, jelikož tato situace není 

upravena v zákoně o VZP. Tímto se výrazně odlišuje od ostatních zaměstnaneckých 

zdravotních pojišťoven, které musí, pro výkon své činnosti, splnit základní podmínky, které 

jsou uvedeny v zákoně o zaměstnaneckých pojišťovnách (např. povolení od Ministerstva 

zdravotnictví ČR, zápis do obchodního rejstříku, složení kauce aj.) a také je možný jejich 

zánik. 
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Orgány Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Prostřednictvím orgánů VZP je zajišťována účast pojištěnců pojišťovny, zaměstnavatelů 

pojištěnců a státu na řízení VZP.39 

Nejvyšším orgánem VZP je správní rada, která rozhoduje o zásadních otázkách 

týkajících se činnosti zdravotní pojišťovny. Správní rada je členy, kteří jsou jednak jmenováni 

Vládou ČR a voleni Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR podle poměrného zastoupení 

politických stran. VZP je důležitým prvkem v soustavě zdravotnictví v ČR, a proto existuje 

snaha ze strany Vlády ČR a Poslanecké sněmovny k určité formě kontroly a ovládání,  

a to volením a jmenováním členů správní rady.  

Nejvyšším kontrolním orgánem VZP je dozorčí rada pojišťovny. Členové jsou 

dosazováni do funkcí na stejném principu jako členové správní rady. Hlavním úkolem tohoto 

orgánu je dohled nad dodržováním pravidel hospodaření, právních předpisů a vnitřních 

předpisů pojišťovny. Za tímto účelem mohou členové dozorčí rady nahlížet do účetních 

dokladů pojišťovny. 

Jako další orgán vystupuje rozhodčí orgán. Jeho funkcí je zejména činnost v oblastech 

např. sporně placeného pojistného, penále, vrácení přeplatku na pojistném a snížení záloh  

na pojistném.40 Členové jsou zástupci dozorčí rady, správní rady, zástupci Ministerstva 

financí ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Organizační struktura Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Organizační strukturu VZP tvoří Ústředí, krajské pobočky (zpravidla jedna krajská 

pobočka pro vyšší územní samosprávný celek) a další územní pracoviště. Krajské pobočky  

a územní pracoviště jsou organizačními složkami VZP, které jednají a vykonávají činnost 

jménem VZP.41 

Organizační struktura je znázorněna v Příloze č. 2. 

Klíčovou činností Ústředí je dle zákona o VZP provádění rozhodnutí správní rady,  

dále rozhodnutí o činnosti samotné VZP, zabezpečení součinnosti s orgány státní správy  

a dalšími subjekty.  

                                                 
39 Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, §17. 
40 Dolanský, H. Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb. Opava, 2008, str. 57. 
41 Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, §12. 
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Statutárním orgánem VZP je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává správní rada.  

V čele krajských poboček stojí ředitel krajské pobočky, kterého jmenuje a odvolává ředitel 

VZP.  Ředitel VZP je jmenován na čtyřleté funkční období. V této funkci může vystupovat 

pouze občan ČR, který je bezúhonný, plně způsobilý k právním úkonům a má ukončené 

vysokoškolské vzdělání.42 Z důvodu střetu zájmů nemůže funkci ředitele VZP vykonávat 

osoba, která je členem správní nebo dozorčí rady. 

VZP je jediným akcionářem společnosti Pojišťovna VZP, a. s., která vykovává 

pojišťovací činnost v rozsahu pojistného odvětví neživotního pojištění, a to smluvní zdravotní 

pojištění. Pojišťovna VZP, a. s. se specializuje na pojištění osob, u nichž nejsou splněny 

podmínky pro účast v systému veřejného zdravotního pojištění a dále na pojištění nákladů 

zdravotní péče, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, zejména pojištění 

nákladů léčení vzniklých klientům při pobytu v cizině.43 

3.2 Struktura pojišt ěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny 

U firmy lze hodnotit její vstupy a výstupy v podobě práce, zboží či služeb. Můžeme 

také relativně snadno spočítat celkové náklady, příjmy a zisk. Lehce lze tedy určit, na základě 

dosaženého zisku, její úspěšnost na trhu. Na trhu zdravotnictví, konkrétně u zdravotních 

pojišťoven, jsou značné odlišnosti v těchto ukazatelích. Hlavní indikátorem úspěšnosti 

pojišťovny jsou počet a struktura jejich pojištěnců.  

Pojištěnci zdravotní pojišťovny jsou významným ukazatelem, od něhož se odvíjí 

hospodářské výsledky pojišťovny. Proto je v popředí zájmu všech pojišťoven snaha o udržení 

stávajících pojištěnců a taktéž získání nových pojištěnců.  

Vývoj počtu pojištěnců je ovlivněn několika faktory. Jsou to zejména pohyb pojištěnců 

mezi pojišťovnami, vznik a zánik pojistných vztahů na základě pravidel EU, neméně důležitý 

demografický vývoj a konkurenční chování zdravotních pojišťoven.  

VZP se snaží, tak jako jiné zdravotní pojišťovny, ovlivňovat pohyb pojištěnců ve svůj 

prospěch. Tuto činnost uskutečňuje prostřednictvím Fondu prevence, cíleným marketingem  

a komunikací s médii.  

                                                 
42 Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, §15. 
43 Výroční zpráva VZP ČR za rok 2008 [online]. c2009, [únor 2010]. Dostupné na WWW: < 
http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/vyrocni_zprava_2008.pdf>. 
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Počet pojištěnců VZP v letech 2005 – 2009 je znázorněn v Tab. 3. 1 Počet pojištěnců 

VZP.  

Tab. 3. 1 Počet pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny (2005 – 2010) 

 
Celkový počet 

pojištěných u VZP 

V procentech 
z celkového počtu 
pojištěných v ČR 

Změna počtu 
pojištěnců oproti 
předchozímu roku 

K 31. 12. 2005 6 617 714 64,3% ↓ o 63 071, tj. o 0,95% 

K 31. 12. 2006 6 567 687 63,6% ↓ o 50 027, tj. o 0,76% 

K 31. 12. 2007 6 535 622 63,1% ↓ o 32 065, tj. o 0,49% 

K 31. 12. 2008 6 429 707 62% ↓ o 105 915, tj. o 1,6% 

K 31. 12. 2009 6 261 809 60,3% ↓ o 167 898, tj. o 2,6% 

ZPP 201044 6 113 000 58,9% ↓ o 148 809, tj. o 2,3% 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200845, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 

Z tabulky je patrné, že počet pojištěnců se neustále snižuje. Úbytek pojištěnců o méně 

než jedno procento, od roku 2009 dokonce o více než 2%, se nezdá být velkým problémem  

při velikosti pojišťovny, ale nebezpečný je neustálý trend v poklesu pojištěnců (viz Tab. 3. 1).  

Tab. 3. 2 Věková struktura pojišt ěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny (2005 – 2010) 

Věk 
pojištěnců 

2005 2006 2007 2008 200946 201047 

V % z celkového počtu pojištěnců VZP 

Do 20 let 18,6% 19,1% 18,8% 18,3% 18,1% 17,6% 

20 – 60 let 56% 57% 56,7% 55,9% 56,3% 55% 

Nad 60 let 24,3% 23,9% 24,6% 25,7% 26,5% 27,3% 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200847, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 

                                                 
44 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 2010, plánovaný průměrný počet pojištěnců. 
45 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2008. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
46 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 2010, očekávání průměrného počtu 
pojištěnců v uvedených věkových skupinách. 
47 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2008. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
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Dlouhodobým trendem u VZP je nejen snižování počtu pojištěnců, ale i přesouvání 

pojištěnců mezi věkovými skupinami a to do starších kategorií. Tento problém je zapříčiněn 

stárnutím obyvatel v ČR. Tendence je také v odchodu mladých ročníků od VZP. Ostatní 

pojišťovny na trhu poskytují velice lákavé bonusy pro pojištěnce, pokud se u nich zaregistrují. 

Tímto se VZP dostává do pozice, kdy jí odchází mladí, zdraví a tudíž i „levní“ pojištěnci  

a zůstávají ti starší a „dražší“ pojištěnci, kteří mají vyšší nároky na čerpání zdravotní péče.  

VZP je také znevýhodněna tím, že má vysoký počet státních pojištěnců48  

(viz Tab. 3. 3) Tento počet tvoří necelých 58% z celkového počtu pojištěnců, kteří jsou 

pojištěni u VZP. Výdaje na státní pojištěnce přitom tvoří až tři čtvrtiny celkových výdajů 

pojišťovny. Odvody pojistného za státní pojištěnce byly donedávna stanoveny pevnou 

částkou. Dnes stát za „své“ pojištěnce odvádí pojistné ve výši 13,5 % z 25 % průměrné mzdy, 

které bylo dle statistik dosaženo před dvěma roky. Tato částka však stále neodpovídá 

odvodům, které platí zaměstnanci a zaměstnavatelé ze svých příjmů. Současná výše platby  

za státního pojištěnce je na úrovni 677 Kč, je plánováno zvýšení platby v rámci reformních 

balíčků a to na 723 Kč měsíčně.49  

Tab. 3. 3 Počet státních pojištěnců VZP (2004 – 2009)

 2005 2006 2007 2008 2009 

Státní 
pojištěnci 

3 816 909 3 772 054 3 713 800 3 678 685 3 743 000 

V % z celkového 
počtu pojištěnců 
VZP 

57,67% 57,43% 56,82% 57,21% 59,93% 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200850, vlastní zpracování. 

3.3 Zásady hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny 

VZP hospodaří s vlastním majetkem a majetkem jí svěřeným.  

VZP povinně vytváří zdravotně pojistný plán, účetní závěrku a výroční zprávu. 

Základním nástrojem pro plánování hospodaření je pro pojišťovnu zdravotně pojistný plán, 

který obsahuje plán příjmů a výdajů, předpokládaný vývoj struktury pojištěnců, plán 

provozních nákladů aj. Zdravotně pojistný plán je předkládán ke schválení Ministerstvu 
                                                 

48 Mezi státní pojištěnce řadíme důchodce, nezaopatřené děti, studenty, vězně atd. 
49 Náklady pojišťoven o pět let stouply o čtvrtinu. Finanční noviny [online]. c2010, [únor 2010]. Dostupné na 
www: < http://www.financninoviny.cz/tema/zpravy/naklady-pojistoven-na-peci-za-pet-let-stouply-o-
ctvrtinu/400615&id_seznam=919>. 
50 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
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zdravotnictví ČR a Ministerstvu financí, dále je postoupen Vládě ČR a Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR. Pokud není zdravotně pojistný plán schválen k 1. 1. daného roku, hospodaří 

zdravotní pojišťovna podle rozpočtového provizoria. Výroční zpráva a účetní závěrka podléhá 

schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

Rozpočet VZP musí být podle zákona o VZP sestavován jako vyrovnaný. Hospodaření 

je kontrolováno prostřednictvím auditu, který je povinna si zajistit sama pojišťovna.  

Mezi příjmy VZP patří:51 

• platby pojistného od pojištěnců, zaměstnavatelů a státu, 

• vlastní zdroje vytvořené využíváním fondů VZP, 

• příjmy plynoucími z přirážek k pojistnému, pokut a poplatků z prodlení účtované 

VZP, 

• dary a ostatní příjmy, 

• příjmy od zaměstnavatelů, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou 

zdravotní péči o zaměstnance na úhradu zdravotních výkonů. 

Výdaje VZP zahrnují:52 

• platby za zdravotní péčí poskytovanou na základě všeobecného zdravotního 

pojištění podle smluv uzavřených se zdravotnickými zařízeními, 

• platby jiným zdravotním pojišťovnám nebo jiným subjektům na základě smluv  

o finančním vypořádání plateb za zdravotní služby poskytnuté pojištěncům VZP, 

• úhrady nákladů nutného neodkladného léčení v cizině,  

• úhrady za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče, 

• úhrady částek, přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé 

přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného 

zdravotního pojištění nebo úhrady podílu na těchto částkách v případě změny 

zdravotní pojišťovny pojištěncem, 

• náklady na činnost VZP. 

                                                 
51 Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, §4. 
52 Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, §5. 
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VZP hospodaří prostřednictvím fondů. Tyto fondy jsou tvořeny jako povinné  

a dobrovolné.  

Mezi povinné fondy patří:53 

• základní fond, jehož zdroje jsou platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění  

a další příjmy. Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě zdravotní péče 

hrazené z veřejného zdravotního pojištění, k přídělům do provozního fondu a také  

ke krytí nákladů na činnost VZP. 

• Rezervní fond. Výše rezervního fondu činí 1,5 % průměrných ročních výdajů 

základního fondu zdravotního pojištění VZP za bezprostředně předcházející  

tři kalendářní roky. Rezervní fond se tvoří příděly z pojistného převodem části 

zůstatku základního fondu. Rezervní fond používá VZP ke krytí schodků základního 

fondu a ke krytí zdravotní péče v případech výskytu hromadných onemocnění  

a přírodních katastrof nebo VZP nezaviněného významného poklesu výběru 

pojistného. Výše rezervního fondu může v takovém případě klesnout v průběhu 

kalendářního roku pod minimální výši. 

• Provozní fond slouží k úhradě provozních nákladů na činnost VZP. Je tvořen přídělem 

prostředků ze základního fondu do výše ročního limitu nákladů zdravotní pojišťovny. 

Dále je tvořen dary do provozního fondu, výnos z prodeje dlouhodobého hmotného  

a nehmotného majetku, z přídělů fondu reprodukce majetku. Finanční prostředky 

z provozního fondu lze využít na pořízení krátkodobého finančního majetku. 

• Sociální fond zabezpečuje kulturní, sociální a ostatní potřeby ve prospěch zaměstnanců 

VZP. Zdroje jsou určeny ve výši 2% z ročního objemu mzdových nákladů. Dalšími 

zdroji jsou splátky půjček zaměstnanců a dary do sociálního fondu. 

• Fond majetku. Zdrojem tohoto fondu je hmotný a nehmotný majetek a zejména 

hodnota účetních odpisů. Hlavní funkcí tohoto fondu je sledování zůstatkové hodnoty 

hmotného a nehmotného majetku pojišťovny. 

•  Fond reprodukce majetku.  

Jako dobrovolné fondy mohou být vytvořeny fond prevence a fond pro úhradu závodní 

preventivní péče a specifické zdravotní péče. 

                                                 
53 Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, §7. 
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Hlavním posláním fondu prevence je úhrada zdravotní péče nad rámec zdravotní péče, 

která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Tato zdravotní péče musí mít prokazatelný 

preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt. Prostředky fondu lze využít také k realizaci 

preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění. 

Zdrojem fondu jsou finanční prostředky z podílu na výsledku hospodaření po zdanění 

stanoveného statutárními orgány VZP.54 

VZP je povinna zabezpečit oddělenou evidenci jednotlivých fondů, oddělenou evidenci 

majetku a používání prostředků.55 

                                                 
54 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 2010. 
55 Dolanský, H. Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb. Opava, 2008, str. 58. 



26 

 

4 ANALÝZA HOSPODA ŘENÍ VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ 

POJIŠŤOVNY SE ZAMĚŘENÍM NA FOND PREVENCE 

Základním východiskem pro hospodaření pojišťovny je zdravotně pojistný plán  

(dále jen „ZPP“), jenž je sestavován povinně každou zdravotní pojišťovnou, která působí  

na trhu zdravotnictví v ČR. Návrh ZPP je nejprve projednáván ve výboru pro zdravotnictví 

Poslanecké sněmovny ČR a dále pak schvalován v Poslanecké sněmovně. Do ZPP musí být 

zahrnuty makroekonomické ukazatele (např. očekávaná míra inflace, nárůst objemu mezd  

a nezaměstnanost), tak aby bylo možné predikovat vývoj hospodaření daného roku. ZPP dále 

obsahuje předpokládaný vývoj pojištěnců pojišťovny a plán čerpání jednotlivých fondů 

pojišťovny.  

VZP hospodaří prostřednictvím svých fondů, tzn., že konečné zůstatky k poslednímu 

dni sledovaného období jsou převáděny do dalšího roku. Tato skutečnost je výhodou  

např. u Fondu reprodukce majetku. Převáděním kladných zůstatků do dalších let lze vytvořit 

rezervu pro větší investiční akce. Pokud by tomu tak nebylo, byla by nucena pojišťovna 

přijmout úvěr, který by znamenal navýšení nákladů. Pozitivum lze vidět i v případě 

neočekávaných výdajů, kdy je možno eventuální ztrátu uhradit z rezerv minulého roku. 

Z pohledu VZP je ovlivnění její příjmové stránky velmi složité. Pojistné na všeobecném 

zdravotním pojištění je stanovováno zákonem a prováděcími vyhláškami Vlády ČR. Proto  

je nutné, z hlediska stabilizace hospodaření, zaměření se na jeho výdajovou stránku. 

Výdaje VZP můžeme zjednodušeně rozčlenit na úhrady za zdravotní péči a na provozní 

výdaje. Platby za zdravotní péči jsou stanovovány úhradovými vyhláškami, dosáhnutí úspor 

v této oblasti je možné racionalizací smluvní politiky a kontrolní činností. Provozní výdaje 

jsou spojeny se systémem řízení organizace a jsou vynakládány zejména na chod VZP.  

4.1 Základní fond zdravotního pojištění 

Stabilita základního fondu zdravotního pojištění (dále jen „ZFZP“) je závislá na mnoha 

faktorech, které ovlivňují příjmovou i výdajovou stranu. Výčet těchto faktorů je uveden 

v Příloze č. 3. Základními indikátory, od kterých se odvíjí hospodaření ZFZP jsou změna 

průměrné mzdy, minimální mzda, vyměřovací základ pro výpočet pojistného, nezaměstnanost 
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a míra inflace. Na hospodaření ZFZP jsou závislé i ostatní zřizované fondy, jelikož jsou  

ze ZFZP finančně naplňovány. 

Tento fond je ze stěžejní části tvořen příjmy z výběru a přerozdělení pojistného, výdaje 

jsou vynakládány zejména na úhradu zdravotní péče. 

Tab. 4. 1 Příjmy základního fondu zdravotního pojištění (2005 – 2010) (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 2008 200956 201057 

1. Příjmy 
celkem 

114 497 477 123 962 794 137 039 999 141 171 514 137 815 358 138 268 909 

1.1 Pojistné57 77 578 380 81 345 560 89 369 713 93 581 752 90 658 000 87 087 000 

1.2 
Přerozdělení58 

34 069 962 41 128 128 45 887 560 45 061 403 45 152 000 47 442 000 

1.3 Ostatní 
příjmy 

2 849 135 1 489 106 1 782 726 2 528 359 2 005 358 3 739 909 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200859, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 

 

Rok 2005 a následně rok 2006 byl pro VZP velmi náročný, jelikož ve čtvrtém čtvrtletí 

2005 byla na pojišťovnu uvalena nucená správa. Důvodem pro zavedení této nucené správy 

byly zejména problémy s dobou splatnosti závazků zdravotnickým zařízením, které  

se objevily již v předešlých letech. Vznik problému byl zapříčiněn skutečností, že lhůta pro 

úhradu závazků byla stanovena na dobu 20 dnů, v současné době je tento limit stanoven  

na 30 dnů. K 31. 12. 2005 činil stav závazků vůči zdravotnickým zařízením po době splatnosti 

cca 10 613 mil. Kč60  (tj. 9,26% z celkových příjmů VZP v roce 2005).  

V následujících letech se VZP zaměřila na stabilizaci finanční pozice a vyrovnání 

závazků po lhůtě splatnosti vůči zdravotnickým zařízením. Tento závazek se jí podařilo splnit 

v roce 2007, kdy uhradila veškeré nesplacené závazky a podařilo se jí v zákonné výši naplnit 

rezervní fond. V současné době nemá VZP problémy s úhradou svých závazků. 

                                                 
56 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 2010, očekávané a plánované příjmy ZFZP. 
57 Položka zahrnuje pojistné z veřejného zdravotního pojištění. 
58 Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělení. 
59 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
60 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-
CR/Web_VZ_VZP_05.pdf>. 
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Do roku 2008 je patrný neustálý růst příjmů pojišťovny (viz Tab. 4. 1) i přes trvalý 

pokles pojištěnců (viz Tab. 3. 1). Od roku 2009 je naopak zaznamenán pokles příjmů  

a to zejména z důvodu ekonomické krize. Trend růstu příjmů do roku 2009 je zapříčiněn 

jednak změnou systému přerozdělování pojistného (od roku 2006 je přerozdělováno  

100% vybraného pojistného), neustálým růstem nominální mzdy zaměstnanců, jako důsledek 

růstu ekonomiky, ale i změny legislativní.  

Výše vybraného pojistného je přímo ovlivněna zejména změnou mzdy zaměstnanců61. 

Od roku 2005 je patrný nepřetržitý růst průměrné mzdy. V roce 2009 činil tento nárůst  

o 35,5% oproti roku 2005 (viz Příloha č. 4). 

Výdaje ZFZP jsou tvořeny především výdaji na úhradu zdravotní péče a povinné příděly 

do ostatních fondů. Mezi ostatní výdaje můžeme zařadit splátky úvěrů, splátky půjček, výdaje 

za léčení pojištěnců VZP v cizině atd. Výdaje základního fondu zdravotního pojištění jsou 

uvedeny v Tab. 4. 2. 

Tab. 4. 2 Výdaje základního fondu zdravotního pojištění (2005 – 2009) (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 2008 200962 201063 

1. Výdaje 
celkem 

114 508 369 123 775 653 130 364 451 137 099 817 143 683 485 140 064 233 

1. 1 Úhrada 
zdravotní péče 

110 306 708 120 041 242 121 455 271 130 433 658 138 190 000 134 877 000 

1. 2 Příděly do 
ostatních fondů 

3 891 675 3 368 216 6 295 050 5 750 993 4 754 466 4 304 233 

1. 3 Ostatní 
výdaje 

309 986 336 195 2 614 130 915 166 739 019 883 000 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200863, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 

Náklady na zdravotní péči stouply za posledních pět let téměř o 30 mld. Za hlavní zdroj 

eskalace těchto nákladů jsou označovány medicínské technologie. S tímto aspektem přímo 

úměrně souvisí i prodlužování délky života a s tím zvýšení nákladů jak ve zdravotnické péči, 

tak i v sociální péči.  

                                                 
61 Z vyměřovacího základu se odvádí na veřejné zdravotní pojištění celkem 13,5%.  
62 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 2010, očekávané a plánované výdaje ZFZP. 
63 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
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Pokud rozdělíme náklady na zdravotní péči dle segmentů (viz Příloha č. 5), můžeme 

určit, že největší podíl na nákladech má ústavní péče (51%) a ambulantní péče (22%). 

Nezanedbatelnou část tvoří také náklady na léky vydané na recepty (19%). Právě tento 

segment nákladů je možno účinně snižovat a to prostřednictvím lékových ekvivalentů  

(tzn. léky bez patentové ochrany, generika). Lékové ekvivalenty jsou mnohdy levnější  

až o 60% oproti patentovaným lékům, umožňují větší dostupnost a zároveň poskytují stejnou 

kvalitu a bezpečnost nemocným jako léky s patentovou ochranou.  

Dalším významným prvkem při snižování nákladů je prevence a podpora programů 

péče o zdraví. K tomuto účelu je zřízen Fond prevence. 

V roce 2010 se předpokládá průměrný růst nákladů oproti roku předcházejícímu,  

avšak pomalejším tempem z důvodu hospodářské krize. Průměrné náklady na jednoho 

pojištěnce by měly vzrůst, podle schváleného Zdravotně pojistného plánu pro rok 2010,  

o méně než 0,3%.64 

Indikátorem pro posouzení hospodaření je i stanovení průměrných nákladů na zdravotní 

péči na jednoho pojištěnce (viz Tab. 4. 3). Průměrný nárůst nákladů je ve výši 6%.  

Tab. 4. 3 Průměrné náklady na zdravotní péči na jednoho pojištěnce VZP (v Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměrné 
náklady na 
zdravotní péči  

16 737 17 303 18 745 19 941 22 162 22 228 

Změna v % - ↑ 3,38 ↑ 8,3 ↑ 6,3 ↑ 11, 14 ↑ 0,29 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200865, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 

 

Na průměrné náklady na zdravotní péči působí zejména časová setrvačnost nákladů 

(úhrada péče má časový posun), odchod nízkonákladových pojištěnců a naopak příchod 

vysokonákladových pojištěnců.  

Při porovnání průměrných nákladů na jednoho pojištěnce ve VZP s ostatními 

zaměstnaneckými pojišťovnami, které působí na trhu zdravotnictví v ČR, lze konstatovat,  

                                                 
64 VZP zaplatí pojištěncům v příštím roce více péče. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na WWW: < 
http://www.financninoviny.cz/zpravy/vzp-zaplati-pojistencum-v-pristim-roce-vice-pece/404907>. 
65 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
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že VZP má nelehké postavení oproti ostatním pojišťovnám. Průměrné náklady na zdravotní 

péči zaměstnaneckých pojišťoven v přepočtu na jednoho pojištěnce činí 16 755,6 Kč  

v roce 2008, tj. o 19 % méně než u VZP (viz Příloha č. 6). 

V zákoně o VZP je uvedeno, že hospodaření zdravotní pojišťovny musí být sestavováno 

vyrovnaně. Tuto skutečnost dokazuje i Graf 4. 1. 

Graf 4. 1 Příjmy a výdaje Základního fondu zdravotního pojištění (v tis. Kč) 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200866, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 
 

Graf 4. 1 znázorňuje bilanci příjmů a výdajů ZFZP ve sledovaných letech. Jak je již 

z grafu patrné, VZP se snaží o vyrovnané hospodaření. V roce 2005 hospodařila pojišťovna  

se schodkem (cca 10 mil. Kč). V následujících letech bylo již hospodaření vyrovnané, v roce 

2007 a 2008 dokonce s přebytkem (cca 5 mld. Kč). Nutností pro přebytkové hospodaření byla 

i povinnost v zákonné výši naplnit Rezervní fond, který byl v předchozích letech vyčerpán  

na úhradu nesplacených závazků. V roce 2009 a 2010 je dle Zdravotně pojistného plánu  

na rok 2010 plánován schodek (cca 4 mld. Kč) z důvodu pokračující ekonomické krize  

a taktéž jsou zde zahrnuty i možné dopady vládních reforem. Je nutno podotknout, že vývoj 

v roce 2010 je pouze předběžným odhadem na základě schváleného ZPP pro rok 2010. 

4.2 Ostatní povinně zřizované fondy 

VZP povinně zřizuje provozní, rezervní, sociální fond, fond reprodukce majetku  

a ostatní zdaňované činnosti. 

                                                 
66 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
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Z hlediska finančních prostředků je Provozní fond nejobjemnějším fondem. 

Tento fond je tvořen přídělem prostředků ze ZFZP do výše ročního limitu, který  

je stanoven vyhláškou Ministerstva financí ČR. Dále může být tvořen darem, výnosy 

z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku atd.  

Výše finančních prostředků je odvozováno od skutečných příjmů ZFZP a následně  

je tato částka násobena stanoveným koeficientem. 

Příjmy a výdaje Provozního fondu jsou uvedeny v Tab. 4. 5. 

Tab. 4. 5 Příjmy a výdaje Provozního fondu (2005 – 2010) (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 2008 200967 201070 

Počáteční zůstatek 
k 1. 1. ve sledovaném 
období 

18 585 21 919 12 868 916 061 1 651 374 1 005 022 

Příjmy Provozního 
fondu  3 798 872 3 368 201 5 733 863 5 176 934 4 416 156 4 034 546 

Výdaje Provozního 
fondu 3 795 538 3 377 252 4 770 670 4 501 621 5 062 508 4 851 948 

Konečný zůstatek 
k poslednímu dni 
sledovaného období 

21 919 12 868 916  061 1 651 374 1 005 022 187 620 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200868, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 
 

Provozní fond je určen k úhradě nákladů na činnost pojišťovny. Největší výdajovou 

položku tvoří osobní náklady (65%). Do této položky spadají kromě mezd, odměny členům 

správní, dozorčí rady a rozhodčího orgánu a taktéž příděly do Sociálního fondu a Fondu 

reprodukce majetku. Další významnou položkou jsou ostatní výdaje (35%). Mezi ostatní 

výdaje řadíme platby za energie, nákupy standardního provozního majetku, nájem atd. 

Výše Provozního fondu se odvíjí převážně od vývoje ZFZP. Od roku 2009 se očekává 

snížení finančních prostředků plynoucích ze ZFZP a to až o 9% (viz. Tab. 4. 6). U ZFZP  

je plánován pokles finančních prostředků z důvodu ekonomické krize a tudíž je tento trend 

možno zaznamenat i u Provozního fondu. Dalším vlivem zapříčiňující pokles finančních 

                                                 
67 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 2010, očekávané a plánované příjmy 
Provozního fondu. 
68 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
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prostředků Provozního fondu je sjednaná Dohoda mezi zdravotními pojišťovnami  

a Ministerstvem zdravotnictví ČR za dne 7. 5. 2009. Na základě této dohody jsou převedeny 

finanční prostředky ve výši 2, 5 mld. Kč z Provozního fondu a taktéž z Fondu prevence  

na reálné posílení zdrojů ZFZP.69 

Finanční prostředky určené do Provozního fondu jsou znázorněny v Tab. 4. 6. 

Tab. 4. 6 Provozní fond (2005 – 2010) (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 2008 200970 201073 

Příděl ze ZFZP  3 582 368 4 095 705 4 352 940 4 699 091 4 269 315 3 900 646 

Změna v % - ↑ 14,3% ↑ 6,3% ↑ 7,6% ↓ 9,2% ↓ 8,6% 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200871, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 

Jak je již uvedeno výše, nejobjemnější část prostředků Provozního fondu tvoří mzdy 

(65%), proto i změny objemu mezd odpovídají vývoji Provozního fondu (viz Tab. 4. 8). 

 

Rezervní fond slouží ke krytí schodků ZFZP nebo např. ke krytí zdravotní péče  

při přírodních katastrofách. Důležitost tohoto fondu se projevila v letech 2005 a 2006, kdy byl 

tento fond plně vyčerpán. 

Dle zákona o VZP činí výše rezervního fondu 1,5 % průměrných ročních výdajů ZFZP 

za bezprostředně předcházející tři roky.  

Finanční vývoj rezervního fondu v letech 2005 až 2010 dokumentuje Tab. 4. 4. 

 

 

 

 

                                                 
69 Ministerstvo zdravotnictví přistoupí na kompromisní návrh protikrizových opatření. [online] c2010, [únor 
2010]. Dostupné na WWW: < http://www.nasepenize.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-pristoupi-na-kompromisni-
navrh-protikrizovych-opatreni-5129>. 
70 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 2010, očekávané a plánované příjmy 
Provozního fondu. 
71 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
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Tab. 4. 4 Hospodaření Rezervního fondu (2005 – 2010) (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 2008 200972 201068 

Převod 
prostředků ze 
ZFZP  

0 0 1 713 998 129 245 112 958 99539 

Kumulativní 
zůstatek 6 114 1 746 151 1 914 279 2 027 237 2 126 776 

Výše zákonného 
limitu rezervního 
fondu 

1 518 976 1 609 581 1 713 998 1 825 867 1 956 199 2 055 738 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200873, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 
 

Jak je z tabulky patrné, v prvních dvou sledovaných letech nebyl rezervní fond naplněn 

v zákonném limitu. Vzhledem k tomu, že VZP evidovala ke konci roku 2005 nesplacené 

závazky, případný převod prostředků ze ZFZP by pouze zhoršil její finanční pozici. Stejná 

situace nastala i v roce 2006, došlo pouze k posílení rezervního fondu převodem 

z hospodářského výsledku zdanitelných činností po zdanění a to 30 mil. Kč59. Příjmy 

rezervního fondu jsou tvořeny také úroky z běžného účtu rezervního fondu.  

V dalších letech se hospodaření pojišťovny natolik vyrovnalo, že mohly být splněny 

zákonné podmínky a rezervní fond byl naplněn v plné výši.  

 

Tvorba a čerpání Sociálního fondu je upraveno vyhláškou č. 418/2003, ve znění 

pozdějších předpisů. Další specifikace pro nakládání prostředků tohoto fondu jsou obsaženy 

v Kolektivní smlouvě a vnitřních předpisech VZP. 

Zdroje Sociálního fondu jsou tvořeny 2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných  

na mzdy a náhrady mzdy a přídělem z hospodářského výsledku po zdanění ve výši cca 0,3% 

objemu nákladů zúčtovaných s provozním fondem na mzdy a náhrady mzdy. Od roku 2007  

se příděl zisku po zdanění zvýšil ze 0,3% na 1%. Dalšími zdroji fondu jsou splátky půjček 

zaměstnanců a přijaté bankovní úroky.74  

                                                 
72 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 2010, očekávané a plánované příjmy 
Rezervního fondu. 
73 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
74 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny 2006. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na WWW: < 
http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
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Následující Tab. 4. 7 reflektuje vývoj hospodaření Sociálního fondu v letech 2005 – 2010.  

Tab. 4. 7 Sociální fond (2005 – 2010) (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 2008 200975 201076 

Počáteční zůstatek k 1. 
1. ve sledovaném 
období 

31 675 15 022 12 950 11 291 21 033 29 307 

Příjmy  

Sociálního fondu 
30 736 37 258 47 116 50 570 55 906 57 445 

Výdaje  

Sociálního fondu 
47 389 39 330 48 775 38 877 47 632 49 935 

Konečný zůstatek 
k poslednímu dni 
sledovaného období 

15 022 12 950 11 291 21 033 29 307 36 817 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200876, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 
 

Hlavní podíl na čerpání Sociálního fondu mají tyto položky:77 

• příspěvky na penzijní pojištění a životní pojištění, 

• příspěvky na stravování, 

• osobní účty, 

• regenerace, rekreace, kultura a dětské aktivity, 

• pracovní a životní jubilea. 

Vyšší čerpání Sociálního fondu v prvním sledovaném roce (o 30% oproti plánovaným 

výdajům ve Zdravotně pojistném plánu pro rok 2005) bylo způsobeno realizací nových aktivit 

v průběhu roku 2005. Od roku 2008 jsou vytvářeny finanční přebytky na účtech fondu. 

Rezerva slouží především na pokrytí závazků za zaměstnanci vyplývajících z uzavřených 

penzijních a životních pojištění. Rezervu se podařilo vytvořit změnou vnitřních pravidel  

pro čerpání Sociálního fondu.  

Vývoj finančních prostředků fondu plně reflektuje vývoj mezd a platů (viz. Tab. 4. 8). 

                                                 
75 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 2010, očekávané a plánované příjmy 
Provozního fondu. 
76 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
77 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 2010. 
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Tab. 4. 8 Vývoj mezd (2005 – 2010) (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 2008 200978 201079 

Mzda79 1 329 900 1 409 092 1 510 508 1 642 024 1 810 158 1 869 893 

Změna v % - ↑ 5,95% ↑ 7,19% ↑ 8,71% ↑ 10,24% ↑ 3,30% 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200880, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 
 

Fond reprodukce majetku (dále jen FRM) slouží k soustřeďování prostředků 

směřujících na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.  

Investiční záměry a akce VZP jsou sestavovány v Plánu pořízení investic pro daný rok. 

V tomto dokumentu jsou specifikovány záměry rozvoje informačního systému, obnova  

a pořízení technického zařízení, stavební investice atd. Při strukturování Plánu pořízení 

investic je vždy prioritním cílem zabezpečení informačního systému VZP. 

Příjmy FRM jsou tvořeny přídělem z Provozního fondu ve výši odpisů a dále finanční 

prostředky schválené Správní radou. Dále jsou zde zahrnuty úroky z běžného účtu FRM. 

Největší podíl na výdajích FRM jsou náklady na pořízení dlouhodobého hmotného  

a nehmotného majetku (34%). 

V roce 2006 a následně i 2007 byla při sestavování Plánu pořízení investic uplatněna 

silná restrikce z důvodu uvalení nucené správy a následných nutných opatření. Investiční 

záměry a akce tak v převážné míře přecházely do dalších let. V následujícím roce FRM  

již umožňoval pokrýt všechny investiční akce, které byly definovány v Plánu pořízení investic 

pro rok 2008. Od roku 2009 se předpokládají úsporná opatření a přesun investic  

do následujících let. 

 

 

 

 

                                                 
78 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 2010, očekávané a plánované příjmy 
Provozního fondu. 
79 Položka obsahuje celkové výdaje na mzdy bez ostatních osobních nákladů. 
80 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
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Tab. 4. 9 Fond reprodukce majetku (2005 – 2010) (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 2008 200981 201082 

Počáteční zůstatek 
k 1. 1. ve sledovaném 
období 

3 118 298 869 1 335 406 1 069 312 1 439 041 851 249 

Příjmy FRM 630 477 298 869 1 335 406 853 906 629 013 545 087 

Výdaje FRM 627 134 303 057 268 367 484 177 1 216 805 1 307 912 

Konečný zůstatek 
k poslednímu dni 
sledovaného období 

298 869 1 335 406 1 069 312 1 439 041 851 249 88 424 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200882, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 

 

VZP je poplatníkem daně z příjmů právnických osob, z tohoto důvodu je povinna 

evidovat ostatní zdaňované činnosti. Ve sledovaném období 2005 – 2009 prováděla činnost, 

která této dani podléhá. Jedná se zejména o činnosti související s hlavní činností VZP, 

s hospodárným využíváním majetku VZP a s prováděním zprostředkovatelské činnosti  

pro Pojišťovnu VZP, a. s., která je její 100% dceřinou společností. 

Pojišťovna VZP, a. s. byla založena dne 16. 1. 2004. Zabývá se smluvním pojištěním 

pro zahraniční klientelu a cestovním pojištěním pro pojištěnce ze systému veřejného 

zdravotního pojištění. Na základě uzavřené smlouvy mezi VZP a Pojišťovnou VZP, a. s.  

je prováděna spolupráce při uzavírání smluv pro výše uvedené druhy pojištění.83 

Činnosti, ve kterých je vytvářen zisk jsou především pronájem bytových a nebytových 

prostor (20%), zprostředkovatelská činnost (12%) a komerční prodej metodik a číselníků 

nesmluvním partnerům (1,06%). Nejvýznamnější podíl na hospodářském výsledku (60%) 

tvoří  majetková účast v Pojišťovně VZP, a. s. 

 

 

                                                 
81 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 2010, očekávané a plánované příjmy 
Provozního fondu. 
82 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
83 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny 2006. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na WWW: < 
http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
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Tab. 4. 10 Ostatní zdaňovaná činnost (2005 – 2010) (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 2008 200984 201085 

Výnosy celkem 68 900 90 530 87 748 68 695 67 540 66 340 

Náklady celkem 70 504 64 938 56 652 32 126 41 990 41 160 

Hospodářský 
výsledek - 1 604 25 592 28 663 36 596 25 550 25 180 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200885, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 
 

4.3 Souhrnné zhodnocení hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Již při vzniku zdravotních pojišťoven bylo jejich hospodaření koncipováno jako 

deficitní. Hlavní zátěž výběru pojistného nese kategorie zaměstnanců. Výše pojistného  

na veřejném zdravotním pojištění je stanovena zákonem. 

Nerovnováha mezi příjmy a výdaji v hospodaření VZP se projevuje již od dob jejího 

založení. V souvislosti s výší nesplacených závazků po lhůtě splatnosti zdravotnickým 

zařízením byla v listopadu roku 2005 na VZP uvalena nucená správa. Hlavním záměrem 

nucené správy bylo jasné určení příčin problémů a návrh řešení.  

Na základě definovaných problémů byly zavedeny potřebná opatření v managementu 

zdravotní pojišťovny, které se tyto nedostatky pokusily odstranit. Jednalo se například  

o stanovení maximálních rozpočtů pro krajské pobočky, změna organizační struktury 

pojišťovny (transformace 76 okresních poboček na krajské pobočky, zpravidla jedna pro vyšší 

územně správní celek) nebo zavedení centrálního informačního systému. 

Jako řešení problému nedostatečné efektivnosti systému řízení zdravotních pojišťoven 

byly diskutovány následující možnosti: 

- převedení zdravotních pojišťoven na akciové společnosti, 

- sloučení zdravotních pojišťoven do jedné zdravotní pojišťovny, 

- převedení na neziskové organizace. 

                                                 
84 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 2010, očekávané a plánované příjmy 
Provozního fondu. 
85 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
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Jmenované typy řešení mají svá pozitiva i negativa a je možno se s nimi setkat  

ve státech Evropské unie. Pojišťovna ve formě akciové společnosti funguje  

např. na Slovensku, jedna zdravotní pojišťovna je zřízena ve Francii. 

Při existenci zdravotní pojišťovny jako akciové společnosti je nutné vyřešit otázku 

vlastnictví a kontroly. Kontrola musí být prováděna nezávislou institucí bez politických vlivů, 

což v současné době v ČR není splněno. Výrazným pozitivem je ovšem to, že v akciové 

společnosti je jasně definovaná vlastnická odpovědnost. 

Je zřejmé, že se zavedením jedné zdravotní pojišťovny by se podařilo zefektivnit 

provozní hospodaření pojišťovny, otázkou však je samotná realizace této možnosti v ČR. 

Žadatelem o povolení založení pojišťovny je podle zákona o zaměstnaneckých pojišťovnách 

právnická osoba se sídlem v ČR, vstupuje zde tedy soukromý sektor, který obhajuje  

své soukromé, nikoliv veřejné zájmy. Je otázkou, zda by vůbec bylo možné sloučit zdravotní 

pojišťovny do jedné.  

Zdravotní pojišťovna jako nezisková organizace se jeví jako nejvhodnější možnost 

z toho důvodu, že hlavním cílem organizace není dosažení zisku. V případě jeho vytvoření  

je zákonem stanovená povinnost jej použít ve prospěch hlavní činnosti organizace. 

Problémem je ovšem zvolení vhodné právní formy neziskové organizace. 

Trvalým negativem VZP je neexistence vlastnické odpovědnosti. Tento nedostatek  

lze odstranit pouze změnou právní formy zdravotní pojišťovny. 

Dlouhodobá stabilizace hospodaření VZP je možná pouze systémovými kroky,  

které souvisejí s celým systémem zdravotnictví v ČR. 

Jelikož příprava koncepcí i změna a zavedení legislativy do každodenní praxe je proces, 

který vyžaduje delší než jedno volební období, je nutné, aby politická sféra byla schopna 

dosáhnout politického konsenzu. Avšak v současné době je toto nesnadné (např. zavedení 

regulačních poplatků ve zdravotnictví a následná snaha o jejich zrušení). Takovéto počínání 

vytváří chaos mezi občany i odbornou společností a tudíž není možno dosáhnout zamýšlených 

koncepčních změn.  

Možná nesolventnost VZP je závažným problémem, který ohrožuje zejména její klienty 

– pojištěnce a taktéž její smluvní partnery – zdravotnická zařízení. Pokud dříve tato situace  

ve VZP nastala, byla řešena dotacemi státu nebo odkupem pohledávek Českou konsolidační 
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bankou později Českou konsolidační agenturou. Účinnější ovšem je této situaci předcházet. 

Eventuálním řešením kontroly může být např. stanovení zákonné výše platební schopnosti86, 

tj. schopnosti po celý čas činnosti zabezpečit úhradu závazků vlastními zdroji. Tento nástroj 

funguje např. na Slovensku, kde je zákonem stanovena povinnost mít platební schopnost  

ve výši minimálně 3 %. Negativem této možnosti je, že neřeší nedostatky v hospodaření 

zdravotní pojišťovny, může ovšem včas upozornit na vzniklé obtíže. 

Jakékoliv stanovení povinností pro zdravotní pojišťovny, např. již zmiňovaná zákonná 

výše platební schopnosti, musí být zakotveno v zákoně a taktéž musí dodržování těchto 

pravidel podléhat kontrole. Kontrolním orgánem může být zvoleno Ministerstvo zdravotnictví 

ČR, samotná zdravotní pojišťovna prostřednictvím dozorčí rady nebo lze zřídit 

specializovanou instituci. 

Specializovaná instituce, jako regulátor zdravotních pojišťoven, by měla být nezávislá, 

a to na politických a lobbistických tlacích.  

Činnost specializovaného úřadu by byla zaměřena na: 

- solventnost zdravotní pojišťovny, 

- kontrola, zda zdravotní pojišťovna nakoupila takovou zdravotní péči, kterou měla, 

- dozor, zda byla zdravotní péče správně poskytnutá a v plném rozsahu. 

Vývoj hospodaření zřizovaných fondů je přímo ovlivněn stavem ZFZP, jelikož finanční 

prostředky jsou spravovány na ZFZP a až poté jsou přerozdělovány na účty ostatních fondů. 

Graf 4. 2 znázorňuje příjmy fondů VZP.  

V grafu je zřetelně zobrazen vývoj jednotlivých fondů. Do roku 2006 je zjevný klesající 

trend příjmů, což bylo také zaznamenáno u ZFZP (viz Graf č. 4. 1). Od roku 2006 je patrný 

výrazný růst příjmů, a to zejména u Rezervního fondu z důvodu povinnosti zákonného 

naplnění. V dalších letech je již zaznamenán pokles příjmů ve sledovaných fondech,  

a to především z důvodu poklesu výkonnosti ekonomiky, který přímo souvisí s poklesem 

příjmů ZFZP. 

Tím, že VZP cíleně vytvářela přebytky na účtech svých fondů, do jisté míry zabránila 

situaci, která nastala v roce 2005. V současné době, se stále větším propadem ekonomiky 

                                                 
86 Úroveň platební schopnosti se vypočítá jako vlastní zdroje/pojistné po přerozdělení za předcházejících 12 
měsíců. 
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(zejména zvyšující se počet nezaměstnaných aj.), může VZP čerpat ze svých vytvořených 

rezerv. Je ovšem nutné podotknout, že tyto rezervy jsou dočasné, a bude nutné, v případě 

prohlubující se krize, řešit nastalou situaci jiným způsobem.  

Graf 4. 2 Příjmy fondů Všeobecné zdravotní pojišťovny (2005 - 2010) (v tis. Kč) 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200887, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 
 

Podstatným problémem VZP je počet státních pojištěnců, kteří tvoří více než 50% 

z celkového počtu pojištěnců VZP (viz Tab. 3. 3). Platby za tyto pojištěnce, představují  

jen polovinu částky, kterou je povinen odvést zaměstnavatel za svého zaměstnance a necelou 

čtvrtinu částky, kterou odvádí zaměstnanec ze své mzdy. Jako státní pojištěnec je zákonem 

definována i osoba pobírající starobní důchod. Tyto osoby tvoří nejnákladnější skupinu 

v čerpání zdravotní péče. Ve VZP je tato skupina osob zastoupena 26% (viz Tab. 3. 2). 

4.4 Fond prevence 

Fond prevence je zřízen na základě zákona o VZP jako fond nepovinný. Cílem Fondu 

prevence je poskytnout pojištěncům vyšší míru zdravotní prevence a pozitivně ovlivňovat 

jejich životní styl. Tento fond slouží k úhradě zdravotní péče nad rámec té zdravotní péče, 

která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, s prokazatelným preventivním, 

diagnostickým nebo léčebným efektem, je-li poskytována pojištěncům v souvislosti s jejich 

existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky Fondu prevence lze využít  

                                                 
87 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
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také k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných 

onemocnění na zdravotním stavu účastníků a dále na podporu projektů podporujících zvýšení 

kvality zdravotní péče, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců.88 

Konkurence mezi pojišťovnami se začíná objevovat od 90. let, kdy bylo umožněno 

působení více zdravotních pojišťoven na trhu zdravotnictví v ČR (viz. Kap. 2. 1).  

V posledních letech je konkurenční boj o pojištěnce více patrný.  

VZP jako největší pojišťovna v ČR má mnohdy těžší postavení oproti ostatním 

zaměstnaneckým pojišťovnám. Tuto pozici získala již při svém vzniku v roce 1992, kdy u ní 

byli pojištěni všichni obyvatelé ČR. Nově vzniklé pojišťovny se poté snažili získat takové 

pojištěnce, kteří jsou pro ni výhodnější (mladší ročníky bez zdravotních potíží). Tento fakt 

dokládá i Tab. 3. 2. VZP má taktéž povinnost pojistit pojištěnce, který není pojištěn  

u žádné pojišťovny. Tímto se VZP může stát jakýmsi nuceným příjemcem takových osob,  

o které ostatní pojišťovny mnohdy nejeví zájem, např. z důvodu vyšší nákladnosti  

za zdravotní péči. Další negativum lze spatřovat i v tvorbě zdrojů pro Fond prevence. 

Zaměstnanecké pojišťovny nejsou omezeny ve velikosti prostředků pro tento fond, pokud 

v zákonném limitu naplní rezervní fond. Naopak VZP je omezena do výše 0,3% celkového 

objemu příjmů po přerozdělení. 

Rozdíl ve financování preventivní péče u zdravotních pojišťoven je patrný  

i z Tab. 4. 11, ve které jsou uvedeny náklady na preventivní péči v přepočtu na jednoho 

pojištěnce.  

Tab. 4. 11 Náklady na preventivní péči v přepočtu na jednoho pojištěnce (2008) (v Kč) 

 VZP VoZP CPZP89 OZP ŠKODA ZPMV RBP METAL MÉDIA 

Náklady na 
preventivní 
péči 

76,2 81,2 63,6 159 169,1 254,3 165,1 347,3 142,8 

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých zdravotních pojišťoven, vlastní zpracování. 

V průměru je vydáváno na jednoho pojištěnce ve zdravotních pojišťovnách 162,1 Kč, 

což je o 53% více, než u sledované VZP. Méně než VZP vydává na preventivní péči Česká 

průmyslová zdravotní pojišťovna, která má ale relativně vysoký podíl na trhu pojištěnců  

(viz Příloha č. 10). 
                                                 

88 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2008. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
89 Údaj je vypočten ze Zdravotně pojistného plánu CPZP pro rok 2009. 
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Rozdílná výše nákladu na preventivní péči u zaměstnaneckých pojišťoven je dána 

především rozhodnutím orgánů pojišťovny, které určují výši prostředků do fondu prevence  

a taktéž záleží na výši kladného hospodářského výsledku po zdanění, ze kterého se převádějí 

prostředky určené do tohoto fondu.  Tvorba zdrojů pro Fond prevence VZP je odlišná oproti 

ostatním zaměstnaneckým pojišťovnám (viz výše). 

VZP usiluje o zvýšení povědomí mezi občany o své existenci tak, aby obstála 

v konkurenci zdravotních pojišťoven. 

Tohoto chce dosáhnout prostřednictvím:90 

- mediálním obrazem a marketingem, 

- profesionalizací pracovníků, 

- nabídkou programů Fondu prevence. 

Vnímání pojišťovny jejím klientem – pojištěncem se zdá být důležitým prvkem  

při působení na skladbu pojištěnců. Nestabilita v hospodaření, špatný obraz v médiích aj., 

odvádí pojištěnce, a mnohdy i celé rodiny, od zdravotní pojišťovny.  

Tuto skutečnost lze doložit i případem z období 2005 – 2006, kdy byla na VZP uvalena 

nucená správa z důvodu nesplacených závazků po době splatnosti. Za toto období klesl počet 

pojištěných u VZP o 113 098 osob (tj. pokles o 1,71%). Trend poklesu bohužel nadále 

pokračuje (viz. Tab. 3. 1). 

Využívání finančních prostředků ke zviditelnění VZP v médiích (např. prostřednictvím 

známých osobností formou reklamy) může být klientem pojišťovny chápáno i negativně. 

Prostředky vybrané na všeobecném zdravotním pojištění (tj. plátců pojistného - prostředky 

samotných občanů a dalších subjektů ČR) na mnohdy drahé mediální kampaně nemusí být 

klientem posuzováno jako efektivní.  

Marketingové nástroje využívané VZP jsou: 

- oficiální webové stránky VZP, 

- reklama, např. Dny zdraví, 

- čtvrtletní magazín Svět pojištěnce aj. 

                                                 
90 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny 2010. 
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Fond prevence je možno chápat i jako nástroj konkurence mezi pojišťovnami 

působícími na trhu zdravotnictví v ČR. Nabízením programů slev, výhod a realizací projektů 

zaměřených na klienty se snaží zdravotní pojišťovny pozitivně ovlivňovat strukturu 

pojištěnců. 

Zdroje Fondu prevence jsou finanční prostředky z příjmů plynoucích z pokut, přirážek 

k pojistnému a penále účtovaných VZP v oblasti veřejného zdravotního pojištění,  

avšak maximálně do výše 0,3% celkového objemu příjmů pojistného po přerozdělení.85  

Mezi další zdroje patří úroky vytvořené na bankovním účtu Fondu prevence a zúčtování  

se zaměstnanci s vazbou na vyúčtování preventivních programů. 

Trend příjmů a výdajů Fondu prevence je znázorněn v Tab. 4. 12. 

Tab. 4. 12 Fond prevence (2005 – 2010) (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 2008 200991 201091 

Počáteční zůstatek 
k 1. 1. ve sledovaném 
období 

39 371 10 184 3 292 3 119 251 413 7 026 

Příjmy Fondu 
prevence 382 146 179 885 266 916 705 568 417 961 444 587 

Výdaje Fondu 
prevence 411 333 186 777 267 089 457 274 662 348 427 610 

Konečný zůstatek 
k poslednímu dni 
sledovaného období 

10 184 3 292 3 119 251 413 7 026 24 003 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200892, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 
 

Fond prevence, jak již bylo uvedeno výše, je zřizován nepovinně. Proto i plnění  

a čerpání tohoto fondu je na rozhodnutí orgánů pojišťovny. Zákon o VZP pouze určuje 

maximální objem prostředků, které mohou být převedeny do Fondu prevence. 

Tuto skutečnost odráží i Tab. 4. 12. V prvních dvou sledovaných letech se podíl 

prostředků Fondu prevence snižoval (v roce 2006 snížení o 52% oproti roku 2005). Vzniklá 

situace byla zapříčiněna značně nevyrovnaným hospodařením a nutností přesunutí finančních 

prostředků na posílení ZFZP. 

                                                 
91 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 2010, očekávané a plánované příjmy Fondu 
prevence. 
92 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
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V dalších letech se situace začala zlepšovat (v roce 2008 nárůst o 164% oproti roku 

2007) a po vyrovnání závazků po lhůtě splatnosti se mohly posílit zdroje Fondu prevence. 

V roce 2009 se rozhodlo o reálném snížení zdrojů Fondu prevence z důvodu 

ekonomické krize, plně se projevující v hospodaření zdravotních pojišťoven,  

a taktéž z důvodu sjednané dohody mezi zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem 

zdravotnictví ČR. Na základě této dohody má dojít k reálnému posílení ZFZP na úkor 

Provozního fondu a Fondu prevence.93 

Výdaje Fondu Prevence lze rozčlenit do tří okruhů94: 

- zdravotní programy (např. Zdravý život, Zdravá rodina, Fixní ortodontické aparátky, 

finanční příspěvky na očkování), 

- ozdravné pobyty (např. Mořský koník, Pobyty pro bezpříspěvkové dárce krve  

a nepříbuzné dárce kostní dřeně), 

- ostatní činnosti (např. Prevence úrazů dětí, Prevence vzniku nadváhy a obezity, 

Prevence vzniku závislostí u dětí a mladistvých, Pilotní programy, Dny preventivního 

měření, Zdravá firma). 

Zdravotní programy jsou cíleny především na prevenci vzniku vážnějších onemocnění. 

Od roku 2005 bylo realizováno množství projektů, které především podle aktuálních potřeb 

pojištěnců, zůstávají nadále v nabídce (viz Příloha č. 7).  

Příspěvky na ozdravné pobyty jsou určeny především dětem s chronickým 

onemocněním, s mentálním postižením a dětem s onkologickým onemocněním v remisi. 

Příspěvek je poskytován jak na tuzemské, tak i zahraniční ozdravné pobyty (viz Příloha č. 7).  

Pod ostatní činnosti se řadí zejména preventivní programy, které jsou směřovány  

na civilizační choroby jako např. kouření, obezita, zdravý životní styl (viz Příloha č. 7). 

Náklady na preventivní péči jsou znázorněny v Grafu 4. 1. 

 

                                                 
93 Ministerstvo zdravotnictví přistoupí na kompromisní návrh protikrizových opatření. [online] c2010, [únor 
2010]. Dostupné na WWW: < http://www.nasepenize.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-pristoupi-na-kompromisni-
navrh-protikrizovych-opatreni-5129>. 
94 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny 2010. 
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Graf 4. 1 Náklady na preventivní péči  (v tis. Kč) 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200895, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 
 

Výše finančních prostředků určených na jednotlivé okruhy se v jednotlivých letech 

výrazně liší (viz. Graf 4. 1).  Projekty, které jsou nabízeny a určení výše prostředků se odvíjí 

jednak od rozhodnutí správní rady, jednak je VZP omezena zákonným limitem pro naplnění 

Fondu prevence.  

Finanční prostředky vynaložené na zdravotní programy, ozdravné pobyty a ostatní 

činnosti za hodnocené období jsou uvedeny v Příloze č. 8. 

Průměrně vydává VZP na preventivní péči 360 mil. Kč. (tj. 2,73% z průměrných 

celkových příjmů ZFZP). 

Celkové náklady na preventivní péči jsou uvedeny v Tab. 4. 13. 

Tab. 4. 13 Celkové náklady na preventivní péči (2005 – 2010) (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 2008 200996 201096 

Celkové náklady na 
preventivní péči 362 795 150 855 251 650 489 864 517 000 384 610 

Změna v % - ↓ 58,4% ↑ 66,8% ↑ 94,6% ↑ 5,5% ↓ 25,6% 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200897, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 

                                                 
95 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
96 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 2010, očekávané a plánované celkové 
náklady na preventivní péči. 
97 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
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Nabídka produktů Fondu prevence v roce 2006, v důsledku nastalých událostí 

spojených s nucenou správou, byla výrazně omezena (pokles oproti roku 2005 o téměř 60%) 

Obrat nastal až v roce 2007 a 2008, kdy správní rada rozhodla o navýšení příspěvků  

pro pojištěnce a rozšíření nabídky programů. V roce 2010 se předpokládá pokles finančních 

prostředků o 25,6% oproti roku 2009 z důvodu posílení ZFZP. Toto opatření je realizováno 

zejména z důvodu ekonomické krize, která se projevuje v hospodaření VZP, a s tou je spojen 

tlak na neustálé snižování nákladů.  

Financování preventivní péče dokumentuje Graf 4. 2. 

Výše nákladů na preventivní péči je závislá také na poptávce po těchto produktech. 

Důležitá je zejména míra informovanosti pojištěnců o nabídce výhod od zdravotní pojišťovny.  

Klient pojišťovny získává informace několika způsoby: 

- webové stránky VZP, 

- účastí v Klubu pevného zdraví VZP, 

- časopis VZP – Svět pojištěnce, 

- osobní kontakt, 

- e-mail, aj. 

Mimo nabídky preventivních programů z Fondu prevence jsou pojišťovnou nabízeny 

slevy u partnerů Klubu pevného zdraví VZP98. Klient zdravotní pojišťovny má možnost,  

po zaregistrování se v tomto klubu, získat bonusy a slevy u vybraných obchodních partnerů. 

Vývoj počtu pojištěnců ve VZP ve srovnání vynaložených nákladů na preventivní péči 

dokládá Graf 4. 2. 

 

 

                                                 
98 Klub pevného zdraví zřizuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Posláním klubu je propagace 
prevence a podpora péče o vlastní zdraví i zdravého způsobu života. 
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Graf 4. 2 Celkový počet pojištěných a náklady na preventivní péči (2005 – 2010) 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 200899, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 
 

Graf 4. 2 dokazuje, že i přes navýšení prostředků na preventivní péči pro pojištěnce 

(2006 – 2009), se nepodařilo obrátit trend poklesu pojištěnců. Taktéž je z grafického 

zobrazení patrný, a to od roku 2007, výraznější úbytek klientů zdravotní pojišťovny,  

než v minulých letech. 

4.4.1 Využití Fondu prevence v Moravskoslezském kraji 

Fond prevence by měl být především využíván ke snižování nákladů na zdravotní péči 

prostřednictvím podpory prevence u pojištěnců. Avšak v posledních letech, zejména  

se vznikem nových zdravotních pojišťoven, je stále více využíván jako účinný nástroj 

konkurence.  

Nejvýraznější problémy s přeregistrací a počtem pojištěnců má Moravskoslezský kraj 

(dále jen „MSK“). Další část práce proto bude zaměřena na tento územní celek. 

Z hlediska počtu pojištěnců je MSK největším krajem, avšak z pohledu registrovaných 

pojištěnců u VZP je naopak jeden z nejmenších. K 31. 12. 2009 bylo u VZP v MSK 

zaregistrováno 457 485100 pojištěnců, tj. 36,9% z počtu pojištěnců v MSK. Pokud bychom 

chtěli srovnat např. Středočeský kraj, který se počtem pojištěnců nejvíce blíží MSK, zjistíme, 

                                                 
99 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
100 Údaj z centrálního registru pojištěnců. 
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že v tomto kraji je zaregistrováno 58,1% z celkového počtu pojištěnců, tj. o 21,2% více než 

v MSK (viz Příloha č. 9). 

MSK je také typický vysokou koncentrací obyvatel na km2. Průměrná hustota zalidnění 

v krajích ČR je 122,6 obyvatel/km2, zatímco MSK dosahuje 230 obyvatel na km2. Tato 

skutečnost je výhodná pro zdravotní pojišťovny z hlediska zajištění zdravotní péče  

i z hlediska nutného zabezpečení kontaktních míst pojišťovny pro klienty. 

Při měření úspěšnosti zdravotních pojišťoven se používá ukazatel počtu pojištěnců. 

V MSK má největší zastoupení VZP, Revírní bratrská pojišťovna a nově vzniklá Česká 

průmyslová zdravotní pojišťovna (viz Příloha č. 10).  

Tab. 4. 13 dokumentuje vývoj počtu pojištěnců VZP v MSK. Od roku 2005 je patrný 

neustálý pokles počtu pojištěnců, avšak nejvýraznější úbytek nastal v roce 2008, a to o 7, 7%.  

Tab. 4. 13 Počet pojištěnců v Moravskoslezském kraji (2005 – 2009)  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet pojištěnců v MSK 559 154 533 419 524 789 484 608 457 485 

Změna v % - ↓ 4,6% ↓ 1,6% ↓ 7,7% ↓ 5,6% 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 2008101, Centrální registr pojištěnců, vlastní 
zpracování. 
 

Překvapivé je zjištění, že i přes výrazné navýšení finančních prostředků Fondu prevence 

v MSK (nárůst o 381%) se nepodařilo motivovat klienty k tomu, aby nadále zůstali pojištění  

u VZP (viz Tab. 4. 14). 

Výrazné navýšení finančních prostředků v roce 2008 bylo plánováno nejen z důvodu 

vzniku nové zdravotní pojišťovny102, ale i z důvodu stabilnějšího hospodaření VZP. 

Tab. 4. 14 Výdaje na preventivní péči v MSK (2005 – 2009) (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Výdaje na preventivní péči 
v MSK 11 504 1 707 5 473  26 342,5 20 276,4 

Změna v % - ↓ 85% ↑ 220% ↑ 381% ↓ 23% 

Zdroj: Interní materiály VZP, vlastní zpracování. 

                                                 
101 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
102 Jedná se o dnes již zaniklou Zdravotní pojišťovnu AGEL. 
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Důvodem odchodu pojištěnců je zejména vznik nových zaměstnaneckých pojišťoven  

a jejich nabídka bonusů a slev. Nutnou podmínkou pro výkon činnosti zaměstnanecké 

pojišťovny je dosáhnutí určitého počtu pojištěnců103 v prvním roce existence. Z tohoto 

důvodu se zdravotní pojišťovny mnohdy uchylují k agresivním náborovým praktikám, které 

mohou být i protizákonné. Tyto náborové metody konkurenčních zdravotních pojišťoven  

a poskytnutí jakéhokoliv finančního příspěvku nebo vyšší úhrady z Fondu prevence,  

je pro značnou část pojištěnců jediným a dostatečným důvodem pro změnu pojišťovny.  

V roce 2009 byl přijat zákon č. 362/2009, který tyto praktiky omezuje. Zdravotní 

pojišťovny nesmějí nabízet peněžní ani nepeněžní plnění při přeregistraci klienta k jiné 

zdravotní pojišťovně, a to ani v případě, že toto plnění je hrazeno z jiných zdrojů  

než z prostředků plynoucího z veřejného zdravotního pojištění. Kladný účinek tohoto opatření 

lze vidět i v Grafu 4. 4, kde se od roku 2009 výrazně zmírnil pokles pojištěnců. 

Výdaje na preventivní péči v MSK a vývoj počtu pojištěnců jsou znázorněny v Grafu 4. 3. 

Graf 4. 3 Výdaje na preventivní péči v MSK a počet pojištěnců v MSK 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 2008104, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 
 

Nově vzniklé zdravotní pojišťovny s regionální působností v MSK je Česká průmyslová 

zdravotní pojišťovna a již zaniklá Zdravotní pojišťovna AGEL. Výhodou nově vzniklých 

zdravotních pojišťoven je to, že prostředky vynaložené k získání nových pojištěnců v prvních 

                                                 
103Dle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve 
znění pozdějších předpisů, je nutné dosáhnout v prvním roce činnosti nejméně 50 000 pojištěnců. 
104 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2009. [online] c2009, [únor 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
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etapách jejich existence, nejsou prostředky veřejného zdravotního pojištění. Jedná se zejména 

o prvotní vklad na účet zdravotní pojišťovny. Tyto prostředky plynou ze soukromých zdrojů  

a nelze tedy nic namítat proti účelu jejich využití. Tohoto využila ZP Agel, kdy v roce 2008 

zahájila rozsáhlou mediální kampaň a poskytovala velké množství bonusů a slev  

pro své pojištěnce.105  

Přeregistrace pojištěnců VZP z důvodu vzniku nových pojišťoven (zejména ZP Agel) 

dokazuje Graf 4. 4. Největší úbytek pojištěnců ve VZP byl zaznamenán ve třetím čtvrtletí 

roku 2008. ZP Agel působila na trhu zdravotních pojišťoven od prvního čtvrtletí 2008. 

Graf 4. 4 Vývoj počtu pojištěnců vybraných zdravotních pojišťoven v MSK 

Zdroj: Centrální registr pojištěnců, vlastní zpracování. 

Velmi častým negativním jevem je, z pohledu zdravotní pojišťovny, zaregistrování 

klienta a následně, po vyčerpání dostupných bonusů a výhod klientem, přeregistrace k jiné 

zdravotní pojišťovně.  

Určité omezení tohoto jednání klientů zdravotních pojišťoven je upraveno v zákoně, 

kdy pojištěnec může změnit zdravotní pojišťovnu jednou za rok. Dále je již na samotné 

zdravotní pojišťovně učinit patřičná opatření na zamezení takovéhoto konání. Jako možnost 

zamezení přeregistrace pojištěnců zvolila VZP způsob, který spočívá v uzavření smlouvy 

                                                 
105 Informace o finančním hospodaření ZP Agel nejsou již bohužel dostupné, nelze proto provést srovnání výše 
vynaložených nákladů na získání pojištěnců a odchodem klientů od VZP v MK. 



51 

 

s jejím klientem na čerpání příspěvku, který v případě odchodu k jiné zdravotní pojišťovně,  

je nucen vrátit zpět. Takovéto zajištění je ovšem pouze u programu Mořský koník106,  

a to z důvodu výše finančního příspěvku. 

Zabezpečení ostatních výhod poskytovaných VZP tímto způsobem, by vzhledem 

k rozsahu poskytované nabídky, nebylo efektivní. Náklady na kontrolu, administrativu, 

personální zajištění a zpětné vymáhání finančních prostředků, by zřejmě převýšily náklady  

na samotné programy. 

Souhrnné zhodnocení Fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny 

V ČR je zákonem stanovena pevná procentní částka z vyměřovacího základu,  

která určuje výši platby plynoucí do veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny  

se tak zásadně odlišují od ostatních komerčních pojišťoven, které si konkurují právě výškou 

platby pojistného.  

Zdravotní pojišťovny mají možnost vytvářet konkurenční prostředí, a tím působit na strukturu 

pojištěnců, v oblastech: 

- vnímání zdravotní pojišťovny jejími klienty, 

- Fondu prevence (viz dále). 

Zásadní je zejména vytváření pozitivní image VZP a budování důvěry jejích klientů. 

Jakákoliv negativní informace, např. v roce 2005, kdy byla uvalena na VZP nucená správa, 

znamená potencionální odliv klientů a tím snížení finančních prostředků. 

Prvotním krokem při vytváření image zdravotní pojišťovny je definování silných  

a slabých stránek. 

Silné stránky VZP jsou: 

- dlouhodobé působení VZP na trhu zdravotních pojišťoven (18 let), 

- stabilita na trhu zdravotních pojišťoven, 

- nemožnost zániku VZP (možnost státní záruky při případných finančních problémech 

prostřednictvím návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu)107, 

- vysoká dostupnost zdravotní péče, 

                                                 
106 Klient může získat příspěvek až 18 000 Kč. 
107 Zákon č. 551/1991Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů. 
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- počet pojištěnců (60,3 % z celkového počtu pojištěných v ČR). 

Slabé stránky VZP tvoří: 

- věková struktura pojištěnců (v roce 2009 tvořily osoby nad 60 let 26,5 % z celkového 

počtu pojištěnců VZP)108, 

- počet státních pojištěnců (ve sledovaných letech v průměru 57,27%), 

- vznik nových zdravotních pojišťoven, 

- rozdílná legislativní úprava Fondu prevence VZP oproti ostatním zaměstnaneckým 

pojišťovnám109. 

Jako nástroj podpory pozitivní image VZP, a taktéž nástroj pro snižování provozních 

nákladů, může být zavedení normy ISO 9001, v ČR jako ČSN ISO 9001:2009. Tato norma 

řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní 

nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní 

požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci 

identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci  

a odpovědnosti za řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování 

organizace.110 Přínosy pro organizace po zavedení normy ISO 9001 jsou uvedeny  

v Příloze č. 8. V současné době jsou touto normou certifikovány tři zaměstnanecké zdravotní 

pojišťovny111. 

Klient zdravotní pojišťovny se nerozhoduje mezi zdravotními pojišťovnami z důvodu 

např. včasné úhrady zdravotní péče nebo rozsahem výkonů, které jsou hrazeny z veřejného 

zdravotního pojištění. Tyto důvody by měly být nepochybně rozhodující, praxe je ovšem 

taková, že klient se spíše zajímá o nadstandardní zdravotní péči, tj. ve formě bonusů a slev, 

která mu bude poskytnuta. Proto určení příčin neustálého poklesu pojištěnců, i přes výrazné 

zvýšení finančních prostředků Fondu prevence, je obtížné.  

 

                                                 
108 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny 2010, očekávaný počet pojištěnců. 
109 Zaměstnanecké pojišťovny nejsou nikterak omezeny výší finančních prostředků pro Fond prevence po 
naplnění rezervního fondu. 
110 Systém managementu kvality dle ISO 9001. [online] c2008, [březen 2010]. Dostupné na WWW: < 
http://www.mbk.cz/iso-9001>. 
111 Jedná se o Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, Zdravotní pojišťovnu Metal – Aliance, Zdravotní 
pojišťovna Škoda. 
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Mezi příčiny poklesu pojištěnců, i přes navýšení prostředků Fondu prevence, lze zařadit: 

- špatné zacílení programů Fondu prevence na klienty VZP, 

- špatné načasování poskytnutí programů z Fondu prevence, 

- atraktivnější nabídka Fondu prevence ostatních zdravotních pojišťoven, 

- lepší propagace programů ostatních zdravotních pojišťoven. 

Otázkou je, zdali nadále pokračovat ve financování preventivních programů, i přes tu 

skutečnost, že nemá výsledný efekt, který byl očekáván. Je ale velmi pravděpodobné,  

že po zastavení financování nabízených programů pojištěncům, bude jejich pokles výraznější. 

Ekonomická krize má dopad i na ostatní zaměstnanecké pojišťovny a proto jejich 

nabídka výhod z Fondu prevence se taktéž omezuje, jako u VZP.  
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5 IDENTIFIKACE ZJIŠT ĚNÝCH PROBLÉMŮ A NÁVRH ŘEŠENÍ 

Zdravotní pojišťovny hospodaří prostřednictvím svých fondů, které jsou zřizovány  

jako povinné a nepovinné. Základním fondem, spravujícím prostředky vybrané na veřejném 

zdravotním pojištění, je Základní fond zdravotního pojištění. Další zřizované fondy VZP jsou 

z tohoto fondu finančně naplňovány, a proto často reflektují vývoj ZFZP. 

5.1 Zhodnocení hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny 

V roce 2005 byla zjištěna existence nesplacených závazků zdravotnickým zařízením  

po lhůtě splatnosti, a to ve výši cca 10 613 mil. Kč (tj. 9,26% z celkových příjmů VZP v roce 

2005)112. Z tohoto důvodu byla na VZP uvalena nucená správa, při které bylo dále zjištěno 

nesprávné nastavení systému řízení v těchto oblastech113: 

- neexistence centrálního informačního systému, jako účinného nástroje  

ke snížení nákladů, 

- roztříštěnost struktury VZP, 

- špatné definování odpovědnosti a kompetencí. 

Při analýze hospodaření VZP ve sledovaných letech byly, mimo výše uvedených, 

objeveny tyto problémy: 

- v prvních dvou sledovaných letech nenaplnění rezervního fondu v zákonné výši, 

- v posledních dvou sledovaných letech pokles příjmů ZFZP, které je zapříčiněno 

zejména poklesem příjmů z vybraného pojistného (v roce 2010 snížení příjmů  

o 3,94%114 oproti předcházejícímu roku), 

- trvalý trend růstu výdajů ZFZP (nárůst výdajů o 22,32%115 v roce 2010 oproti roku 

2005), 

                                                 
112 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005. [online] c2009, [březen 2010]. Dostupné na 
WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-
CR/Web_VZ_VZP_05.pdf>. 
113 Zpráva vyšetřovací Komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny 
2005. 
114 Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny 2010, plánované příjmy základního fondu 
zdravotního pojištění. 
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- trvalý trend poklesu počtu pojištěnců VZP (pokles o 6,4%116 ke konci roku 2009 oproti 

roku 2005). 

Definované skutečnosti negativně ovlivňují hospodaření VZP. Vyjmenované možnosti 

řešení mohou být určitým východiskem z nastalé situace, avšak stabilizace hospodaření 

zdravotní pojišťovny je možná pouze systémovými kroky, které souvisí s celým systémem 

zdravotnictví v ČR.  

V souvislosti s výše uvedenými problémy byly přijaty následující opatření: 

- zvýšení plateb za státní pojištěnce (nárůst od 1. 1. 2006 o 40,94%117), 

- změna systému přerozdělování vybraného pojistného (od roku 2006 zaveden systém 

100% přerozdělování pojistného), 

- změna systému řízení uvnitř pojišťovny (zavedení globálních rozpočtů, transformace 

76 okresních poboček na krajské pobočky, zpravidla jedna pro vyšší územně správní 

celek, zavedení centrálního informačního systému), 

Další možnosti řešení, které by mohly odstranit přetrvávající problémy v hospodaření 

zdravotní pojišťovny, jsou: 

- dosáhnutí konsenzu politických stran, ve věcech stabilizace systému zdravotnictví 

(např. dohoda o zvýšení spoluúčasti pacientů ve zdravotnictví), 

- vytvoření dlouhodobých koncepcí pro zdravotnictví (např. v oblasti lékové politiky, 

veřejného zdravotního pojištění atd.), 

- zkvalitnění legislativy v oblasti zdravotnictví, např. v oblasti soukromého připojištění, 

využívání lékových ekvivalentů apod., 

- vytvoření účinnějšího kontrolního mechanismu (např. zřízení nezávislé specializované 

instituce jako regulátora zdravotních pojišťoven), 

                                                                                                                                                         
115 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2008. [online] c2009, [březen 2010]. Dostupné 
na WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-
CR/Web_VZ_VZP_05.pdf>. 
116 Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2005 - 2008. [online] c2009, [březen 2010]. Dostupné 
na WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-
CR/Web_VZ_VZP_05.pdf>. 
117 Státní pojištěnci jako černí pasažéři. [online] c2010, [březen 2010]. Dostupné na WWW: < 
http://www.mesec.cz/clanky/statni-pojistenci-jako-cerni-pasazeri/>. 
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- transformace zdravotní pojišťovny na jinou právní formu zejména z důvodu vyšší 

efektivnosti (převedení zdravotních pojišťoven na akciové společnosti, převod na 

neziskové organizace), 

- sloučení zdravotních pojišťoven působících na trhu zdravotnictví v ČR do jedné 

zdravotní pojišťovny, 

- zavedení normy ISO 9001, v ČR jako ČSN ISO 9001:2009, jako nástroje pro 

zkvalitnění kontrolní činnosti a podpory pozitivní image VZP, 

Jako nejdůležitější opatření pro stabilizaci hospodaření VZP, a taktéž pro stabilizaci 

celého systému zdravotnictví, se jeví dosáhnutí politického konsenzu. Bez dohody napříč 

politickým spektrem není možné dospět k potřebným legislativním změnám. 

5.2 Zhodnocení Fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Fond prevence je často diskutován jako nástroj konkurence mezi zdravotními 

pojišťovnami. Nicméně v souvislosti s nástupem ekonomické krize a přijatých legislativních 

opatření je konkurenční boj, prostřednictvím nabízených programů a výhod, značně omezen.  

Při rozboru Fondu prevence VZP v letech 2005 - 2009 byly zjištěny tyto problémy: 

- i přes navýšení finančních prostředků se nepodařilo zamezit poklesu pojištěnců, 

- výrazně nižší poskytování finančních prostředků z Fondu prevence VZP na jednoho 

pojištěnce oproti ostatním zdravotním pojišťovnám (v roce 2008 o 53%118), 

- odlišná legislativní úprava Fondu prevence pro VZP a pro ostatní zaměstnanecké 

pojišťovny, 

- změna zdravotní pojišťovny klientem po vyčerpání výhod a slev. 

Při analýze Fondu prevence se jako největší problém ukázala ta skutečnost,  

že i přes značné navýšení finančních prostředků, byl zaznamenán pokles pojištěnců.  

Jelikož VZP nabízí srovnatelnou nabídku programů a výhod jako jiné zdravotní pojišťovny,  

je určení příčin této skutečnosti nelehké. Jednou z hlavních příčin je možné určit špatné 

načasování nabídky pro klienty. 

                                                 
118 Výroční zprávy a Zdravotně pojistné plány jednotlivých zdravotních pojišťoven za rok 2008. 
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Eventuální možnosti zlepšení využívání programů z Fondu prevence: 

- lepší zacílení programů Fondu prevence na klienty VZP, 

- zvýšení informovanosti klientů VZP o nabídce Fondu prevence. 

Návrhy řešení pro výše uvedené problémy jsou následující: 

- legislativní úprava (omezení konkurenčního boje mezi zdravotními pojišťovnami, 

zákaz nabízení výhod a finančních prostředků při náboru pojištěnců), 

- nabízení výhod klientům podle délky pojištění u zdravotní pojišťovny (nabídka 

programů pro nově zaregistrované klienty a věrné klienty), 

- zjištění spokojenosti klientů s nabídkou programů Fondu prevence a následné 

zaměření nabídky výhod podle zjištěných skutečností (např. pomocí dotazníku,  

je ovšem nutné zajistit dostatečný reprezentativní vzorek), 

- smluvní zajištění čerpání výhod z Fondu prevence (uzavření smlouvy s klientem  

při čerpání příspěvku a tím zamezení přeregistrace pojištěnce k jiné zdravotní 

pojišťovně). 

Nejúčinnějším opatřením je legislativní úprava a následné omezení konkurenčního boje. 

Zdravotní pojišťovny jsou veřejnoprávní organizace provádějící veřejné zdravotní pojištění. 

Za tímto účelem spravují veřejné prostředky, a tudíž by nemělo docházet 

k jejich nadbytečnému plýtvání, tak jak to bylo shledáno např. u Fondu prevence 

zaměstnaneckých pojišťoven (poskytování finančních náhrad klientům za přeregistraci 

k zaměstnanecké pojišťovně). 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR.  

Tato zdravotní pojišťovna má v systému zdravotnictví specifické postavení, což dokazuje i to, 

že je upravena samostatným zákonem a lze ji chápat jako jeden z pilířů zdravotnictví ČR.  

Je zároveň největší zdravotní pojišťovnou z hlediska počtu jejích pojištěnců. V ČR je od roku 

1992 zaveden pluralitní systém zdravotních pojišťoven, který umožňuje konkurenci na trhu 

zdravotních pojišťoven. 

Cílem práce bylo analyzovat hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny a rozbor 

fondu prevence se záměrem zjištění jeho možnosti ovlivnění struktury pojištěnců. 

V teoretické části bylo popsáno financování zdravotnictví v ČR a to z pohledu plátce, 

kde byl vymezen systém veřejného zdravotního pojištění, tak i z pohledu zdravotní 

pojišťovny, kde byly objasněny principy platby za zdravotní péči. Teoretická část taktéž 

obsahuje popis Všeobecné zdravotní pojišťovny, zásady hospodaření a teoretické vymezení 

zřizovaných fondů. Důležitým indikátorem pro posouzení hospodaření zdravotní pojišťovny 

je struktura jejích pojištěnců. Teoretická část proto popisuje vývoj struktury pojištěnců 

Všeobecné zdravotní pojišťovny v letech 2005 – 2009 doplněný o predikci vývoje v roce 

2010.  

Analýza hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny byla provedena za období  

2005 – 2009. Podle Zdravotně pojistného plánu na rok 2010 byla analýza doplněna o rok 

2010 s tím, že poslední analyzovaný rok je pouze předběžným odhadem. Druhý definovaný 

cíl práce, rozbor Fondu prevence, byl taktéž proveden za období 2005 - 2009 doplněný o plán 

pro rok 2010. 

Analýzou hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny byly zjištěny skutečnosti,  

které ovlivňují zejména vyrovnanost hospodaření a schopnost platby za zdravotní péči 

zdravotní pojišťovnou. Mezi nejzávažnější skutečnosti byly určeny růst výdajů ZFZP, pokles 

příjmů ZFZP a trvalý trend poklesu pojištěnců. 

Při provedení rozboru Fondu prevence byl zjištěn výrazný pokles pojištěnců  

i přes navýšení finančních prostředků. 
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Hypotéza, že hospodaření zdravotní pojišťovny je stabilní a zdravotní pojišťovna  

je schopna dostát svým závazkům i přes eventuální výkyvy v hospodaření, se potvrdila.  

Od roku 2009 se Všeobecná zdravotní pojišťovna potýká se schodkovým hospodařením.  

I přes tuto skutečnost je pojišťovna schopna dostát svým závazkům a hradit zdravotní péči 

svým pojištěncům. 

Druhá hypotéza, že fond prevence VZP je účinným nástrojem pro udržení stávajících  

a získání nových pojištěnců, se nepotvrdila. Od roku 2006 byly navyšovány zdroje pro Fond 

prevence, avšak i přes tento fakt docházelo k trvalému poklesu pojištěnců. 

Pro oblast hospodaření zdravotní pojišťovny je doporučováno na základě zjištěných 

výsledků zejména nutné dosáhnutí konsenzu politických stran a zkvalitnění legislativy 

v oblasti zdravotnictví (zákon o VZP, zákon o zaměstnaneckých pojišťovnách, pro oblast 

veřejného zdravotního pojištění aj.). Úpravy v oblasti legislativy by umožnily efektivnější 

fungování zdravotních pojišťoven a taktéž celého systému zdravotnictví v ČR. Mezi dalšími 

navrhovanými možnostmi řešení je navýšení plateb za státní pojištěnce a zefektivnění 

kontrolního mechanismu.  

Doporučení pro Fond prevence je taktéž legislativní úprava, zejména v oblasti 

poskytování finančních a jiných příspěvků při náboru pojištěnců. Dalšími možnostmi jsou 

nabízení výhod z tohoto fondu klientům podle délky pojištění nebo lepší zacílení programů  

na klienty zdravotní pojišťovny, např. zjištěním spokojenosti klientů s nabídkou programů 

formou dotazníku. Eventuálním řešením je i smluvní zajištění čerpání výhod z Fondu 

prevence. 



60 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

A. Literatura 

1. Bohm, Arnošt. Ekonomika a řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu České 

republiky do Evropské unie. Vybrané aspekty. Praha: Aspi Publishing, a. s., 2004. 240 

s. ISBN 80-7357-020-3. 

2. Durdisová, Jaroslava. Ekonomika zdraví. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2005. 228 

s. ISBN 80-245-0998-9. 

3. Gladkij, Ivan a kol. Management ve  zdravotnictví. Brno: Computer Press, 2003. 380 

s. ISBN 80-7226-996-8. 

4. Rochdi Goulli. Konkurence za veřejné peníze? (programy hrazené z fondu prevence v 

systému veřejného zdravotního pojištění v ČR). 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 

2006. 163 s. ISBN 80-86861-62-7. 

5. Němec, Jiří. Principy zdravotního pojištění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 

2008. 240 s. ISBN 978-80-247-2628-1. 

6. Stiglitz, Joseph E. Ekonomie veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 

1997. 664s. ISBN 80-7169-454-1. 

7. Vančurová, Alena, Klazar Stanislav. Sociální a zdravotní pojištění. Úvod do 

problematiky. 2. vyd. Praha: Aspi Publishing, a. s., 2008. 124 s. ISBN 978-80-7357-

381-2.  

 

B. Tištěná periodika 

8. Boublík, Z., Zdravotnictví už dávno není zadarmo. Zdravotnické noviny, 2009, roč. 

58, č. 10, s. 23. ISSN 0044-1996. 

9. Brouzek, P., Skutečná reforma zdravotnictví. Zdravotnické noviny, 2009, roč. 58, č. 4, 

s. 25. ISSN 0044-1996. 

10. Janků, M., Nadstranická pojišťovna. Zdravotnické noviny, 2009, roč. 58, č. 13, s. 19. 

ISSN 0044-1006. 

11. Popovič, J., Očekávají zdravotníky krušné časy?. Zdravotnické noviny, 2009, roč. 58, 

č. 1-2, s. 19. ISSN 0044-1996. 

12. Popovič, J., Řízená zdravotní péče – ano, či ne?. Zdravotnické noviny, 2009, roč. 58, 

č. 6, s. 23. ISSN 0044-1996. 



61 

 

13. Pavlíková, O., MZ: Proti krizi i sloučením pojišťoven. Zdravotnické noviny, 2009, 

roč. 58, č. 11, s. 1 – 2. ISSN 0044-1996. 

14. Pavlíková, O., Sněmovna se bude zabývat novelou o slučování pojišťoven. 

Zdravotnické noviny, 2009, roč. 58, č. 12, s. 3. ISSN 0044-1996. 

15. Pavlíková, O., MZ představilo projekt standardizace zdravotní péče. Zdravotnické 

noviny, 2009, roč. 58, č. 13, s. 1 – 2. ISSN 0044-1996. 

16. Pavlíková, O., Na transformaci pojišťoven musí uzrát doba. Zdravotnické noviny, 

2008, roč. 57, č. 27 – 28, s. 14. ISSN 0044-1996. 

17. Pavlíková, O., Vláda ani MZ nemocnice na a. s. nepřevedou. Zdravotnické noviny, 

2008, roč. 57, č. 24, s. 1 – 2. ISSN 0044-1996. 

18. Pavlíková, O., Pojišťovny: Žádné zbytečné přebytky nemáme. Zdravotnické noviny, 

2008, roč. 57, č. 24, s. 4. ISSN 0044-1996. 

19. Pavlíková, O., Co se stalo v českém zdravotnictví v roce 2008. Zdravotnické noviny, 

2009, roč. 58, č. 1 – 2, s. 1 – 10. ISSN 0044-1996. 

20. Šimek, B., Pouhá virtuální realita. Zdravotnické noviny, 2008, roč. 58, č. 6, s. 22. 

ISSN 0044-1996. 

21. Šimek, B., Naše zdravotnictví – ráj gangsterů?. Zdravotnické noviny, 2009, roč. 58, č. 

8, s. 19. ISSN 0044-1996. 

 

C. Internetové zdroje 

22. Brixi, Hana, Zdravotnictví je v krizi. Cíle reforem jsou neslučitelné. Řešení mimo 

dosah ideologů. [online] c2010, [březen 2010]. Dostupné na WWW: 

<http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/hana-brixi.php?itemid=3407>. 

23. Kolik zdravotních pojišťoven potřebujeme? [online] c2010, [březen 2010]. Dostupné 

na WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/zdravotnicke-noviny/kolik-zdravotnich-

pojistoven-potrebujeme-447279>. 

24. Mertl, Jan, S čím souvisí nucená správa VZP. [online] c2005, [leden 2010]. Dostupné 

na WWW: <http://www.blisty.cz/2005/11/22/art25796.html>. 

25. Ministerstvo zdravotnictví přistoupí na kompromisní návrh protikrizových opatření. 

[online] c2010, [únor 2010]. Dostupné na WWW: < 

http://www.nasepenize.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-pristoupi-na-kompromisni-

navrh-protikrizovych-opatreni-5129>. 



62 

 

26. Mrázová, Šárka, Stárnoucí populace v Evropě zvyšuje náklady na zdravotní péči. 

[online] c2010, [březen 2010]. Dostupné na WWW: < 

http://www.ordinace.cz/clanek/starnouci-populace-v-evrope-zvysuje-naklady-na-

zdravotni-peci/>. 

27. Náklady pojišťoven o pět let stouply o čtvrtinu. Finanční noviny [online]. c2010, [únor 

2010]. Dostupné na www: < http://www.financninoviny.cz/tema/zpravy/naklady-

pojistoven-na-peci-za-pet-let-stouply-o-ctvrtinu/400615&id_seznam=919>. 

28. Pojišťovny nebudou moci zvýhodňovat přestupy. [online] c2010, [březen 2010]. 

Dostupné na WWW: <http://www.ct24.cz/domaci/67560-pojistovny-nebudou-moci-

zvyhodnovat-prestupy/>. 

29. Pojišťovny podpoří prevenci i při poklesu výběru pojistného. [online] c2010, [únor 

2010]. Dostupné na WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/pojistovny-podpori-prevenci-

i-pri-poklesu-vyberu-pojistneho-449257>. 

30. Reforma zdravotnictva. [online] c2005, [březen 2010]. Dostupné na WWW: 

<http://www.reformazdravotnictva.sk/clanky.php>. 

31. Rodriguez, Veronika, České zdravotnictví se vrací před listopad 1989. [online] c2010, 

[březen 2010]. Dostupné na WWW: <[online] c2010, [březen 2010]. Dostupné na 

WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/zdravotnicke-noviny/kolik-zdravotnich-

pojistoven-potrebujeme-447279>. 

32. Státní pojištěnci jako černí pasažéři. [online] c2010, [březen 2010]. Dostupné na 

WWW: < http://www.mesec.cz/clanky/statni-pojistenci-jako-cerni-pasazeri/>. 

33. Systém managementu kvality dle ISO 9001. [online] c2008, [březen 2010]. Dostupné 

na WWW: < http://www.mbk.cz/iso-9001>. 

34. Všeobecná zdravotní pojišťovna [online]. c2003, [říjen 2009]. Dostupné z: < 

http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Platci/OSVC/Vymerovaci_zaklad/>. 

35. Výdaje na zdravotnictví ČR dosáhly za loňský rok zhruba 259 miliard korun. [online] 

c2008, [březen 2010]. Dostupné na WWW: <http://www.24report.cz/3-domov/376-

vydaje_na_zdravotnictvi_cr_dosahly_za_lonsky_rok_zhruba_259_miliard_korun.htm

>. 

36. Výroční zprávy VZP ČR za rok 2005 - 2008 [online]. c2009, [únor 2010]. Dostupné 

na WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-

VZP-CR/>. 



63 

 

37. WHO Statistical Information Systém. [online] c2010, [únor 2010]. Dostupné na 

WWW: < http://www.who.int/whosis/en/>. 

38. VZP zaplatí pojištěncům v příštím roce více péče. [online] c2010, [únor 2010]. 

Dostupné na WWW: <http://www.financninoviny.cz/zpravy/vzp-zaplati-pojistencum-

v-pristim-roce-vice-pece/404907>. 

 

D. Interní materiály 

39. Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 2010. 

 

E. Legislativní zdroje 

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

pozdějších předpisů. 

41. Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách, ve znění pozdějších přepisů. 

42. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

43. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů. 



 

SEZNAM ZKRATEK 

 

CPZP    Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

ČR    Česká republika 

FRM    Fond reprodukce majetku 

MÉDIA   Zdravotní pojišťovna MÉDIA 

METAL   Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE 

MSK    Moravskoslezský kraj 

OZP Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců, bank, pojišťoven a 

stavebnictví 

RBP    Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 

ŠKODA   Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 

VoZP    Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 

VZP    Všeobecná zdravotní pojišťovna 

zákon o VZP zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů  

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

pojišťovnách  dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších přepisů 

ZP Agel   Zdravotní pojišťovna AGEL 

ZPMV    Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

ZPP    Zdravotně pojistný plán 
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Příloha č. 1 

Modely financování zdravotnictví 

Tržní model financování zdravotnictví 

Výhody: 

- Velký výběr kvalitních služeb, 
- podporuje rozvoj medicínských technologií, 
- podporuje soutěživost mezi zdravotnickými zařízeními. 

Nedostatky: 

- Nízká dostupnost kvalitní péče pro nemajetné nebo málo zámožné občany, 
- vysoký podíl nákladů na administrativu, 
- nedostatečná preventivní péče, 
- nedostatečná návaznost péče,  
- zdravotní péče je nákladná. 

Bismarkův model financování zdravotnictví 

Výhody: 

- Vysoká dostupnost základní zdravotní péče pro všechny obyvatele, 
- dostatečně pestrá nabídka zdravotnických služeb, 
- vyhovující síť zdravotnických zařízení, 
- podpora primární péče, 
- přiměřené náklady. 

Nevýhody: 

- Část prostředků spotřebují pojišťovny pro svou činnost, 
- důraz kladen na kurativní péči, 
- pojišťovny se občas dostávají do finančních potíží, 
- administrativní těžkopádnost. 

Beveridgeův model financování zdravotnictví 

Výhody: 

- Obecná dostupnost služeb, 
- dostatečná nabídka služeb, 
- přiměřená pozornost prevenci, 
- dobře řešená návaznost služeb, 
- nízké náklady na zdravotní služby, 



 

 

- dobře koordinované zájmy účastníků péče. 

Nevýhody: 

- Nedostatek prostředků na investování, 
- problémy s financováním v době ekonomické recese, 
- dlouhé čekací doby na neurgentní velké operace, 
- nedostatečná motivace obyvatel k péči o vlastní zdraví,  
- podpora nesoutěživého klimatu. 

 
Zdroj: Gladkij, Ivan a kol. Management ve zdravotnictví. Brno, 2003, str. 28, vlastní úprava. 



 

 

Příloha č. 2 

Organizační struktura Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny 2008, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 3 

Faktory ovlivňující příjmovou a nákladovou stranu Základního fondu 
zdravotního pojištění 

Příjmová strana 

- předpokládané trendy ve vývoji počtu pojištěnců pojišťovny, 
- trendy ve vývoji věkové struktury pojištěnců, 
- předpokládaný vývoj makroekonomických ukazatelů ČR, 

o změna objemu mezd a platů, 
o změna průměrné mzdy, 
o míra inflace, 
o míra nezaměstnanosti, 
o počet nezaměstnaných v ČR, 
o počet nezaměstnaných v řadách pojištěnců VZP ČR aj. 

Výdajová strana 

- stabilita sítě smluvních zdravotnických zařízení VZP ČR, 
- předpokládaný růst nákladů na zdravotní péči, 
- převod finančních prostředků mezi jednotlivými fondy VZP ČR. 

 

Zdroj: Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny 2008, vlastní úprava. 



 

 

Příloha č. 4 

Vývoj pr ůměrné mzdy v České republice 

Vývoj průměrné mzdy v ČR (2005 – 2009) (v Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Průměrná mzda 19 030 21 952 23 435 25 381 25 752 

Změna v % - ↑ 15,3 % ↑ 6,7 % ↑ 8,3 % ↑ 1,5 % 

 
Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz, vlastní zpracování. 



 

 

Příloha č. 5 

Průměrné náklady1 na zdravotní péči dle segmentů (v %) 

Průměrné náklady na zdravotní péči celkem 130 772 382 tis. Kč  

z toho v %: 

Ústavní péče      50,86 % 

Ambulantní péče     23,28 % 

Léky vydané na recepty    19,67 % 

Zdravotnické prostředky    2,78 % 

Lázeňská péče      1,44 % 

Finanční prostředky (vratky)    1,3 % 

Doprava      0,87 % 

Zdravotnická záchranná služba   0,81 % 

Léčení v zahraničí     0,14 % 

Ostatní náklady na zdravotní péči   0,038 % 

Péče v ozdravovnách     0,027 % 

 

Zdroj: Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2007 - 2008. [online] c2009, [únor 2010]. 
Dostupné na WWW: < http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Vseobecne/O-nas/Vyrocni-zpravy-VZP-CR/>. 
Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Průměrné náklady na zdravotní péči za roky 2007 – 2009. 



 

 

Příloha č. 6 

Náklady na zdravotní péči 

Náklady na zdravotní péči v přepočtu na jednoho pojištěnce (2008) (v Kč) 

Zdravotní pojišťovna  Náklady na zdravotní péči/1 pojištěnec 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 19 941 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna1 16 934 

Oborová zdravotní pojišťovna 16 798 

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 17 936 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 14 065 

Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE 15 556 

Zdravotní pojišťovna MÉDIA 16 863 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 16 194 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 16 523 

Průměr 16 755,6 

Zdroj: Výroční zprávy zdravotních pojišťoven, vlastní zpracování. 

 

Náklady na zdravotní péči v přepočtu na jednoho pojištěnce (2008) – grafické znázornění(v Kč) 

Zdroj: Výroční zprávy zdravotních pojišťoven, vlastní zpracování. 

                                                 
1 Údaje čerpány ze Zdravotně pojistného plánu ČPZP pro rok 2009. 



 

 

Příloha č. 7 

Nabídka programů financovaných z Fondu prevence VZP (2005 – 2010) 
2005 

Zdravotní programy 

Stanovení C reaktivního proteinu. 

Analtgezie v hospicové péči. 

Fixní ortodontické aparátky. 

Longova metoda – staplery. 

Nové plicní projekty. 

Ozdravné pobyty 

Mořský koník. 

Ostatní ozdravné pobyty. 

Ostatní činnosti 

Očkování klíšťová encefalitida, dárci krve, kolor. karcinom. 

Podpora zdravotně postižených sportovců. 

Prevence úrazovosti dětské populace. 

Protidrogová prevence. 

Regionální preventivní programy. 

Ostatní programy. 

Antikoncepce. 

Stop obezitě. 

 

2006 

Zdravotní programy 

Fixní ortodontické aparátky. 

Nové pilotní projekty – robotické centrum. 

Biofeedback – léčba inkontinence a terminální zácpy. 

Využití perkusního přístroje RM3 v transplantaci ledvin. 

Očkování proti streptokokové pneumonii. 

Longova metoda – staplery. 

stanovení C-reaktivního proteinu. 

Ozdravné pobyty 

Léčebně-ozdravené pobyty pro vybrané skupiny chronicky nemocných dětí. 

Ostatní ozdravné pobyty. 



 

 

Ostatní činnosti 

Očkování proti klíčové encefalitidě. 

Podpora dárců krve. 

Dny zdraví. 

Protidrogová prevence. 

Podpora zdravotně postižených sportovců. 

Vitaminová prevence pro dárce krve. 

Rehabilitační prevence pro dárce krve. 

Zdravá firma. 

Prevence úrazovosti dětské populace. 

Screening kolostrálního karcinomu. 

Antikoncepce. 

Stop obezitě. 

 

2007 

Zdravotní programy 

Fixní ortodontické aparátky. 

Očkování streptokokové pneumonii. 

Screening karcinomu děložního hrdla. 

Nové pilotní projekty. 

Projekty ke zvýšení účasti žen v mamografickém sreeningu. 

Ozdravné pobyty 

Léčebně-ozdravné pobyty pro vybrané skupiny chronicky nemocných dětí. 

Tuzemské ozdravné pobyty pro vybrané skupiny chronicky nemocných dětí. 

Ostatní ozdravné pobyty. 

Ostatní činnosti 

Očkování proti klíšťové encefalitidě. 

Podpora dárců krve. 

Protidrogová prevence. 

Projekt podpory zdraví proti kouření „Přestaň a vyhraj“. 

Projekt podpory zdraví „Stárnout ve zdraví a v pohodě“. 

Projekt podpory zdraví „Dětství ve zdraví a bez úrazů“. 

Projekt podpory zdraví „Přijmy a vydej“. 

Dny zdraví – dny preventivního měření. 



 

 

Ozdravné pobyty v České republice. 

Očkování proti Ca děložního hrdla. 

Očkování proti chřipce. 

Matka a dítě a celá rodina. 

Klub pevného zdraví. 

Očkování ostatní – věrností balíčky. 

Celonárodní edukační kampaň proti obezitě. 

Dětství bez úrazů. 

Péče o bezpříspěvkové dárce krve a kostní dřeně. 

Ostatní programy. 

 

2008 

Zdravotní programy 

Nové pilotní projekty. 

Příspěvek na fixní ortodontické aparátky. 

Ozdravné pobyty 

Zahraniční ozdravné pobyty pro děti „Mo řský koník“. 

Tuzemské ozdravné pobyty pro BDK a DKD. 

Příspěvek na tuzemské ozdravné pobyty pro děti. 

Příspěvek na individuální ozdravené pobyty dětí s mentálním postižením. 

Příspěvek na individuální ozdravné pobyty pro děti s onkologickým onemocněním v remisi. 

Příspěvek na ozdravné pobyty organizované pro chronicky nemocné děti. 

Ostatní činnosti 

Příspěvek na očkování. 

Dny zdraví v regionech. 

Prevence vzniku nadváhy a obezity. 

Léčba závislosti na tabáku. 

Chráníme děti před úrazy. 

Prevence úrazů dětí. 

Matka a dítě. 

Snižování nadváhy a obezity. 

Prevence vzniku závislostí u dětí a mladistvých. 

Ostatní programy (podpora, organizace a technické zajištění a propagace programů). 

Příspěvek na bezlepkovou dietu – celiakie. 



 

 

Zdravá firma – Zaměstnanecký program. 

Přijď včas, onkologická prevence. 

Screening celiakie. 

Preventivní balíčky. 

Ostatní programy. 

 

2009 

Zdravotní programy 

Fixní ortodontické aparátky.  

Ozdravné pobyty 

Ozdravné pobyty dospělým pojištěncům s onkologickým onemocněním v remisi, 
s lymfedémem. 

Ozdravné pobyty pro oceněné dárce krve. 

Ozdravné pobyty pro dárce kostní dřeně. 

Lčebněozdravný pobyt Mořský koník. 

Tuzemský ozdravné pobyty dětem se závažnými a chronickými onemocněními, 
s onkologickým onemocněním v remisi, s mentálním postižením. 

Ostatní činnosti 

Očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a další očkování dle doporučení lékaře (jedno 
podle výběru). 

Očkování kombinovanou vakcínou proti hepatitidě. 

Sportovní přilby a chrániče. 

Očkování proti karcinomu děložního hrdla dívkám. 

Příspěvek těhotným ženám.  

Příspěvek na léčbu závislosti na tabáku. 

Příspěvek na bezlepkovou dietu. 

Příspěvek pro klienty s diagnózou celiakie. 

Příspěvek na léčbu nadváhy a obezity. 

Kurzy cvičení a plavání těhotných nebo matek s dětmi do 3 let. 

 

2010 

Zdravotní programy 

Program Zdravá rodina. 

Program „Dětství bez úrazů“. 

Program „Jízda kuchařů“. 



 

 

Program „Žij zdravě“. 

Program „Dny zdraví s VZP“. 

Ozdravné pobyty 

Mořský koník. 

 

Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 2008, Svět pojištěnce - jaro 2009, www.vzp.cz, 
vlastní úprava. 



 

 

Příloha č. 8 

Náklady na zdravotní programy, ozdravné pobyty, ostatní činnosti 
 

Náklady na zdravotní programy 
Zdravotní programy (2005 – 2010) (v tis. Kč) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Náklady na 
zdravotní 
programy 

21 567 14 996 21 662 11 726 181 100 130 000 

Změna v % - ↓ 30,5% ↑ 44,5% ↓ 45,9% ↑ 1444% ↓ 28,2% 
Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 2008, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 

 

 

Náklady na ozdravné pobyty  
Ozdravné pobyty (2005 – 2010) (v tis. Kč) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Náklady na 
ozdravné pobyty 168 321 101 615 149 732 114 898 139 300 100 000 

Změna v % - ↓ 39,6% ↑ 47,4% ↓ 23,2% ↑ 21,2% ↓ 28,2 
Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 2008, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 
 

 

Náklady na ostatní činnosti 
Ostatní činnosti (2005 – 2010) (v tis. Kč) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Náklady na 
ostatní činnosti 172 907 34 244 80 256 363 240 23 700 19 610 

Změna v % - ↓ 80,2% ↑ 134,4% ↑ 352,6% ↓ 93% ↓ 17,3% 
Zdroj: Výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny 2005 – 2008, Zdravotně pojistný plán Všeobecné 
zdravotní pojišťovny 2010, vlastní zpracování. 



 

 

Příloha č. 9 

Počet pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny v krajích ČR 

Kraj 
Celkový počet 

pojištěnců v kraji 

Celkový počet 
pojištěnců VZP v 

kraji 
V %  

Praha 1 193 539 744 497 62,4 

Středočeský 1 225 704 711 655 58,1 

Jihočeský 628 352 405 126 64,5 

Vysočina 509 685 384 364 75,4 

Plzeňský 559 253 347 755 62,2 

Karlovarský 299 841 212 896 71,0 

Liberecký 435 002 331 123 76,1 

Ústecký 824 258 579 731 70,3 

Pardubický 511 856 372 288 72,7 

Královehradecký 550 345 342 125 62,2 

Jihomoravský 1 149 296 697 709 60,7 

Zlínský 588 522 389 581 66,2 

Olomoucký 636 015 285 474 44,9 

Moravskoslezský 1 241 384 457 485 36,9 

Celkem 10 353 052 6 261 809 60,5 

Zdroj: Centrální registr pojištěnců, stav k 31. 12. 2009, vlastní zpracování. 



 

 

Příloha č. 10 

Procentuální zastoupení zdravotních pojišťoven v ČR dle počtu pojištěnců k 31. 1. 2010 

Zdroj: Centrální registr pojištěnců, vlastní zpracování. 

 

Procentuální zastoupení zdravotních pojišťoven v MSK dle počtu pojištěnců k 31. 1. 2010 

Zdroj: Centrální registr pojištěnců, vlastní zpracování. 



 

 

Příloha č. 11 

Všeobecné přínosy zavedení ISO 9001 do organizace 

Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace. 

Zvýšení konkurenceschopnosti. 

Plnění požadavků zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti. 

Zvýšení hodnoty organizace. 

Zlepšení image organizace. 

Snížení organizačních nákladů. 

Lepší úspěšnost ve výběrových řízeních. 

Zvýšení exportních možností.  

Efektivnější alokace zdrojů.  

Aplikace principu neustálého zlepšování. 

Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod. 

Zvýšená ochrana dat a informací. 

Lepší interní komunikace. 

Zvýšení spokojenosti zaměstnanců. 

 
Zdroj: Systém managementu kvality dle ISO 9001. [online] c2008, [březen 2010]. Dostupné na WWW: < 
http://www.mbk.cz/iso-9001>, vlastní úprava.



 

 

Příloha č. 12 
 
Počet pojištěnců jednotlivých zdravotních pojišťoven v Moravskoslezském kraji 

Zdroj: Centrální registr pojištěnců, vlastní zpracování. 

 

 

                                                 
1 Ve třetím čtvrtletí 2009 došlo ke sloučení HZP se ZP Agel, ve čtvrtém čtvrtletí došlo ke sloučení ČNZP s HZP, tím vznikl nový subjekt – ČPZP. 

Čtvrtletí  
Počet 

pojištěnců 
v kraji 

VZP VoZP HZP1 OZP ŠKODA ZPMV  RBP METAL  ČNZP1 Agel1 Media ČPZP 

1_2007 1 250 933 532 575 22 224 277 605 33 744 123 75 268 287 235 873 20 988 0 0 0 
2_2007 1 249 721 529 703 21 743 278 195 33 638 121 75 921 288 452 878 20 848 0 0 0 
3_2007 1 248 883 527 455 21 546 278 507 33 610 127 76 089 289 835 906 20 765 0 0 0 
4_2007 1 249 749 526 419 21 411 278 940 33 589 124 76 643 290 840 927 20 701 0 0 0 
1_2008 1 249 482 524 634 21 007 279 295 33 423 123 77 211 292 117 979 20 482 0 0 0 
2_2008 1 250 274 517 416 20 322 283 438 33 245 124 77 444 296 404 1 002 19 979 820 0 0 
3_2008 1 249 610 506 043 19 922 285 162 32 643 127 77 427 302 324 1 068 19 433 5 403 0 0 
4_2008 1 248 568 487 471 19 543 280 646 31 483 132 76 931 302 510 1 186 18 636 29 973 0 0 
1_2009 1 246 323 471 352 19 166 279 230 30 684 129 76 734 304 392 1 256 17 879 45 479 0 0 
2_2009 1 244 167 461 495 18 994 279 404 30 234 124 76 907 308 005 1 262 17 490 50 211 0 0 
3_2009 1 242 892 458 749 20 016 329 528 30 186 123 77 326 308 000 1 303 17 452 0 134 0 
4_2009 1 242 752 459 334 21 705 0 30 169 109 78 303 307 043 1 336 0 0 3 915 340 807 
1_2010 1 241 053 459 098 21 603 0 30 174 106 78 790 307 796 1 317 0 0 4 726 337 371 


