
 
 
Dotaz:           9.. července2013 
 
 
 
Dovolte, abych touto cestou podal žádost o informace v režimu zákona č. 106/ 1999 Sb.  
o svobodném přístupu k informacím s následujícími dotazy:  
 
1. Existuje v organizační struktuře Ministerstva financí útvar, který by se  zabýval výkonem 
kontroly nad Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ve smyslu § 7a zákona č. 551/1991 Sb.  
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky?  
 
2. Je-li odpověď na předchozí otázku kladná, jaký je jeho název, kdo stojí v jeho čele a jaký je 
na tuto osobu kontakt?  
 
3. Je-li odpověď na otázku v bodu 1 záporná, jakým způsobem je pravomoc dle  uvedeného  
§ 7a zákona č. 551/1991 Sb. vykonávána a jak je tento výkon  zajišťován po administrativní 
stránce?  
 
4. Jakým způsobem se podílí na výkonu předmětné pravomoci Ministerstvo  zdravotnictví? 
Jaký je právní rámec výkonu předmětné pravomoci, včetně  podzákonných právních 
předpisů? 
 
Pokud není možné na některou z výše uvedených otázek poskytnout, prosím o  odpověď  
na otázky, na které odpovědět lze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257 043 399 Fax: 257 049 273 
 
        MF-72 483/2013/10/1192 IK 
 
 
 
K Vaší elektronicky podané žádosti ze dne 9. července 2013 o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon"), evidované pod č. j.: MF-72 483/2013110/1192 IK, uvádíme stanovisko 
Ministerstva fmancí. 
 
Vzhledem k tomu, že předmětná žádost v bodech 1. a 2. směřuje k poskytnutí již zveřejněné 
informace, odkazujeme Vás v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona na internetové 
stránky Ministerstva financí, kde je zveřejněna jeho organizační struktura (platná od 1. 1. 
2013) v rámci povinně zveřejňovaných informací  podle zákona. Zde si pod sekcí 06-Veřejné 
rozpočty můžete vyhledat a získat informace o působnosti a hlavních činnostech odboru 
14/oddělení 1404, které se kontrolou činnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen 
"VZP") i zdravotních pojišťoven zřízených na základě zákona č. 2801992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen "ZZP") zabývá: 
 
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni -informace/ organizacnstruktura/verejne-
rozpocty-sekce-06 
 
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-infonnace/organizacni-struktura/verejne-
rozpocty-sekce-06/odbor-14-financovani -kapitol-statniho-rozpoctu-1 
 
http://wrww.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-infonnace/organizacni-strukturaverejne-
rozpocty-sekce-06/odbor14-financovani-kapitol-statniho-rozpoctu-1/oddeleni-1404-
zdravotnictvi-a-verejne-zd 
 
Bod 3. žádosti se ve vazbě na body 1. a 2. stává bezpředmětným. 
 
K bodu 4. lze uvést, že Ministerstvo zdravotnictví je garantem kontroly činnosti VZP 
a ZZP a kontrolní činnost provádí v součinnosti s Ministerstvem fmancí. Ministerstvo 
zdravotnictví je legislativně příslušným ústředním správním úřadem pro oblast veřejného 
zdravotního pojištění a zdravotních pojišt'oven, a veškeré právní předpisy zákonné i 
podzákonné týkající se předmětné oblasti lze vyhledat na internetových stránkách tohoto 
úřadu. 
 
Ministerstvo fmancí je pro oblast zdravotních pojišt'oven zpracovatelem a garantem vyhlášky 
č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů 
veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišt'oven, podmínky jejich tvorby, užití, 
přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, linllt nákladů 
na činnost zdravotních pojišt'oven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu 
propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 503/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro zdravotní pojišt'ovny. 
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Výkon kontroly činnosti VZP a ZZP je realizován v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., o 
státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 320/2001 Sb., o fmanční kontrole, 
ve    znění pozdějších předpisů. 


