
Zdravotní pojišťovny 

Tab. Hotovostní toky a saldo hospodaření zdravotních pojišťoven (měsíční) 

 

Pokrytí: 
Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do sektoru vládních 
institucí – sub‐sektoru fondů sociálního zabezpečení. 
 
Jmenovitě se jedná o následující zdravotní pojišťovny: 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 
stavebnictví, Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna 
Ministerstva vnitra České republiky 

 
Datové zdroje: 
Od roku 2018 jsou zdrojem údajů o celkových příjmech a výdajích zdravotních pojišťoven výkazy nazvané: 
„Informace o celkových příjmech a výdajích a vlastnictví cenných papírů k poslednímu dni kalendářního 
měsíce“, které jsou zdravotní pojišťovny povinny vykazovat do 25 dnů po skončení daného měsíce Ministerstvu 
financí a zdravotnictví na základě zákona č. 24/2017 Sb..  

Zdroji vstupních dat o vybraném pojistném (vč. příslušenství) a platbě pojistného za pojištěnce, za něž je 

plátcem pojistného stát (dále jen „platba státu“), jsou měsíční údaje pro výpočet přerozdělování pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění zvláštního účtu spravovaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky. 
 
Do roku 2017 byly údaje o celkových příjmech a výdajích zdravotních pojišťoven zjišťovány na základě 
měsíčních informací o stavech bankovních účtů jednotlivých zdravotních pojišťoven a zdravotně pojistné plány 
aktuálního roku jednotlivých zdravotních pojišťoven zpracované v souladu se zákonem č. 551/1991 Sb., 
zákonem č. 280/1992 Sb., zákonem č. 48/1997 Sb., zákonem č. 592/1992 Sb. a vyhláškou č. 418/2003 Sb., 
vyhláškou č. 644/2004 Sb..    

 
Periodicita: 
Měsíční 

 
Termín zveřejňování: 
Do konce následujícího měsíce 

 
Revize: 
Data nejsou revidována. 

 
Metodický popis: 
V případě údajů o celkových příjmech a výdajích všech činných zdravotních pojišťoven. Konkrétně se jedná o 
celkové konsolidované příjmy a výdaje, tj. bez převodů mezi jednotlivými fondy a bez financujících operací 
(např. příjmy z úvěrů, splátky jistin úvěrů a finančních výpomocí, převody likvidity z cenných papírů na 
prostředky na bankovním účtu). 

Zveřejňované údaje o vybraném pojistném (vč. příslušenství) a platbě státu vycházejí z přerozdělování 

pojistného v příslušném měsíci. Položka „Ostatní příjmy“ je rozdílem mezi celkovými příjmy a součtem 
vybraného pojistného s platbou státu.   
Celkové výdaje vychází přímo z uvedených datových zdrojů. Saldo je pak rozdílem mezi celkovými příjmy 
celkovými výdaji. 
 
Do roku 2017 zveřejňované údaje o měsíčních příjmech systému veřejného zdravotního pojištění včetně platby 
pojistného za pojištěnce, za něž je plátcem pojistného stát, vycházely z položek výběru pojistného, platby státu 
aktuálního měsíce přerozdělování a ostatních příjmů z poměrné části plánovaných ostatních příjmů zdravotních 
pojišťoven v aktuálním zdravotně pojistném plánu. Zveřejňované údaje o měsíčních výdajích systému veřejného 



zdravotního pojištění činily rozdíl mezi výše uvedenými příjmy a změnou sumy zůstatků finančních prostředků 
na bankovních účtech jednotlivých zdravotních pojišťoven. Rozdíl mezi výše uvedenými příjmy a výdaji 
vyjadřovalo saldo. 
 
Zveřejňované údaje zahrnují: 
I PŘÍJMY CELKEM: 

Příjmy z pojistného vč. příslušenství 
Platba státu 
Ostatní příjmy 

II VÝDAJE CELKEM 
III SALDO 
 
Data jsou zpracovávána s měsíční frekvencí (jednak kumulativně od počátku roku do konce měsíce a jednak 
samostatně za jednotlivé měsíce). 
 
Vzhledem k měsíční frekvenci zpracování a dostupnosti vstupních dat nemusí obsah těchto odhadů v 
jednotlivých kategoriích plně souhlasit s následným ročním zpracováním. 

 
Formát zveřejňování: 
(xlsx tabulka) 
 

Značky použité v tabulkách: 
‐  jev se nevyskytoval 
.  údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý 
x  zápis není možný z logických důvodů 
0  údaj je menší než polovina měřicí jednotky 

  



Zdravotní pojišťovny 

Tab. Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků ZP (čtvrtletní) 

Pokrytí: 
Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do sektoru vládních 
institucí – sub‐sektoru fondů sociálního zabezpečení. 
 
Jmenovitě se jedná o následující zdravotní pojišťovny: 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 
stavebnictví, Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna 
Ministerstva vnitra České republiky 
 

Datové zdroje: 
Zdrojem dat jsou kumulativní údaje poskytované Ministerstvu financí jednotlivými zdravotními pojišťovnami 
vždy do 60 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí podle zákona č. 280/1992 Sb. a zákona č. 551/1991 Sb. 
Přesný rozsah datové základny je stanoven vyhláškou č. 362/2010 Sb. Souhrnná data celého systému veřejného 
zdravotního pojištění zpracovaná Ministerstvem financí jsou pomocí převodového můstku dále z této struktury 
transformována do jednotlivých položek Výkazu zdrojů a užití peněžních prostředků zdravotních pojišťoven. 
 

Periodicita: 
Čtvrtletní 

 
Termín zveřejňování: 
Do konce následujícího čtvrtletí 

 
Revize: 
Data nejsou revidována. 

 
Metodický popis: 
Zveřejňované údaje jsou poskytovány Ministerstvu financí jednotlivými zdravotními pojišťovnami vždy do 60 
dnů po skončení kalendářního čtvrtletí podle zákona č. 280/1992 Sb. a zákona č. 551/1991 Sb. Způsob a přesný 
rozsah podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven je stanoven vyhláškou č. 362/2010 Sb. 
Zdravotní pojišťovny zpracovávají tyto informace kumulativně od 1. ledna kalendářního roku do posledního dne 
sledovaného kalendářního čtvrtletí. Vstupní údaje poskytované zdravotními pojišťovnami Ministerstvo financí 
zkontroluje a po odstranění případných nedostatků zpracuje za celý systém veřejného zdravotního pojištění ve 
struktuře dané vyhláškou č. 362/2010 Sb. Struktura zveřejňovaného Výkazu zdrojů a užití peněžních prostředků 
zdravotních pojišťoven odpovídá základnímu členění hotovostních operací vlády manuálu Vládní finanční 
statistiky 2001 (Government Finance Statistics Manual 2001) zpracovaného Mezinárodním měnovým fondem. 
 
Data jsou zpracovávána ve čtvrtletní frekvenci (jednak kumulativně od počátku roku do konce čtvrtletí a jednak 
samostatně za jednotlivá čtvrtletí). Vzhledem k nutnosti zveřejňování dat ve zjednodušené podobě a dle 
stanovené klasifikace byl vytvořen převodový můstek mezi formátem daným vyhláškou č. 362/2010 Sb. a 
uvedenou klasifikací. 
 
Zveřejňované údaje zahrnují: 
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 

Příjmy z provozní činnosti 
Daně 
Sociální příspěvky 
Dotace 
Ostatní příjmy 

Výdaje na provozní činnost 
Náhrady zaměstnancům 



Nákupy zboží a služeb 
Úroky 
Běžné transfery 
Dotace 
Sociální dávky 
Ostatní výdaje 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV: 

Nákupy nefinančních aktiv 
Fixní aktiva 
Strategické zásoby 
Cennosti 
Nevyráběná aktiva 

Prodeje nefinančních aktiv 
Fixní aktiva 
Strategické zásoby 
Cennosti 
Nevyráběná aktiva 

Čistý peněžní tok z investic do NFA 
Peněžní přebytek / schodek 

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ: 
Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit 
Čistá změna závazků 
Čistý peněžní tok z financování 

ČISTÁ ZMĚNA STAVU OBĚŽIVA A DEPOZIT 
 

Formát zveřejňování: 
(xlsx tabulka) 
 

Značky použité v tabulkách: 
‐  jev se nevyskytoval 
.  údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý 
x  zápis není možný z logických důvodů 
0  údaj je menší než polovina měřicí jednotky 

 

Kód Obsahové vymezení položek 

11 Daně 
Příjmy z daní představují povinné transfery přijaté sektorem vládních institucí – pro zdravotní 
pojišťovny nerelevantní. 

12 Sociální 
příspěvky 

Patří sem příjmy systému veřejného zdravotního pojištění placené účastníky systému 
zdravotního pojištění, tj. zaměstnanci, osobami samostatně výdělečně činnými, zaměstnavateli 
za své zaměstnance, státem za státní pojištěnce a osobami bez zdanitelných příjmů. 

13 Dotace 
Jedná se o přijaté dotace od veřejných rozpočtů stejné úrovně resp. dotace z přerozdělení 
(platba státu) a ostatní mimořádné dotace. 

14 Ostatní 
příjmy 

Tato kategorie zahrnuje příjmy z podnikání a vlastnictví (z úroků a realizace finančního 
majetku), z nahodilých prodejů, přijaté sankční platby a ostatní příjmy, které nelze 
zařadit do jiné kategorie. 

21 Náhrady 
zaměstnancům 

Položka obsahuje celkovou odměnu za vykonanou práci zaměstnance v pracovním poměru. 
Položka zahrnuje platby zaměstnancům za provedenou práci. Řadí se sem základní mzdy a 
platy (vč. sociálních příspěvků, které jsou jejich součástí), příplatky za práci přesčas, v noci, 
odměny, prémie atd. Nepatří sem platby placené dodavatelům nebo pracovníkům, kteří nejsou 
zaměstnanci vládního sektoru, které se zahrnují na položku nákupy zboží a služeb (22). 
Odměny za užití duševního vlastnictví podle autorského zákona se zaznamenají také na 
položku nákupy zboží a služeb (22). Náhrady zaměstnancům, jejichž výkon je zahrnut do 
aktivace, se zaznamenají jako nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (31.1). 

22 Nákupy Kategorie zahrnuje ostatní neinvestiční nákupy a související výdaje tj. některé provozní 



zboží 
a služeb 

výdaje fondů a náklady na zdaňovanou činnost. Patří sem např. podíl úhrad za služby 
Kanceláře zdravotního pojištění (dříve Centra mezistátních úhrad), úhrady za vedení 
centrálního registru, úhrada zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora, nákup metodik, daň z 
příjmů apod. 

24 Úroky Kategorie zahrnuje výdaje na úroky. 

25 Běžné 
transfery 

Jde o běžné transfery (tzn. neinvestiční povahy). 

26 Dotace 
Jedná se o dotace veřejným rozpočtům. Jde např. o transfery uvnitř systému veřejného 
zdravotního pojištění. 

27 Sociální 
dávky 

Sociální dávky jsou transfery v podobě dávek ‐ poskytování zdravotnických služeb vyplácené v 
subsystému veřejného zdravotního pojištění. 

28 Ostatní 
výdaje 

Položka zahrnuje výdaje, které nelze zařadit do dříve jmenovaných kategorií např. 
transfery do zahraničí 

31.1 Nákupy 
nefinančních 
aktiv 

Jedná se o výdaje na pořízení nefinančních aktiv, jejichž doba životnosti překračuje účetní 
období, tj. fixních aktiv (budovy, stavby, stroje a zařízení, dopravní prostředky, software apod.) 
vč. rozsáhlého technického zhodnocení tohoto majetku a hodnoty aktiv vytvořených ve vlastní 
režii, cenností (vč. výdajů spojených s převodem vlastnictví) a nevyráběných aktiv 

31.2 Prodeje 
nefinančních 
aktiv 

Jedná se o příjmy z prodeje nefinančních aktiv, jejichž doba životnosti překračuje účetní 
období, tj. fixních aktiv (budovy, stavby, stroje a zařízení, dopravní prostředky, software 
apod.), cenností (snížených o výdaje spojené s převodem vlastnictví) a nevyráběných aktiv 
(tedy příjmy spojené s transakcemi s pozemky, ložisky nerostných surovin, emisními 
povolenkami, aj.). Nájemné přijaté za pronájem těchto aktiv je považováno za důchod z 
vlastnictví – nájemné v kategorii ostatní příjmy z provozní činnosti (14). 

32x Čisté 
pořízení 
finančních aktiv 
jiných než 
oběživa a 
depozit 

Tato kategorie zaznamenává pohyb na účtech finančních aktiv související s nákupem a 
následným prodejem finančního aktiva jiného než oběživo a depozita, kterými mohou být akcie 
a majetkové podíly nebo dlužné cenné papíry a dále poskytování půjček a jejich splácení. 
S těmito operacemi pak souvisí změna jiného finančního aktiva. 

33 Čistá změna 
závazků 

Tato kategorie zahrnuje operace na účtech finančních aktiv související s peněžními 
operacemi typu půjčování si peněz prostřednictvím úvěrů, emisí dluhopisů nebo 
přijetím jiné návratné finanční výpomoci a posléze jejich splácením a znamenají 
současně změnu závazku. 

Čistá změna 
oběživa a 
depozit 

Představuje finanční operace, které znamenají změnu oběživa a depozit (nárůst (+)/pokles (‐)) 
vyplývající z transakcí finančního i nefinančního charakteru (peněžních toků z provozní a 
investiční činnosti). 

 


