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Česká průmyslová zdravotní pojišťovna podle svých předběžných ekonomických 
výsledků v loňském roce dosáhla i přes složitý a administrativně náročný proces 
slučování zdravotních pojišťoven kladné bilance hospodaření ve výši přibližně 
37 mil. Kč. Pojistný kmen ČPZP (po sloučení HZP, ZPA a ČNZP) ke konci roku 2009 
tvořilo 722 733 registrovaných pojištěnců. 

Celkové příjmy ČPZP v uplynulém roce byly ve výši 8 491 mil. Kč. Celkové výdaje činily 
8 453 mil. Kč. Veškeré závazky, zejména závazky vůči zdravotnickým zařízením, hradila 
ČPZP v průběhu roku 2009 vždy ve lhůtě splatnosti. ČPZP zajišťuje zdravotní péči po-
jištěncům registrovaným u této pojišťovny ve více než 26 tis. zdravotnických zařízeních 
na území celé České republiky.

Ustanovení § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 280/1992 Sb. dovoluje zaměstnaneckým 
pojišťovnám za podmínky naplnění rezervního fondu a při vyrovnaném hospodaření 
pojišťovny použít finanční prostředky vytvářené využíváním základního fondu zdra-
votního pojištění a příjmy plynoucí z přirážek k pojistnému, pokut a penále z prodlení 
vyměřených pojišťovnou v oblasti veřejného zdravotního pojištění jako zdroj fondu 
prevence. Z fondu prevence jsou hrazeny náklady na zdravotní péči poskytovanou pojiš-
těncům ČPZP nad rámec zdravotní péče poskytované ze zákona z veřejného zdravotního 
pojištění. V roce 2009 pojišťovna vydala na preventivní programy celkem 97 mil. Kč. 

Příděl finančních prostředků na činnost pojišťovny je limitován podle vyhlášky 
MF č. 418/2003 Sb. procentem z příjmů plateb pojistného po přerozdělení, příjmů 
z náhrad škod, příjmů z pokut a penále vyměřených a uložených za neplnění zákonných 
povinností a pozdní odvody pojistného a příjmů z přirážek k pojistnému za opakovaný 
výskyt pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin, jehož výše je závislá 
na průměrném počtu registrovaných pojištěnců. 

V souladu s dohodou uzavřenou mezi zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdra-
votnictví ČR v průběhu roku 2009 byl příděl finančních prostředků do provozního fondu 
pro rok 2009 snížen o 0,25 %, což v případě ČPZP představuje částku 21 mil. Kč. Zdroje 
fondu prevence byly podle výše zmíněné dohody tvořeny do výše 0,65 % příjmů z plateb 
pojistného po přerozdělení, příjmů z náhrad škod, příjmů z pokut a penále a příjmů  
z přirážek k pojistnému. Tvorba fondu prevence se tak snížila o 30 mil. Kč. Celková úspo-
ra provozního fondu a fondu prevence dosáhla částky 51 mil. Kč, která bude využita 
v základním fondu zdravotního pojištění vyhrazeném pro úhradu zdravotní péče.

Předběžné výsledky 
hospodaření ČPZP
za rok 2009
 Ing. Ivana Olšáková
 vedoucí oddělení financování a rozborů

Slovo ředitele
 Ing. Jan Noga
  pověřený Správní radou ČPZP řízením pojišťovny

Vážení klienti,

po delší době dostáváte do rukou Zpravodaj České průmyslové 
zdravotní pojišťovny PLUS pro zdraví. Naleznete v něm infor-
mace nejen o naší zdravotní pojišťovně, ale hlavně o službách, 
novinkách a programech, které pro Vás připravujeme. 

Dovolte mi nejprve krátké ohlédnutí za rokem 2009. Bylo 
to velmi náročné období, které zároveň odstartovalo zatím 
nejvýznamnější etapu v historii naší pojišťovny. Fúze Hutnic-
ké zaměstnanecké pojišťovny se Zdravotní pojišťovnou AGEL 
a později i s Českou národní zdravotní pojišťovnou do České 
průmyslové zdravotní pojišťovny nám umožnily zdvojnásobit 
počet klientů, rozšířit smluvní síť zdravotnických zařízení na 
celou ČR a stát se třetí největší zdravotní pojišťovnou v České 
republice. Vznikl subjekt dostatečně silný na to, aby i v době 
poklesu ekonomiky a tím i příjmu na zdravotním pojištění mohl 
zajistit kvalitní a ekonomicky dostupnou zdravotní péči pro své 
pojištěnce a zdravotnickým zařízením hradit tuto péči v řádných 
termínech splatnosti.

Předběžné výsledky hospodaření také ukazují, že fúze byly krok 
správným směrem. ČPZP za rok 2009 dosáhla kladné bilance 
mezi příjmy a výdaji, a to ve výši přibližně 37 milionů Kč.

Díky fúzím jsme v systému veřejného zdravotního pojištění vý-
razně upevnili svou pozici a jistota lékařské péče není to jediné, 
co Vám můžeme garantovat. Můžeme si dovolit nabídnout Vám 
také pestrou škálu preventivních programů, nové zdravotní 
služby na nadstandardní úrovni a lepší administrativní servis 
pro poskytovatele zdravotní péče. V prostorech nákupního 
centra AVION Shopping Park v Ostravě-Zábřehu jsme také 
koncem minulého roku otevřeli novou pobočku, která 
je Vám k dispozici sedm dní v týdnu až do pozdních 
večerních hodin.

Zpravodaj ČPZP PLUS pro zdraví vnímáme jako důleži-
tou součást komunikace pojišťovny se svými pojištěnci. 
Vaše připomínky a doporučení, které nám napíšete, rádi 
využijeme pro další zkvalitnění obsahu příštího čísla.

Přeji Vám hodně úspěchů a pevné zdraví.

Spolehlivá zdravotní péče 
pro celou rodinu
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Už i kvůli neustálému cestování jste často mimo domov. Stýská 
se vám?

To víte, že jo. Hodně lidí si myslí, že život s hokejistou je jen samá 
idylka. Ale právě manželky a přítelkyně dobře vědí, že to zase taková 
pohoda není. Času je opravdu málo. 

Manželka Andrea má jako dcera bývalého skvělého hokejisty 
Františka Černíka výhodu v tom, že dobře věděla, do čeho jde.

To je pravda. Rodinné zázemí je pro mě strašně důležité, protože 
bez něj těžko můžete na ledě odevzdávat maximum. Andrea ví, jak 
to v hokeji i v NHL chodí. 

V zámoří hrajete už za třetí klub. Kde se vám žilo nejlépe?

Asi na Floridě, protože jsem tam byl deset let. Pro hokejistu je to 
teplo velmi příjemné, protože přes den chodíte v kraťasech a večer 
se jen převlečete do výstroje. Na druhé straně v Torontu jsem zase 
poznal, co to je pravé hokejové prostředí. V Kanadě je hokej sportem 
číslo jedna, což právě v Torontu poznáte při každém zápase. A nejde 
jen o náročné fanoušky, ale i média, která vám nic nedarují. Tři roky 
v Torontu byly z tohoto pohledu strašně poučné, protože nikde jinde 
není hokej populárnější než právě tam. 

Jak se vám líbí v Atlantě?

Spokojená je manželka i malá, na Floridu to je hodina letu, takže když 
máme sérii zápasů venku a jsme třeba na týden mimo, manželka letí 
k moři. I počasí je v Atlantě příjemnější než v Kanadě. Když pominu 
moře, tak mi to tady připomíná Tampu.

Pojďme zpátky k hokeji. K vašemu povolání bohužel patří i zra-
nění. Existuje vůbec nějaký recept na to, aby se vám vyhýbala?

Zranění jednoznačně k hokeji patří, a to mohu potvrdit ze své zku-
šenosti. Jsou samozřejmě případy, kterým zabránit nelze a většinou 
jde spíše o úrazy či nešťastné události, které vyplynou ze hry. Ale 
pak jsou tady zranění, která jako hráč můžete ovlivnit, nebo jim spíše 
předejít. Já už deset let spolupracuji s kondičním trenérem Igorem 
Horylem, se kterým trénuji v létě prakticky každý den. Až s ním jsem 
se začal věnovat strečinku, ale i posilování hlubokých (posturálních) 
svalů. Ty při cvičení s běžnými činkami neposílíte. Zaměřili jsme se na 
cviky na nestabilních plochách nebo balančních deskách. Dokonce 
jsem se ze začátku musel naučit i základy gymnastiky (směje se). 
Předloni jsme se zase v létě věnovali i taekwondu. S přibývajícími 
roky cítím, jak moc mi to pomáhá. A nemyslete si, když jsme spolu 
začínali, i mně připadaly některé cviky zbytečné a nepotřebné. Nyní 
vím, že bez nich bych nebyl tak daleko. Igor Horyl mi hodně pomohl 
i v situacích, kdy jsem měl problémy s kolenem. Právě v rekonvales-
cenci jsou jeho zkušenosti k nezaplacení.

O jaké zranění šlo?

Měl jsem v obou případech natažené postranní vazy v koleni, jednou 
mě to potkalo během stávky NHL v Česku a pak v Torontu.

Můžete tedy srovnat péči doktorů? Kde byla lepší?

Rozhodně nemyslím, že by v Česku byli špatní doktoři, právě na-
opak. I u nás jsou specialisté na světové úrovni. A během zranění 
ve Vítkovicích jsem to poznal na vlastní kůži. Když jsem si stejné zra-
nění přivodil o dva roky později v Kanadě, rentgenové snímky jsem 
posílal do Česka, aby se na ně doktoři podívali a řekli svůj názor.

Jak to máte se životosprávou, hlídáte se?

Každé léto chodím na speciální krevní testy, podle kterých si sklá-
dám i svůj jídelníček. Racionální stravě věřím a dodržuji ji. Za ty roky 
v NHL jsem už svoje tělo poznal a vím, co si můžu dovolit. 

V únoru budete startovat na své už třetí zimní olympiádě 
v kariéře…

Do Vancouveru se asi jako každý hrozně moc těším, bude to velký 
turnaj i krásná olympiáda. Olympijský výbor vybral skvělé místo, 
protože Vancouver považuji za jedno z nejkrásnějších měst na svě-
tě. Pro nás hokejisty je skvělé, že olympiáda je v Kanadě, protože 
všechny zápasy budou vyprodané.

Vyhrál jste třikrát mistrovství světa, získal jste i Stanley Cup, 
pouze to zlato z olympiády vám chybí…

Neznám hokejistu, který by nechtěl dovršit zlatý hattrick. Z českých 
hokejistů se jím zatím může pyšnit pouze Jarda Jágr a Jirka Šlégr. 
Bylo by skvělé se k nim přidat.

Jak vidíte sílu českého týmu?

Na zlato může dosáhnout pět nebo šest celků, včetně nás. Já před 
podobnými akcemi vždycky říkám, že úspěchem bude zisk medaile. 
To platí i nyní.

Koho považujete za největšího favorita?

Vzhledem k útočné síle určitě Rusko, protože útočníci jako Ovečkin, 
Kovalčuk nebo Malkin se strašně špatně brání. Ale my jsme v minu-
losti už několikrát dokázali, že umíme načasovat formu na správný 
čas. Věřím, že nám to vyjde i ve Vancouveru.
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Rozhovor 
s Pavlem Kubinou 
Patří k výjimečné generaci českých hokejistů, kteří dosáhli 
na zlaté medaile při světových šampionátech a získali slavný 
Stanley Cup v kanadsko-americké NHL. 

I přesto dvaatřicetiletý hokejista Atlanty Trashers Pavel Kubina má 
před sebou ještě řadu velkých výzev. Tou nejbližší je bezesporu boj 
na ZOH ve Vancouveru, kde bude společně s českým týmem bojovat 
o vysněné zlato. 

V zámoří hrajete od svých devatenácti let. Dokážete si předsta-
vit, že byste tam s rodinou žili natrvalo?

Rozhodně ne. Doma jsme jednoznačně v Česku. V Tampě mám 
dům, je na golfovém hřišti kousek od moře, moc se nám tam líbí 
a určitě tam budeme i po skončení mé kariéry jezdit. Natrvalo bychom 
se v Tampě ale neusadili. To bych nevydržel a stejně je na tom i man-
želka Andrea. Co se týče malé Terezky, tak ať se rozhodne sama. 

Americký styl života vám nesedí?

Tak se na to nedívám, ale i když mám třeba zrovna v Tampě hodně 
dobrých přátel, doma je prostě doma. Dovedu si představit, že by-
chom byli dva měsíce v roce na Floridě a zbytek v Česku. Tak daleko 
ale s manželkou nehledíme a rozhodně nad tím teď ani neuvažujeme. 
Jinak Amerika jako země je určitě hodně zajímavá a i kdybych nehrál 
hokej, určitě bych se tam chtěl – asi jako každý – podívat. 

V NHL se zveřejňují hráčské platy, které jejich obrázek hlavně 
v Česku často dost zkreslují. Nevadí vám to?

S tím se každý hokejista, úspěšný sportovec nebo člověk z jiné pro-
fese musí naučit žít. Já zase v tomto směru tak špatné zkušenosti 
nemám, i když jsem se samozřejmě se závistí setkal. Doma i v Ame-
rice. Všichni hokejisté z NHL vám ale potvrdí, že za kariérou každého 
z nás je obrovská dřina. Bez ní to prostě nejde.

I pro běžného sportovního laika je nevídaný počet zápasů, který 
během sezony v NHL odehrajete...

Když si uvědomíte, že sezona za mořem trvá zhruba osm měsíců 
a každý klub odehraje včetně přípravy minimálně sto zápasů, dojde 
vám, že program je hodně našlapaný. Musíte k tomu přičíst i cesto-
vání, které je mnohdy únavnější než samotný zápas. 

Dokážete v letadle usnout?

Naštěstí ano, ale jsou hráči, kteří s tím mají problémy a řeší to třeba 
prášky. Když jsem v NHL jako mladý začínal, tak mi starší kluci radili, 
že usnout v letadle je základ. Šetří to síly, což mohu potvrdit. 

Jak vůbec během sezony odpočíváte?

Spím hodně, většinou i před zápasem nebo mezi tréninky. Ale vylože-
ně odpočívat nebo se válet někde u moře během sezony nemáte kdy. 
Před začátkem dostane od klubu každý hráč přesný harmonogram 
všech zápasů, tréninků, odletů i charitativních a dalších společen-
ských akcí. Pohled na ten papír není moc optimistický (směje se). 
Modrou barvou tam jsou zaznačeny dny, kdy máte volno. Když řek-
nu, že to jsou v průměru dva až tři dny za měsíc, tak to možná řadu 
lidí překvapí.

Čas na dceru Terezku si ale najdete…

To je jasné, s malou je to nejlepší relax na světě. Ale radosti s ní si nej- 
více užiji mimo sezonu, kdy je volna více. S Andreou chodíme rádi 
do kina, a to se snažíme dodržovat i během sezony. V létě je to trošku 
jiné, to nám malou pohlídají babičky, takže můžeme i někam vyrazit. 
Třeba teď jsme byli na koncertě U2 v Barceloně. Pro mě jako velkého 
fotbalového fanouška to byl fakt zážitek, protože byl koncert na Nou 
Campu. Prošel jsem si tedy i síň slávy FC Barcelona.

Je o vás známo i to, že jste vášnivým rybářem.

Bohužel toho času je už méně, takže v Česku chodím na rybník jen 
jednou za rok. Spíše se ale teď vždy po sezoně věnuji potápění, 
to mě fakt chytlo.

Pavel Kubina

Datum narození: 15. duben 1977
Výška a váha: 196 cm / 104 kg

S hokejem začínal ve Vítkovicích, odkud v devatenácti letech odešel 
do Ameriky. Byl draftován v 7. kole v roce 1996 týmem NHL Tampa 
Bay Lightning, se kterým v roce 2004 vyhrál Stanley Cup. Tři roky 
působil v Torontu, nyní je oporou zadních řad Atlanty Trashers. V NHL 
odehrál už více než 800 zápasů a pokořil už také magickou hranici 
sta vstřelených branek. Je trojnásobným mistrem světa (1999, 2001, 
2005) a bronzovým medailistou ze ZOH v Turíně. S ročním příjmem 
5 milionů dolarů je nejlépe placeným českým obráncem v zámořské 
NHL. Pavel Kubina pochází z Janovic u Frýdku-Místku, kde se také 
13. června 2009 oženil s Andreou Černíkovou a má s ní tříletou dceru 
Terezu. Patří k velkým fanouškům fotbalového klubu Baník Ostrava, 
za který si dokonce v roce 2004 zahrál v přátelském utkání proti celku 
Borussia Mönchengaldbach.

Pavel Kubina se svou ženou, dcerou a tchánem

Stanley Cup 2004



Základní údaje o ČPZP
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Rok 2009 si právem zaslouží označení zlomový. Tento rok přinesl 
mnoho změn a odstartoval novou etapu v historii zdravotních po-
jišťoven. Zřejmě největší změnou prošla Hutnická zaměstnanecká 
pojišťovna (HZP), která se transformovala do České průmyslové zdra-
votní pojišťovny (ČPZP).

HZP se k 1. červenci 2009 sloučila s regionální Zdravotní pojišťovnou 
AGEL a počet pojištěnců vzrostl na téměř 430 tisíc. Pojišťovna tak 
posílila svou pozici a stabilitu na trhu zdravotního pojištění a mohla 
snadněji čelit důsledkům ekonomické krize. Tím však proces změn 
v HZP neskončil. Naopak. Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví 
České republiky bylo ke dni 1. října 2009 povoleno sloučení České 
národní zdravotní pojišťovny s Hutnickou zaměstnaneckou pojiš-
ťovnou včetně změny názvu Hutnické zaměstnanecké pojišťovny 
na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu (ČPZP). Česká národní 
zdravotní pojišťovna se k 1. říjnu 2009 zrušila bez likvidace s tím, 
že veškerá práva, povinnosti a závazky vůči pojištěncům, zdravot-
nickým zařízením, zaměstnancům i dalším partnerům přecházejí  
na právního nástupce Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu.

Na půdorysu Hutnické zaměstnanecké pojišťovny tak vznikl subjekt 
se 730 tisíci pojištěnci a novým názvem - Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna. ČPZP se stala třetí největší zdravotní pojišťovnou v České 
republice s více než 80 pobočkami na celém území ČR. Cílem bylo 

vytvořit silnější subjekt, který je založen, stejně jako původní zaměst-
nanecké pojišťovny, na úzké spolupráci s českým průmyslem. 

Pojištěnci HZP i ČNZP nemuseli dělat žádné úkony, tzn. navštívit 
kontaktní místo, hlásit změny zaměstnavatelům, případně praktic-
kým lékařům. Všechny úkony proběhly automaticky a k 1. říjnu 2009 
se stali pojištěnci České průmyslové zdravotní pojišťovny. Průkazy 
zdravotního pojištění EHIC byly průběžně rozesílány spolu s infor-
mačním dopisem, který pojištěncům oznamoval nový název pojiš-
ťovny a další podstatné náležitosti doprovázející tuto změnu.

Pozitivním efektem sloučení obou pojišťoven jsou nové nadstan-
dardní služby pro pojištěnce a lepší administrativní servis pro po-
skytovatele zdravotní péče. ČPZP počítá s rozvojem programů, které 
pojištěncům umožní přístup ke zdravotním službám na nadstandard-
ní úrovni. V případě poskytovatelů bude ČPZP usilovat o odbourání 
zbytečných byrokratických bariér v komunikaci s pojišťovnou. Stá-
vající smluvní síť zdravotnických zařízení u obou pojišťoven zůstala 
zachována, v případě potřeby se bude dál rozšiřovat.

Rok 2009 byl pro pojišťovnu velmi náročný a děkujeme všem pojiš-
těncům, smluvním zdravotnickým zařízením i partnerům za loajalitu 
a za projevenou důvěru. Věříme, že ČPZP obhájí pozici silného a spo-
lehlivého partnera, kterou usilovně budovaly sloučené pojišťovny.

Název: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Statutární orgán:  Ing. Jan Noga, pověřený Správní radou řízením 
České průmyslové zdravotní pojišťovny

Sídlo a divize Morava: Jeremenkova 11, 703 00  Ostrava-Vítkovice

Divize Čechy: Ječná 39, 120 00  Praha 2

Identifikační číslo: 47672234

Číselný kód: 205

Infocentrum: 810 800 000

E-podatelna: posta@cpzp.cz

Web: http://www.cpzp.cz/

Rok 2009 – rok expanze a změn
 Ing. Elenka Mazurová
 tisková mluvčí

Zdraví je jednou z nevyšších priorit života každého z nás. Občas 
se proto zamýšlíme nad tím, co pro své zdraví můžeme udě-
lat. Rozhodně bychom se ale také měli zamyslet nad tím, kolik 
stojí péče o naše zdraví, kolik na ni přispíváme a jak je s těmito 
finančními prostředky nakládáno.

Evropské zdravotní pojištění je už historicky založeno na principu 
solidarity. To umožňuje přístup k potřebné léčbě každému z nás. 
Finanční možnosti však nejsou neomezené. Také proto je třeba 
se na péči o své zdraví podílet. Primárně předcházením onemocnění 
a následně alespoň malým podílem v její úhradě.

Například za zdravotní péči o dítě v prvním roce života zaplatí zdra-
votní pojišťovna přibližně 12 500 Kč. Nejnižší částku zaplatí pojišťov-
na za mladého zdravého muže. Jemu poskytnutá zdravotní péče 
stojí asi 2 000 Kč za rok. Za zdravou ženu stejného věku, která ale 
v průběhu roku porodila dítě, uhradí zdravotní pojišťovna přibližně 
10 500 Kč. S přibývajícími zdravotními problémy narůstá také úhra-
da z veřejného zdravotního pojištění. Za pojištěnce s mírnými, ale 
chronickými zdravotními problémy, hradí zdravotní pojišťovna péči 
v hodnotě mezi 25 000 až 65 000 Kč ročně.

Chronické choroby si vyžadují dražší péči 

Dražší péči již vyžadují lidé, kteří trpí závažnými chronickými cho-
robami. Například hospitalizace pacienta s infarktem myokardu 
léčeného srdeční katetrizací stojí přibližně 104 000 Kč. Pacient, který 
se léčí pro srdeční onemocnění, může dostat kardiostimulátor, jehož 
cena se pohybuje v rozmezí přibližně 80 000 až 140 000 Kč. Pokud 
je mu voperován kardiostimulátor v kombinaci s kardioverterem, 
pak za tento přístroj pojišťovna hradí částku přes 1 000 000 Kč. 
Na závažná chronická onemocnění si zakládají především ti lidé, 
kteří se fyzicky i psychicky soustavně přetěžují a nedbají na prevenci 
a léčbu méně závažných onemocnění.

Pobyt v nemocnici stojí i desetitisíce korun

Vyžaduje-li zdravotní stav pacienta jeho hospitalizaci, vynakládá 
pojišťovna na jeho pobyt v nemocnici desetitisícové částky. Za hospi-
talizaci po operaci oční čočky je to přibližně 10 000 Kč, za hospitalizaci 
při laparoskopické operaci slepého střeva 28 000 Kč. Je-li provedena 
laparoskopicky operace kýly, pak průměrná úhrada činí 25 000 Kč, 
u laparoskopické operace žlučníku 30 000 Kč. V současné době jsou 

operace prováděny téměř výhradně laparoskopicky, objevují se již 
i operace robotické a výrazně se tak zkracuje doba hospitalizace 
pacienta. Například u laparoskopicky provedené operace žlučníku 
činí nejčastější délka pobytu v nemocnici 3 dny. Naše zdravotnictví 
je na dobré evropské i světové úrovni a tato kvalita péče se zákonitě 
odráží v její ceně. 

Mezi vysoce nákladovou zdravotní péči patří operace kloubů – totální 
endoprotéza kyčle a totální endoprotéza kolena. Hospitalizace při 
operaci kyčle stojí v tomto případě průměrně 82 000 Kč, při operaci 
kolena je to v průměru 120 000 Kč.

Nejdražší zdravotní péče, kterou Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna v roce 2009 uhradila, byla poskytnuta pětiletému dítěti, 
za jehož léčbu zaplatila téměř 8 milionů Kč. Aby byla schopna dostát 
tak vysokým finančním závazkům a zajistit úhrady za péči poskytnu-
tou svým pojištěncům, musí svěřené finanční prostředky vynakládat 
s rozvahou a co nejefektivněji.

Placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění je povinné pro 
každého občana České republiky. Pojistné platí zaměstnavatelé, 
osoby samostatně výdělečně činné – podnikatelé (OSVČ), osoby 
bez zdanitelných příjmů (OBZP) i stát.

Zaměstnavatel hradí za své zaměstnance 9 % z jejich hrubé mzdy 
a 4,5 % odvádí ze svého platu zaměstnanec. Průměrná hrubá 
mzda v ČR v roce 2009 podle ČSÚ (1. - 3. čtvrtletí) byla 22 896 Kč, 
takže zaměstnavatel hradí za zaměstnance v průměru 2 060 Kč 
a zaměstnanec ze svého platu odvádí v průměru 1 030 Kč. OSVČ 
hradí pojistné formou záloh, přičemž pro rok 2010 je stanovena 
minimální měsíční záloha 1 601 Kč. Osoby bez zdanitelných příjmů 
platí měsíční pojistné ve výši 1 080 Kč, státem hrazené pojistné 
(za studenty, ženy na mateřské dovolené, důchodce apod.) je ve výši 
723 Kč měsíčně. 

NAŠE ZDRAVÍ NENÍ ZADARMO 
Věděli jste, že například za operaci žlučníku zaplatí zdravotní 
pojišťovna okolo 30 000 Kč?

 MUDr. Lýdie Fojtíková 
 vedoucí týmu pro administraci zdravotních dokladů

Sídlo ČPZP Ostrava-Vítkovice
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Proč darovat krev?
Krev je tekutina, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze 
jakkoliv nahradit. Krev hraje v současné medicíně nezastupi-
telnou roli a nelze ji uměle vyrobit.
Transfuze krve či jejích složek je potřeba nejen při úrazech 
a operacích, ale i při léčbě závažných onemocnění (leukémie, 
krvácivé poruchy, onemocnění jater, ledvin). Všechny tyto 
lékařské zákroky by nebyly možné bez dobrovolných bez-
příspěvkových dárců krve, kteří darují plnou krev, plazmu, 
nebo další složky krve ze své svobodné vůle. I přes rozvoj 
moderních léčebných metod roste potřeba krve. V průměru 
dostane každý občan za svůj život 5 x krevní transfuzi a 14 x lék 
vyrobený z krve.
Transfuzní stanice preferují bezplatné dárcovství krve. Pokud 
dárce není motivován finančním prospěchem, nemá důvod 
zatajovat údaje o svém zdravotním stavu (např. rizikový způ-
sob života).

Režim před odběrem:
ZDRAVá VýžIVA
Proto, aby transfuze byla bezpečná, je nutno se zamyslet nad 
výživou, životním stylem a prevencí možných chorob dárce. 
Bezpečnost transfuze začíná právě u dárců krve.
Některé pokrmy mohou ovlivnit složení krve tak, že ji poté 
nelze použít pro léčebné účely. Šestnáct hodin před odběrem 
se doporučuje nejíst nic tučného (máslo, smetanu, mléko, 
smažená jídla, čokoládu, ořechy apod.), stejně tak nepožívat 
alkoholické nápoje.
Před odběrem však není dobré hladovět, vhodné je ovoce, 
zelenina, nemastné pečivo, libové vařené maso, z tekutin čaj, 
ovocné šťávy, černá káva bez mléka. 

PřED ODběREM NEKUřTE
Kouření způsobilost k dárcovství krve nesnižuje, přesto je žá-
doucí minimálně 3 hodiny před odběrem nekouřit.

ZAJíMá VáS PROČ?
•	 	Transfuzemi	červených	krvinek	se	pacienti	léčí	proto,	aby 

se prostřednictvím krevního barviva (na které se váže kyslík) 
okysličily tkáně celého jejich těla, především srdce, ledvin 
a mozku.

•	 	Po	vykouření	cigarety	se	krevní	barvivo	místo	kyslíku	nasytí	
kysličníkem uhelnatým a léčebný účinek transfuze se výraz-
ně sníží, zejména u novorozenců při výměnných transfuzích 
a u dětí obecně.

•	 	Tabákový	kouř	je	směsí	látek,	z	nichž	celá	řada	se	vstřebává	
z plic do krve a zároveň patří mezi látky zdraví škodlivé. Tyto 
látky budou tedy obsaženy i v transfuzi z krve dárce - kuřáka.

Nemocní mají právo být léčeni jen bezpečnými léky. 

Výhody pro dárce krve
KONTROLA ZDRAVOTNíHO STAVU

Jedna z velkých výhod dárcovství krve je podrobné vyšetření 
krve dárce při každém odběru. Pokud na transfuzní stanici 
zjistí nějakou odchylku v krvi, dárce je okamžitě informován. 
Tato finančně nákladná pravidelná laboratorní kontrola zdra-
votního stavu je pro dárce krve bezplatná.

PRACOVNí VOLNO PO ODběRU

Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, má dárce nárok 
na pracovní volno na cestu k odběru, vlastní odběr, cestu zpět 
a zotavenou po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do 
pracovní doby v rámci 24 hodin. Dárci náleží odměna s ná-
hradou mzdy (ve výši 100 % průměrné mzdy). Pokud odběr 
není proveden, náleží dárci toto volno jen na celou strávenou 
dobu na transfuzní stanici.

ODPOČET ZE ZáKLADU DANě

Dárce může uplatnit nárok na snížení daňového základu podle 
zákona č. 586/1992 Sb., § 15 (1 odběr – 2 000 Kč).

Člověk nikdy neví, kdy právě on bude neodkladně potřebovat 
krev, kterou někdo dobrovolně daroval. Každý může být potenci-
onálně ohrožen, ale také může být potencionálním zachráncem. 
Nebuďte lhostejní.

Myslete srdcem, darujte krev!

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) v souladu se strategií 
Národního onkologického programu ČR připravuje v letošním roce 
intenzivní kampaň zaměřenou na screeningová onkologická vyšet-
ření. „Onkologická onemocnění patří bezesporu k nejzákeřnějším 
a nejvážnějším onemocněním, která nectí věk ani pohlaví. Chce-
me proto dovést pojištěnce k absolvování preventivních prohlídek 
u praktického lékaře a registrujícího gynekologa. Důležitá je přitom 
aktivní spolupráce s lékaři poskytujícími a indikujícími preventivní 
péči a screeningová vyšetření,“ zdůrazňuje ředitelka zdravotního 
úseku ČPZP MUDr. Renata Knorová, MBA.

Včasné odhalení rakoviny zvýší šance na uzdravení a navíc šetří 
budoucí výdaje zdravotní pojišťovny.

Každý občan České republiky má podle současné právní úpravy 
nárok na preventivní onkologická vyšetření hrazená ze zdravotního 
pojištění, které slouží k včasnému záchytu nádorových onemocnění. 
Program preventivních prohlídek v ČR je přehledně uveden na strán-
kách národního onkologického programu (www.linkos.cz). 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna obešle vybrané skupiny 
klientů e-mailem nebo dopisem, ve kterém budou upozorněni 
na potřebu prevence včetně informací o tom, na co jim v této sou-
vislosti přispěje jejich zdravotní pojišťovna. „ČPZP ve své zdravotní 
a smluvní politice o nutnosti zvýšit provádění preventivních prohlí-
dek jednala i se zástupci praktických lékařů a gynekologů. Lékaře, 
kteří pravidelně provádějí preventivní prohlídky, bude za tuto čin-
nost bonifikovat. Pokud v letošním roce dojde vlivem naší kampaně 
k vyššímu podílu provedených preventivních vyšetření, nikdo 
z našich smluvních partnerů nemusí mít obavy ze sankcí (regulací) 
za prováděné preventivní vyšetření,“ ujišťuje Renata Knorová.

Program ČPZP, který je dalším krokem ke zlepšení služeb pojištění 
klientům, se zaměří zejména na včasné odhalení rakoviny prsu, kůže, 
děložního čípku, tlustého střeva, konečníku nebo prostaty. Náklady 
na prevenci uhradí pojišťovna ze svého základního fondu zdravot-
ního pojištění a částečně i z fondu prevence.

„Rozhlížet se po lécích, až když už jste 
nemocní, je stejné, jako hloubit studnu, 
až když máte žízeň.“

(čínské přísloví)

Co to je rakovina
Rakovina je onemocnění, při kterém dochází k nekontrolovanému 
růstu určité skupiny buněk. Obecně lze říci, že u každého typu bu-
něk, který v lidském organismu existuje, může dojít k rakovinnému 
bujení. Podle náležitosti buněk k určitým základním typům se také 
nádorová onemocnění dělí.

Zdroj: www.Lecba-rakoviny.cz

Podle předsedy České onkologické společnosti profesora Jiřího Vorlíčka 
onemocní ročně v ČR rakovinou 70 000 lidí a 28 000 lidí také na tuto 
nemoc zemře. „Asi 420 000 lidí, což odpovídá velikosti Brna, onkolo-
gické onemocnění mělo nebo má. Pokud je nádorové onemocnění 
zachyceno včas, je velká šance na vyléčení,“ řekl novinářům v Ostravě 
na lednové tiskové konferenci k odbornému semináři s názvem 
Zastavte kolorektální karcinom. 

„Medicína dokáže téměř zázraky, ale krev 
ještě vyrobit neumí.“
Mohu darovat krev? Pokud je Vám 18–6o let, vážíte nad 50 kg a jste zcela zdráv/-a, 
pak ano. Na internetových stránkách Českého červeného kříže naleznete adresu 
nejbližší transfuzní stanice nebo krevního centra.

 bc. Naděžda Kalužová 
 vedoucí marketingu Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
chce přispět k rozšíření prevence rakoviny 
Každý třetí člověk se potýká s onkologickým onemocněním. 
když se necháme vyšetřit včas, máme šanci nad rakovinou zvítězit!

 MUDr. Renata Knorová, MbA 
 ředitelka zdravotního úseku ČPZP



Programy lze čerpat jednorázově 
nebo postupně, do celkové výše 
1 500 Kč ročně.

Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé 
preventivní programy:

   Preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě až 300 Kč

    Preventivní očkování proti hepatitidě typu A, B, a AB až 300 Kč

   Preventivní očkování proti chřipce až 300 Kč

   Prevence rakoviny tlustého střeva - Haemocult test (věk 40−49 let 
včetně) až 200 Kč

   Prevence onemocnění rakovinou prostaty - vyšetření PSA (věk 
40−55 let včetně) až 200 Kč

    Prevence rakoviny kůže - příspěvek na vyšetření pigmentových 
skvrn až 500 Kč

   Laserové operace očí až 1 000 Kč

   Sportovní prohlídka až 300 Kč

   Celiakie až 1 500 Kč

Ženy 
Preventivní programy pro ženy ve věku od 19 let

Studenti 
Preventivní programy pro studenty denního studia od 19 do 26 let včetně

Programy lze čerpat jednorázově 
nebo postupně, do celkové výše 
1 500 Kč ročně.

Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé 
preventivní programy:

   Lyžařský výcvik až 300 Kč

   Zdravé zuby - příspěvek na pevná nebo snímatelná rovnátka 
až 300 Kč 

   Preventivní očkování až 300 Kč:
 »  očkovací látka proti klíšťové encefalitidě včetně přeočkování 
 » očkovací látka proti virové hepatitidě typu A, B, a AB
 » očkovací látka proti chřipce
 » očkovací látka proti meningokokovým infekcím

   Prevence rakoviny kůže - příspěvek na vyšetření pigmentových 
skvrn až 500 Kč

   Příspěvek na laserové operace očí až 1 000 Kč

   Sportovní prohlídka až 300 Kč

   Celiakie až 1 500 Kč

Děti a mládež 
Preventivní programy pro děti a mládež do 18 let včetně

PReveNtivNí PRogRamy v Roce 2010
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna představuje nabídku 
preventivních programů pro rok 2010.

Tyto programy jsou rozděleny do následujících skupin: 
Děti a mládež, Studenti, Ženy, Muži, Bonus Plus a Dárci krve

Programy lze čerpat jednorázově 
nebo postupně, do celkové výše 
1 500 Kč ročně.

Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé 
preventivní programy: 

   Organizované plavecké kurzy (děti do 8 let včetně) až 300 Kč 

  Organizované pobyty v přírodě - školky v přírodě (děti do 7 let 
včetně), školy v přírodě (děti 6−16 let včetně), lyžařské kurzy (děti 
10−18 let včetně) až 300 Kč 

   Preventivní očkování až 300 Kč, pneumokoková onemocnění 
až 500 Kč, rakovina děložního čípku až 1 000 Kč: 

 »  Očkovací látka proti klíšťové encefalitidě včetně přeočkování
 »  Očkovací látka proti virové hepatitidě typu A, B, a AB
 »    Očkovací látka proti chřipce
 »  Očkovací látka proti meningokokovým infekcím
 »  Očkovací látka proti rakovině děložního čípku* až 1 000 Kč
 »  Očkovací látka proti pneumokokovým onemocněním až 500 Kč
 »  Očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám 
 »  Očkovací látka proti planým neštovicím
 »  Očkovací látka proti rotavirovým nákazám 

 Vitaminy (děti do 2 let včetně) až 100 Kč

 Sportovní prohlídka až 300 Kč

  Zdravé zuby - příspěvek na pevná nebo snímatelná rovnátka 
až 300 Kč 

  Celiakie až 1 500 Kč

*Možnost sdružení příspěvků na očkování proti rakovině děložního čípku – rodiče se mohou 
vzdát svého nároku na příspěvek na preventivní programy a převést jej na dítě.

Extra nabídka!
  Vitaminy (děti 3–15 let včetně) jednou ročně na všech 

pobočkách ČPZP (říjen až prosinec)
  Ozdravně léčebné pobyty (děti 7–15 let včetně)
  balíček pro novorozence (obdrží zákonný zástup-

ce při registraci novorozence k ČPZP)
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Muži 
Preventivní programy pro muže ve věku od 19 let

Programy lze čerpat jednorázově 
nebo postupně do celkové výše 
1 500 Kč ročně.

Příspěvky lze čerpat na tyto jednotlivé 
preventivní programy:

    Preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě až 300 Kč

   Preventivní očkování proti hepatitidě typu A, B, a AB až 300 Kč

   Preventivní očkování proti chřipce až 300 Kč

   Hormonální substituční terapie + prevence osteoporózy (věk 
40−55 let včetně) až 300 Kč

   Prevence rakoviny prsu – ultrasonografické vyšetření (věk 30−39 let 
včetně), mamografické nebo ultrasonografické vyšetření (věk 
40−44 let včetně) až 300 Kč

   Prevence rakoviny tlustého střeva - Haemocult test (věk 40−49 let 
včetně) až 200 Kč

   Prevence rakoviny kůže - příspěvek na vyšetření pigmentových 
skvrn až 500 Kč

    Laserové operace očí až 1 000 Kč

   Manažerka svého mateřství (věk 18−44 let včetně) až 1 500 Kč

    Sportovní prohlídka až 300 Kč 

    Celiakie až 1 500 Kč



Preventivní program 
pro všechny pojištěnce bez omezení 
věku – Bonus Plus

   Program bonus Plus je založen na principu získávání 
a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií. Získané 
body může pojištěnec vyměňovat za produkty a služby 
v průběhu celého roku.

   Více informací na www.cpzp.cz

Myslíme 
na vaše děti!
V zimním období roku 2009 poskytovala Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna zdarma vitaminy Marťánci dětem od 3 do 15 let včetně. 
Zákonní zástupci dětí si mohli vitaminy vyzvednout na kterékoliv 
pobočce ČPZP. 

Pokud jste si vitaminy nestihli v loňském roce vyzvednout, 
můžete tak učinit ještě do konce března 2010 na všech po-
bočkách ČPZP.

Neváhejte a vyzvedněte si vitaminy, dokud je čas. 
Akce trvá do vyčerpání zásob.

Informace k čerpání příspěvků 
na preventivní programy
Nabídka programů dle věku pojištěnce

Pojištěnec si vybere, ze které skupiny programů (stanovené pro danou věko-
vou skupinu) bude čerpat v daném roce, během roku nelze přecházet z jedné 
skupiny programů do druhé. Nelze tedy kombinovat čerpání příspěvků mezi 
skupinami programů pro děti a mládež, studenty, muže a ženy.

Preventivní očkování

U preventivního očkování lze příspěvek uplatnit na kteroukoliv dávku, není-li 
u jednotlivých druhů uvedeno jinak. U preventivního očkování se nehradí 
aplikace.

Způsob čerpání příspěvků na preventivní programy

Jednoznačně preferovanou volbou čerpání příspěvků na preventivní programy 
je proplácení na bankovní účet. Alternativně je možno čerpat také formou 
poštovní složenky/poukázky. V případě převodu příspěvku na bankovní účet 
obdrží pojištěnec prostředky do 14 pracovních dní, v případě převodu poštovní 
poukázkou do 30 pracovních dní. K identifikaci účtu je klient povinen předložit 
výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelnou kopii) nebo průkazní kartičku 
k bankovnímu účtu. Pokud pojištěnec předkládá výpis z bankovního účtu, 
postačí výpis se začerněnými nebo přelepenými finančními údaji, popř. od-
střižené záhlaví výpisu s uvedeným číslem účtu.

Doklady potřebné k čerpání preventivních programů

- Občanský průkaz

-  Průkazní kartička k bankovnímu účtu nebo výpis z bankovního účtu (popř. 
jeho čitelná kopie), noví pojištěnci musí předložit u prvního čerpání v roce 
2010, stávající pojištěnci při změně čísla bankovního účtu

-  Účetní doklad, případně další doklady požadované u jednotlivých preventivních 
programů, musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii 

- Čerpání příspěvku zákonným zástupcem:

	 •	 vazbu	dítě	–	zákonný	zástupce	je	nutno	doložit

	 •	 	pojištěnci,	kterým	bylo	dítě	svěřeno,	ve	smyslu	ustanovení	zákona	o	rodině,	
do péče nahrazující péči rodičů, a to formou osvojení, poručenství nebo opa-
trovnictví, musí doložit ověřenou kopii rozhodnutí soudu a rodný list dítěte

Dlužníci na pojistném nebo penále

Pojištěnci, který dluží více než 50 Kč na pojistném nebo více než 100 Kč 
na penále, nebude umožněno čerpat preventivní program.

Preventivní programy mohou být čerpány pouze na území České republiky

Výjimku představují lyžařské kurzy, ozdravně léčebné pobyty pro děti a orga-
nizované pobyty v přírodě pro celiaky. Účetní doklad musí být pořízen na území 
České republiky a uhrazen v české měně.

Platnost preventivních programů

Preventivní programy pro rok 2010 je možné čerpat v období platnosti pojištění 
v průběhu roku 2010, tzn., že doklady o zaplacení musí být vystaveny v období 
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, není-li v popisu programu stanoveno jinak. Doklady 
o zaplacení, které mají datum z roku 2010, mohou být proplaceny nejpozději 
do 31. 1. 2011. Pojištěnec musí být v době čerpání i nárokování programu po-
jištěn u ČPZP.

ČPZP si vyhrazuje právo preventivní programy v průběhu roku upravit

Pokud k takové změně ČPZP přistoupí, budou nové preventivní programy 
platit vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto 
datem. Pro přiznání nároku na původní preventivní program je rozhodující 
datum předání na kontaktní místo nebo podací razítko pošty.

O konkrétních podmínkách preventivních programů se informujte 
na www.cpzp.cz, na kontaktních místech ČPZP, na Infolince 810 800 000 
nebo na 261 387 222.

Preventivní programy 
pro dárce krve

   Vitaminy po každém odběru 

   balíček vitaminů pro držitele bronzové a stříbrné Jánského plakety 

   Příspěvek pro držitele zlaté Jánského plakety až 1 500 Kč 
na preventivní očkování (očkování proti hepatitidě, očkování proti 
klíšťové encefalitidě a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, me-
ningokokovým infekcím, chřipce), na kontaktní čočky a laserové 
operace očí

   Příspěvek pro držitele Zlatého kříže až 2 000 Kč na preventivní 
očkování (očkování proti hepatitidě, očkování proti klíšťové ence-
falitidě a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, meningokokovým 
infekcím, chřipce), na kontaktní čočky a laserové operace očí

Dárci krve

„Marťánci - nejoblíbenější multivitaminy pro děti v celé galaxii.“

Elektronická přepážka ČPZP
 bc. Libor bedrlík
 internetový specialista 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna umožňuje svým klien-
tům (pojištěncům, plátcům pojistného, zdravotnickým zařízením) 
komunikovat elektronicky prostřednictvím e-přepážky, která fun-
guje on-line 24 hodin denně! E-přepážka nabízí řadu služeb bez nut-
nosti osobní návštěvy kontaktního místa ČPZP, např. přehled výdajů 
na zdravotní péči, přehled regulačních poplatků a doplatků, oznámení 
o dlouhodobém pobytu v zahraničí, podání žádosti o vystavení nového 
průkazu pojištěnce a další.

Sloučením Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a České národní zdravotní 
pojišťovny došlo také ke sloučení systémů těchto pojišťoven. Elektronická 
přepážka České průmyslové zdravotní pojišťovny (e-přepážka) tak nabízí více 
možností a více výhod. Zároveň došlo ke zvýšení bezpečnosti komunikace, 
neboť bezpečí dat našich klientů je pro nás velmi důležité.

Elektronická přepážka ČPZP jde i nadále cestou vlastního řešení, které po-
skytuje vyšší komfort. Přestože je e-přepážka součástí portálu zdravotních 
pojišťoven (portálu ZP), oproti ostatním pojišťovnám sdruženým v tomto 
portálu nabízí například možnost přihlášení klienta jednorázovým SMS 
kódem, který je klientovi na jeho mobil zaslán zdarma. Tím jsme pojištěn-

cům zjednodušili přístup do e-přepážky – nemusí vlastnit osobní certifikát 
a mohou se pohodlně přihlásit odkudkoliv.

Sloučením obou pojišťoven došlo k provázání společných funkcí a rozšíření 
jejich portfolia. Registrace do e-přepážky ČPZP je nyní možná prostřednic-
tvím portálu ZP nebo na kontaktních místech ČPZP. Pojištěnci k registraci 
stačí občanský průkaz, číslo mobilního telefonu a návštěva kontaktního 
místa. Během pár minut bude zaregistrován a bude mu aktivován účet 
v e-přepážce.

Nově bude v letošním roce umožněno přihlásit se prostřednictvím e-přepážky 
do programu Bonus Plus, který odměňuje pojištěnce pečující o své zdraví. 
Za aktivity přispívající k prevenci nebo k upevnění zdraví jsou na Individuální 
bodový účet (IBÚ) připisovány body podle vyhlášeného číselníku. Získané 
body pojištěnci následně čerpají k proplácení široké škály zboží nebo slu-
žeb. E-přepážka umožní on-line přístup k IBÚ za účelem ověření množství 
připsaných i čerpaných bodů.

Proces sloučení obou systémů elektronické komunikace stále pokračuje. 
Podnikáme kroky k vylepšení stávajících funkcí a připravujeme funkce nové. 
Jsme si vědomi, že vývoj služeb elektronické komunikace je nekončící proces 
a vždy je co vylepšit. Cílem našeho snažení je komfortnější a hlavně bezpečnější 
komunikace s klienty. Chceme být v této oblasti novátory mezi zdravotními 
pojišťovnami a chceme svým klientům nabídnout vždy něco navíc.
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Bonus Plus
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Správné řešení křížovky zašlete nejpozději do 31. 3. 2010 poštou na adresu: Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna, úsek Prodeje a marketingu, Jeremenkova 11, 703 00  Ostrava-Vítkovice. Rozhodující je podací 

razítko pošty. Prvních 20 úspěšných luštitelů obdrží outdoorový obal na mobil. Nezapomeňte proto 
připsat své jméno a adresu, na kterou má být výhra zaslána.

V Ostravě jsme zprovoznili 
pobočku, která má otevřeno 
i o víkendech! 

 Ing. Elenka Mazurová 
 tisková mluvčí 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna se může pochlubit tím, 
že je dostupná i o víkendech. Počátkem loňského prosince jsme 
v severomoravské metropoli otevřeli pobočku, která funguje 
sedm dní v týdnu. Nejnovější kontaktní místo ČPZP se nachází 
v nedávno otevřeném křídle nákupního centra Avion Shopping 
Park v Ostravě-Zábřehu. „Vyšli jsme vstříc lidem, kteří si kvů-
li pracovnímu vytížení nestíhají vyřídit své záležitosti v úředních 
hodinách. Návštěvu pobočky mohou naši klienti spojit s pohodl-
ným nakupováním,“ uvedl ředitel úseku Prodeje a marketingu 
ČPZP Igor Dorčák. Pobočka je v provozu každý den od 10:00 
do 21:00 hodin, a to včetně víkendů a svátků.

Nová pobočka se nachází hned vedle pokladen hypermarketu Albert 
a poskytuje všechny standardní služby. Lze v ní vyřídit například čerpání 
preventivních programů či platby pojistného. Lidé zde rovněž mohou 
nahlásit případné změny svých kontaktních údajů nebo si zřídit elektro-
nický vstup do takzvané E-přepážky, která slouží pro on-line komunikaci 
s ČPZP. Na místě lze sjednat také cestovní pojištění do zahraničí. Zájemci 
o změnu pojišťovny tady mohou vyplnit přihlášku a přidat se k statisícům 
spokojených pojištěnců ČPZP.

Pobočka v Avion Shopping Parku Ostrava je jednou z více než osmi de-
sítek kontaktních míst, které má Česká průmyslová zdravotní pojišťov-
na rozmístěny v celé České republice. Pobočka s celotýdenní otevírací 
dobou v Ostravě je naším pilotním projektem. Pokud se zájem klientů 
o takové služby potvrdí, budeme v tomto trendu pokračovat i v dalších 
městech.

Provozní doba: Jedenáct hodin denně! 
Návštěvníci nákupního centra byli na novou pobočku ČPZP zvědaví  
a spěchali sem hned po jejím otevření první prosincovou středu. „Klienti 
oceňují zejména dlouhou pracovní dobu, dobrou dostupnost a možnost 
parkování,“ řekl vedoucí ostravských poboček ČPZP Jan Panáček. První 
návštěvníci podle něj nejvíce využívali možnost sjednání cestovního 
pojištění a proplacení preventivních programů. „Značný zájem byl například 
o vitamíny pro děti. Během prosince byly vydány balíčky pro bezmála 300 dětí 
ve věku od 3 do 15 let,“ upřesnil. Míří sem i podnikatelé (OSVČ), kteří 
využívají pobočku hlavně k hotovostní úhradě pojistného.

Chod pobočky obstarává pět zaměstnankyň, které se střídají ve dvou 
směnách v režimu krátkého a dlouhého týdne. „Do pojišťovny chodí nejvíce 
lidí dopoledne a pak od 15:00 do 20:00 hodin. Myslím, že lidé se sem naučí 
chodit pravidelně, spousta z nich si pochvaluje blízkost pobočky od domova,“ 
řekla pracovnice Libuše Konečná. Podle vedoucí pobočky Ludmily Lyčko-
vé uvítali otevření pobočky obzvláště obyvatelé přilehlých sídlišť, hlavně 
matky s kočárky. „Objevili se ale i klienti ze vzdálenějších míst, například 
z Přerova, Nového Jičína a Opavy,“ podotkla vedoucí pobočky. 

Podle Libuše Konečné a Lenky Hajtmanové, které spolu pracují na jedné 
směně, je provoz na pobočce po osmé hodině večer minimální, zatímco 
lidé, kteří chodí na nákup do hypermarketu zrána, už tady čekají před ote-
vírací dobou. Není proto vyloučeno, že v budoucnu se tomu přizpůsobí 
i pracovní doba a posune se například již od 9:00 do 20:00 hodin.

 Ing. Růžena Schmidková 
 vedoucí odboru výběru pojistného

1.  S účinností od 1. 1. 2010 zaměstnavatelé hradí pojistné 
za své zaměstnance za jednotlivé kalendářní měsíce 
ve lhůtě od 1. do 20. dne následujícího kalendářního mě-
síce. Za měsíc prosinec 2009 již bude pojistné hrazeno 
v novém termínu splatnosti od 1. do 20. ledna 2010. Již 
nebude rozhodovat výplatní termín. 

2.  U všech kategorií plátců (zaměstnavatel, OSVČ, ObZP) 
pro platby pojistného odepsané z účtu plátce po 31. 12. 
2009 se bude za den platby pojistného považovat den, 
kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele 
platebních služeb zdravotní pojišťovny. Do 31. 12. 2009 
to je den, kdy je uskutečněno odepsání z účtu plátce 
pojistného.

Splatnosti záloh na pojistném pro osoby samostatně výdělečně 
činné a pojistného pro osoby bez zdanitelných příjmů zůstávají 
beze změny. Tedy od 1. dne v měsíci, za který se pojistné hradí, 
do 8. dne následujícího měsíce. 

OSVČ – minimální měsíční záloha na pojistném se zvyšuje na část-
ku 1 601 Kč. Tuto zálohu hradí za leden 2010 ty osoby samostatně 
výdělečně činné, pro které je podnikání hlavním zdrojem příjmů 
a jejichž záloha v roce 2009 byla 1 590 Kč, případně v rozmezí 
od 1 591 Kč do 1 600 Kč, tedy menší než 1 601 Kč. 

OBZP – měsíční pojistné se odvozuje od minimální mzdy a pokud 
nedojde k její změně, zůstává pojistné 1 080 Kč měsíčně (13,5 % 
z 8 000 Kč). 

Změny v placení pojistného 
na zdravotní pojištění 
od 1. 1. 2010 
/v souvislosti s účinností zákona 
o platebním styku/

Pobočka ČPZP Avion Shopping Park Ostrava-Zábřeh
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www.cpzp.cz

Rozmístění a seznam poboček ČPZP

Moravskoslezský kraj

Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Dolní Benešov, Frenštát pod Radhoštěm, 
Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Karviná, Kopřivnice, 
Krnov, Nový Jičín, Opava, Orlová, Ostrava, Rýmařov, Třinec

Olomoucký kraj
Česká Ves, Kamenná, Kojetín, Mohelnice, Olomouc, Přerov, Prostějov, 
Šumperk, Uničov, Zábřeh na Moravě

Zlínský kraj
Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Slavičín, Uherské 
Hradiště, Uherský Brod, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín

Jihomoravský kraj
Břeclav, Brno, Hodonín, Hustopeče u Brna, Kyjov, Mikulov, Moravský 
Krumlov, Veselí nad Moravou, Znojmo

Kraj Vysočina
Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou

Pardubický kraj
Chrudim, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto

Královehradecký kraj
Hradec Králové, Náchod, Trutnov

Liberecký kraj
Česká Lípa, Liberec

Ústecký kraj
Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem

Karlovarský kraj
Cheb, Karlovy Vary, Sokolov

Plzeňský kraj
Klatovy, Plzeň

Jihočeský kraj
České Budějovice, Písek, Prachatice, 
Strakonice, Tábor

Středočeský kraj
Kutná Hora, Nymburk

Praha
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