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INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VOLEB DO SPRÁVNÍ RADY A VOLEB DO DOZORČÍ 

RADY RBP, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2021 

RBP, zdravotní pojišťovna, se sídlem Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 

IČO 476 73 036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 

AXIV, vložka 554 (dále jen „RBP“), podle § 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“), vyhlásila dne 15. 1. 2021 volby do své Správní rady a do své 

Dozorčí rady. 

Složení orgánů 

Správní radu tvoří 5 členů jmenovaných vládou a 10 členů volených z řad pojištěnců RBP plátci 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění s tím, že 5 členů volí společně zaměstnavatelé a osoby 

samostatně výdělečně činné a 5 členů volí společně zaměstnanci a osoby bez zdanitelných 

příjmů. 

 

Dozorčí radu tvoří 3 členové, které na návrh ministra financí, ministra práce a sociálních věcí 

a ministra zdravotnictví jmenuje a odvolává vláda a 6 členů volených z řad pojištěnců plátci 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění dané zdravotní pojišťovny s tím, že 3 členy volí 

společně zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné a 3 členy volí společně 

zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů. 

Pasivní volební právo – právo být volen a kandidovat 

Kandidovat na člena Správní nebo Dozorčí rady RBP může fyzická osoba, která: 

a) je plně svéprávná 

b) je bezúhonná 

c) doručila RBP vlastnoručně podepsanou přihlášku s náležitostmi uvedenými níže 

d) prokáže podporu alespoň 50 pojištěnců příslušné zaměstnanecké pojišťovny; podpora se 

prokazuje řádně vyplněným podpisovým archem doručeným zaměstnanecké pojišťovně 

společně s přihláškou 

e) je ke dni podání přihlášky ke kandidatuře na člena orgánu RBP pojištěncem RBP. 

Podpisový arch obsahuje jméno, popřípadě jména, a příjmení, číslo pojištěnce a vlastnoruční 

podpis pojištěnce, který vyjadřuje kandidátovi svoji podporu. Součástí podpisového archu je 

souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu podle věty první, a to pouze pro účely volby, 

pro niž se podpora vyjadřuje. Vzor podpisového archu, který mohou kandidáti na členy volených 

orgánů RBP, pro účely voleb použít, je dostupný na internetové stránce www.rbp213.cz.  

Přihláška ke kandidatuře na člena orgánu RBP obsahuje: 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, číslo pojištěnce, datum narození, adresu pro 

doručování a ověřený vlastnoruční podpis osoby kandidující na člena orgánu RBP, 

b) označení orgánu zaměstnanecké pojišťovny, do něhož osoba kandiduje, 
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c) označení skupiny plátců pojistného, v níž osoba kandiduje 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, a 

f) řádně vyplněný podpisový arch. 

Přihlášky je nutno podat nejpozději do 15. 3. 2021. Vzor přihlášky a podpisového archu je 

dostupný na www.rbp213.cz. 

K 1. 4. 2021 zveřejní RBP seznam kandidátů na člena příslušného orgánu a skupiny plátců 

pojistného, v níž kandidují, a to na internetové stránce www.rbp213.cz. 

RBP u každé doručené přihlášky ověří, zda podaná přihláška splňuje všechny zákonné 

podmínky a náležitosti. V případě, že přihláška nebude splňovat zákonné požadavky, bude 

osoba, která přihlášku podala, vyzvána k jejímu doplnění nebo opravě. Doplnění nebo opravu 

musí zájemce o kandidaturu provést nejpozději poslední den lhůty, která je pro podání přihlášky 

ke kandidatuře určena, jinak nebude na kandidátní listinu zapsán a přihláška bude považována 

za neplatnou. 

Datum, do kdy lze podat přihlášku ke kandidatuře na člena příslušného orgánu RBP 

Termín pro podání přihlášek činí 2 měsíce ode dne vyhlášení voleb. Přihlášku ke kandidatuře 

na člena příslušného orgánu RBP lze podat nejpozději do 15. 3. 2021. 

 

Aktivní volební právo – právo volit členy orgánů RBP 

Do Správní rady jsou oprávněny hlasovat dvě skupiny plátců pojistného. První skupinou jsou 

zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), druhou skupinou jsou 

zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), kterou se rozumí osoba, která má trvalý 

pobyt na území České republiky, po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, 

ze samostatně výdělečné činnosti a není za ni plátcem pojistného stát.  

 

Ve skupině plátců zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných jsou oprávněni 

hlasovat:  

- každá OSVČ – pojištěnec RBP, který v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 

odvedl RBP pojistné jako OSVČ, které bylo v součtu všech částek plateb 

pojistného za dané období vyšší než nula 

- každý zaměstnavatel, který v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 odvedl RBP 

za své zaměstnance pojistné, které bylo v součtu všech částek plateb pojistného 

za dané období vyšší než nula. 

 

Ve skupině plátců pojistného zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů je oprávněn 

hlasovat: 

- každý, kdo byl pojištěncem RBP, který v období od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 byl 

u RBP evidován alespoň jeden den jako zaměstnanec nebo po celý březen 2021 

jako OBZP. 

 

Do Dozorčí rady jsou oprávněny hlasovat dvě skupiny plátců pojistného. První skupinou jsou 

zaměstnavatelé a OSVČ, druhou skupinou jsou zaměstnanci a OBZP.  

 

http://www.rbp213.cz/
http://www.rbp213.cz/
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Ve skupině plátců zaměstnavatelé a OSVČ je oprávněn hlasovat:  

- každá OSVČ – pojištěnec RBP, který v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 

odvedl RBP pojistné jako OSVČ, které bylo v součtu všech částek plateb 

pojistného za dané období vyšší než nula 

- každý zaměstnavatel, který v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 odvedl RBP 

za své zaměstnance pojistné, které bylo v součtu všech částek plateb pojistného 

za dané období vyšší než nula. 

 

Ve skupině plátců pojistného zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů je oprávněn 

hlasovat: 

- každý, kdo byl pojištěncem RBP, který v období od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 byl 

u RBP evidován alespoň jeden den jako zaměstnanec nebo po celý březen 2021 

jako OBZP. 

 

Zaměstnavatel a OSVČ hlasují v rozsahu pojistného, které odvedli RBP za období 1. 7. 2020 

do 31. 12. 2020. Rozhodnou výši rozsahu odvedeného pojistného určí RBP ke dni 30. 3. 2021, 

a to na internetové stránce www.rbp213.cz.  

 

Plátce pojistného je povinen se před vydáním hlasovacího lístku prokázat průkazem totožnosti, 

jedná-li se o fyzickou osobu, anebo příslušným oprávněním k jednání za právnickou osobu 

nebo organizační složku státu. 

 

Způsob hlasování  

Volby se konají prezenčně, a to ve volebních místech stanovených a zřízených dle níže uvedené 

informace. Každý plátce pojistného je oprávněn hlasovat pouze jednou. Osoba náležící do obou 

skupin plátců pojistného si zvolí, ve které skupině plátců pojistného bude hlasovat. 

  

Plátce pojistného označí na hlasovací listině (hlasovacím lístku) nejvýše tolik kandidátů, kolik je 

volených členů příslušného orgánu v příslušné skupině plátců pojistného.  

 

V případě hlasování ve skupině zaměstnavatelů a OSVČ se mezi označené kandidáty poměrně 

rozdělí rozsah odvedeného pojistného. V případě hlasování ve skupině zaměstnanců a OBZP 

se každému označenému kandidátovi přičte jeden hlas. 

 

Vyplněný hlasovací lístek odevzdá plátce pojistného v uzavřené obálce označené názvem 

orgánu zaměstnanecké pojišťovny a příslušné skupiny plátců pojistného, do nějž se volby 

konají. Hlasovací lístky a obálky bude vydávat RBP každému plátci pojistného (skupiny plátců 

pojistného viz výše), který se dostaví k volbě člena příslušného orgánu. 
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Informace o volebních místnostech 

Seznam všech volebních míst, tj. vybraných provozoven pobočkové sítě RBP a volebních míst 

zřízených postupem uvedeným níže, včetně organizačního, technického a personálního 

zabezpečení, bude nejpozději dne 30. 3. 2021 zveřejněn na webových stránkách RBP. 

 

Zaměstnavatelé mohou podat žádost o zřízení volebního místa ve vlastních prostorách do 29. 

1. 2021. O zřízení volebního místa v prostorách zaměstnavatele, který podá žádost,  RBP 

rozhodne po zhodnocení všech podaných žádostí s ohledem na počet pojištěnců 

u zaměstnavatele, který žádost podal a kapacitní a technické možnosti RBP. 

 

Způsobilost být členem orgánu RBP 

Účinné znění § 10 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších 

zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví základní podmínky pro výkon 

funkce člena voleného orgánu, jakož i základní podmínky pro způsobilost stát se členem 

voleného orgánu zdravotní pojišťovny. Bez splnění těchto podmínek, resp. v případě existence 

některé z překážek, se zvolený kandidát členem příslušného orgánu nestane. V případě, 

že člen příslušného orgánu přestane splňovat některou z podmínek, resp. u něj vznikne některá 

z překážek, členství v příslušném orgánu u něj ze zákona skončí. 

 

(7) Člen Správní rady nemůže být současně členem Dozorčí rady a naopak. Člen Správní rady 

nemůže být členem Dozorčí rady ani ve čtyřletém funkčním období následujícím po skončení 

jeho členství ve Správní radě; to platí i pro člena Dozorčí rady v případě jeho členství ve Správní 

radě. Členem Správní rady nebo Dozorčí rady se dále nemůže stát osoba, která v posledních 5 

letech vykonávala funkci ředitele, člena Správní rady nebo člena Dozorčí rady jiné 

zaměstnanecké pojišťovny, která byla zrušena s likvidací podle § 6 odst. 7. 

 

(8) Funkční období člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny činí 4 roky, není-li dále stanoveno 

jinak, a začíná prvním dnem po skončení funkčního období předchozího člena orgánu, na jehož 

místo nastupuje postupem podle § 10a odst. 4 písm. a), nebo prvním dnem po dni, kdy byl 

zvolen členem orgánu v případě podle § 10a odst. 4 písm. b). Funkční období náhradníka trvá 

nejdéle do skončení funkčního období voleného člena orgánu, na jehož místo nastoupil. Člena 

orgánu jmenovaného vládou lze z funkce odvolat i před uplynutím funkčního období. 

 

(9) Člen Správní rady a Dozorčí rady nevykonává svou funkci v pracovněprávním vztahu 

k zaměstnanecké pojišťovně; má nárok na náhradu výdajů spojených s výkonem funkce 

a za výkon funkce mu lze poskytnout odměnu ve výši stanovené ve zdravotně pojistném plánu. 

 

(10) Pravidla jednání a způsob rozhodování orgánů zaměstnanecké pojišťovny upraví statut 

zaměstnanecké pojišťovny. 

 

(11) Členem orgánu zaměstnanecké pojišťovny nesmí být osoba, která 
 

a) je vedoucím zaměstnancem nebo členem orgánu jiné zdravotní pojišťovny; členství 

v orgánu jiné zdravotní pojišťovny není překážkou, je-li člen jmenován vládou, 

b) je distributorem léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, nebo výrobcem léčivých 

přípravků nebo zdravotnických prostředků, 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/40001/1/ASPI%253A/280/1992%20Sb.%25236.7
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/40001/1/ASPI%253A/280/1992%20Sb.%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/40001/1/ASPI%253A/280/1992%20Sb.%2523
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c) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, která 

je distributorem léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, nebo výrobcem léčivých 

přípravků nebo zdravotnických prostředků, 

d) je poskytovatelem, s nímž zaměstnanecká pojišťovna uzavřela smlouvu o poskytování 

a úhradě hrazených služeb, a poskytování hrazených služeb je převažující činností této 

osoby, 

e) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem orgánu právnické osoby poskytující 

zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách, s níž zaměstnanecká pojišťovna 

uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a poskytování hrazených 

služeb je převažující činností této osoby, 

f) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, která 

je dodavatelem zboží nebo služeb zaměstnanecké pojišťovně, nebo 

g) jako podnikající fyzická osoba dodává zboží nebo služby zaměstnanecké pojišťovně. 

(12) Neexistenci překážek podle odstavců 7 a 11 osvědčuje osoba čestným prohlášením. 

V čestném prohlášení je osoba povinna uvést pravdivé údaje, opatřit jej podpisem a doručit 

zaměstnanecké pojišťovně nejpozději v den předcházející dni začátku výkonu funkce, jinak 

osobě funkce člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny zaniká. 

(13) Členem orgánu zaměstnanecké pojišťovny anebo jeho náhradníkem může být jen 

bezúhonná osoba, která dosáhla věku nejméně 25 let. 

(14) Volený člen orgánu zaměstnanecké pojišťovny je povinen bez zbytečného odkladu oznámit 

zaměstnanecké pojišťovně, že u něj nastala některá ze skutečností uvedených v odstavci 11, 

která brání výkonu funkce člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny. Jde-li o člena orgánu, který 

byl jmenován, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit zaměstnanecké 

pojišťovně a tomu, kdo navrhl vládě jeho jmenování. 

(15) Výkon funkce člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny končí 
 
a) uplynutím funkčního období, 
b) odvoláním, 

c) dnem doručení písemného prohlášení o vzdání se funkce nebo dnem učinění oznámení 

podle odstavce 14 zaměstnanecké pojišťovně, 

d) dnem, kdy se stal volený člen orgánu zaměstnanecké pojišťovny pojištěncem jiné zdravotní 

pojišťovny, 

e) dnem nabytí právní moci rozsudku o omezení svéprávnosti, 

f) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl odsouzen pro trestný čin uvedený v § 9a odst. 

4, 

g) smrtí, prohlášením za mrtvého nebo dnem prohlášení za nezvěstného, nebo 

h) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o spáchání přestupku podle § 22d odst. 1 písm. 

a) nebo c). 

 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/40001/1/ASPI%253A/372/2011%20Sb.%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/40001/1/ASPI%253A/280/1992%20Sb.%25239a.4
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/40001/1/ASPI%253A/280/1992%20Sb.%25239a.4
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/40001/1/ASPI%253A/280/1992%20Sb.%252322d.1.a
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/40001/1/ASPI%253A/280/1992%20Sb.%252322d.1.a
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/40001/1/ASPI%253A/280/1992%20Sb.%252322.1.c
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Počet volených členů příslušného orgánu RBP v jednotlivých skupinách plátců 

pojistného  

Správní rada 

Skupina plátců pojistného zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné: 

 

- počet volených členů: 5 

 

Skupina plátců pojistného zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů: 

- počet volených členů: 5 

 

Dozorčí rada  

 

Skupina plátců pojistného zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné: 

 

- počet volených členů: 3 

 

Skupina plátců pojistného zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů: 

- počet volených členů: 3 

 

Termín konání voleb 

Volby do Správní rady a volby do Dozorčí rady RBP v obou skupinách plátců pojistného se 

konají ve dnech 14. 4, 15. 4. a 16. 4. 2021. 

 

Vyhlášení výsledků voleb 

Výsledek volby zveřejní RBP bezodkladně způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň 

jej zašle všem kandidátům, pro které hlasoval alespoň jeden plátce pojistného. Výsledky voleb 

budou zveřejněny na internetových stránkách www.rbp213.cz. 

 

Kontakt 

Veškeré písemnosti související s volbami do příslušných orgánů RBP, je nutno doručit 

na adresu: 

 

RBP, zdravotní pojišťovna 

Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

 

Adresa datové schránky: edyadmh 

 

Žádost o ověření výše odvedeného pojistného lze pro účely voleb doručit také na e-mailovou 

adresu: volby@rbp-zp.cz. 

 


