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Volby do Správní rady a Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České 

republiky v roce 2023 

 
Informace k volbám do Správní rady a Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra 

České republiky 

 
Ve dnech 24. 5. - 26. 5. 2023 se uskuteční volby do Správní rady a Dozorčí rady Zdravotní 

pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (dále jen „ZP MV ČR“).  

 
Vzhledem k tomu, že ke dni 30. 6. 2023 končí funkční období devíti členům Správní rady (dále jen 

„SR“) a pěti členům Dozorčí rady (dále jen „DR“) ZP MV ČR, byly vyhlášeny volby podle ustanovení 

§ 10a odst. 4 písm. a) zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších 

zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 280/1992 Sb.“). Volby 

se budou konat do SR a do DR a skupinami plátců oprávněných hlasovat budou zaměstnavatelé a 

osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) a zaměstnanci a osoby bez zdanitelných 

příjmů (dále jen „OBZP“). 

 
Aktivní volební právo, tj. právo volit do SR a DR, mají plátci pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění ve skupině: 
 
     zaměstnavatelé a OSVČ: 

• každý zaměstnavatel, který v období od 1. 8. 2022 do 31. 1. 2023 odvedl ZP MV ČR pojistné, 

které bylo v součtu všech částek plateb a vratek za dané období větší než nula, 

• každá OSVČ (pojištěnec ZP MV ČR), která v období od 1. 8. 2022 do 31. 1. 2023 odvedla 

ZP MV ČR pojistné jako OSVČ, které bylo v součtu všech částek plateb a vratek za dané 

období vyšší než nula. 

 

zaměstnanci a OBZP: 

• každý zaměstnanec a OBZP (pojištěnec ZP MV ČR), který byl v období 1. 4. – 30. 4. 2023 

evidován v této skupině u ZP MV ČR. 

 
Pasivní volební právo, tj. právo kandidovat, má osoba, která splňuje tyto náležitosti stanovené 

zákonem: 
 
a) dosáhla věku nejméně 25 let, 

b) je plně svéprávná, 

c) je bezúhonná, 

d) doručila ZP MV ČR vlastnoručně podepsanou přihlášku, 

e) prokáže podporu alespoň 50 pojištěnců ZP MV ČR; podpora se prokazuje řádně vyplněným 

podpisovým archem doručeným ZP MV ČR společně s přihláškou, 

f) je ke dni podání přihlášky ke kandidatuře na člena SR nebo DR pojištěncem ZP MV ČR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Náležitosti přihlášky kandidáta 

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 
Ředitelství: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, tel. 272 095 111 
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Přihláška ke kandidatuře na člena SR nebo DR musí obsahovat všechny tyto náležitosti: 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo pojištěnce, datum narození, adresu pro doručování 

a ověřený vlastnoruční podpis osoby kandidující na člena SR nebo DR,  

b) označení orgánu ZP MV ČR, do něhož osoba kandiduje, tedy SR nebo DR, 

c) označení skupiny plátců pojistného, v níž osoba kandiduje, tedy skupiny zaměstnavatelé 

a OSVČ nebo zaměstnanci a OBZP, s tím, že každá osoba je oprávněna kandidovat pouze 

v jedné skupině plátců pojistného,  

d) vlastnoručně podepsaný životopis, 

e) výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, 

f) řádně vyplněný podpisový arch. 

 

Kandidát na člena SR nebo DR musí být ke dni podání přihlášky ke kandidatuře pojištěncem 

ZP MV ČR. 

 
Neobsahuje-li přihláška ke kandidatuře stanovené náležitosti, vyzve ZP MV ČR bezodkladně, 

nejpozději do 5 dnů ode dne doručení přihlášky ke kandidatuře, osobu, která přihlášku podala, 

k doplnění nebo úpravě příslušných náležitostí. Nejsou-li náležitosti doplněny nebo upraveny 

nejpozději poslední den lhůty pro podání přihlášky ke kandidatuře, považuje se přihláška za 

neplatnou. 

 
Náležitosti podpisového archu 
 
Podpisový arch pro SR nebo DR obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo pojištěnce 

a vlastnoruční podpis pojištěnce, který vyjadřuje kandidátovi svou podporu. Součástí podpisového 

archu je také souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu podle věty první, a to pouze pro 

účely volby, pro niž se podpora vyjadřuje. 

 
Přihlášku ke kandidatuře pro SR nebo DR s životopisem, výpisem z Rejstříku trestů 

a s podpisovým archem lze podat  v listinné formě v uzavřené obálce označené „VOLBY 2023“, 

a to na podatelně sídla ZP MV ČR, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 nebo zaslat 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na stejnou adresu.1 

   
 
 
Přehled nejdůležitějších informací a termínů 

 
 

 

Vyhlášení voleb do SR a DR:  
 

• Na webu ZP MV ČR www.zpmvcr.cz dne 24. 2. 2023 

 
 

 
1 Tyto dokumenty je možno podat také elektronicky prostřednictvím:  

a) datové schránky kandidáta do datové schránky ZP MV ČR: 9swaix3, označenou v poli „věc“ jako „VOLBY 2023“, nebo 

b) sítě elektronických komunikací dokumentem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem kandidáta na 

elektronickou adresu podatelny ZP MV ČR: info@zpmvcr.cz nebo volby@zpmvcr.cz; označenou v poli „předmět“ jako 

„VOLBY 2023“. 

Oba způsoby jsou možné za splnění podmínek stanovených právními předpisy, zejména zákonem č. 12/2020, o právu na 

digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 6 – úředně ověřený podpis osobou 

oprávněnou provádět ověřování pravosti podpisu) a zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (konverze dokumentů). 
 

 

http://www.zpmvcr.cz/
mailto:info@zpmvcr.cz
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Informace pro kandidáty na člena SR nebo DR: 
 

• Lhůta pro podání přihlášky ke kandidatuře: do 24. 4. 2023 včetně. 

• Seznam kandidátů včetně zákonem č. 280/1992 Sb. stanovených náležitostí zveřejní 

ZP MV ČR na svém webu www.zpmvcr.cz dne 9. 5. 2023. 

• Proti průběhu nebo výsledku voleb může kandidát na člena SR nebo DR podat stížnost 

Ústřední volební komisi ZP MV ČR, a to nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění výsledků 

voleb. 

 

Informace pro voliče: 
 

• Volby se konají ve dnech 24. 5. 2023, 25. 5. 2023 a 26. 5. 2023. 

• Právo volit mají: 

zaměstnavatelé a OSVČ: 

▪ každý zaměstnavatel, který v období od 1. 8. 2022 do 31. 1. 2023 odvedl ZP MV ČR 

pojistné a to bylo v součtu všech částek plateb a vratek za dané období větší než 

nula,  

▪ každá OSVČ (pojištěnec ZP MV ČR), která v období od 1. 8. 2022 do 31. 1. 2023 

odvedla ZP MV ČR pojistné jako OSVČ a to bylo v součtu všech částek plateb 

a vratek za dané období vyšší než nula. 

zaměstnanci a OBZP: 

▪  každý zaměstnanec a OBZP (pojištěnec ZP MV ČR), který byl v období 1. 4. – 30. 4. 

2023 evidován v této skupině u ZP MV ČR  

• Zaměstnavatelé a OSVČ mají možnost podat žádost o sdělení výše rozsahu jimi odvedeného 

pojistného. Stížnost proti rozhodné výši rozsahu odvedeného pojistného mohou zaměstnavatelé 

a OSVČ podat ZP MV ČR nejpozději 14 dnů před zahájením voleb. 

• Proti průběhu nebo výsledku voleb může plátce pojistného, který je oprávněn ve volbách hlasovat, 

podat stížnost Ústřední volební komisi ZP MV ČR nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění 

výsledků voleb. 

 

Informace o volebních místech a způsobu hlasování 
 
Informaci o: 
 
a) způsobu volby, 

b) organizačním, technickém a personálním zabezpečení voleb včetně seznamu volebních míst, 

c) způsobu úpravy a předání hlasovacího lístku v příslušné skupině plátců 
 
zveřejní ZP MV ČR dne 9. 5. 2023 na webových stránkách ZP MV ČR www.zpmvcr.cz. 

 
Oznámení výsledků voleb 

 
Výsledek voleb bude zveřejněn bezodkladně na webu ZP MV ČR www.zpmvcr.cz a zároveň bude 
zaslán všem kandidátům, pro které hlasoval alespoň jeden plátce pojistného.  
 
 
Kontakty 
 
Písemná podání související s volbami se doručují na adresu sídla ZP MV ČR: 

Vinohradská 2577/178 

130 00 Praha 3 
 
ID DS: 9swaix3  

 
Své dotazy, týkající se voleb do SR nebo DR, můžete směřovat na adresu: 
volby@zpmvcr.cz. 

http://www.zpmvcr.cz/
http://www.zpmvcr.cz/
http://www.zpmvcr.cz/

