PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI
Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách
AČR..................................................... Armáda České republiky
AS OZP ............................................... Asistenční služba Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví
BÚ ....................................................... Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného
fondu, které v sobě zahrnují stav peněžních prostředků na
běžném účtu, hodnoty v pokladnách i hodnoty peněz na cestě,
případně i termínované vklady, případně i hodnoty CP
příslušejících danému fondu)
CMÚ .................................................... Centrum mezistátních úhrad
CP ........................................................ Cenné papíry
CSÚIS.................................................. Centrální systém účetních informací státu
ČLK ..................................................... Česká lékařská komora
ČNB..................................................... Česká národní banka
ČPZP .................................................. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
ČR........................................................ Česká republika
ČSÚ ..................................................... Český statistický úřad
DPH ..................................................... Daň z přidané hodnoty
DR ....................................................... Dozorčí rada
DRG .................................................... Platba za diagnostické skupiny

(Diagnosis Related Group)

EU........................................................ Evropská unie
FPÚPP ................................................. Fond pro úhradu preventivní péče (pouze VoZP ČR)
FZÚZP ................................................. Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče (pouze VoZP ČR)
Fprev.................................................... Fond prevence
FRM .................................................... Fond reprodukce majetku
HVLP .................................................. Hromadně vyráběné léčivé přípravky
IS ......................................................... Informační systém
IZIP...................................................... Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta
LDN..................................................... Samostatní poskytovatelé zdravotních služeb vykazující kód
ošetřovacího dne 00024 (Léčebny dlouhodobě nemocných)
LSPP .................................................... Lékařská služba první pomoci
MF ....................................................... Ministerstvo financí
MO ...................................................... Ministerstvo obrany
MV ...................................................... Ministerstvo vnitra
MZ ....................................................... Ministerstvo zdravotnictví

NATO .................................................. North Atlantic Treaty Organisation (Severoatlantická aliance)
NKÚ .................................................... Nejvyšší kontrolní úřad
OBZP .................................................. Osoby bez zdanitelných příjmů
OLÚ..................................................... Poskytovatelé lůžkové následné péče OD 00021, OD 00022,
OD 00023, OD 00025, OD 00026, OD 00027, OD 00028
(Odborné léčebné ústavy)
OSVČ ................................................. Osoby samostatně výdělečně činné
OZdČ ................................................... Ostatní zdaňovaná činnost
OZP .................................................... Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví
Oč. skut. 2015...................................... Očekávaná skutečnost na rok 2015
Platba státu ......................................... Pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle § 7 zákona
č. 48/1997 Sb. plátcem pojistného stát. Podle § 3c zákona č.
592/1992 Sb. je stanoven měsíční vyměřovací základ, procentní
výši pojistného upravuje § 2 tohoto zákona. Platba státu je
poskytována podle § 12 měsíčně na zvláštní účet
přerozdělování.
p. b. ...................................................... Procentní bod
PF ........................................................ Provozní fond
PSP ČR ................................................ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
PVZP, a. s. ........................................... Pojišťovna VZP, a. s.
PZS ...................................................... Poskytovatelé zdravotních služeb
RBP ..................................................... Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
RF ........................................................ Rezervní fond
RO ....................................................... Rozhodčí orgán
Saldo příjmů a výdajů.......................... Saldo příjmů celkem, včetně zdaňovaných, a výdajů celkem,
včetně zdaňovaných celkem, včetně zdaňovaných
SF ........................................................ Sociální fond
SR ........................................................ Správní rada
Státní pojištěnci .................................. Skupina pojištěnců definovaných v § 7 zákona č. 48/1997 Sb.,
za které je plátcem pojistného stát
v. z. p. .................................................. Veřejné zdravotní pojištění
VoZP ČR ............................................ Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
VZP ČR .............................................. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
ZF ........................................................ Zajišťovací fond
ZFZP.................................................... Základní fond zdravotního pojištění
ZP MV ČR ......................................... Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
ZP ........................................................ Zdravotní pojišťovny
ZPP 2016 ............................................. Zdravotně pojistný plán na rok 2016
ZPŠ ..................................................... Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

2

ZUM .................................................... Zvlášť účtovaný materiál
ZULP ................................................... Zvlášť účtované léčivé přípravky
ZZP ...................................................... Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny
ZZS ...................................................... Zdravotnická záchranná služba
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Právní předpisy citované v textové části materiálu a tabulkových přílohách
Zákon č. 551/1991 Sb.......................... Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/1992 Sb.......................... Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových
a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 592/1992 Sb.......................... Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní
pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb............................ Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 298/2011 Sb.......................... Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Zákon č. 320/2001 Sb.......................... Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 225/1999 Sb.......................... Zákon č. 225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/1991 Sb.......................... Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 586/1992 Sb.......................... Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 182/ 2006 Sb......................... Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 93/2009 Sb............................ Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 526/1990 Sb.......................... Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 255/2012 Sb.......................... Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Vyhláška č. 41/2000 Sb. ...................... Vyhláška č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky
tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní
pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené
nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního
rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany.
Vyhláška č. 418/2003 Sb. .................... Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější
vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného
zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich
tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních
prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost
zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu
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včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 503/2002 Sb. .................... Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny.
Vyhláška č. 134/1998 Sb. .................... Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 324/2014 Sb. .................... Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad
hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015.
Vyhláška č. 273/2015 Sb. .................... Vyhláška č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad
hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016.
Vyhláška č. 63/2007 Sb. ...................... Vyhláška č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro
zvláštní lékařské účely.
Vyhláška č. 362/2010 Sb. .................... Vyhláška č. 362/2010 Sb., o způsobu podávání informací
o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu.
Vyhláška č. 618/2006 Sb. .................... Vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové
smlouvy.
Vyhláška č. 325/2014 Sb. .................... Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových
skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015.
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. ........... Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě
a o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve
ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. ........... Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti
zdravotních služeb.
Finanční zpravodaj č. 8/2010 .............. Změna Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které
účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
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