
 
 

 

Příloha 1 – Účtový rozvrh 

 

Účtová třída 1 – Finanční umístění 

10 – Pozemky a stavby (nemovitosti) 

101 – Pozemky 

102 – Stavby 

108 – Oprávky ke stavbám 

 

11 – Finanční umístění v podnicích třetích osob a ostatní dlouhodobé pohledávky 

111 – Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem 

112 – Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem 

113 – Obligace a ostatní dluhopisy vydané podniky s rozhodujícím vlivem 

114 – Půjčky poskytnuté podnikům s rozhodujícím vlivem 

115 – Obligace a ostatní dluhopisy vydané podniky s podstatným vlivem 

116 – Půjčky poskytnuté podnikům s podstatným vlivem 

117 – Ostatní majetkové účasti 

118 – Ostatní dlouhodobé pohledávky 

 

12 – Ostatní finanční umístění 

121 – Cenné papíry s proměnlivým výnosem 

122 - Cenné papíry s proměnlivým výnosem 

123 – Finanční umístění v investičních společnostech, investičních fondech a ve sdruženích 

124 – Hypotekární půjčky 

125 – Ostatní půjčky 

126 – Depozita u bank 

127 – Ostatní finanční umístění 

 

13 – Depozita při aktivním zajištění 

131 – Pohledávky ze složených depozit 

 

14 – Finanční umístění jménem pojištěných 

141 – Pohledávky z finančního umístění 

 



 
 

 

Účtová třída 2 – Nehmotný, hmotný a finanční majetek 

 

20 – Nehmotný majetek 

201 – Zřizovací výdaje 

202 – Goodwill 

203 – Průmyslová a podobná práva 

204 – Software 

205 – Ostatní nehmotný majetek 

208 – Oprávky k nehmotnému majetku 

 

21 - Hmotný movitý majetek 

211 – Movitý majetek 

212 – Budovy a stavby 

216 – Hmotný majetek neodpisovaný (vč. pozemku) 

218 – Oprávky k odpisovanému hmotnému majetku 

 

22 – Pořízení majetku 

221 – Pořízení nehmotnému a hmotnému majetku 

222 – Poskytnuté zálohy na pořízení nehmotného a hmotného majetku 

 

23 – Pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek 

231 – Pokladna 

232 – Jiné pokladní hodnoty 

234 – peníze na cest 

235 – Běžné účty 

237 – Vlastní akcie 

 

 

24 – Zvláštní bankovní účty k fondům 

241 – Bankovní účet základního fondu 

242 – Bankovní účet rezervního fondu 

243 – Bankovní účet provozního fondu 

244 – Bankovní účet sociálního fondu 



 
 

 

245 – Bankovní účet reprodukce majetku 

 

25 – Ostatní aktiva 

251 – Zásoby 

252 – Ostatní aktivy 

 

Účtová třída 3 – Pohledávky, závazky přechodné účty 

 

30 – Pohledávky z přímého pojištění a zajištění 

301 – Pohledávky z přímého pojištění za pojistníky 

302 – Pohledávky za zprostředkovateli (makléři) 

303 – Pohledávky při operacích zajištění 

308 – Ostatní pohledávky z přímého pojištění a zajištění 

309 – Opravné položky 

 

31 – Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění 

311 – Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění za plátci pojistného 

312 – Pohledávky vůči poskytovatelům zdravotní péče 

313 – Pohledávky z přerozdělení pojistného 

315 – Pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění 

316 – Pohledávky z přeplatků do zajišťovacího fondu 

318 – Ostatní pohledávky z veřejného pojištění 

319 – Opravné položky k pohledávkám 

 

32 – Ostatní pohledávky 

321 – Pohledávky za upsané základní jmění 

322 – Pohledávky z vystavených dluhopisů 

323 – Různí dlužníci 

324 – Směnky k inkasu 

325 – Eskontované pohledávky 

327 – Poskytnuté provozní zálohy 

328 – Ostatní pohledávky 

329 – Opravné položky 



 
 

 

 

33 – Závazky z přímého pojištění a zajištění 

331 – Závazky z přímého pojištění vůči pojištěným 

332 – Závazky vůči zprostředkovatelům 

333 – Závazky při operacích zajištění 

338 – Ostatní závazky z přímého pojištění a zajištění 

 

34 – Závazky z veřejného zdravotního pojištění 

341 – Závazky z veřejného zdravotního pojištění za plátci pojistného 

342 -  Závazky vůči poskytovatelům zdravotní péče 

343 – Závazky z přerozdělení pojistného 

346 – Závazky vůči zajišťovacímu fondu 

348 – Ostatní závazky z veřejného zdravotního pojištění 

 

35 - Zaměstnanci a instituce 

351 – Závazky k zaměstnancům ze závislé činnosti 

352 – Závazky z vkladů zaměstnanců 

353 – Ostatní pohledávky vůči zaměstnancům 

354 – Pohledávky za zaměstnanci 

355 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

359 – Opravné položky 

 

36 – Ostatní závazky 

361 – Závazky z upsaných majetkových účastí 

362 – Emitované dluhopisy 

363 – Různí věřitelé 

364 – Směnky k úhradě 

365 – Eskontní úvěry 

366 – Krátkodobé úvěry 

367 – Půjčky zaručené dluhopisem 

368 – Přijaté provozní zálohy 

369 – Ostatní závazky 

 



 
 

 

37 – Zúčtování daní a dotací 

371 – Daň z příjmů 

372 – Ostatní přímé daně 

373 – Ostatní nepřímé daně 

374 – Dotace ze státního rozpočtu 

375 – Ostatní dotace 

377 – Odložený daňový závazek nebo pohledávky 

 

39 – Přechodné účty aktiv a pasiv 

391 – Náklady příštích období 

392 – Výdaje příštích období 

393 – Výnosy příštích období 

394 – Příjmy příštích období 

395 – Kurzové rozdíly aktivní 

396 - Kurzové rozdíly pasivní 

397 – Dohadné účty aktivní 

398 - Dohadné účty pasivní 

399 – Vnitřní zúčtování 

 

Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 

40 – Základní jmění a kapitálové fondy 

401 – Základní jmění 

402 – Emisní užil 

403 – Ostatní kapitálové fondy (fond prevence, fond specifické péče – VoZP) 

404 – Oceňovací rozdíly z majetkových účastí 

405 – Rezervní fond z nového ocenění 

406 – Provozní fond 

407 – Sociální fond 

408 – Fond majetku 

409 – Fond reprodukce majetku 

 

41 – Fondy ze zisku a převedené výsledky 

411 – Zákonný rezervní fond 



 
 

 

412 – Ostatní fondy 

413 – Nerozdělený zisk minulých let 

414 – Nerozdělená ztráta 

 

42 – Hospodářský výsledek 

421 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím zařízení 

 

43 – Fondy veřejného zdravotního pojištění 

431 – Základní fond zdravotního pojištění 

433 – Rezervní fond 

 

44 – Technické rezervy 

441 – Rezerva na pojistné jiných období 

442 – Rezerva pojistného životních pojištění 

443 – Rezerva na pojistná plnění 

444 – Rezerva na prémie a slevy 

445 – Rezerva na vyrovnání mimořádných rizik 

446 – Rezerva na úhradu závazků z finančního umístění jménem pojištěných 

449 – Ostatní technické rezerv\ 

 

45 – Rezervy na ostatní rizika a ztráty 

451 – Rezervy zákonné 

452 – Rezerva na kursové ztráty 

459 – Ostatní rezervy 

 

46 -  Depozita při pasivním zajištění 

461 – Závazky ze složených depozit 

 

47 – Dlouhodobé úvěry 

471 – Bankovní úvěry 

472 – Ostatní úvěry 

 

48 – Dlouhodobé závazky 



 
 

 

481 – Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 

482 – Závazky k podnikům s podstatným vlivem 

483 – Emitované dluhopisy 

484 – Závazky z nájmu 

485 – Přijaté zálohy 

486 – Návratné dotace 

487 – Půjčky zaručené dluhopisem 

489 – Ostatní dlouhodobé závazky 

 

Účtová třída 5 – Náklady 

50 – 51 Technický účet k neživotnímu pojištění 

52 – 54 Technický účet k životnímu pojištění 

55 – 57 Netechnický účet 

558 – Ostatní náklady 

561 – Tvorba opravných položek k majetku 

562 – Daně a poplatky 

563 – Mimořádné náklady 

571 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná 

572 - Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená 

573 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti – splatná 

574 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti – odložená 

575 – dodatek é platby daně z příjmů 

 

59 – Vnitropodnikové převody pojišťoven 

591 – Vnitropodnikové převody nákladů 

 

Účtová třída 6 – Výnosy 

60 – 61 Technický účet k neživotnímu pojištění 

62 – 64 Technický účet k životnímu pojištění 

65 – 67 Netechnický účet 

658 – Ostatní výnosy 

659 – Použití opravných položek k majetku 

661 – Použití rezerv na rizika a ztráty 



 
 

 

663 – Mimořádné výnosy 

 

69 – Vnitropodnikové převody pojišťoven 

691 – Vnitropodnikové převody výnosů 

 

Účtová třída 7– Závěrkové účty a podrozvahové účty 

70 – Účty rozvažné 

701 – Počáteční účet rozvažný 

702 – Konečný účet rozvažný 

 

71 – Účet zisků a ztrát 

711 – Účet zisků a ztrát 

712 – Zúčtování hospodářského výsledku technického účtu k neživotnímu pojištění 

713 - Zúčtování hospodářského výsledku technického účtu k životnímu pojištění 

714 - Zúčtování hospodářského výsledku netechnického účtu  

 

72 – Podrozvahové účty 

721 – Hodnota dané do zástavy 

722 – Hodnoty přijaté do zástavy 

723 – Směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti 

724 – Jiné hodnoty v evidenci 

725 – Závazky z leasingu 

726 – Pohledávky z leasingu 

728 – Evidenční účet pro výsledek zajištění 

729 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 

 

73 – Odepsané nedobytné pohledávky 

731 – Odepsané nedobytné pohledávky na pojistné a penále, do doby promlčení dluhu 

 

Zdroj: účtový rozvrh použit z předmětu Účetnictví zdravotních pojišťoven – ing. Poledníková 

  



 
 

 

Příloha 2 – Rozvaha Všeobecné zdravotní pojišťovny (v tis. Kč) 

AKTIVA 2009 

A. Dlouhodobý nehmotný majetek 580 630 

C. Dlouhodobý hmotný majetek 4 131 356 

D. Dlouhodobý finanční majetek 100 000 

D.I. Podíly v podnikatelských seskupeních – ovládaná osoba 100 000 

E. Dlužníci 40 132 213 

E.I. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění 40 082 116 

 1. za plátci pojistného 38 049 513 

 2. za poskytovateli zdravotní péči 1 128 926 

 3. z přerozdělení pojistného 0 

 4. z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění 294 844 

 5. z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči 599 952 

 6. ostatní pohledávky, z toho: 8 881 

 a) pohledávky zvláštního účtu přerozdělení 0 

E.II. Ostatní pohledávky 50 197 

F. Ostatní aktiva 10 986 107 

F.I. Zásoby 7 398 

F.II. Hotovost na účtech u finančních institucí a v pokladně, z toho zvláštní bank. účty: 10 972 358 

 1. základního fondu 6 328 052 

 2. rezervního fondu 2 000 700 

 3. provozního fondu 1 286 463 

 4. sociálního fondu 26 495 

 5. fondu reprodukce majetku 1 091 078 

 6. fondu prevence 44 056 

 7. rezervy na pravomocně neskončené soudní spory 117 263 

F.III. Jiná aktiva 6 351 

G. Přechodné účty aktiv 374 914 

G.I. Dohadné položky aktivní 374 914 

AKTIVA CELKEM 56 305 323 

 

PASIVA 2009 

A. Vlastní jmění 38 993 458 

A.III. Ostatní kapitálové fondy 6 864 354 

 1. provozní fond 969 504 

 2. sociální fond 26 214 

 3. fond majetku 4 700 555 

 4. fond reprodukce majetku 1 124 692 



 
 

 

 5. fond prevence 42 942 

 6. fond přerozdělení 447 

 7. fond budoucnosti 0 

A.V. Fond veřejného zdravotního pojištění 31 945 005 

 1. základní fond 29 988 806 

 2. rezervní fond 1 956 199 

A.VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období 59 390 

A.VII. Zisk běžného účetního období 24 709 

A.VIII. Fond kapitálového krytí podílu v ovládané osobě 100 000 

B. Rezervy 117 122 

 1. ostatní rezervy 117 122 

C. Věřitelé 16 552 890 

C.I. Závazky z veřejného zdravotního pojištění 16 222 014 

 1. za plátci 77 

 2. k poskytovatelům zdravotní péče 15 948 277 

 3. z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči 117 098 

 4. ostatní závazky, z toho: 156 562 

 a) závazky zvláštního účtu přerozdělení 0 

C.III. Závazky vůči finančním institucím 0 

C.IV. Ostatní závazky, z toho: 330 876 

 a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení a veřejného 

zdravotního pojištění 

101 733 

 b) závazky vůči dceřiné společnosti 4 237 

E. Přechodné účty pasiv 641 853 

E.I. Výdaje a výnosy příštích období 43 

E.II. Dohadné položky pasivní 641 810 

PASIVA CELKEM 56 305 323 

Zdroj: Výroční zpráva VZP 2008, Výroční zpráva VZP 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Příloha 3 – Rozvaha České průmyslové zdravotní pojišťovny (v tis. Kč) 

AKTIVA 2009 

A. Dlouhodobý nehmotný majetek 59 043 

 1. dlouhodobý nehmotný majetek 41 372 

 2. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 17 671 

C. Dlouhodobý hmotný majetek 91 343 

 1. pozemky a stavby 52 881 

 a) pozemky 1 380 

 b) stavby 51 501 

 2. movitý majetek 37 988 

 a) movitý majetek - odepisovaný 37 988 

 3. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 480 

E. Dlužníci 3 043 888 

E.I. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění 3 033 912 

 1. za plátci pojistného 2 721 679 

 2. za poskytovateli zdravotní péči 264 959 

 3. z přerozdělení pojistného 0 

 4. z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění 28 119 

 5. z přeplatku do Zajišťovacího fondu 0 

 6. z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči 17 371 

 7. ostatní pohledávky 1 784 

E.II. Ostatní pohledávky 9 976 

 1. krátkodobé 9 976 

 2. dlouhodobé 0 

F. Ostatní aktiva 4 577 437 

F.I. Zásoby 0 

F.II. Hotovost na účtech u finančních institucí a v pokladně, z toho zvláštní bank. účty: 4 575 502 

 1. základního fondu 3 734 915 

 2. rezervního fondu 158 148 

 3. provozního fondu 220 223 

 4. sociálního fondu 2 790 

 5. fondu reprodukce majetku 272 869 

 6. fondu prevence 155 688 

 7. ostatní bankovní účty 30 869 

 Pokladna a jiné pokladní hodnoty 1 935 

G. Přechodné účty aktiv 213 767 

G.I. Náklady příštích období a příjmy příštích období 3 810 



 
 

 

G.II. Dohadné položky aktivní 209 957 

AKTIVA CELKEM 7 985 484 

 

PASIVA 2009 

A. Vlastní jmění 6 367 190 

A.III. Ostatní kapitálové fondy 1 405 385 

 1. provozní fond 214 800 

 2. sociální fond 3 194 

 3. fond majetku 150 392 

 4. fond reprodukce majetku 275 283 

 5. fond prevence 761 716 

A.V. Fond veřejného zdravotního pojištění 4 929 334 

 1. základní fond 4 771 186 

 2. rezervní fond 158 148 

A.VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období 30 801 

A.VII. Zisk běžného účetního období 1 670 

C. Věřitelé 1 308 395 

C.I. Závazky z veřejného zdravotního pojištění 1 275 334 

 1. za plátci 1 

 2. k poskytovatelům zdravotní péče 1 243 438 

 3. z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči 17014 

 4. ostatní závazky 14 881 

C.IV. Ostatní závazky, z toho: 33 061 

 a) daňové závazky 1 221 

 b) závazky ze sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 5 079 

 c) ostatní závazky 26 761 

E. Přechodné účty pasiv 309 899 

E.II. Dohadné položky pasivní 3 309 899 

PASIVA CELKEM 7 985 484 

Zdroj: Výroční zpráva ČPZP 2009 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Příloha 4 – Rozvaha Média ZP  (v tis. Kč) 

AKTIVA 2009 

A. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 047 

 1. dlouhodobý nehmotný majetek 2 047 

C. Dlouhodobý hmotný majetek 10 846 

 1. pozemky a stavby 6 515 

 a) pozemky 0 

 b) stavby 6 515 

 2. movitý majetek 4 331 

 a) movitý majetek - odepisovaný 4 331 

E. Dlužníci 46 207 

E.I. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění 41 332 

 1. za plátci pojistného 14 517 

 2. za poskytovateli zdravotní péči 26 815 

 3. z přerozdělení pojistného  0 

 4. z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění 0 

 5. z přeplatku do Zajišťovacího fondu 0 

 6. z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči 0 

 7. ostatní pohledávky 0 

E.II. Ostatní pohledávky 4 875 

 1. krátkodobé 4 875 

 2. dlouhodobé 0 

F. Ostatní aktiva 178 243 

F.I. Zásoby 0 

F.II. Hotovost na účtech u finančních institucí a v pokladně, z toho zvláštní bank. účty: 178 240 

 1. základního fondu 127 615 

 2. rezervního fondu 50 327 

 3. provozního fondu  40 

 4. sociálního fondu 37 

 5. fondu reprodukce majetku 145 

 6. fondu prevence 76 

 7. ostatní bankovní účty 0 

 Pokladna a jiné pokladní hodnoty 3 

G. Přechodné účty aktiv 5 847 

G.I. Náklady příštích období a příjmy příštích období 982 

G.II. Dohadné položky aktivní 4 865 



 
 

 

AKTIVA CELKEM 243 190 

 

PASIVA 2009 

A. Vlastní jmění 47 068 

A.III. Ostatní kapitálové fondy -22 605 

 1. provozní fond -33 321 

 2. sociální fond 23 

 3. fond majetku 12 892 

 4. fond reprodukce majetku -2 220 

 5. jiné 21 

A.V. Fond veřejného zdravotního pojištění 69 673 

 1. základní fond 19 346 

 2. rezervní fond 50 327 

C. Věřitelé 153 013 

C.I. Závazky z veřejného zdravotního pojištění 112 340 

 1. za plátci  113 

 2. k poskytovatelům zdravotní péče 112 227 

 3. z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči 0 

 4. ostatní závazky 0 

C.IV. Ostatní závazky, z toho: 40 673 

 a) daňové závazky 569 

 b) závazky ze sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 1 729 

 c) ostatní závazky 38 375 

E. Přechodné účty pasiv 43 109 

E.II. Dohadné položky pasivní 43 109 

PASIVA CELKEM 243 190 

Zdroj: Výroční zpráva MÉDIA ZP 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Příloha 5 – Tvorba a čerpání základního fondu VZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období 37 229 936 

Tvorba celkem = zdroje 144 692 446 

Pojistné z veřejného zdravotního pojištění 93 792 177 

- z toho: dohadné položky k pojistnému -58 235 

Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělení +/- 45 210 995 

Pojistné z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení 139 003 172 

Penále, pokuty a přirážky k pojistnému 4 684 793 

- z toho: dohadné položky -9 991 

Náhrady škod 335 706 

Úroky získané hospodařením základního fondu 229 123 

Ostatní pohledávky 41 186 

Převody z jiných fondů 44 711 

Převod zůstatků základního fondu  

Pohledávky za zahraniční pojišťovnou na základě mezinárodních smluv 290 687 

Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za paušální platby 39 676 

Kladné kurzové rozdíly 1 

Dary  

Zrušení rezervy 23 387 

Čerpání celkem = snížení zdrojů 151 933 576 

Závazky za zdravotní péči včetně korekcí, revizí a úhrad 140 085 078 

- z toho: závazky za léčení pojištěnců v cizině, 

- dohadné položky k závazkům. 

293 007 

-650 950 

Úroky z úvěru  

Předpis přídělů do jiných fondů 

- do rezervního fondu, 

- provozního fondu, 

- fondu prevence. 

4 827 105 

112 957 

4 303 204 

410 944 

Mimořádný převod do provozního fondu  

Odpis pohledávek 5 702 911 

Snížení základního fondu o částky penále, pokut a přirážek 636 828 

Závazky vyplývající z poskytnutí zdravotní péče 290 292 

Závazky vůči zahraniční pojišťovně 9 677 

Bankoví poplatky za vedení účtu základního fondu 345 303 

Záporné kurzové rozdíly 20 

Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory 36 362 

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 29 988 806 

Zdroj: Výroční zpráva VZP 2009 



 
 

 

Příloha 6 – Příjmy a výdaje základního fondu VZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek 10 990 453 

Příjmy celkem 138 943 157 

Pojistné z veřejného zdravotního pojištění 91 302 854 

Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělení +/- 45 678 308 

Pojistné z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení 136 981 162 

Penále, pokuty a přirážky k pojistnému 1 052 081 

Náhrady škody 333 443 

Úroky získané hospodařením 226 724 

Ostatní příjmy 1 880 

Převod z jiných fondů 71 247 

Příjem zůstatků v případě sloučení nebo splynutí ZP  

Příjem od zahraniční pojišťovny na základě mezinárodních smluv 224 882 

Příjem paušální platby za cizí pojištěnce zahraniční pojišťovny 7 967 

Kladné kurzové rozdíly 1 

Dar  

Příjem úvěru na posílení základního fondu  

Příjem návratných finančních výpomocí  

Převod finanční hotovosti ze zvláštního účtu rezerv při jejich zrušení 23 387 

Výdaje celkem 143 604 581 

Výdaje za zdravotní péči včetně korelací a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám 138 152 464 

- z toho: výdaje za léčení pojištěnce v cizině 307 783 

Úroky z úvěru  

Příděly do jiných fondů: 4 748 690 

- rezervní fond 112 957 

- provozní fond 4 255 177 

- fond prevence 380 556 

Mimořádný převod do provozního fondu  

Výdaje za poskytovateli zdravotní péče za cizí pojištěnce 299 291 

Úhrada paušální platby za pojištěnce do ciziny 8 002 

Bankovní poplatky za vedení účtu základního fondu 359 752 

Záporné kurzové rozdíly 20 

Splátky návratných finančních investic  

Převod finančních prostředků na zvláštní účet rezerv 36 362 

Interní převody mezi fondy  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 6 329 029 

Zdroj: Výroční zpráva VZP 2009 



 
 

 

Příloha 7 – Tvorba a čerpání základního fondu ČPZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období 2 890 035 

Tvorba celkem = zdroje 10 595 615 

Pojistné z veřejného zdravotního pojištění 6 484 592 

- z toho: dohadné položky k pojistnému 131 219 

Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělení +/- 2 115 913 

Pojistné z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení 8 600 505 

Penále, pokuty a přirážky k pojistnému 87 

- z toho: dohadné položky  

Náhrady škod 13 535 

Úroky získané hospodařením základního fondu  

Ostatní pohledávky  

Převody z jiných fondů  

Převod zůstatků základního fondu 1 893 388 

Pohledávky za zahraniční pojišťovnou na základě mezinárodních smluv 6 150 

Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za paušální platby 1 397 

Kladné kurzové rozdíly  

Dary  

Příděl z výsledku hospodaření za rok 2007,2008 210 

Převod zdrojů z RF – kauce 50 000 

Převod zdrojů z fondu prevence 30 343 

Čerpání celkem = snížení zdrojů 8 714 464 

Závazky za zdravotní péči včetně korekcí, revizí a úhrad 8 384 150 

- z toho: závazky za léčení pojištěnců v cizině, 

- dohadné položky k závazkům. 

13 179 

223 665 

Úroky z úvěru  

Předpis přídělů do jiných fondů 

- do rezervního fondu, 

- provozního fondu, 

- fondu prevence. 

293 818 

4 646 

289 174 

 

Mimořádný převod do provozního fondu  

Odpis pohledávek 10 628 

Snížení základního fondu o částky penále, pokut a přirážek  

Závazky vyplývající z poskytnutí zdravotní péče 9 172 

Závazky vůči zahraniční pojišťovně 218 

Bankoví poplatky za vedení účtu základního fondu 16 478 

Záporné kurzové rozdíly  



 
 

 

Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 4 771 186 

Zdroj: Výroční zpráva ČPZP 2009 

 

 

  



 
 

 

Příloha 8 – Příjmy a výdaje základního fondu ČPZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek 2 188 150 

Příjmy celkem 9 933 546 

Pojistné z veřejného zdravotního pojištění 6 230 538 

Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělení +/- 2 136 675 

Pojistné z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení 8 367 213 

Penále, pokuty a přirážky k pojistnému 103 

Náhrady škody 14 846 

Úroky získané hospodařením  

Ostatní příjmy  

Převod z jiných fondů  

Příjem zůstatků v případě sloučení nebo splynutí ZP 1 387 845 

Příjem od zahraniční pojišťovny na základě mezinárodních smluv 3 641 

Příjem paušální platby za cizí pojištěnce zahraniční pojišťovny 116 

Kladné kurzové rozdíly  

Dar  

Příjem úvěru na posílení základního fondu  

Příjem návratných finančních výpomocí  

Převod finanční hotovosti ze zvláštního účtu rezerv při jejich zrušení  

převod finančních prostředků z jiných fondů 79 229 

Převod financí z výsledku hospodaření 2008 210 

Převod finančních prostředků z RF - kauce 50 000 

Převod finančních prostředků z fondu prevence 30 343 

Výdaje celkem 8 356 794 

Výdaje za zdravotní péči včetně korelací a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám 7 970 720 

- z toho: výdaje za léčení pojištěnce v cizině 11 229 

Úroky z úvěru  

Příděly do jiných fondů: 303 746 

- rezervní fond 299 100 

- provozní fond  

- fond prevence  

Mimořádný převod do provozního fondu  

Výdaje za poskytovateli zdravotní péče za cizí pojištěnce 3 607 

Úhrada paušální platby za pojištěnce do ciziny 218 

Bankovní poplatky za vedení účtu základního fondu 16 478 

Záporné kurzové rozdíly  

Splátky úvěru  



 
 

 

Splátky návratných finančních investic  

Převod finančních prostředků na zvláštní účet rezerv  

Převod finančních prostředků do jiných fondů 62 025 

Interní převody mezi fondy -59 974 

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 3 734 915 

Zdroj: Výroční zpráva ČPZP 2008. 

  



 
 

 

Příloha 9 - Tvorba a čerpání základního fondu MÉDIA ZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období 0 

Tvorba celkem = zdroje 243 599 

Pojistné z veřejného zdravotního pojištění 55 043 

- z toho: dohadné položky k pojistnému 4 865 

Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělení +/- 187 571 

Pojistné z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení 242 614 

Penále, pokuty a přirážky k pojistnému  

- z toho: dohadné položky  

Náhrady škod  

Úroky získané hospodařením základního fondu 3 

Ostatní pohledávky 982 

Převody z jiných fondů  

Převod zůstatků základního fondu  

Pohledávky za zahraniční pojišťovnou na základě mezinárodních smluv  

Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za paušální platby  

Kladné kurzové rozdíly  

Dary  

Zrušení rezervy  

Čerpání celkem = snížení zdrojů 224 253 

Závazky za zdravotní péči včetně korekcí, revizí a úhrad 213 989 

- z toho: závazky za léčení pojištěnců v cizině, 

- dohadné položky k závazkům. 

 

43 109 

Úroky z úvěru  

Předpis přídělů do jiných fondů 

- do rezervního fondu, 

- provozního fondu, 

- fondu prevence. 

7 724 

 

7 724 

Mimořádný převod do provozního fondu  

Odpis pohledávek  

Snížení základního fondu o částky penále, pokut a přirážek  

Závazky vyplývající z poskytnutí zdravotní péče  

Závazky vůči zahraniční pojišťovně  

Bankoví poplatky za vedení účtu základního fondu 2 540 

Záporné kurzové rozdíly  

Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 19 346 

Zdroj: Výroční zpráva MÉDIA ZP 2009 



 
 

 

Příloha 10 - Příjmy a výdaje základního fondu MÉDIA ZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek 0 

Příjmy celkem 223 234 

Pojistné z veřejného zdravotního pojištění 35 660 

Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělení +/- 187 571 

Pojistné z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení 223 231 

Penále, pokuty a přirážky k pojistnému  

Náhrady škody  

Úroky získané hospodařením 3 

Ostatní příjmy  

Převod z jiných fondů  

Příjem zůstatků v případě sloučení nebo splynutí ZP  

Příjem od zahraniční pojišťovny na základě mezinárodních smluv  

Příjem paušální platby za cizí pojištěnce zahraniční pojišťovny  

Kladné kurzové rozdíly  

Dar  

Příjem úvěru na posílení základního fondu  

Příjem návratných finančních výpomocí  

Převod finanční hotovosti ze zvláštního účtu rezerv při jejich zrušení  

Výdaje celkem 95 617 

Výdaje za zdravotní péči včetně korelací a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám 85 353 

- z toho: výdaje za léčení pojištěnce v cizině  

Úroky z úvěru  

Příděly do jiných fondů: 7 724 

- rezervní fond  

- provozní fond  

- fond prevence  

Mimořádný převod do provozního fondu  

Výdaje za poskytovateli zdravotní péče za cizí pojištěnce  

Úhrada paušální platby za pojištěnce do ciziny  

Bankovní poplatky za vedení účtu základního fondu 2 540 

Záporné kurzové rozdíly  

Splátky návratných finančních investic  

Převod finančních prostředků na zvláštní účet rezerv  

Interní převody mezi fondy  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 127 617 

Zdroj: Výroční zpráva MÉDIA ZP 2009. 



 
 

 

Příloha 11 - Tvorba a čerpání provozního fondu VZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období 1 198 692 

Tvorba celkem = zdroje 4 395 801 

Předpis přídělu ze ZF 4 303 204 

Předpis přídělu z fondu reprodukce majetku  

Předpis převodu prostředků v případě sloučení nebo splynutí  

Pohledávka z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 491 

Předpis mimořádného přídělu Vojenské ZP ze ZF  

Předpis úroků vztahujících se k PF 31 545 

Předpis smluvních pokut 20 

Kladné rozdíly z ocenění cenných papírů na reálnou hodnotu  

Kladné kurzové rozdíly 1 

Ostatní pohledávky vztahující se k provoznímu fondu 34 301 

Pohledávky VZP ČR 226 239 

Dary  

Zisk z prodeje cenných papírů  

Zisk z tržby cenných papírů  

Čerpání celkem = snížení zdrojů 4 624 989 

Členění závazků ZP v oblasti provozní činnosti 4 337 340 

- mzdy, 1 762 039 

- ostatní osobní náklady, 18 251 

- pojistné za zaměstnance na zdravotním pojištění, 159 280 

- pojistné za zaměstnance na sociálním pojištění, 433 292 

- odměny členů správní, dozorčí rady a rozhodčího orgánu, 12 106 

- úroky,  

- podíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad, 3 551 

- podíl úhrad zaměstnanecké ZP za služby informačního centra  

- podíl úhrad zaměstnanecké ZP za vedení centrálního registru,  

- záporné kurzové rozdíly PF 145 

- úhrady poplatků 315 

- závazky k úhradě pokut a penále, 16 050 

- úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké ZP  

- prostředky vynaložené zaměstnaneckou ZP na nákup metodik,  

- podíl odpisů hmotného a nehmotného majetku PF 331 159 

- ostatní závazky, 1 601 152 

- z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému 4 211 

Předpis zákonné výše přídělu do SF 35 241 



 
 

 

Předpis přídělu do RF  

Předpis přídělu do FRM 252 000 

Předpis přídělu do ZF  

Předpis přídělu do FRM ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou majetku 408 

Záporné rozdíly z ocenění cenných papíru PF na reálnou hodnotu  

Ztráty z prodeje cenných papírů PF  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 969 504 

Zdroj: Výroční zpráva VZP 2009 

 

  



 
 

 

Příloha 12 - Příjmy a výdaje provozního fondu VZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek 1 651 374 

Příjmy celkem 4 378 438 

Příděl ze ZF VZP 1 651 374 

Příděl z FRM  

Převod prostředků PF v případě sloučení nebo splynutí ZP  

Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 483 

Mimořádný příděl Vojenské ZP ČR  

Příjem úroků PF 31 545 

Příjem smluvních pokut 164 

Kladné kurzové rozdíly 1 

Ostatní příjmy PF 21 398 

Příjmy VZP ČR 21 737 

Dary  

Příjem záloh vč. Končeného zúčtování režijních nákladů 33 288 

Zisk z prodeje cenných papírů  

Zisk z tržby cenných papírů  

Prodej cenných papírů  

Interní převody 14 645 

Výdaje celkem 4 743 239 

Členění výdajů v rámci provozní činnosti 4 069 206 

- mzdy, 1 751 644 

- ostatní osobní náklady, 17 909 

- pojistné za zaměstnance na zdravotním pojištění, 159 441 

- pojistné za zaměstnance na sociálním pojištění, 431 644 

- odměny členů správní, dozorčí rady a rozhodčího orgánu, 12 147 

- úroky,  

- podíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad, 3 551 

- podíl úhrad zaměstnanecké ZP za služby informačního centra  

- podíl úhrad zaměstnanecké ZP za vedení centrálního registru,  

- záporné kurzové rozdíly PF 34 

- úhrady poplatků 313 

- závazky k úhradě pokut a penále, 16 383 

- úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké ZP  

- prostředky vynaložené zaměstnaneckou ZP na nákup metodik,  

- podíl odpisů hmotného a nehmotného majetku PF  

- ostatní závazky, 1 676 140 



 
 

 

- z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému 4 211 

Předpis zákonné výše přídělu do SF 34 274 

Předpis přídělu do RF  

Předpis přídělu do FRM 277 241 

Předpis přídělu do ZF  

Předpis přídělu do FRM ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou 

majetku 

-602 

Příděl do FRM ve výši celkových odpisů vč. zůstatkové ceny 329 832 

Zúčtování zálohy Vojenské ZP  

Zúčtování záloh na režijní náklady 33 288 

Ztráty z prodeje cenných papírů  

Nákup cenných papírů  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 1 286 573 

Zdroj: Výroční zpráva VZP 2009 

 

 

  



 
 

 

Příloha 13 – Tvorba a čerpání provozního fondu ČPZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období 354 748 

Tvorba celkem = zdroje 206 897 

Předpis přídělu ze ZF 289 172 

Předpis přídělu z fondu reprodukce majetku  

Předpis převodu prostředků v případě sloučení nebo splynutí -91 593 

Pohledávka z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 917 

Předpis mimořádného přídělu Vojenské ZP ze ZF  

Předpis úroků vztahujících se k PF 7 952 

Předpis smluvních pokut  

Kladné rozdíly z ocenění cenných papírů na reálnou hodnotu  

Kladné kurzové rozdíly  

Ostatní pohledávky vztahující se k provoznímu fondu 449 

Pohledávky VZP ČR  

Dary  

Zisk z prodeje cenných papírů  

Zisk z tržby cenných papírů  

Čerpání celkem = snížení zdrojů 346 845 

Členění závazků ZP v oblasti provozní činnosti 343 447 

- mzdy, 122 146 

- ostatní osobní náklady, 13 609 

- pojistné za zaměstnance na zdravotním pojištění, 10 316 

- pojistné za zaměstnance na sociálním pojištění, 27 503 

- odměny členů správní, dozorčí rady a rozhodčího orgánu, 2 128 

- úroky, 257 

- podíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad, 281 

- podíl úhrad zaměstnanecké ZP za služby informačního centra 304 

- podíl úhrad zaměstnanecké ZP za vedení centrálního registru, 1 265 

- záporné kurzové rozdíly PF 6 

- úhrady poplatků 56 

- závazky k úhradě pokut a penále, 41 

- úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké ZP  

- prostředky vynaložené zaměstnaneckou ZP na nákup metodik, 10 

- podíl odpisů hmotného a nehmotného majetku PF 27 873 

- ostatní závazky, 137 652 

- z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému 1 022 

Předpis zákonné výše přídělu do SF 2 443 



 
 

 

Předpis přídělu do RF  

Předpis přídělu do FRM  

Předpis přídělu do ZF  

Předpis přídělu do FRM ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou 

majetku 

995 

Záporné rozdíly z ocenění cenných papíru PF na reálnou hodnotu  

Ztráty z prodeje cenných papírů PF  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 214 800 

Zdroj: Výroční zpráva ČPZP 2009 

  



 
 

 

Příloha 14 - Příjmy a výdaje provozního fondu ČPZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek 352 178 

Příjmy celkem 324 621 

Příděl ze ZF VZP 299 100 

Příděl z FRM  

Převod prostředků PF v případě sloučení nebo splynutí ZP 8 824 

Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 832 

Mimořádný příděl Vojenské ZP ČR  

Příjem úroků PF 7 952 

Příjem smluvních pokut  

Kladné kurzové rozdíly  

Ostatní příjmy PF 449 

Příjmy VZP ČR  

Dary  

Příjem záloh vč. Končeného zúčtování režijních nákladů  

Zisk z prodeje cenných papírů  

Zisk z tržby cenných papírů  

Prodej cenných papírů  

Převod finančních prostředků mezi fondy 7 464 

Výdaje celkem 454 225 

Členění výdajů v rámci provozní činnosti 321 902 

- mzdy, 128 762 

- ostatní osobní náklady, 13 609 

- pojistné za zaměstnance na zdravotním pojištění, 11 243 

- pojistné za zaměstnance na sociálním pojištění, 29 525 

- odměny členů správní, dozorčí rady a rozhodčího orgánu, 2 128 

- úroky, 257 

- podíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad, 281 

- podíl úhrad zaměstnanecké ZP za služby informačního centra 304 

- podíl úhrad zaměstnanecké ZP za vedení centrálního registru, 1 264 

- záporné kurzové rozdíly PF 6 

- úhrady poplatků 56 

- závazky k úhradě pokut a penále, 41 

- úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké ZP  

- prostředky vynaložené zaměstnaneckou ZP na nákup metodik, 10 

- podíl odpisů hmotného a nehmotného majetku PF  

- ostatní závazky, 134 415 



 
 

 

- z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému 1 022 

Předpis zákonné výše přídělu do SF 2 413 

Předpis přídělu do RF  

Předpis přídělu do FRM  

Předpis přídělu do ZF  

Předpis přídělu do FRM ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou 

majetku 

955 

Příděl do FRM ve výši celkových odpisů vč. zůstatkové ceny 31 935 

Zúčtování zálohy Vojenské ZP  

 

Zúčtování záloh na režijní náklady 
 

Ztráty z prodeje cenných papírů  

Nákup cenných papírů  

Převod finančních prostředků do jiných fondů 17 131 

Kontokorent 48 889 

Splátka půjčky 31 000 

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 220 466 

Interní zúčtování -4 216 

zůstatek na bankovním účtu poslednímu dni sledovaného období 220 466 

Zdroj: Výroční zpráva ČPZP 2009. 

  



 
 

 

Příloha 15 - Tvorba a čerpání provozního fondu MÉDIA ZP  (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. ve sledovaném období 0 

Tvorba celkem = zdroje 68 135 

Předpis přídělu ze ZF 7 724 

Předpis přídělu z fondu reprodukce majetku 0 

Předpis převodu prostředků v případě sloučení nebo splynutí 0 

Pohledávka z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 259 

Předpis mimořádného přídělu Vojenské ZP ze ZF  

Předpis úroků vztahujících se k PF  

Předpis smluvních pokut  

Kladné rozdíly z ocenění cenných papírů na reálnou hodnotu  

Kladné kurzové rozdíly 75 

Ostatní pohledávky vztahující se k provoznímu fondu 21 

Pohledávky VZP ČR  

Dary 60 056 

Zisk z prodeje cenných papírů  

Zisk z tržby cenných papírů  

Čerpání celkem = snížení zdrojů 101 456 

Členění závazků ZP v oblasti provozní činnosti 100 817 

- mzdy, 31 945 

- ostatní osobní náklady, 1 928 

- pojistné za zaměstnance na zdravotním pojištění, 3 098 

- pojistné za zaměstnance na sociálním pojištění, 8 128 

- odměny členů správní, dozorčí rady a rozhodčího orgánu, 1 533 

- úroky,  

- podíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad,  

- podíl úhrad zaměstnanecké ZP za služby informačního centra  

- podíl úhrad zaměstnanecké ZP za vedení centrálního registru, 72 

- záporné kurzové rozdíly PF 7 

- úhrady poplatků 2 150 

- závazky k úhradě pokut a penále, 20 

- úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké ZP  

- prostředky vynaložené zaměstnaneckou ZP na nákup metodik,  

- podíl odpisů hmotného a nehmotného majetku PF 558 

- ostatní závazky, 51 378 

- z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému 19 155 

Předpis zákonné výše přídělu do SF 639 



 
 

 

Předpis přídělu do RF  

Předpis přídělu do FRM  

Předpis přídělu do ZF  

Předpis přídělu do FRM ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou 

majetku 

 

Záporné rozdíly z ocenění cenných papíru PF na reálnou hodnotu  

Ztráty z prodeje cenných papírů PF  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období -33 321 

Zdroj: Výroční zpráva MÉDIA ZP 2009. 

 

  



 
 

 

Příloha 16 – Příjmy a výdaje provozního fondu MÉDIA ZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek 0 

Příjmy celkem 82 928 

Příděl ze ZF VZP 7 724 

Příděl z FRM  

Převod prostředků PF v případě sloučení nebo splynutí ZP  

Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  

Mimořádný příděl Vojenské ZP ČR  

Příjem úroků PF  

Příjem smluvních pokut  

Kladné kurzové rozdíly 8 

Ostatní příjmy PF 12 

Příjmy VZP ČR  

Dary 60 056 

Příjem záloh vč. Končeného zúčtování režijních nákladů  

Zisk z prodeje cenných papírů  

Zisk z tržby cenných papírů  

Prodej cenných papírů  

Bezúročná půjčka od zakladatele 15 128 

Výdaje celkem 82 888 

Členění výdajů v rámci provozní činnosti 82 299 

- mzdy, 28 110 

- ostatní osobní náklady, 1 626 

- pojistné za zaměstnance na zdravotním pojištění, 2 728 

- pojistné za zaměstnance na sociálním pojištění, 7 197 

- odměny členů správní, dozorčí rady a rozhodčího orgánu, 1 224 

- úroky,  

- podíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad,  

- podíl úhrad zaměstnanecké ZP za služby informačního centra  

- podíl úhrad zaměstnanecké ZP za vedení centrálního registru, 21 

- záporné kurzové rozdíly PF 7 

- úhrady poplatků 1 870 

- závazky k úhradě pokut a penále, 13 

- úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké ZP  

- prostředky vynaložené zaměstnaneckou ZP na nákup metodik,  

- podíl odpisů hmotného a nehmotného majetku PF  

- ostatní závazky, 39 503 



 
 

 

- z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému 13 480 

Předpis zákonné výše přídělu do SF 589 

Předpis přídělu do RF  

Předpis přídělu do FRM  

Předpis přídělu do ZF  

Předpis přídělu do FRM ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou 

majetku 

 

Příděl do FRM ve výši celkových odpisů vč. zůstatkové ceny  

Zúčtování zálohy Vojenské ZP  

Zúčtování záloh na režijní náklady  

Ztráty z prodeje cenných papírů  

Nákup cenných papírů  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 40 

 Zdroj: Výroční zpráva MÉDIA ZP 2009. 

 

 

 

  



 
 

 

Příloha 17 - Tvorba a čerpání rezervního fondu VZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. sledovaného období 1 843 242 

Tvorba celkem = zdroje 157 458 

Převod ze ZF 112 957 

Úroky z běžného účtu RF 44 501 

Dary  

Zisk z prodeje cenných papírů  

Zisk z držby cenných papírů  

Převod důstatku RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny  

Kauce žadatele  

Kladné rozdíly z ocenění cenných papíru na reálnou hodnotu  

Čerpání celkem = snížení zdrojů 44 501 

Příděl z RF do ZF 44 501 

Poplatky z vedení účtu RF  

Ztráty z prodeje cenných papírů  

Závazky k úhradě zdravotní péče rozhodnutím likvidátora  

Záporné hodnoty ocenění cenných papíru na reálnou hodnotu  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 1 956 199 

Zdroj: Výroční zpráva VZP 2009 

  



 
 

 

Příloha 18 – Příjmy a výdaje rezervního fondu VZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. sledovaného období 1 914 279 

Příjmy celkem 157 458 

Převod ze ZF 112 957 

Úroky z běžného účtu RF 44 501 

Dary  

Zisk z prodeje cenných papírů  

Zisk z držby cenných papírů  

Převod důstatku RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny  

Kauce žadatele  

Prodej cenných papírů  

Výdaje celkem 71 037 

Příděl z RF do ZF 71 037 

Poplatky z vedení účtu RF  

Ztráty z prodeje cenných papírů  

Závazky k úhradě zdravotní péče rozhodnutím likvidátora  

Nákup cenných papírů  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 2 000 700 

Zdroj: Výroční zpráva VZP 2009 

 

  



 
 

 

Příloha 19 – Tvorba a čerpání rezervního fondu ČPZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. sledovaného období 78 909 

Tvorba celkem = zdroje 129 242 

Převod ze ZF 4 646 

Úroky z běžného účtu RF 3 657 

Dary  

Zisk z prodeje cenných papírů  

Zisk z držby cenných papírů  

Převod důstatku RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny 120 939 

Kauce žadatele  

Kladné rozdíly z ocenění cenných papíru na reálnou hodnotu  

Čerpání celkem = snížení zdrojů 50 003 

Příděl z RF do ZF 50 003 

Poplatky z vedení účtu RF 3 

Ztráty z prodeje cenných papírů  

Závazky k úhradě zdravotní péče rozhodnutím likvidátora  

Záporné hodnoty ocenění cenných papíru na reálnou hodnotu  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 158 148 

Zdroj: Výroční zpráva ČPZP 2009. 

  



 
 

 

Příloha 20 – Příjmy a výdaje rezervního fondu ČPZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. sledovaného období 78 909 

Příjmy celkem 129 242 

Převod ze ZF 4 646 

Úroky z běžného účtu RF 3 657 

Dary  

Zisk z prodeje cenných papírů  

Zisk z držby cenných papírů  

Převod důstatku RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny 120 939 

Kauce žadatele  

Prodej cenných papírů  

Výdaje celkem 50 003 

Příděl z RF do ZF 50 003 

Poplatky z vedení účtu RF 3 

Ztráty z prodeje cenných papírů  

Závazky k úhradě zdravotní péče rozhodnutím likvidátora  

Nákup cenných papírů  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 158 148 

Zdroj: Výroční zpráva ČPZP 2009. 

 

 

  



 
 

 

Příloha 21 – Tvorba a čerpání rezervního fondu MÉDIA ZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. sledovaného období 0 

Tvorba celkem = zdroje 50 330 

Převod ze ZF  

Úroky z běžného účtu RF 330 

Dary  

Zisk z prodeje cenných papírů  

Zisk z držby cenných papírů  

Převod důstatku RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny  

Kauce žadatele 50 000 

Kladné rozdíly z ocenění cenných papíru na reálnou hodnotu  

Čerpání celkem = snížení zdrojů 3 

Příděl z RF do ZF  

Poplatky z vedení účtu RF 3 

Ztráty z prodeje cenných papírů  

Závazky k úhradě zdravotní péče rozhodnutím likvidátora  

Záporné hodnoty ocenění cenných papíru na reálnou hodnotu  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 50 327 

Zdroj: Výroční zpráva MÉDIA ZP 2009 

  



 
 

 

Příloha 22 – Příjmy a výdaje rezervního fondu MÉDIA ZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. sledovaného období 0 

Příjmy celkem 50 330 

Převod ze ZF  

Úroky z běžného účtu RF 330 

Dary  

Zisk z prodeje cenných papírů  

Zisk z držby cenných papírů  

Převod důstatku RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny  

Kauce žadatele 50 000 

Prodej cenných papírů  

Výdaje celkem 3 

Příděl z RF do ZF  

Poplatky z vedení účtu RF 3 

Ztráty z prodeje cenných papírů  

Závazky k úhradě zdravotní péče rozhodnutím likvidátora  

Nákup cenných papírů  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 50 327 

Zdroj: Výroční zpráva MÉDIA ZP 2009. 

 

 

 

 

  



 
 

 

Příloha 23 - Tvorba a čerpání fondu reprodukce majetku VZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. sledovaného období 1 470 557 

Tvorba celkem = zdroje 615 720 

Předpis FRM přídělu z provozního fondu ve výši odpisů 337 663 

Předpis přídělu z PF ve výši schválené správní radou 252 000 

Úroky z běžného účtu FRM 25 649 

Dary  

Příděl ze zisku po zdanění  

Zůstatek z FRM sloučením, nebo splynutím ZP  

Účelová dotace ze státního rozpočtu  

Převod z provozního fondu 408 

Kladné kurzové rozdíly  

Čerpání celkem = snížení zdrojů 961 585 

Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 961 189 

Splátka úroků z úvěru 394 

Bankovní a poštovní poplatky 2 

Příděl do provozního fondu  

Záporné kurzové rozdíly  

Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 1 124 692 

Zdroj: Výroční zpráva VZP 2009 

 

 

 

  



 
 

 

Příloha 24 – Příjmy a výdaje fondu reprodukce majetku VZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. sledovaného období 1 439 041 

Příjmy celkem 632 120 

Příděl z běžného účtu provozního fondu ve výši odpisů 329 832 

Příděl z běžného účtu PF ve výši schválené správní radou 277 241 

Úroky z běžného účtu FRM 25 649 

Dary  

Příděl ze zisku po zdanění  

Převod zůstatků z FRM sloučením, nebo splynutím ZP  

Účelová dotace ze státního rozpočtu  

Převod z provozního fondu -602 

Kladné kurzové rozdíly  

Příjem úvěru na posílení FRM  

Výdaje celkem 980 083 

Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 961 183 

Splátka úroků z úvěru 394 

Bankovní a poštovní poplatky 2 

Příděl do provozního fondu  

Záporné kurzové rozdíly  

Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora  

Splátky k úvěru 18 498 

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 1 091 078 

Zdroj: Výroční zpráva VZP 2009 

 

  



 
 

 

Příloha 25 – Tvorba a čerpání fondu reprodukce majetku ČPZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. sledovaného období 297 545 

Tvorba celkem = zdroje 19 885 

Předpis FRM přídělu z provozního fondu ve výši odpisů 28 033 

Předpis přídělu z PF ve výši schválené správní radou  

Úroky z běžného účtu FRM 5 429 

Dary  

Příděl ze zisku po zdanění  

Zůstatek z FRM sloučením, nebo splynutím ZP -14 532 

Účelová dotace ze státního rozpočtu  

Převod z provozního fondu 955 

Kladné kurzové rozdíly  

Zůstatková cena vyřazeného majetku  

Zdanění úroků z prodej cenných papírů  

Čerpání celkem = snížení zdrojů 42 147 

Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 42 140 

Splátka úroků z úvěru  

Bankovní a poštovní poplatky 7 

Příděl do provozního fondu  

Záporné kurzové rozdíly  

Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 275 283 

Zdroj: Výroční zpráva ČPZP 2009 

  



 
 

 

Příloha 26 – Příjmy a výdaje fondu reprodukce majetku ČPZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. sledovaného období 296 545 

Příjmy celkem 41 063 

Příděl z běžného účtu provozního fondu ve výši odpisů 31 935 

Příděl z běžného účtu PF ve výši schválené správní radou  

Úroky z běžného účtu FRM 5 429 

Dary  

Příděl ze zisku po zdanění  

Převod zůstatků z FRM sloučením, nebo splynutím ZP 2 744 

Účelová dotace ze státního rozpočtu  

Převod z provozního fondu 955 

Kladné kurzové rozdíly  

Příjem úvěru na posílení FRM  

Zdanění úroků  

Výdaje celkem 65 374 

Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 56 826 

Splátka úroků z úvěru  

Bankovní a poštovní poplatky 7 

Příděl do provozního fondu  

Záporné kurzové rozdíly  

Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora  

Převod finančních prostředků z jiných účtů 8 541 

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 272 234 

Vnitřní zúčtování mezi fondy 635 

Běžný účet k poslednímu dni sledovaného období 272 869 

Zdroj: Výroční zpráva ČPZP 2009 

 

  



 
 

 

Příloha 27 – Tvorba a čerpání fondu reprodukce majetku MÉDIA ZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. sledovaného období 0 

Tvorba celkem = zdroje 11 232 

Předpis FRM přídělu z provozního fondu ve výši odpisů 558 

Předpis přídělu z PF ve výši schválené správní radou  

Úroky z běžného účtu FRM  

Dary 10 674 

Příděl ze zisku po zdanění  

Zůstatek z FRM sloučením, nebo splynutím ZP  

Účelová dotace ze státního rozpočtu  

Převod z provozního fondu  

Kladné kurzové rozdíly  

Čerpání celkem = snížení zdrojů 13 452 

Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 13 450 

Splátka úroků z úvěru  

Bankovní a poštovní poplatky 2 

Příděl do provozního fondu  

Záporné kurzové rozdíly  

Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období -2 220 

Zdroj: Výroční zpráva MÉDIA ZP 2009 

  



 
 

 

Příloha 28 – Příjmy a výdaje fondu reprodukce majetku MÉDIA ZP (v tis. Kč) 

 2009 

Počáteční zůstatek k 1.1. sledovaného období 0 

Příjmy celkem 10 674 

Příděl z běžného účtu provozního fondu ve výši odpisů  

Příděl z běžného účtu PF ve výši schválené správní radou  

Úroky z běžného účtu FRM  

Dary 10 674 

Příděl ze zisku po zdanění  

Převod zůstatků z FRM sloučením, nebo splynutím ZP  

Účelová dotace ze státního rozpočtu  

Převod z provozního fondu  

Kladné kurzové rozdíly  

Příjem úvěru na posílení FRM  

Výdaje celkem 10 529 

Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 10 527 

Splátka úroků z úvěru  

Bankovní a poštovní poplatky 2 

Příděl do provozního fondu  

Záporné kurzové rozdíly  

Závazky k úhradě zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora  

Splátky k úvěru  

Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období 145 

Zdroj: Výroční zpráva MÉDIA ZP 2009 

 

 


