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Příloha č. 1 

Směrná účtová osnova pro zdravotní pojišťovny 

 

Účtová třída 1 - Finanční umístění (investice) 

Účtové skupiny:  Pozemky a stavby (nemovitosti) 

Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 

Jiná finanční umístění 

 

Účtová třída 2 - Majetek 

Účtové skupiny:  Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Pořízení majetku 

Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně, jiný 

finanční majetek 

Zvláštní bankovní účty k fondům veřejného zdravotního pojištění 

Ostatní aktiva 

Dlouhodobý finanční majetek 

 

Účtová třída 3 - Pohledávky, závazky a přechodné účty 

Účtové skupiny:  Pohledávky z operací přímého pojištění a z operací zajištění 

Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění 

Pohledávky z plnění mezinárodních smluv 

Ostatní pohledávky 

Závazky z operací přímého pojištění a z operací zajištění 

Závazky z veřejného zdravotního pojištění 

Závazky z plnění mezinárodních smluv 

Zaměstnanci, zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a 

veřejného zdravotního pojištění 

Ostatní závazky 

Zúčtování daní a dotací 

Přechodné účty aktiv a pasiv 
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Účtová třída 4 - Účty jmění a dlouhodobých závazků 

Účtové skupiny:  Základní kapitál a kapitálové fondy 

Fondy ze zisku a hospodářský výsledek minulých účetních období 

Výsledek hospodaření 

Fondy veřejného zdravotního pojištění 

Rezervy 

Dlouhodobé závazky 

Ostatní pasiva 

 

Účtová třída 5 - Náklady 

Účtové skupiny:  Technický účet k neživotnímu pojištění 

Netechnický účet 

Vnitropodnikové převody zdravotních pojišťoven 

 

Účtová třída 6 - Výnosy 

Účtové skupiny:  Technický účet k neživotnímu pojištění 

Netechnický účet 

Vnitropodnikové převody zdravotních pojišťoven 

 

Účtová třída 7 - Závěrkové účty a podrozvahové účty 

Účtové skupiny:  Účty rozvažné 

Účet zisku a ztráty 

Podrozvahové účty 

 

Účtová třída 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví zdravotních pojišťoven
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Příloha č. 2  

Výkaz nedoplatků na dlužné pojistné a dlužné penále 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR     Plátce 

KP pro………………..kraj      …………………………… 

ÚP………………………...      …………………………… 

……………………………      …………………………… 

 

Č. plátce: 

 

     Výkaz nedoplatků č.  

 

Dle § 53 odstavec 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

předepisuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, 

IČ 41197518, Krajská pobočka pro ………….. kraj, Územní pracoviště ……………. (dále jen VZP ČR), plátci 

……………(jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo název a sídlo 

právnické osoby)……………….. k úhradě dle přiloženého vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

ke dni …………. 

 

dlužné pojistné ve výši……………..Kč 

dlužné penále ve výši……………….Kč 

 

nedoplatek dlužného pojistného ve výši…………….. uhraďte ke dni doručení na účet VZP ČR u peněžního 

ústavu………………. 

Bankovní spojení:   ………………. 

Variabilní symbol:   ……………….. 

Konstantní symbol:   558 – bezhotovostní převod, 

379 – poštovní poukázkou. 

 

Nedoplatek penále ve výši …………. uhraďte ke dni doručení na účet VZP ČR u peněžního ústavu 

………………. 

Bankovní spojení:   ……………….. 

Variabilní symbol:   ……………….. 

Konstantní symbol:   558 – bezhotovostní převod 

     379 – poštovní poukázkou. 

 

Po marném uplynutí lhůty k úhradě dlužného pojistného a penále bude přistoupeno k výkonu rozhodnutí. 

 

     Odůvodnění 

Stanovení dlužného pojistného a penále je provedeno ve smyslu ustanovení § 15 a 18 zákona č. 592/1992 Sb., 

o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění. Dlužné pojistné (penále) bylo předepsáno 

za období od …………….. do…………………, ………………………. 

Na řízení o vydání výkazu nedoplatků se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 

 

     Poučení 

Proti výkazu nedoplatků, lze na adresu Územního pracoviště ………….., Krajské pobočky pro ………. kraj 

VZP ČR podat do osmi dnů od doručení písemní námitky, pokud plátce pojistného nesouhlasí s existencí dluhu 

na pojistném a penále nebo s jeho výší. Ve stejné lhůtě lze také požádat o prominutí penále. Výkaz nedoplatků je 

vykonatelný dnem doručení, tzn. že podané námitky nemají odkladný účinek. 

  

V……………dne…………….. 

      ………………………………………………….. 

      titul, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby 

           funkční zařazení a název správního orgánu 

                 Otisk úředního razítka 

Vyřizuje: 

Telefon: 

Přílohy: 

Rozdělovník:
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Příloha č. 3 

Platební výměr na dlužné pojistné 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR     Plátce 

Regionální pobočka-Krajská pobočka pro………………..  …………………………… 

Klientské pracoviště-Územní pracoviště…………………… …………………………… 

 

Sp. značka: 

Č. j……… 

Č. plátce: 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, 

Regionální pobočka-Krajská pobočka pro ………….., Klientské pracoviště-Územní pracoviště 

……………. (dále jen VZP ČR), příslušná k rozhodování podle § 53 odstavce 1 zákona č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších přepisů, vydává tento 

 

P L A T E B N Í  V Ý M Ě R  č. 

 

Plátci………….. (jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu u fyzických osob nebo 

název a sídlo u právnických osob)……………. 

se ukládá podle § 15 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů, povinnost zaplatit dlužné pojistné 

 

ve výši……………………………..Kč (slovy………………………………….), 

a to do 15 dnů ode dne právní moci tohoto platebního výměru. 

 

Úhradu je třeba provést na účet VZP ČR u peněžního ústavu   ………………………………. 

Bankovní spojení: 

Variabilní symbol: 

Konstantní symbol:  558 – bezhotovostní převod 

    379 – poštovní poukázka 

 

Po marném uplynutí lhůty ke splnění povinnosti bude přistoupeno k výkonu rozhodnutí. 

 

Odůvodnění: 

Poučení o odvolání: 

 

Proti tomuto platebnímu výměru lze podat odvolání k Rozhodčímu orgánu VZP do 15 dnů ode dne 

doručení. Odvolání se podává prostřednictvím Klientského pracoviště-Územního 

pracoviště………….. Regionální pobočky-Krajské pobočky pro…………….VZP ČR. Odvolání nemá 

odkladný účinek (§53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění 

pozdějších předpisů.) 

 

V……………dne…………….. 

      ………………………………………………….. 

      titul, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby 

           funkční zařazení a název správního orgánu 

                 Otisk úředního razítka 

Vyřizuje: 

Telefon: 

Přílohy: 

Rozdělovník
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Příloha č. 4 

Platební výměr na penále 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR     Plátce 

Regionální pobočka-Krajská pobočka pro………………..  …………………………… 

Klientské pracoviště-Územní pracoviště…………………… …………………………… 

 

Sp. značka: 

Č. j……… 

Č. plátce: 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, 

Regionální pobočka-Krajská pobočka pro ………….., Klientské pracoviště-Územní pracoviště 

……………. (dále jen VZP ČR), příslušná k rozhodování podle § 53 odstavce 1 zákona č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších přepisů, vydává tento 

 

P L A T E B N Í  V Ý M Ě R  č. 

 

Plátci………….. (jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu u fyzických osob nebo 

název a sídlo u právnických osob)……………. 

se ukládá podle § 18 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů, povinnost zaplatit penále 

 

ve výši……………………………..Kč (slovy………………………………….), 

a to do 15 dnů ode dne právní moci tohoto platebního výměru. 

 

Úhradu je třeba provést na účet VZP ČR u peněžního ústavu   ………………………………. 

Bankovní spojení: 

Variabilní symbol: 

Konstantní symbol:  558 – bezhotovostní převod 

    379 – poštovní poukázka 

 

Po marném uplynutí lhůty ke splnění povinnosti bude přistoupeno k výkonu rozhodnutí. 

 

Odůvodnění: 

Poučení o odvolání: 

 

Proti tomuto platebnímu výměru lze podat odvolání k Rozhodčímu orgánu VZP do 15 dnů ode dne 

doručení. Odvolání se podává prostřednictvím Klientského pracoviště-Územního 

pracoviště………….. Regionální pobočky-Krajské pobočky pro…………….VZP ČR. 

 

V……………dne…………….. 

      ………………………………………………….. 

      titul, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby 

           funkční zařazení a název správního orgánu 

                 Otisk úředního razítka 

Vyřizuje: 

Telefon: 

Přílohy: 

Rozdělovník: 

 

 


