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Věc: Informace pro plátce pojistného – zaměstnavatele ve věci sloučení Hutnické zaměstnanecké 

pojišťovny (kód 205) a České národní zdravotní pojišťovny (kód 222) a vzniku České průmyslové 

zdravotní pojišťovny (kód 205) 

 

Vážená paní, vážený pane, 

dovolte, abychom Vám představili Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu (ČPZP), která vzniká 

sloučením dvou stabilních zdravotních pojišťoven s 15letou tradicí, a to Hutnické zaměstnanecké pojišťovny 

(HZP) a České národní zdravotní pojišťovny (ČNZP).  

Právní rámec pro vznik ČPZP byl dán rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR 

č. j.: MZDR 26749/2009 ze dne 31. 7. 2009, kterým byla schválena žádost HZP a ČNZP o sloučení k datu  

1. října 2009. Česká národní zdravotní pojišťovna se ke dni 1. října 2009 ruší bez likvidace. Právním 

nástupcem ČNZP je Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, která mění ke stejnému termínu název na Česká 

průmyslová zdravotní pojišťovna. Na ČPZP přecházejí všechny případné pohledávky a závazky České 

národní zdravotní pojišťovny. 

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna s celostátní působností se od 1. 10. 2009 stává třetí největší 

zdravotní pojišťovnou v České republice s více než 730 tisíci pojištěnci. Zdravotní pojišťovna disponuje 

širokou celorepublikovou sítí s více než 20 tisíci smluvními lékaři a pobočkovou sítí čítající více než  

70 pracovišť ve všech krajích České republiky. 

 

Tímto Vás žádáme o zajištění převodu pojištěnců HZP a ČNZP pod ČPZP (IČ 47672234, kód 205) ve Vaší 

evidenci pojištěnců k datu 1. 10. 2009. Z Vaší strany není nutné zasílat ČPZP hromadné oznámení 

zaměstnavatele o provedeném převodu pojištěnců. Hromadné oznámení zaměstnavatele zašlete pouze 

v případě nových zaměstnanců pojištěných u HZP (nově ČPZP) či ČNZP, případně u zaměstnanců, kteří 

Vám doloží změnu zdravotní pojišťovny na HZP (nově ČPZP) či ČNZP v přestupním termínu k 1. 10. 2009. 

 

Přehledy o platbách pojistného a platby pojistného za září 2009 (splatné v říjnu) zasílejte zvlášť na 

jednotlivé pojišťovny HZP a ČNZP.   

 

Přehledy o platbách pojistného za říjen 2009 (splatné v listopadu) zasílejte již v rámci jednoho přehledu na 

adresu:  

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka č. 545
IČ:  47672234. Kód pojišťovny 205. 
e-mail: posta@cpzp.cz, www.cpzp.cz 

 



Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka č. 545
IČ:  47672234. Kód pojišťovny 205. 
e-mail: posta@cpzp.cz, www.cpzp.cz 

 

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, divize Čechy, Ječná 39, 120 00 Praha 2, platí pro plátce se 

sídlem společnosti nebo trvalým pobytem v těchto krajích: Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Karlovarský 

kraj, Králové hradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, 

Vysočina. 

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, divize Morava, Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, 

platí pro plátce se sídlem společnosti nebo trvalým pobytem v těchto krajích: Jihomoravský kraj, 

Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj. 

 

Platby pojistného za říjen (splatné v listopadu) a následující zasílejte ve prospěch účtu:  

bankovní účet České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 508 090/0300  

(SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ37 0300 0000 0000 0050 8090). Variabilní symbol je IČ plátce doplněné 

dvěma nulami zezadu na deset míst. V případě, že plátce je členěn na vnitřní organizační jednotky a tyto 

jsou samostatně přihlášeny k placení pojistného, doplní se místo dvou nul dvoumístné číslo vnitřní 

organizační jednotky (VOJ). Konstantní symbol je 0558.   

 

nebo ve prospěch účtu: 

bankovní účet České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 2228800222/0800  

(SWIFT GIBA CZ PX IBAN CZ94 0800 0000 0022 2880 0222). Variabilní symbol je IČ plátce doplněné 

dvěma nulami zezadu na deset míst. V případě, že plátce je členěn na vnitřní organizační jednotky a tyto 

jsou samostatně přihlášeny k placení pojistného, doplní se místo dvou nul dvoumístné číslo vnitřní 

organizační jednotky (VOJ). Konstantní symbol je 0558. 

 

Další informace získáte na internetových stránkách www.cpzp.cz. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na 

telefonním čísle našeho Call centra 810 800 000 nebo na kterémkoliv kontaktním místě ČPZP.   

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Vrožina, MBA      

ředitel         

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna     
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