NOVÉ ÚČTY ZDRAVOTNÍCH POJIŠTOVEN U ČNB
V souladu se změnou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,
jsou s účinností od 1.7.2016 všechny zdravotní pojišťovny povinny převést své účty pro příjem plateb
pojistného na zdravotní pojištění do České národní banky (dále ČNB).
OSVČ, zaměstnavatelé i další plátci zdravotního pojištění budou posílat zálohy a pojistné na zdravotní
pojištění na nová čísla účtů. Zdravotní pojišťovny totiž nejpozději do 10. 2. 2017 zruší své účty
u komerčních bank a vytvoří nové u České národní banky.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Nové bankovní účty v ČNB založené pro VZP budou vždy začínat na „111“. Číslování bankovních účtů bude
pro jednoduchost bez předčíslí. Nové bankovní účty v ČNB budou zřizovány pro každou regionální pobočku
VZP. Uvedené musí plátce zohlednit, když si na webových stránkách VZP bude chtít ověřit nové číslo účtu
pro platbu pojistného.
Čísla bankovních účtů v ČNB bude VZP plátcům oznamovat dopisem. Dopisy s uvedením správného čísla
bankovního účtu rozešle nejpozději na začátku prosince 2016. V tuto dobu začne VZP také tisknout nová
čísla bankovních účtů v ČNB na poštovní poukázky typu A, na vyúčtování plátců a na případné platební
výměry nebo výkazy nedoplatků.
Shodně jako dosud budou pro výběr pojistného používány samostatné bankovní účty v ČNB pro pojistné
zaměstnavatelů a pro pojistné samoplátců, tj. OSVČ a osob bez zdanitelných příjmů („OBZP“), a rovněž účet
pro platby penále a pokut, který je společný pro všechny kategorie plátců.
S převedením platebních účtů do ČNB se nemění identifikace plateb pojistného, kterou plátce zadává na
příkazu k úhradě.
OSVČ
ZAMĚSTNAVATEL POUŽÍVAT OD:
kraj JHM, VYS
1112001651/0710
1111009651/0710 OSVČ
kraj MSK, OLK, ZLK
1112003761/0710
1111000761/0710 od 01.01.2017
kraj HKK, PAK
1112005521/0710
1111002521/0710 zaměstnavatel
kraj ULK, LBK
1112003411/0710
1111000411/0710 od 10.12.2016
kraj PLK, KVK, JHC
1112009311/0710
1111006311/0710
kraj PHA, STC
1112001221/0710
1111009221/0710
Variabilním symbolem je pro OSVČ a OBZP rodné číslo, případně přidělené ID plátce u cizinců. Variabilním
symbolem pro platby zaměstnavatele je IČ doplněné na 9. a 10. místě přiděleným dvojčíslem.
V případě úhrady platebního výměru nebo výkazu nedoplatků používá plátce ve variabilním symbolu
desetiznakové číslo uvedené na vyměření dluhu a současně do specifického symbolu uvede své rodné číslo
nebo IČ doplněné o dva znaky na konci.
Konstantní symbol je vždy při bezhotovostní platbě 0558 a při platbě poštovní poukázkou 0379.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
•
•

Zaměstnavatel: 2115106031/0710
OSVČ, OBZP: 2110102031/0710

• Číslo účtu pro platby na penále a pokuty: 2117101031/0710.
Povinné používání účtů ČNB pro veřejné zdravotní pojištění platí s účinností od února 2017.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Ke změně bankovních účtů pro platbu pojistného došlo u České průmyslové zdravotní pojišťovny už
od 1. 10. 2016.

Bankovní účet pro zaměstnavatele:
 2050000761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ29 0710 0000 0020 5000 0761)
 2050107761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ77 0710 0000 0020 5010 7761)
Při platbách pojistného za zaměstnavatele věnujte zvýšenou pozornost při uvádění správného variabilního
symbolu, který je pro zaměstnavatele vždy desetimístný. Variabilní symbol je IČ plátce doplněné dvěma
nulami zprava na deset míst. V případě, že plátce je členěn na vnitřní organizační jednotky a tyto jsou
samostatně přihlášeny k placení pojistného, doplní se místo dvou nul dvoumístné číslo vnitřní organizační
jednotky (VOJ). Pokud IČ plátce začíná nulami, je nezbytné všechny nuly uvést do variabilního symbolu
platby pojistného.
Konstantní symbol je 0558 nebo 3558.
Bankovní účet pro OSVČ:
 2050203761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ14 0710 0000 0020 5020 3761)
 2050406761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ96 0710 0000 0020 5040 6761)
 Variabilní symbol je rodné číslo, konstantní symbol je 0558 nebo 3558.



Bankovní účet pro OBZP:
2050502761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ33 0710 0000 0020 5050 2761)
Variabilní symbol je rodné číslo, konstantní symbol je 0558 nebo 3558.




Bankovní účet pro platby penále (účet je shodný pro všechny plátce pojistného – zaměstnavatele,
OSVČ i OBZP):
2055004761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ31 0710 0000 0020 5500 4761)
Variabilní i konstantní symbol je stejný jako u platby pojistného.







Platby dlužného pojistného:
2050705761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ18 0710 0000 0020 5070 5761)
Platby dlužného penále – penále vyčíslené v kontrolní zprávě nebo ve výzvě, vyměřené výkazem
nedoplatků, podle sjednaného splátkového kalendáře:
2055207761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBAN CZ16 0710 0000 0020 5520 7761)
Platby náhrady nákladů na zdravotní služby (náhrady škod):
2050609761/0710 (SWIFT CNBACZPP, IBANCZ81 0710 0000 0020 5060 9761)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Bankovní spojení – číslo účtu pro platby pojistného platné od 1. 1. 2017:
 2070101041/0710.
 Do 31. 12. 2016 zasílejte své platby na stávající číslo účtu: 10006-18432071/0100.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

Číslo bankovního účtu pro platby pojistného:
 2010201091/0710
Pro mezinárodní platební styk:
 IBAN: CZ93 0710 0000 0020 1020 1091
 SWIFT: CNBACZPP
 Číslo bankovního účtu pro penále a pokuty: 2010500091/0710



Pro mezinárodní platební styk:
IBAN: CZ15 0710 0000 0020 1050 0091
SWIFT: CNBACZPP

Pokud je plátcem OSVČ nebo OBZP, uvádí jako variabilní symbol platby své rodné číslo, jako konstantní
symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou).

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna („RBP“) má nově založené účty, jejichž přehled naleznete
níže. Tyto účty jsou již aktivní a lze je používat.
• OSVČ: 2130203761/0710
• OBZP: 2130502761/0710
Veškeré platby doporučuje RBP hradit bankovním převodem, nejlépe trvalým příkazem nebo v hotovosti
složenkou u České pošty.
Platba zaměstnavatele:
• číslo účtu: 2130000761/0710
• IBAN: CZ06 0710 0000 0021 3000 0761
• BIC (SWIFT kód): CNBACZPPXXX
variabilní symbol: číslo plátce (obvykle IČ + 00)
Platba OSVČ:
 číslo účtu: 2130203761/0710
 IBAN: CZ88 0710 0000 0021 3020 3761
 BIC (SWIFT kód): CNBACZPPXXX
variabilní symbol: rodné číslo (číslo plátce z průkazu pojištěnce u cizinců)
Platba OBZP:
 číslo účtu: 2130502761/0710
 IBAN: CZ10 0710 0000 0021 3050 2761
 BIC (SWIFT kód): CNBACZPPXXX
variabilní symbol: rodné číslo (číslo plátce z průkazu pojištěnce u cizinců)
Platba penále a pokuty:
 číslo účtu: 2131409761/0710
 IBAN: CZ18 0710 0000 0021 3140 9761
 BIC (SWIFT kód): CNBACZPPXXX
variabilní symbol: dle textu v písemnosti, platebním výměru nebo výkazu nedoplatků
Platba dlužného pojistného:
 číslo účtu: 2130801761/0710
 IBAN: CZ29 0710 0000 0021 3080 1761
 BIC (SWIFT kód): CNBACZPPXXX
variabilní symbol: dle textu v písemnosti, platebním výměru nebo výkazu nedoplatků
Platba náhrady nákladů na zdravotní služby:
 číslo účtu: 2131601761/0710
 IBAN: CZ86 0710 0000 0021 3160 1761
 BIC (SWIFT kód): CNBACZPPXXX
variabilní symbol: dle textu v písemnosti, výzvě k úhradě

