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Předběžné výsledky hospodaření České
průmyslové zdravotní pojišťovny za rok 2010

Základní ekonomické ukazatele jsou před-
kládány v době zpracování závěrečných 
účetních operací. Defi nitivní výsledky hos-
podaření budou uvedeny ve výroční zprá-
vě za rok 2010, která bude po schválení 
PS Parlamentu ČR veřejně přístupná na 
webových stránkách ČPZP.

ČPZP hradila v roce 2010 veškeré své zá-
vazky vždy ve lhůtě splatnosti. Finanční 
krize v loňském roce způsobila, že výdaje 
nebyly plně kryty příjmy. K úhradám vyš-
ších výdajů byly použity zůstatky fi nanč-
ních prostředků z minulých let.

Naše zdravotní pojišťovna uzavřela 
s ostatními zdravotními pojišťovnami 
a Ministerstvem zdravotnictví ČR dohodu, 

která umožňuje omezit tvorbu provozní-
ho fondu a fondu prevence ve prospěch 
základního fondu zdravotního pojištění. 
V rámci ČPZP byl tak příděl fi nančních 
prostředků do provozního fondu na rok 
2010 snížen o 0,5 %, to je o 65 824 tis. Kč. 
Zdroje fondu prevence se s ohledem na 
uzavřenou dohodu v ČPZP snížily o částku 

69 331 tis. Kč. Tyto fi nanční prostředky 
v celkové výši 135 155 tis. Kč ČPZP pře-
sunula do základního fondu zdravotní-
ho pojištění a použila na zdravotní péči.
 

Ing. Ivana Olšáková
vedoucí oddělení fi nancování a rozborů

Úvodní slovo ředitele pojišťovny
Milí klienti, vážení přátelé,

těší mě, že se vám dostalo do rukou nové 
vydání zpravodaje České průmyslové zdra-
votní pojišťovny PLUS pro zdraví. Jeho 
prostřednictvím Vás informujeme o vývoji 
na trhu veřejného zdravotního pojištění 
a také o novinkách, službách a progra-
mech, které pro Vás připravujeme.

Mohu s radostí konstatovat, že Česká 
průmyslová zdravotní pojišťovna, práv-
ní nástupkyně Hutnické zaměstnanecké 
pojišťovny, již registruje výhody, které 
přinesly předloňské fúze se zdravotní-
mi pojišťovnami AGEL a Českou národní 
zdravotní pojišťovnou. Etablovali jsme se 
jako třetí největší zdravotní pojišťovna 
v České republice. Našich služeb v součas-
nosti využívá 720 000 klientů, máme vybu-
dovanou širokou síť více než 80 poboček. 
V rámci svých služeb zajišťujeme zdravot-
ní péči prostřednictvím 25 000 smluvních 
zdravotnických zařízení po celé republice.
Z předběžných výsledků hospodaření mi-
nulého roku však vyplývá, že ČPZP je silná 
a stabilní zdravotní pojišťovna. Finanční 
a ekonomická krize přitom způsobila, 
že výdaje všech zdravotních pojišťoven 
byly loni vyšší než příjmy z vybraného 
pojistného. ČPZP si s tím ovšem dokáza-
la poradit – sáhla do fi nančních rezerv 

nashromážděných v předchozích letech 
a výdaje dorovnala. 

Stav fi nančních prostředků všech obe-
zřetně spravovaných fondů navíc dává 
reálnou záruku, že i v následujících ob-
dobích je naše pojišťovna připravena 
a schopna dále rozvíjet svoji činnost 
a dostát všem svým smluvním závazkům 
při zajišťování dostupné a kvalitní zdra-
votní péče. Garantujeme Vám i nadále 
jistotu lékařské péče, i když s ohledem 
na hektický vývoj v našem zdravotnictví 
bude asi nutné akceptovat možné změny 
ve stávající síti zdravotnických zařízení. 

Také v letošním roce vám nabízíme bo-
hatou škálu preventivních programů, 
které si můžete v klidu prostudovat 
v našem zpravodaji. Na stránkách klient-
ského časopisu přinášíme také podrobnosti 
k ozdravným a léčebným pobytům pro le-
tošní rok, informace o tom, jak je snadné 
komunikovat s námi elektronicky, nebo 
článek, jak správně pečovat o zuby. Pro 
zpříjemnění volných chvil jsme pro vás 
připravili anketu se známými populárními 
osobnostmi na téma zdraví, či rozhovor 
s naším nejlepším tenistou současnosti 
Tomášem Berdychem. 

Děkuji vám za důvěru a přeji si, abys-

te byli vždy spokojeni s našimi službami 
a u našich zaměstnanců se pokaždé setkali 
s porozuměním a pochopením. Přeji vám 
rovněž dobré zdraví a hodně osobních 
a pracovních úspěchů.

JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
ředitel ČPZP

v tis. Kč

Celkové příjmy 13 283 712

Celkové výdaje 13 617 208

– Výdaje základního fondu zdravotního pojištění 13 139 099

– Výdaje hrazené z fondu prevence 63 871

– Výdaje na provozní činnost (3,04 % z celkových výdajů) 414 238
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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

PRAHAwww.cpzp.cz
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Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ke konci minulého roku registrovala
717 252 pojištěnců a stala se tak třetí největší zdravotní pojišťovnou v ČR
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Je Vám 25 let, tenis hrajete od svých pěti 
let, od roku 2002 jste profesionálním te-
nistou. Popište, jak se na Vašem těle pro-
jevuje dvacet let strávených na teniso-
vých kurtech? Jak překonáváte únavu 
a zranění? 

Únava a zranění ke sportu bohužel ne-
odmyslitelně patří. A na vrcholové úrovni 
jsou úspěšní ti, kteří umějí únavu přemoci 
a úrazům předejít, i když připouštím, že 
záleží i na štěstí. Ale rehabilitace a pre-
vence se nesmí podceňovat, třeba tejpo-
vání kotníků je nezbytnost. Jinak děkuji 
za optání, na mé tělo je zatím spoleh.

Připomeňme si Vaše velké úspěchy – ví-
tězství v turnaji série ATP Masters v Paříži 
v roce 2005 a pak ty z loňského roku – 
finálovou účast v turnaji Sony Ericsson 
Open v Miami a semifinále French Open  
a konečně Vaše první grandslamové finále 
ve Wimbledonu. Na slavném londýnském 
dvorci jste nestačil jen na světovou jednič-
ku Rafaela Nadala. Po prohraném finále 
jste zabodoval výrokem, že druhé místo 
je pro Vás výzvou pro příští rok. Jak teď  
s odstupem času hodnotíte tento největší 
úspěch ve Vaší dosavadní kariéře?

Uspět ve Wimbledonu je snem snad úplně 

každého tenisty světa, který kdy vzal do 
ruky raketu. S čím dál tím větším časovým 
odstupem mi víc a víc dochází, co se mi 
podařilo. Zatím je bez jakékoli diskuse 
londýnské finále absolutním vrcholem 
mé kariéry. Jistě, říkám zatím, ale kolika 
skvělým tenistům světa se nikdy nepoved-
lo probojovat ani do toho finále.

Za Vašimi loňskými úspěchy je i práce tre-
néra Tomáše Krupy. Bývalý trenér Radka 
Štěpánka se Vám věnuje teprve od před-
loňského roku, kdy po osmi letech na-
hradil Jaroslava Navrátila. Jak hodnotíte 
tuto změnu a můžete popsat, jak se liší 
metody obou trenérů? 

Každá změna přináší nové impulsy, je dů-
ležité je pozitivně nasměrovat. A podle 
výsledků se nám to s Tomášem podařilo. 
Metody popisovat nebudu, protože ne-
chci odkrývat střežené a chráněné know-
-how, ale naznačím, že jsem se třeba víc, 
i se svým kondičním trenérem, soustředil 
na pohyb a fyzičku. 

Jak se koncentrujete před zápasem? Máte 
nějaké pravidelné rituály?

Nemám žádné speciální rituály, problém 
je v tom, že když se pak z jakéhokoli dů-
vodu nepovede je dodržet, je potom člo-
věk zbytečně rozhozený. Ale koncentruji 
se, soustředím se na utkání, nenechám 
se rozptylovat.

Jak dlouho odpočíváte a dáváte se do 
pořádku po turnaji? 

Po vyhraných zápasech nebolí nic, to je 
známá pravda. Čím víc člověk hraje tur-
najů a zápasů, tím je odpočinek důleži-
tější. Loni jsem si po Wimbledonu a před 

US Open dopřál docela dlouhé prostoje. 
Protože i odpočinek, kdy člověk nevezme 
raketu do ruky, je důležitý. Možná někdy 
víc, než být celý den na kurtu.

Co Vás spolehlivě dokáže vyvést z míry? 
Co Vás naopak uklidňuje?

Uklidňuje mě hudba nebo jízda autem, 
naopak se snažím, aby mě z míry nevyvá-
dělo nic a já zbytečně neplýtval energií. 

Jak se staráte o svoje zdraví? Jak vypadá 
Váš jídelníček?

Moje tělo je mým pracovním nástrojem, 
a tak se o něj musím starat, nepodceňuji 
strečink a protahování, o tejpování jsem 
už mluvil. Pokud jde o jídelníček, nejsem 
nějak vyhraněný, ale dávám přednost, 
před zápasy těstovinám, bílému masu, 
zelenině. Ale jinak si rád dám cokoli. 

Bydliště máte v monackém knížectví  
v Monte Carlu, zatímco Vaši rodiče žijí ve 
Valašském Meziříčí, kde jste se narodil. 
Jste jejich jediné dítě a kvůli tenisu jste 
je opustil už v 11 letech. Bylo moc těžké 
zvyknout si na to odloučení? Jak často 
za nimi jezdíte?

Odloučení k tenisu na vrcholové úrovni 
patří. Člověk je vlastně stále na cestách, 
v hotelu, letadle anebo taxíku. Poslední 
dobou je to tak, že rodiče jezdí za mnou. 
Jsem rád, že je mohu pozvat na turna-
je, kde se mi daří. Fandili nám předlo-
ni při Davis Cupu, byli na Wimbledonu  
i US Open.

Vaši rodiče o Vás v jednom z rozhovorů 
prozradili, že s ohledem na Vaše příjmy je 
moc těžké vybrat Vám dárek. Vzpomenete 
si, kdy a co Vám udělalo největší radost? 

Pro mě je ten největší dárek právě to, když 
jim mohu oplatit jejich péči a pozvat je do 
Londýna na finále Wimbledonu.

Čeho si ve svém životě ceníte nejvíce? 

To je taková bilanční otázka, na kterou se 
ještě příliš necítím, ale pokud to zúžím na 
sport, tak je to bez diskuse již zmiňované 
finále Wimbledonu.

Jakých úspěchů byste chtěl ve své kariéře 
dosáhnout?

Od předloňského roku, kdy jsme hráli 
finále Davis Cupu, říkám, jak krásné by 
bylo salátovou mísu vyhrát. A pokud jde 
o individuální výkon, tak jako finalista 
grandslamu nemohu říkat méně, než je 
vítězství. Ale důležité je jít postupně, zá-

pas od zápasu. Klíčové je porážet hráče, 
kteří jsou v žebříčku nade mnou, pak je 
šance postoupit na jejich místa.

Loni v létě si řekl své ano český tenisový 
pár Radek Štěpánek a Nicole Vaidišová. 
Vaše známost s Lucií Šafářovou, rovněž 
tenistkou, trvá už déle než pět let. Kdy 
se veřejnost dočká i vaší tenisové svatby?

Myslím, že veřejnost si s Radkem Ště-
pánkem a Nicole Vaidišovou jednu velkou 
tenisovou svatbu užila, a tak není zatím 
kam spěchat :-).

Je pro Vás zdraví důležité? Na jakém mís-
tě se nachází na Vašem pomyslném žeb-
říčku hodnot?

Některé hodnoty nejde dávat do jedné 
kategorie, když zdraví je to nejcennější, 
co každý z nás má.

Musíte si hlídat, co a kolik toho sníte?

Nemusím, díky tréninkové zátěži nemám 
s přibíráním hmotnosti žádné problémy.

Zažíváte stresové situace. Jak se s ním 
vypořádáváte?

Určitě, situace, kdy o úspěchu či neúspě-
chu rozhoduje jeden míček, jsou jistě stre-
sové. Nejlepším receptem je zažít jich co 
nejvíc, pokud možno s dobrým koncem, 
pak člověk ví, co ho čeká, pozná se, ví jak 
reaguje a je na vše připraven.

Jakým způsobem nabíráte po turnajích 
znovu síly? Relaxujete?

Musím relaxovat, absolutně bez tenisu. 
Mám rád moře, pláž, opalování.

Děkujeme za rozhovor.

Po vyhraných 
zápasech nic nebolí

Životní sezona vynesla Tomáši Berdychovi očekávané 

vítězství v anketě Zlatý kanár 2010. Trofej pro 

nejlepšího českého tenistu si loňský finalista 

Wimbledonu, semifinalista Roland Garros a šestý hráč 

světa převzal loni v prosinci již popáté v kariéře.

Tomáš Berdych

Český tenista se narodil ve Va-
lašském Meziříčí. Jako profesionál 
působí od roku 2002 a poprvé 
o sobě dal výrazně vědět v roce 
2004, kdy porazil na olympij-
ských hrách světovou jednič-
ku Švýcara Rogera Federera.
V témže roce vyhrál svůj první 
turnaj v Palermu, kde ve finále 
porazil Itala Volandriho Filippa.

Datum narození: 17. 9. 1985
Věk: 25 let
Znamení: Panna
Výška: 195 cm
Váha: 90 kg
Hraje pravou rukou

P L U S  P R O  Z D R A V í  -  R O Z H O V O R  S  T O M Á Š E M  B E R D Y C H E M
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S osobnostmi na téma zdraví
1. V čem můžete být svému okolí příkladem v péči o zdraví?

2. Daří se Vám dodržovat pravidelnou životosprávu?

3. Kterých prohřešků vůči svému zdraví byste se rádi zbavili?

Kousací plošky
nahoře vpravo a vlevo, 
dole vpravo a vlevo, 
zezadu dopředu krátkými pohyby

Vnitřní plošky nahoře
kartáček šikmo k dásni, 
krátké pohyby nahoru a dolů, 
pomalu směrem dopředu

Strany z venku
zuby skousnuty, 
krátké pohyby nahoru a dolů, 
zezadu a dopředu až po špičák

Přední zuby zevnitř
kartáčkem pohybujeme 
kolmo nahoru a dolů

Přední zuby z venku
hrany proti hranám, 
pohyby nahoru a dolů, 
nikdy nekroužit

Spodní zuby zevnitř
stejně jako horní

1

4

2

5

3

6

Jak si uchovat zdravý chrup?
Péče o chrup je jednou ze základních 
hygienických zásad. Vizitkou každého 
člověka jsou zdravé zuby a zářivý úsměv.

Apel na čistotu chrupu je starý jako zub-
ní lékařství samo. Moderní doba s sebou 
přinesla integraci pravidelně prováděných 
orálně hygienických praktik do každoden-
ní osobní hygieny nového životního stylu.
Orální hygiena se stává účinným preven-
tivním a léčebným opatřením. Je důležité 
redukovat mechanicky ústní mikrobiální 
floru a vytvořit tak rovnováhu mezi mik-
roby a hostitelem v ústech, která nebude 
mít za následek poruchu orálního zdraví. 
Není tajemstvím, že stav chrupu u dětí 
se v poslední době zhoršil. Příčin může 
být několik: nízká osvěta a z ní plynoucí 
nezdravé životní návyky, špatná životo-
správa a nedostatečná pozornost věno-
vána ústní hygieně.

Jako stěžejní vidíme slabou návštěvnost 
zubních ordinací k preventivním prohlíd-
kám, kde děti i rodiče získávají a upev-
ňuji si preventivní návyky. U dětí dříve 

tyto zubní prohlídky zajišťovala škola po 
dohodě se zdravotnickým zařízením dle 
spádové oblasti, ve které se nacházelo 
školní zařízení. Nyní jsou to rodiče, kteří 
zodpovídají za zdraví svých dětí.
Po narození dítěte by rodiče měli začít 
sami ošetřovat dutinu ústní (dásně, jazyk, 
sliznici), pak prořezané zoubky navlhče-
ným jemným kapesníkem nebo gázou.
První návštěva u stomatologa by měla 
být ve věku 6 měsíců dítěte od narození.
S čištěním zubů zubním kartáčkem a zub-
ní pastou začínáme pak kolem dvou let 
dítěte a také s pravidelnými návštěvami 
zubního lékaře.

Pasty pro děti mají speciální složení -  
nedráždí sliznici a jsou příjemně 
ochuceny.

Chrup čistíme 2–3krát denně po dobu tří 
minut. Rozhodující není délka a četnost 
čištění, ale jeho technika (viz přiložené 
schéma). Nesprávné a silné čištění může 
způsobit poškození jak měkkých tkání, 
tak samotných zubů. Instruktáž techniky 

čištění, výběr zubní pasty a kartáčku po-
skytne každý zubní lékař nebo dentální 
hygienista.
Doplňkem k udržení zdravé dásně a zubů 
v místech, kam nemůže zubní kartáček, 
jsou mezizubní štětičky, dentální nitě  
a ústní vody, které se používají v konečné 
fázi čištění. Tyto vody, díky svým antibak-
teriálním účinkům, brání tvorbě plaků.
 
Zubní kartáček měníme každé 3 měsíce. 
V dnešní době je velký výběr zubních 
kartáčků a doporučované jsou ty s měk-
čí strukturou.

Stejně jako děti tak i dospělí by měli na-
vštívit zubního lékaře 2 × za rok. 

Pokud se budeme starat o zdraví dutiny 
ústní a chrup, podpoříme tím i náš celkový 
zdravotní stav, protože nemoci v dutině 
ústní jsou také příčinou nebo projevem 
vážných onemocnění.

MUDr. Magdalena Galoczová
revizní lékařka

MARKÉTA KONVIČKOVÁ
zpěvačka

1. Moc ráda cvičím, chodím 
do fitka, hraju squash, dokonce 
jsem chodila půl roku na thai 
box. Potřebuji se cítit dobře a 
být na pódiu ve skvělé formě. 
Mimo jiné se snažím jíst hodně 
ovoce a zeleniny :-). Nejraději 
jím pokrm z banánu, bílého 
sýru, posypaný skořicí a je to 
opravdu mňamka:-). Přece jen 
jsem teenager ve vývinu a my-
slím, že zdravá strava mi jen 
prospěje:-).

2. Je těžké dodžovat pravi-
delný režim při mém stylu ži-
vota, ale myslím, že se snažím,  
a když to nějak skloubím, tak se 
tomu možná dá říct pravidelná 
strava:-). Snažím se jíst alespoň 
5 × denně.

3. Občas si nemůžu odpustit 
své oblíbené jídlo a to smaže-
ný sýr nebo také nugátové vý-
robky. Samozřejmě jsem tyto 
pokrmy oproti mému časté-
mu pojídání před rokem doce-
la dost omezila:-). Nějak jsem 
se naučila dodržovat pravidel-
nou, zdravou stravu. Jasně, že 
mám chvilky kdy bych nejra-
ději třeba snědla celou čoki-
nu...Někdy to s radostí udělám 
a jindy zase ne:-).

RADIM PAŘÍZEK
bubeník skupiny Citron

1. Abych se udržel v dobrém 
zdraví, potřebuji nutně k živo-
tu sport, hlavně ten outdoo- 
rový, který se odehrává vždy 
někde v přírodě. Takže hraji 
fotbal, tenis, lyžuji. Miluji jež-
dění na wake (prkno na vodě) 
a námořní jachting. Pobyt  
v přírodě mi navíc dodává 
energii a uklidňuje mě. Bez 
toho bych si svůj život a práci 
nedovedl představit. 

2. Díky tomu, že dost pracuji 
a navíc ještě s kapelou Citron 
hraji koncerty po republice, 
není to vždy s životosprávou 
zcela ideální. Ale všemožně se 
ji snažím co nejvíce dodržovat. 
Bez rozumné životosprávy já 
osobně neumím dlouho dobře 
fungovat. Tělo potřebuje pro 
své udržování a obnovu čas, 
jinak přichází brzy zdravotní 
problémy. 

3. Mám rád dobré jídlo, ale 
jsem typ, který potřebuje jíst 
jen rozumně. Takže občas, 
hlavně na zimu trochu přibe-
ru. Avšak díky sportu se toho 
rychle zase zbavím. Jinými slo-
vy se mi daří udržovat v jakési 
dynamické rovnováze, což je 
pro každého člověka správně.

HEIDI JANKŮ
zpěvačka

1. Asi tím, že nekouřím a ani 
nikdy jsem nekouřila. Stále sly-
ším lichotky, že na svůj věk vy-
padám zachovale - i to může 
být takový malý příklad toho, 
že se prostě o své zdraví sta-
rám. Chodím docela pravidel-
ně na preventívní prohlídky -  
v mém věku je to už nezbyt-
nost, aby člověk něco neza-
nedbal - a navíc, když z takové 
prohlídky odcházíte s pocitem, 
že jste relativně zdravá, určitě se 
to projeví i na celkové pohodě! 

2. Bohužel nedaří a díky ne-
pravidelné stravě, stresům při 
cestování, podvědomou tré-
mou jsem si uhnala nemoc,  
s kterou jsem se naučila žít - 
ulcerolozní pankolitida - zní 
to hrozně, ale je to chronický 
zánět tlustého střeva.

3. Žádnou závislost nemám, 
ani na cigaretách ani na alko-
holu - i když víno si ráda dám! 
Ale vím, že bych měla chodit 
pravidelněji cvičit. Chodím jen 
občas, ale mám vyzkoušeno, že 
pokud cvičím pravidelně, líp 
se cítím, míň mě bolí záda, líp 
se mi na jevišti dýchá, ale pře-
mluvit se, abych na to cvičení 
šla je to, co mě trápí :-).

KAROL SUSZKA
ředitel Těšínského divadla

1. Není to nic zvláštního:
6.00...budíček
6.05...rozcvička
6.15... sprcha na zahradě 

(do 15. 11.)
7.09...odjezd vlakem do práce
8.00...úředničina
9.00...umělecká ¹ cvičení!“, re-
žírování - hraní, jiné celodenní 
záležitosti spojené s chodem 
divadla.

Večer...návštěva divadla, kina, 
společenská setkání atd. plus
v letním období - tenisové 
kurty, v zimním - sjezdové 
lyžování.

Chci podotknout, že se celý 
rok sprchuji studenou vodou.
 
2. V divadelním provozu je 
to velice namáhavé - nicmé-
ně, snažím se. Do jisté věkové 
hranice se mi to dařilo.
 
3. Jak mě ujišťuje můj kar-
diolog (MUDr. Jan Bolek), jsem 
ve slušném zdravotním stavu 
(doposud jsem nebyl na ne-
schopence a neléčil jsem se  
v nemocnici) - je to snad i ukon-
čením kuřáckého neduhu. A na 
to jsem nesmírně pyšný. 

P L U S  P R O  Z D R A V í  -  Z D R A V É  Z U B Y
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Procvičte 
si paměť
Až se vydáte s ČPZP na ozdravný pobyt  
k moři, budete s sebou potřebovat sbalit 
do kufru spoustu důležitých věcí. Dobře 
si je na obr ázku prohlédněte. Je jich do-
hromady 16. Teď obrázek zakryjte rukou. 
Dokážete je všechny vyjmenovat? 

Je to příliš jednoduché? Nechejte tedy pů-
vodní obrázek schovaný a teď se snažte na 
prázdný papír nakreslit předměty, které si 
pamatujete. Ale pozor! Samozřejmě tam, 
kde se nacházejí na obrázku!

Víš kam 
patří?
Pro zdravé a krásné zoubky je také důle-
žité jíst ty správné dobroty. K těm určitě 
nepatří hodně bonbonů a čokolád a jiných 
sladkostí. Sladké je přece i jablíčko nebo 
meruňka a ty zdravé jsou! Obrázek koší-
ku s dobrotami se nám však trochu rozbil. 
Poznáš, který střep kam patří? Pomůžeš 
nám obrázek slepit?

Najdi  
2 stejné
Čištění zoubků jsme se v tomto časopi-
se už věnovali. Doufáme, že si článek 
přečetli vaši rodiče a teď už bude-
te všichni vědět, jak si zoubky čistit. 
Pak budete mít stejně krásné úsměvy 
jako lidé na obrázku. Dva obrázky jsou 
stejné. Najdete je? Spojte je tužkou. 
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P L U S  P R O  Z D R A V í  -  H Á D A N K Y  A  R É B U S Y  P R O  V A Š E  D Ě T I

Na pláži u moře zažívají děti hodně legrace a odvážejí si domu velké množství zážitků. Můžou stavět hrady z písku jako děti na 
obrázku. Obrázky máme dva. Jsou stejné? Kdepak! Kdo je pozorný, najde 6 rozdílů, kterými se obrázky liší.Najdi 6 rozdílů!
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Preventivní programy 
ČPZP v roce 2011
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna představuje nabídku preventivních 
programů na rok 2011.

Preventivní programy České průmyslové zdravotní pojišťovny na rok 2011 
byly sestaveny s cílem uspokojit co nejširší okruh pojištěnců. 

•	 Lyžařský výcvik, až 500 Kč
•	 Zdravé zuby – příspěvek na pevná nebo snímatelná rovnátka, až 500 Kč 
•	 Preventivní	očkování:

-  očkovací látka proti klíšťové encefalitidě včetně přeočkování, až 300 Kč 
-  očkovací látka proti virové hepatitidě typu A, B, a AB, až 300 Kč
- očkovací látka proti chřipce, až 300 Kč
- očkovací látka proti meningokokovým infekcím, až 300 Kč
-  očkovací látka proti rakovině děložního čípku (19−25 let včetně), až 1 000 Kč

•	 Prevence rakoviny kůže - příspěvek na vyšetření pigmentových skvrn, až 500 Kč 
•	 Příspěvek na laserové operace očí, až 1 000 Kč
•	 Sportovní prohlídka, až 500 Kč
•	 Celiakie, až 1 500 Kč

PREVENTIVNÍ PROGRAMy PRO STUDENTy DENNÍHO STUDIA
ve věku 19−26 let včetně (až 1 500 Kč) 

PREVENTIVNÍ PROGRAMy PRO DěTI A MLÁDEž
do 18 let včetně (až 1 500 Kč)

• Organizované plavecké kurzy (děti do 8 let včetně), až 300 Kč
•	 Organizované	pobyty	v	přírodě:

- školky v přírodě (děti do 7 let včetně), až 500 Kč
- školy v přírodě (děti ve věku 6−16 let včetně), až 500 Kč
- lyžařské kurzy (děti 10-18 let včetně), až 500 Kč 

•	 Preventivní	očkování:
- očkovací látka proti klíšťové encefalitidě včetně přeočkování, až 300 Kč
- očkovací látka proti virové hepatitidě typu A, B, a AB, až 300 Kč
- očkovací látka proti chřipce, až 300 Kč
- očkovací látka proti meningokokovým infekcím, až 300 Kč
- očkovací látka proti rakovině děložního čípku, až 1 000 Kč*
- očkovací látka proti pneumokokovým onemocněním, až 300 Kč 
-  očkovací látka proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým

neštovicím, až 300 Kč
- očkovací látka proti rotavirovým nákazám, až 300 Kč 

• Vitaminy pro děti do 2 let včetně, až 100 Kč 
• Sportovní prohlídka, až 500 Kč 
• Zdravé zuby - příspěvek na pevná nebo snímatelná rovnátka, až 500 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)
• Balíček pro novorozence
• Ozdravně léčebné pobyty (děti 7-15 let včetně)

•	 Preventivní	programy	pro	děti	a	mládež	do	18	let	včetně	

•	 Preventivní	programy	pro	studenty	denního	studia	ve	věku	19–26	let	včetně	

•	 Preventivní	programy	pro	ženy	od	19	let	

•	 Preventivní	programy	pro	muže	od	19	let	

•	 Preventivní	programy	pro	dárce	krve

•	 Bonus	Plus
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BONUS PLUS
Preventivní program pro všechny pojištěnce bez omezení věku (až 500 Kč)

Dobrovolný program založený na principu získávání a čerpání bodů podle předem 
stanovených kritérií.

Aktivity pro čerpání bodů

•	 Zdravotní péče nehrazená nebo částečně hrazená z veřejného zdravotního po-
jištění, kterou si hradí pojištěnec sám

•	 Účast otce u porodu
•	 Úhrada nadstandardního pokoje při porodu
•	 Pohybové aktivity podporující zdravý životní styl – plavání, sauna, jóga, pobyt 

v solné jeskyni, cvičení pro děti od 1 roku do 10 let včetně
•	 Péče o zrak (optika) – brýlové obruby, brýlová skla, kontaktní čočky, roztoky na 

kontaktní čočky
•	 Léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních v ČR

NABÍDKA PROGRAMŮ DLE VěKU POJIšTěNCE
Pojištěnec si vybere, ze které skupiny programů (stanovené 
pro danou věkovou skupinu) bude čerpat v daném roce, bě-
hem roku nelze přecházet z jedné skupiny programů do dru-
hé. Např. pojištěnec, který dosáhne v roce 2011 věku 19 let, se 
rozhodne, zda bude čerpat příspěvek ze skupiny preventivních 
programů pro děti a mládež nebo ze skupiny preventivních 
programů pro studenty nebo pro muže, resp. ženy. Nelze tedy 
kombinovat čerpání příspěvků mezi skupinami programů pro 
děti a mládež, studenty, muže a ženy. Výjimka je povolena pro 
studentky, které v průběhu roku mohou začít čerpat program 
Manažerka svého mateřství. Program Bonus Plus lze kombino-
vat s jinými programy. 

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

ZPŮSOB ČERPÁNÍ PŘÍSPěVKŮ NA PREVENTIVNÍ 
PROGRAMy
Jednoznačně preferovanou volbou čerpání příspěvků na preven-
tivní programy je proplácení na bankovní účet. Alternativně je 
možno čerpat také formou poštovní složenky/poukázky. 

V případě převodu příspěvku na bankovní účet obdrží pojištěnec 
finanční prostředky do 14 pracovních dní, v případě převodu 
poštovní poukázkou do 30 pracovních dní. 

K identifikaci účtu je klient povinen předložit výpis z bankov-
ního 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. 
odstřižené záhlaví výpisu s uvedeným číslem účtu.

DOKLADy POTŘEBNÉ K ČERPÁNÍ PREVENTIVNÍCH 
PROGRAMŮ
•	 Občanský průkaz 
•	 Průkazní kartička k bankovnímu účtu nebo výpis z bankov-

ního účtu (popř. jeho čitelná kopie) 
•	 Účetní doklad, případně další doklady požadované u jednotli-

vých preventivních programů musí být předloženy v originále 
nebo v úředně ověřené kopii 

•	 Čerpání příspěvku zákonným zástupcem: 
-  vazbu ¹ dítě – zákonný zástupce“ je nutno doložit (občanský 

průkaz zákonného zástupce s uvedením dítěte nebo pokud 
občanský průkaz tyto údaje neobsahuje, tak předložení 
rodného listu dítěte) 

-  pojištěnci, kterým bylo dítě svěřeno do péče nahrazují-
cí péči rodičů ve smyslu ustanovení zákona o rodině, a to 
formou osvojení, poručenství nebo opatrovnictví, musí 
doložit originál nebo 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 organizované 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 2011 je možné čerpat v období 
platnosti pojištění u ČPZP v průběhu roku 2011, tzn., že doklady 
o zaplacení musí být vystaveny v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 
2011, není-li v popisu programu stanoveno jinak. 
Doklady o zaplacení, které mají datum z roku 2011 a nebudou 
v roce 2011 proplaceny, mohou být proplaceny nejpozději do 
31. 1. 2012. Pojištěnec musí být v době čerpání i nárokování 
programu pojištěn u ČPZP. 

ČPZP SI VyHRAZUJE PRÁVO PREVENTIVNÍ PROGRAMy 
V PRŮBěHU ROKU UPRAVIT 
Pokud k takové změně ČPZP přistoupí, budou nové preventiv-
ní 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. 

DALšÍ INfORMACE
O konkrétních podmínkách preventivních programů se infor-
mujte na www.cpzp.cz, na pobočkách ČPZP a na lince Infocentra 
810 800 000.

PREVENTIVNÍ PROGRAMy PRO žENy ve věku od 19 let
(až 1 500 Kč, výjimka – Manažerka svého mateřství)

•	 Preventivní očkování:
- očkovací látka proti klíšťové encefalitidě, až 300 Kč
- očkovací látka proti hepatitidě, až 300 Kč
- očkovací látka proti chřipce (do 64 let včetně), až 300 Kč
- očkovací látka proti rakovině děložního čípku (do 25 let včetně), až 1 000 Kč

•	 Hormonální substituční terapie + prevence osteoporózy, (40−55 let včetně), až 500 Kč
•	 Prevence rakoviny prsu – ultrasonografické vyšetření (30−39 let včetně) mamogra-

fické nebo ultrasonografické vyšetření (40−44 let včetně), až 500 Kč
•	 Prevence rakoviny tlustého střeva – Haemocult test (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	(od	18	let),	až	2	000	Kč
•	 Sportovní prohlídka, až 500 Kč 
•	 Celiakie, až 1 500 Kč

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 3 000 Kč na:
preventivní očkování (očkování proti hepatitidě, očkování proti klíšťové encefa-
litidě a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, očkování proti meningokokovým 
infekcím), na kontaktní čočky, laserové operace očí, masáže, plavání, saunu, pobyt  
v solné jeskyni, pohybové aktivity (např. aerobic nebo cvičení ve fitcentru) a léčeb-
né kúry a procedury v lázeňských zařízeních.

•	 Příspěvek pro držitele Zlatého kříže ČČK 3. třídy, až 3 500 Kč na:
preventivní očkování (očkování proti hepatitidě, očkování proti klíšťové encefalitidě 
a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, očkování proti meningokokovým infekcím), 
na kontaktní čočky, laserové operace očí, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné 
jeskyni, pohybové aktivity (např. aerobic nebo cvičení ve fitcentru) a léčebné kúry 
a procedury v lázeňských zařízeních.

•	 Příspěvek pro držitele Zlatého kříže ČČK 2. třídy, až 4 000 Kč na:
preventivní očkování (očkování proti hepatitidě, očkování proti klíšťové encefalitidě 
a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, očkování proti meningokokovým infekcím), 
na kontaktní čočky, laserové operace očí, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné 
jeskyni, pohybové aktivity (např. aerobic nebo cvičení ve fitcentru) a léčebné kúry 
a procedury v lázeňských zařízeních.

•	 Příspěvek pro držitele Zlatého kříže ČČK 1. třídy, až 4 500 Kč na:
preventivní očkování (očkování proti hepatitidě, očkování proti klíšťové encefalitidě 
a přeočkování proti klíšťové encefalitidě, očkování proti meningokokovým infekcím), 
na kontaktní čočky, laserové operace očí, masáže, plavání, saunu, pobyt v solné 
jeskyni, pohybové aktivity (např. aerobic nebo cvičení ve fitcentru) a léčebné kúry 
a procedury v lázeňských zařízeních.

PREVENTIVNÍ PROGRAMy PRO MUžE
ve věku od 19 let (až 1 500 Kč) 

•	 Preventivní	očkování:	
- očkovací látka proti klíšťové encefalitidě, až 300 Kč
- očkovací látka proti hepatitidě, až 300 Kč
- očkovací látka proti chřipce (do 64 let včetně), až 300 Kč

• Prevence rakoviny tlustého střeva – Haemocult test (40−49 let včetně), až 200 Kč 
• Prevence onemocnění rakovinou prostaty – vyšetření PSA (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 500 Kč
• Celiakie, až 1 500 Kč

P L U S  P R O  Z D R A V í  -  P R E V E N T I V N í  P R O G R A M Y  P R O  C E L O U  R O D I N U
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Koncem roku 2010 sloučila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna všechny služby 
elektronické přepážky do uceleného řešení. Dokončila tím transformaci služeb pro 
své klienty.

Nyní se všichni klienti přihlašují na jediném místě – na adrese portal.cpzp.cz jednot-
ným způsobem. Klienti, kteří se museli v minulosti opakovaně přihlašovat při využití 
některých funkcí, již nyní tyto problémy mít nebudou.

Zároveň jsme upravili proces registra-
ce – ta je nyní možná zcela elektronicky  
a bez nutnosti návštěvy kontaktního mís-
ta. Protože se klienti (pojištěnci) často 
ptají, jak se mají registrovat do elektronic-
ké přepážky a zda musí navštívit kontakt-
ní místo, přinášíme zde základní postup 
registrace do elektronické přepážky. Jen 
připomínáme, že pojištěnci mohou využí-
vat zcela bezplatně způsob přihlašování 
do e-přepážky prostřednictvím jedno-
rázového hesla, zaslaného na klientův 
mobil. Jde o způsob, podobný přihlášení 
do on-line bankovnictví některých bank 

– klient napíše své přihlašovací jméno 
a na mobil je mu zasláno speciální jedno-
rázové heslo (zcela zdarma). Vyplněním 
a odesláním hesla se klient přihlásí 
do prostředí e-přepážky a může využívat 
dostupné služby a funkce. Přihlásit se je 
možné odkudkoliv, stačí mít u sebe jen 
svůj mobil.

POSTUP REGISTRACE POJIšTěNCE
Samozřejmě, stejně jako dříve, se klienti 
mohou registrovat okamžitě na kterém-
koliv kontaktním místě ČPZP. Stačí před-
ložit svůj občanský průkaz pro ověření 

totožnosti pojištěnce, sdělit číslo svého 
mobilního telefonu, na který budou zdar-
ma zasílány jednorázová přihlašovací hes-
la, a ihned vám bude vytvořen přístup. 
Můžete okamžitě zobrazit svůj výdajový 
účet, přehled poplatků nebo se podívat 
na stav konta programu Bonus Plus.
Pokud se nemůžete dostavit na kontakt-
ní místo, ať už z časových nebo jiných 
důvodů, můžete celou registraci provést 
elektronicky:

Elektronická přepážka ČPZP

1 Na adrese portal.cpzp.cz zvolíte 
registraci do e-přepážky. Vyplníte 

a ověříte své mobilní číslo dle zob-
razeného postupu (na mobilní číslo 
bude zasílán přihlašovací kód). Poté 
vyplníte základní údaje, včetně e-mai-
lové adresy.
Po dokončení této jednoduché regis-
trace ještě nemáte přístup k žádným 
funkcím. Pro zpřístupnění je potřeba 
požádat o oprávnění komunikovat za 
konkrétní osobu, tedy sami za sebe, 
za své děti nebo třeba za své rodiče.

2 Pro udělení oprávnění stačí v žá-
dosti zvolit kategorii pojištěnec 

a vyplnit rodné číslo pojištěnce, za 
kterého chcete komunikovat (obvykle 
své rodné číslo). Poté vám bude auto-
maticky zaslán doporučený dopis do 
vlastních rukou. Ten bude obsahovat 
speciální aktivační kód, jehož zadáním 
v prostředí e-přepážky získáte poža-
dované oprávnění a budete moci za 
určenou osobu komunikovat.

3 V případě, že chcete komuniko-
vat např. za své rodiče, požádáte 

o oprávnění shodným způsobem. 
Dopis s aktivačním kódem bude do-
ručen do rukou vašich rodičů a ti vám 
jej předají, čímž vám udělí oprávnění, 
zastupovat je v elektronické komuni-
kaci s ČPZP. 

 
Elektronická registrace je opravdu jed-
noduchá a pohodlná. Bez návštěvy 
kontaktního místa se můžete regist-
rovat během pár dní.

Nyní se všichni klienti přihlašují
na jediném místě
portal.cpzp.cz

Ozdravně léčebné pobyty dětí
ČPZP pořádá v letošním roce ozdravně léčebné pobyty pro děti ve věku 7 až 15 let 
trpící alergiemi, bronchiálním astmatem, atopickým ekzémem, lupénkou a dalšími 
zdravotními obtížemi.

Celkem se může pobytů zúčastnit až 
460 dětí ve čtyřech prázdninových tur-
nusech. Pro děti jsou připravena dvě 
pobytová místa, a to Černá Hora –  
hotel Zlatibor v Čanji a Slovensko – ho-
tel Sasanka v Tatranské Lomnici. Odlety 
do Černé Hory jsou plánovány z Ostravy  
a Prahy. Odjezdovým místem pro pobyty 
na Slovensku je Ostrava.

K účasti dítěte na ozdravně léčebném po-
bytu je nutný ¹ Návrh na umístění dítěte  
v ozdravovně“ nebo ¹ Návrh na lázeňskou 
péči“, který vyplní praktický lékař pro 
děti a dorost nebo odborný lékař (aler-
golog, dermatolog). Vyplněné návrhy 
mohou rodiče odevzdat na kterémkoliv 
kontaktním místě nebo zasílat poštou na 
úsek marketingu a prodeje nejpozději do 

30. dubna 2011. Současně s vyplněným 
návrhem rodiče odevzdají Žádost o za-
řazení dítěte na ozdravný pobyt, slouží-
cí ke stanovení výše finanční spoluúčasti 
rodičů a uvedení preferované lokality  
a termínu pobytu.
Výběr dětí provede revizní lékař pojišťov-
ny podle závažnosti zdravotního stavu dí-
těte a stupně naléhavosti. Přednost mají 
děti, které se ozdravně léčebného poby-
tu pořádaného ČPZP ještě nezúčastnily.
Rodiče budou o výsledku rozhodnutí in-
formováni písemně.

Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách České průmyslové zdravotní pojišťovny www.cpzp.cz.

TERMÍNy OZDRAVNě LÉČEBNýCH POByTŮ

ČERNÁ HORA SLOVENSKO

Turnus Odlet z ČR Přílet do ČR Odjezd z ČR Příjezd do ČR

1. 30. 6. 2011 14. 7. 2011 2. 7. 2011 16. 7. 2011

2. 14. 7. 2011 28. 7. 2011 16. 7. 2011 30. 7. 2011

3. 28. 7. 2011 11. 8. 2011 30. 7. 2011 13. 8. 2011

4. 11. 8. 2011 25. 8. 2011 13. 8. 2011 27. 8. 2011
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Ať už pojedete kamkoliv, sjednejte si 
výhodné cestovní pojištění

www.cpzp.cz | Infocentrum: 810 800 000

na kterékoliv pobočce ČPZP nebo 
on-line na webu cpzp.cz




