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Kontrola byla zařazena do plánu kon trolní činnost i

Nejvyš šiho kon trolního úřadu na rok 2000 pod č íslem 001
/ 17. Kontrolní akci řídil a kontroln í závěr vypracoval člen

NKÚ Ing. Zdeněk Smělfk.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostřed

ky zákonné ho pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, včet
ně požadavku na vyrovnání maj etkové újmy ze státního
rozpočtu .

Kontrolu provedly v období od září do prosince 2000
skupiny kontro lujících NKÚ z odboru sociálních věci ,
školstv í a kultury a územniho odboru jižní Morava.

Kom rolovan ýmí osobami byly:

A. Ministerstvo financí (dále jen ..MF");

B. Česká pojišťovna , a. s . (dále jen ,.ČP" ); Kooperativa.
pojišťovna, a. s. (dále j en ..Kooperat iva" ).

Ná mítky protí kontrol ním protokol ů m poda ly dvě kon 
trolované osoby. Námitky byly vypořádány vedoucími
skupin kont roluj ících rozhodnutí mí o námitkách.

Odvoláni proti rozhodnutí o nám itkách podalo MF.
Odvolání bylo vypořá dá no usnesením senátu NKÚ.

S e n á t N K Ú (ve složení : Ing . Zdeněk Sm ěl lk

- předseda. JUDr. Ja n Holeček, Mgr. Marie Hošková.
Ing . Jana Krej čová - č le nové) na svém zasedá ní dne
28 . února 2001

s e h v á I i I usnese nim č . 00 /17/5
k o n t ro I n I z á vě r v tomto znění :

I.

Zákonné poj ištění odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu pří pracovním úrazu nebo nernoci z povol ání (dále
jen .zákonné pojištění") bylo jako dočasné řešen í zařa

zeno do § 205d zákona Č. 6511965 Sb.• zákoník práce , ve
znění zákona Č . 37/ 1993 Sb., o změnách v nemocenskérna
sociál ním zabezpečen í a n ěkterých pracovněprávních

předpisů (dá le jen ..zákoník práce") . MF vyda lo s účin

ností od 22 . ~ . 199 3 vyh lášku Č . 125/1993 Sb.. kterou se
stanoví podmínky a sazby zákonného poji štění odpo
vědností zaměstnavate le za škodu pří pracovním úrazu
nebo ueruocí z povoláni. ve znění pozděj ších předpisů

(dále jen .vyhl áška Č . 125/ 1993 Sb.") . Touto úpravou
došlo mj. k určení pojiš ťoven, u nic hž by se měli za m ést
nava tel é pojistit . Zá kone m bylo stanove no, že poji šťov

ny mají v případě maj etkové újmy vzniklé provozováním

zákonného poji štěn i právo na úhradu této újm y ze stát
niho rozpočtu. za tímco p řebytek odvedou do stá tního
rozpočtu . Pojišťovny jsou povinny' vést evidencí o zá
konném pojištěn í v učetnictví odděleně od evidence
ostatních činností pojišťoven.

Do l . 9. 1999 prov ádě ly zákonné pojištění ČP, Koo
pe rativa a Moravskoslezská KOOP ERATIVA, pojišťov
na , a. s. (dá le jen "M SK " ). K tomuto datu se M SK slouči

la s Kooperativou.

V období Ict 1993 - 1999 byly odvedeny ze zákonné
ho pojištění do státního rozpočtu přebytky v celkové
výši 3 537 mi l. Kč. Pod le usnesení vlády ze dne 16. 8.
1995 Č . 447/1995 převedlo MF z tohoto přebytku v roce
1995 na účet státních finančních akt iv částku 678 mil. Kč

s tím , že tyto prostředky budou vyu žity pro zavedení
nového systému zákonného poji št ěn í . Úroky z tohoto
učtu ve výš i 152,8 mil. Kč byly dalš ím příjmem státního
rozpočtu . MF uh radilo ze státního rozpočtu maj etkovou
újmu (ztrátu) z provozov ání zákonného pojištěni , kte
rá vznikla u MSK v letech 1996 - 1999. cel ke m ve v)'ši
56 1,5 mil. Kč.

II.

Skutečnosti zjíštěné p ři kont role:

A. Ministerst'·o fin anci

1. MF stanovilo pojišťovnám na provoz zákonné ho po
jištění spr ávní rcž ii pevnou sazbou ve v ýš i 29.5 %
z objcmu přijatého poji stného . Od roku 1995 sní žilo
správní režii na 25 %. Do ukončení ko ntroly však MF
nepředložilo podk lady, resp. rozbor, j ím ž by prokázalo
oprávněnost stanovené v ýše správní režie, ani nepř i 

j alo potřebná opatření k tomu, aby správn í režíe byla
vykazována podle skutečn ých nákladů vynakl ádaných
pojišťovnami na provoz zákonného poji št ěni . Bez ohle
du na tyto skutečnosti nebyla výše správní režie ji ž
6 let měněna .

Vzhledem k tomu, že sazba správní režie j e stanovena
procentuálně k objemu vybran ého pojistného. celkové
náklady na správní rež ii rostou, i když počet vyřízených

pojistných událostí včetn ě rent tomu neodpovidá .

Pro ilu st raci provedli kontrolující výpočty výše sprá v
ní režie u ostatních druhů neživotního poj ištěni ve vzta
hu k přijatému poji stnému. V roce 1999 bylo zjištěno ,

žc správn í režie u Kooperativydosahcvala 17,3 % a u ČP
12 ,0~ % z přijatého pojistn ého neživotního poji štění .

2. Přebytky poj ístné ho za předchozí rok mají pojišťovny
pod le ustanovení § 205d odst 5 zá koníku práce odvá 
dět do stát ního rozpočtu nej později do 30 , 6. n ásledu-
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j ící ho rok u. Přebytky prostředků pojišťovny uk ládají
na termínovaných vkla dech, kde jsou úročeny až do
doby odvodu do stá tní ho rozpočtu. přesto MF nezj iš
ťovalo, zda součástí přebytku vykazovaného pojiš
ťovnami jsou úroky za leden až červen následujícího
roku. a nem ě lo přehled o tom, zda byly příslušné část

ky odvedeny do stá tního rozpočtu .

3. V letech 1998 a 1999 požáda ly pojišťovny MF ve 26
případech (v minimální částce 250 tis. Kč) o posouzeni
žádostí o snížení , resp. o upuštění od vymáhání po
hle dávek vyměřených poj i šťovnami z důvodů uepla
ce ní nebo pozdních úh rad pojistného v celkové výši
21 260 23~ Kč. 'využitím svého oprávnění MF sníži lo
pohledávky o 19 225 490 Kč. tj . 0 90 ,4 % vyměřené

částky.

4. MF neuplatni lo sankce za pozdní odvod přebytku. když
\I roce 1994 ČP odvedla do stá tního rozpočtu p řebytek

pojistného ve výši 38 9 375 566 Kč dne 14. 7. a v roce
1 998 ve v}'ši 26~ 3 83 000 Kčdne 16. 7.• tj .l~ a lč dnů

po termí nu sta noveném § 205d odsl. 5 záko níku práce.

5. MF v letech 1997 a 1998 vydalo dvě rozdílná stanovis
ka k vyhlášce Č. 125/ 199 3 Sb. týkající se odškodňová

ní nově uplatněných nároků po I . I. 1993 z pracovních
úrazů nebo nemocí z povolání. které byly zjištěny nebo
vznik ly pted I. I. 1993. Až v listopadu 1998 sta novilo
MF jednoznač ný postup pří odškodňováni případů

vzniklých před 1. l. 1993.

B. Kecperattva, pojišťovna,a. s.; Česká pcjtšt'cvn a, lL s.

t. Systematickou kon trolu včasnost i a úplnosti plateb
pojišťovny neprovádčly. Pro kont rolu dodržov ání pla
tební povinnosti zaměstnavatelů bylo vybrá no 506 or
ga nizací o počtu 10 - 19 zaměstnanců, které zahájily
činnost v lednu 1997, " lednu 1998 a v lednu 1999. Bylo
zjištěno. že Koope rativa z vybraného souboru 72 za 
městnavatelů. tj. U ,2 %. neevidovala jako pl átce.
u 66 případů , tj . u 13 %. nezn ala důvody ukončení

pl ateb a an i je nezjišťovala . Dá le kontrolující nam át
kově vybrali z registru ekonomických subjektů vede
né ho Česk ý m statistickým úřadem soubor 98 existuji
cích organizaci. Z nich 7, tj. 7, I %, nebylo u pojišťoven

zaevidováno. a tedy poj istné ncplatilo .

ČP \' roce 1999 evidovala přijaté poj istné od cca 10 000
identifikovatelných subjektů a od cca 22 000 neidennfl
kovaných subjektů. tzn. subjektů, u nich ž poj išťovně

nebyly zná my všechny sledované údaje, tj . obc hodní
j méno. resp . název, sídlo . identifikační číslo organizace,
číslo účtu, II Kooperativy v roce 1999 nebylo možné ze
zaúčtované částky I 589242 016 Kč přiřadit konkrétní
mu plátci pojistné ve v ýši 792 500 Kč.

2. Podle ustanovení § 205d odst. 6 zákoníku práce mají
pojišťovny vést evidencí o zákonném pojištěni v účet

nictví odděleně od evidence ostatních činností poj iš
ťoven. Kontrolou bylo zjištěno. že:

• poji šťovny v ýnosy z přijatého poj istného na zákonné
pojištění v účetnictví odděleně nevedly a pro zjištění

jejich odvodu používaly vlastní metody výpočtu. a pro
to nebylo mož né ověřit skutečnou výši dosažených
výnos ů. Pouze Koope rativa zaved la oddělenou eviden
ci o výnosech až v září 1999;

• pohledávky ze zá konné ho pojištěn i ČP vedla společně

s osta tními pohledávkami. Kooperativa o pohledávkách
vypoč ítaných jako zvýšené poj istné neúčtovala , jej ich
přehled vedla jen v operativní evidenci ;

• režij ní náklady vedly pojišťovny" účetnictví za celou
akciovou společnost. Samostatný účet správní režie
zákonného poj ištěn í poj išťovny nevedly.

3. Podl e údajů uvedených ve výro č n ích zprávách pojiš
ťoven za rok 1999 bylo zjištěno, že sp rávní režie zá
konného pojištění stanovená vyhláškou Č. 125/1993 Sb.
je II Kooperativy vyš ší o 7.7 % a u ČP'1-šší 0 12,96 %
než u ostatních druhů než ivotního pojištění.

4. Obě pojišťovny ve značné míře využívaly ustanovení
§ 15 vyhlá šky č . 12511993 Sb. k upuštění od vymáhání
pohledávek (do výše 250 tis. Kč ) u případů posti žitel
ných podle § II ods t. 9 téže vyh lášky.

Kooperat iva v roce 1999 vypočítala zv ýšenépojistné
v 789 případech ve \.yši 15 Oll 954 Kč. Z toh o promi
nu la ce lkem 12 126 033 Kč. tj. 80,8 %. V 529 přípa

dech pro minula zv ýš en é poj istné v pl né výší .

ČP v letech 1993 - 1999 upustila od vymáháni zvýše
ného pojist ného ve 2 874 případech. Jednalo se o částku

2462 1 183Kč.

5. Poj i š ťovny za období od 1. I. do 30 . 6. následuj ícího
rok u neodvedly v letec h 199~ - 1999 výnosy z pře

bytků poji st ného ve vý ší cca ~ 9 mil. Kč do stá tního
rozpočtu.

Ul.

Systémové ne dostatky

Kontrolou bylo zjištěno. že současná právní úprava
zákonného pojištění je nedosta tečná a nevyhovující.
neboť:

a) současný právn í rámec nedává poj í št'ovn ě mož nost
získa t údaje o povinných plátcích zákon ného pojištění ;

b) nen i upravena součinnost mezí pojišťovnami. Českou

správou sociá lního zabezpečení a inspektoráty bezpeč

nosti práce pro uplatnění náh rady při zaviněném cho
vání poš kozeného ;

c) právní předpis}" nestanovují závazné dok lady pro li
kvidaci a výplatu pojistných pl nění. Správám soc iá l
ního zabezpečení ani inspektorátům bezpečnosti prá
ce neni uloženo poskytova t potřebné doklady k ově

ření. resp, sdělovat výsledek šetření. Tato situace ome
zuje objektivní poso uzeni pojistné událost i a v dů

sledku toho pojišťovna nemůžc up latnit právo na
náhradu. ačkoliv by podle ustanovení § to vyhlášky
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č . 12511 993 Sb. měla v případě zaviněného chováni
prá vo na náhradu až do v ýše poskytnutého plněni ;

d) pr ávn í předpisy nespecifikuji pod klady. na jejichž zá
kladě mohou být vypláceny náhrady za ztrátu na vý
délku a ph uznáni invalidity, Zej ména neni up raven
postup výpo čtu ná hrad (rent) u poškozen ých. ktet i
j sou vedeni v evidenci na úřadech práce:

e) kontrola správnosti vykazované maje tkové újmy hra
zené ze státního rozpočtu a přebytků pojistného (v čet

ně výnosů z nich) odvád ěný ch do st átn ího rozpočtu

ncby la:MF konkrétně uložena a MF ji také neprov ádí.

lY .

Vyhodnocení

zákonného pojištění ved ly společně s ostatními pehle
d ávkami a režijní n aklad~" vedly \" účetn ictví za celou
akciovou společnost, MF stanovilo pojlšt'ovném na pro
\"oz zakonného pojiitění spr ávni režii pevnou sazbou tak
též v rozporu se zákonem. Tato skutečnost se negativně

promítá ve \jši odvodu do státního rozpočtu, resp. vyka
zcvan éztrátě. MF do ukončení kontroly neprokázalo
oprávněnoststanovené vj"je správn í režie aní nepřijalo
potřebnáopatřeník tomu. aby stanoven á"ýšc správní
režie odpovídala skutečnýmnákladůmvynakládaným
pojišl'o"nami na provez zákonného pojištění,' soul adu
s § 205d zákoníku práce. I kd,.i: počet pojistných ud á
lostí klesá. ob jem režijních nákladů t rva je roste. S ohle
d e m na 1:jištěné dUlt«-ěnodi OU' \'~'hl áškou d :mo\"«-n:í
sazba (tO'ajíeí již 6 let) ve \'ýš i 25 % z přijalého pojist
ného jeví j ako nadhodnocená.

Pro ilustrací je \' t a bu lce Č. 1 uvedena suma r izace
částek u vybraných ukazatelůzákonného pojištěníza
období let 1993 - 1999.

Přijaté pojistné 12 9.tO776

Správní režie 3369502

Odvody do stát ního rozpočtu 3 536 802
(rozdíl mezi v č nosv a nákladv)
Vyplacená pojistná plněni 6 188 180

Majetková újma (ztráta) 561456

Koncepcí nového ůrezovébopojištění schválila vl á
da ČR usnesením ze dne 13. I. 1994 č. 17 a uložila mi 
nlstrcvt práce a sociálních věc í předložit vl ád ě do 30.6.
1994 n ávrh zásad zákona o zákonném pojištění.Podle
současného plánu legislanvnlch prací \'lády má Mínis
te rstvc práce a sociálních v ěci předložit\'ěcný záměr

zákona o úrazovém pojištění v 1. č tvrt let í roku 2002;
vzhledem ke zjištěným skutečnostem je nutno nážit
\")'dání alespoň dílčíchopatřenípro n ápravu " systému
zákonného pojištění,' kratším termínu.

Nejvážnějším problémem v oblasti zákonného pojiš
tění je nedostatečn á právní úp rava této oblasti. Základní
prá\'ní předpis pouze určuje pojišt'ovny, u nichž jsou
zaměstnavatelé pojištěnipro případsvé odpovědností za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. upra
vuje nakládání s přebytky, případně hrazení majetkové
újmy vzniklé z tohoto pojištění a veden i evidence. Vy
hláškou Č. 125/1993 Sb. byl~' podrobněji upraveny pod
mínk,., a sazb,."tohoto zákonného pojištění a v ý počet a
placení pojistného byl,., uloženy j ako pcvinncst zaměst

navatef ům; nebyla však upravena případná součinnost

POjíšťOHlY s [ínýmí or~án,., pro prov ádění kontrol)'.

Průběžnou kontrolu placení zákonného pojistného
anijebo spr ávncstl pojišťo\'n)' nep rcvádějf Nedostatek
kontrol)' značně komplikuje zjišťo\"aníi postih zaměst

navatel ů, kteří nesplnili povíuncst zaplatit pojistné,
vznikl éztráty musí být kl")'t,: státním rozpočtem.

Část plateb a značná ě ást plátců je neidentifikovaná.

MF nezjistilo, že poji št'evny za rok~' 1994 - 1999 ne
oovedl)' do státního rozpočtu\ )'nos): ve ,,)'ší cca.&9 mil Kč.

V rozporu se zákonem POjiŠťOVD)' \jnosy z přijatého

pojistného nevedly v ů ěetníctvi odděleně. poh ledá\'ky ze

Tabulka Č. 1 (\' tis. Kč)


