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Budova zeměd. nem. pojišťovny v Přerově 

Zemědělská nemocenská pojišťovna           
v Přerově 

 

zahájila činnost 1. července 
1921. O její zřízení se zasloužily 
hospodářské spolky v Přerově a 
Kojetíně, v čele s p. Fr. Zavadilem, 
rolníkem z Tučína, p. Vil. 
Kuželou, rolníkem ze St. Vsi, p. J. 
Vaculíkem, rolníkem z Lobodic a 
p. Alb. Kuželou, rolníkem z Horní 
Moštěnice. Od počátku až do 
května r. 1929 spravovala 
pojišťovnu - tehdy ještě 
zemědělskou nemocenskou 
pokladnu - správní komise 
jmenovaná bývalou okresní 
správou politickou. Předsedou 
správní komise byl od počátku až 
do hromadného jmenování 
správních orgánů všech pojišťoven 
ministerstvem sociální péče v 
květnu 1929 jmenován p. Frant. 
Zavadil z Tučína; i po tomto 
jmenování byl členem 
představenstva až do své smrti v 
lednu 1931. O vybavení pojišťovny 
a zejména s počátku o překonání 
různých obtíží získal si nesporně 
velkých zásluh. 

Dozorčí výbor a rozhodčí 
soud - podobně jako u jiných 
pojišťoven - až do hromadného 
jmenování v r. 1929 neexistoval. 
Teprve v květnu 1929 jmenovány 
tyto orgány, zároveň i nové představenstvo. Starostou představenstva zvolen ze skupiny zaměstnanců v 
květnu 1929 a jest jím doposud p. František Macourek z Přerova, který jest od samého počátku členem 
představenstva. Předsedou dozorčího výboru jest p. Fr. Hrušák, rolník z Křenovic. Vedoucím úředníkem 
jest od založení ústavu p. Frant. Horehled. 

Prvně úřadovala bývalá zemědělská nemocenská pokladna ve Škodově ulici v jedné místnosti v domě 
Svazu šlechtitelů rostlin. Nato v únoru 1922 přestěhovala se do ulice Kratochvílovy v místě nynějších 
novostaveb Okresní záložny, leč ani zde úřadovny nevyhovovaly. Proto se v květnu 1923 odstěhovala opět 
do Škodovy ulice do rozšířené a nově adaptované budovy Svazu šlechtitelů rostlin. V té době již se sdělával 
zákon o pojištění invalidním a starobním. Odpovědným činitelům bylo jasno, že provádění tohoto zákona 
vyžádá si nového personálu, nových místností. Zásluhou bývalého předsedy Zavadila podařilo se ústavu v 
r. 1924 zakoupiti - ovšem již z vlastních prostředků - budovu v Palackého ul. č. 6, bývalou továrnu 
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Fr. Macourek, starosta zeměd. nem. 
pojišťovny v Přerově 

 

Frant. Hrušák z Křenovic, předseda dozor. 
výboru zeměd. nem. pojišťovny v Přerově 

Vitouškovu. Zde upravena a vhodnou adaptací spojena hlavní budova s budovou ve dvoře a zařízeny 
kanceláře. V r. 1928 instalováno v celém domě ústřední topení. 

Finanční vývoj ústavu až do zavedení pojištění invalidního a starobního byl velmi slibný, ač od 
prvopočátku ústav zavedl svobodnou organisovanou volbu lékaře, tedy měli a mají pojištěnci tutéž výhodu, 
jakou mají úředníci u pojišťoven úřednických. Tato organisovaná svobodná volba lékaře znamená arciť větší 
vydání, než systém pokladních lékařů u pojišťoven okresních, leč úspěchů se docílilo prostě tím faktem, že 
nemocnost u zaměstnanců zemědělských a lesních jest menší. Průměrný roční stav pojištěnců do roku 1930 
pohyboval se kol 4500. Od r. 1931 v důsledku katastrofálních poměrů na venkově a v zemědělství vůbec 
počet pojištěnců klesl o celou třetinu. Zemědělec snaží se obdělat pole svými vlastními domácími silami. 
Reservní fond (rozdíl mezi závazky a aktivy) jeví se takto: 

r. 1921  .  .  . Kč 116.711.85 
r. 1922  .  .  . Kč 250.695.23 
r. 1923  .  . . Kč 284.673.40 
r. 1924  .  . . Kč 377.858.44 
r. 1925  .  .  . Kč 465.672.03 
r. 1926  .  . . Kč 653.268.11 
r. 1927  .  . . Kč 702.965.91 
r. 1928  .  .  . Kč 716.659.70 
r. 1929  .  .  . Kč 754.842.67 
r. 1930  .  .  . Kč 735.166.43 
r. 1931  .  . . Kč 655.395.43 
r. 1932cca  .  . . Kč 685.000.— 

(Není dosud bilance hotova.) 
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Albín Kužela z Hor. Moštěnice, 
místopředseda dozorčí rady Zemědělské 

pojišťovny 

Po 1. VII. 1926 pojistné sníženo. Na nemocenské 
pojištění přenesena největší a nejodpovědnější část agendy 
pojištění invalidního a starobního. Tyto práce ani zdaleka 
nejsou pojišťovnám Ústřední sociální pojišťovnou 
honorovány. Vzrostla náročnost pojištěnců a celková 
hospodářská tíseň a nezaměstnanost zračí se v hospodářství 
pojišťoven. Chyba je jistě též v samé konstrukci zákona, 
který nestanovil pojistné úměrné dávkám, jež nutno 
poskytovat. Stačí poukázat na široký okruh příslušníků 
rodiny. Poklesem úmrtnosti dosahují pojištěnci vyššího 
stáří, v němž jest vyšší nemocnost a proto při vyšší 
morbiditě stoupají výdaje na léčebnou péči a nemocenské. 
Přistoupí-li k tomu zmíněná již refundační prakse Ústřední 
sociální pojišťovny, dojdeme k přesvědčení, že nemocenské 
pojištění doplácí na pojištění invalidní a starobní. Vydání 
na léčebnou péči vzrostla z 360.000 Kč v roce 1922 na 
460.000 Kč r. 1932. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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