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ROLE ZP V SYSTÉMU

Zdravotnické systémy podle způsobu hrazení poskytnuté zdravotní 

péče dělíme na dva základní modely:

Zdravotní systémy založené na pojištění:

veřejné (povinné) zdravotní pojištění – bismarckovský model 

zdravotnictví;

soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištění – liberální model 

zdravotnictví (tržní zdravotnictví).

Státní zdravotnictví (zdravotní péče hrazená z veřejných 

prostředků, daní) – národní zdravotní služba:

Beveridgeův model;

Semaškův model.



ROLE ZP V SYSTÉMU II

Zdravotnický systém charakterizovaný všeobecným zdravotním 

pojištěním je založen na myšlence všeobecné dostupnosti zdravotní 

péče. 

Zdravotní péče je hrazena z veřejného (povinného) zdravotního 

pojištění. 

Platí princip solidarity: občan přispívá do základního fondu zdravotní 

pojišťovny dle svých možností (obvykle určité procento z 

vyměřovacího základu) a zdravotní péči čerpá dle svých potřeb. 

V Evropě je pravidlem státní garance za zdravotní péči pro všechny 

obyvatele. 
Německo, Francie, Rakousko, Holandsko, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, ČR, Slovensko, Polsko, 

Maďarsko

https://www.wikiskripta.eu/w/Zdravotn%C3%AD_poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD


ROLE ZP V SYSTÉMU III

Výhody bismarckovského modelu zdravotnictví obecně:

• všeobecná dostupnost zdravotní péče, 

• rovný přístup;

• jistota pojištěnce, že bude poskytnuta potřebná péče;

• vysoká kvalita péče;

• svobodný výběr a pluralita poskytovatelů zdravotní péče;

• spokojenost pacientů;

• výrazná decentralizace, významnou roli mají regionální orgány a 

poskytovatelé, méně pravomocí centrální vláda;

• povinnost zdravotní pojišťovny občana pojistit, ať je jeho zdravotní 

stav jakýkoliv.



ROLE ZP V SYSTÉMU IV

Nevýhody bismarckovského modelu zdravotnictví obecně:

• vysoká cena péče (dlouhodobě v řadě zemí přesahuje 10 % HDP, 

přesto jsou však náklady na zdravotnictví nižší, než v zemích s 

tržním zdravotnictvím – např. v USA 17 % HDP);

• administrativní náklady (provoz pojišťoven, IT technologie, velký 

počet administrativního personálu);

• složitost vztahů pacient – poskytovatel zdravotní péče –

pojišťovna.



ROLE ZP V SYSTÉMU V

Systém veřejného zdravotního pojištění založen na 3 

subjektech:

➢ Pojištěnec (příjemce zdravotních služeb)

➢ Poskytovatel zdravotních služeb (je oprávněný poskytovat 

zdravotní služby)

➢ Zdravotní pojišťovna (instituce, u které je pojištěnec zdravotně 

pojištěn)

Právní předpisy upravující oblast ZP (hlavně 48/ 1997 

Sb.)



ROLE ZP V SYSTÉMU VI
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PODÍLY ZP

Ve VZP 57% státem hrazených, V ZPMVCR 55% státem hrazených, ČPZP 58% státem 

hrazených, OZP 57% státem hrazených, VoZP 55% státem hrazených, RBP 60% státem 

hrazených, ZPŠkoda 57% státem hrazených pojištěnců. 

V celé ČR je ze všech pojištěnců téměř 57% státem hrazených.



ROLE ZP V SYSTÉMU VII

Úkoly zdravotní pojišťovny jsou realizovat výběr 

pojistného a realizovat úhrady zdravotních služeb 

poskytovatelům zdravotních služeb. (dlouhodobě 

opakované úkoly, povinnosti ZP)

Nově v popředí uváděna povinnost zdravotní 

pojišťovny - zajistit pojištěncům poskytování 

hrazených služeb, místně a časově dostupných.



PRÁVA A POVINNOSTI ZP
při zajišťování místní a časové dostupnosti 

Místní a časovou dostupnost definuje nařízení vlády č. 

307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních 

služeb, které vychází ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.



PRÁVA A POVINNOSTI ZP II
při zajišťování místní a časové dostupnosti 

• Pojištěnec má právo na časovou a místní dostupnost 

hrazených služeb – zajištěním tohoto je pověřena ZP

• Místní dostupnost*: např. praktický lékař - dojezdová 

vzdálenost 35 minut od místa bydliště. 

*Místní dostupnost - přiměřená vzdálenost místa poskytování hrazených služeb vzhledem k 

místu trvalého pobytu nebo k místu bydliště pojištěnce. 

• Časová dostupnost*: např. náhrada kyčelního kloubu do 

52 týdnů od indikace lékařem.

*Časová dostupnost – lhůta odpovídající naléhavosti služby. 



PRÁVA A POVINNOSTI ZP III
při zajišťování místní a časové dostupnosti 

1 ambulantní místní 35 min

VPL, PLDD,

gynekologie a porodnictví

zubní lékař

lékárna

2 ambulantní místní 45 min

diabetologie

chirurgie

neurologie

oftalmologie

ORL

ortopedie

RTG (jen ultrazvukové a 

rentgenové a skiagrafické 

vyšetření)

RHB lékař

fyzioterapie

urologie

vnitřní lékařství



PRÁVA A POVINNOSTI ZP IIIa
při zajišťování místní a časové dostupnosti 



PRÁVA A POVINNOSTI ZP VI
při zajišťování místní a časové dostupnosti 

Realizace povinností – zkušenosti z praxe:

o na úrovni jednotlivce – realizovatelné, realizované žádost, 

stížnost, oznámení pojištěnce o potřebě služby je 

zajištěno ze strany ZP

o Na úrovni systému – nejednoznačnost u MD, protože:

o pojištěnec neřekne, kde fakticky bydlí, 

o pojištěnec ma svobodnou volbu lékaře a vybral si jej v 

místě pracoviště nebo kdekoliv jinde.

o přítomnost PZS v dojezdové vzdálenosti neznamená, 

že tento PZS má volnou kapacitu.



PRÁVA A POVINNOSTI ZP VII
při zajišťování místní a časové dostupnosti 

Dtto u lůžkových místních obory a dojezdová doba 

vyjmenováno v minutách, (chirurgie, interna do 60 min)

U časové dostupnosti vyjmenováno do kdy se má 

konkrétní zdravotní služba, (výkon, podání léčivého 

přípravku) realizovat…(kyčel 52 týdnů, MRI 5 týdnů, RS 

biologická léčba 4 týdny atd)



PRÁVA A POVINNOSTI ZP VIII
při zajišťování místní a časové dostupnosti 

o Na úrovni systému – nejednoznačnost u ČD, protože:

o Lhůta pro zajištění realizace služby začíná běžet 

indikací této služby ošetřujícím lékařem

o ALE ZP tuto informaci nemá k dispozici.

o Návrh řešení pro časovou dostupnost minimálně pro 

některé z indukovaných služeb příklad MRI: zavedení 

elektronické datové struktury žádanky 06 – vstupní části 

formuláře, který nyní pouze papírově.  Stav realizace: -

viz komise pro metodiku v.z.p. – zápis z jednání v 

přípravě.



PRÁVA A POVINNOSTI ZP IX
při zajišťování místní a časové dostupnosti 

• Doplnění:

Poukaz na vyšetření/ošetření, který vystavuje PZS (na němž

de facto „objednává“ provedení určitého výkonu u jiného

PZS) bude PZS datově/ elektronicky posílat na vědomí

příslušné ZP, která tak bude vědět, že jí začíná běžet lhůta

a může svému pojištěnci nabídnout asistenci při zajištění

výkonu.

ZP v komisi pro metodiku v.z.p. návrh nazavedení

elektronické části žádanky, prozatím nedošlo ke konsensu s

představiteli všech dotčených segmentů v pracovní skupině

k metodice.



Práva pojištěnce: 

• právo na zdravotní péči plně hrazenou ze zdravotního 
pojištění, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za 
podmínek stanovených zákonem o veřejném 
zdravotním pojištění.

• patří právo na výběr zdravotní pojišťovny. Změnit 
zdravotní pojišťovnu lze jedenkrát ročně ve 2. 
přestupních termínech. Pojišťovna nemůže pojištěnce 
odmítnout, ani pojistný vztah s ním sama ukončit. 

• Pojišťovnu si nevybírá novorozenec a voják v činné službě.

VZTAH POJIŠTĚNCE A ZP



Práva pojištěnce: 

• právo zvolit si lékaře, klinického psychologa, 

zdravotnické zařízení a dopravní zdravotní službu a to 

ze smluvních partnerů jeho ZP. 

• PZS může odmítnout přijetí pojištěnce z kapacitních 

nebo důvodů – měl by potvrdit písemně. ZP pomůže s 

hledáním PZS. 
• Omezení: voják v činné službě a žák vojenské školy, osoba ve vazbě nebo výkonu 

trestu odnětí svobody. 

• Ošetřujícího lékaře si nemůže vybrat ani pacient při hospitalizaci, protože jej určuje 

primář oddělení, kde je pacient hospitalizován. 

POJIŠTĚNEC A ZP II



Práva pojištěnce: 

• právo podílet se na kontrole poskytnuté hrazené péče. 

Realizace tohoto práva – kontrola „individuálního účtu 

pojištěnce“, který si může vyzvednout na pobočce ZP, 

nechat zaslat poštou nebo nahlídnout online přístupem 

do svých údajů u příslušné ZP.

POJIŠTĚNEC A ZP III



Povinnosti pojištěnce:

• Oznamovací povinnost (změna adresy, ztráta průkazu, 

skutečnost kdy za nj není plátcem pojistného stát ani 

zaměstnavatel..)

• Povinnost platit pojistné

• Povinnost dodržovat opatření směřující k odvrácení 

nemocí, vyvarovat se jednání, jehož cílem je vědomé 

poškození vlastního zdraví, poskytnout součinnost při 

zdravotním výkonu a dodržovat lékařem stanovený léčebný 

režim, podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám. 

POJIŠTĚNEC A ZP IV



Povinnosti pojištěnce – existují sankce?

Sankci ukládá zákon v § 44 odst. 4) pouze za opakované 

nesplnění povinnosti podrobit se na vyzvání preventivní 

prohlídce (500 Kč) nebo byl-li pojištěnec předčasně propuštěn z 

ústavní péče pro soustavné hrubé porušování domácího řádu 

ústavního zdravotnického zařízení. 

Zcela bez sankce jsou případy, kdy pacienti nedodržují léčebný 

režim nebo nespolupracují s lékařem. 

POJIŠTĚNEC A ZP V



Ze života ve zdravotní pojišťovně - nejčastěji se obrací 
pojištěnec na svou ZP s dotazem:

• Kde najdu nejbližší pobočku

• Kde najdu smluvního lékaře

• Jak registrovat novorozence

• Jaké máte preventivní programy

• Jak získám kartu EHIC

• Odeslání přehledu OSVČ

POJIŠTĚNEC A ZP VI



Ze života ve zdravotní pojišťovně - nejčastěji se obrací 
pojištěnec na svou ZP, když:

• Má předepsaný návrh na lázně, ev. žádanku na 
zvýšenou úhradu

• Potřebuje nahlásit stupeň invalidity

• Potřebuje stomatologa

• Předkládá žádost o refundaci nákladů za péči v 
zahraničí

Pojištěnec se může obrátit na svou ZP osobně, emailem, 
telefonicky, písemně – odpovědný zaměstnanec vyřídí 
jeho požadavek.

POJIŠTĚNEC A ZP VII



Kdy se obrací ZP na svého pojištěnce:

• Když mu zasílá kartičku EHIC

• V souvislosti s placením / neplacením pojistného, 
přehledy OSVČ  a podobně

• Když jej vyzývá k podrobení se preventivní 
prohlídce

• Když mu zasílá přehled o provedené zdravotní péči

• Když mu zasílá přehled vyúčtovaných regulačních 
poplatků

• Když mu nabízí programy z fondu prevence

POJIŠTĚNEC A ZP VIII



Celorepublikové screeningové programy a účast 
pojištěnců v nich – spolupráce odborníků, MZ ČR a 
plátců na zvýšení účasti pojištěnců v screeningových 
programech prevence CA prsu, kolorektálního karcinomu 
a Ca děložního čípku – existuje část pojištěnců, 
občanů ČR, kteří i přes opakované výzvy odeslané ze 
strany ZP nedojdou na preventivní prohlídky.

Přesné statistiky o screeningových projektech a účasti 
občanů nejsou předmětem tohoto sdělení, nicméně 
náklady spojené s obesíláním rezistentní populace 
jsou jen zlomkem nákladů na pozdější léčbu 
onemocnění těchto pojištěnců.

POJIŠTĚNEC A ZP IX



Fámy:

Chodím ke svému závodnímu lékaři – ten mi bere krev a 
vyšetřuje mne – už nemusím (a nechodím) k praktikovi

Chodím ke specialistovi (jsem pacient s některým 
chronickým onemocněním) ten mi píše léky a vyšetřuje 
mne – už nemusím ...

POJIŠTĚNEC A ZP X



NÁROK PACIENTA LIMITY?

Je nárok pacienta na úhradu zdravotních služeb omezován 

finančními limity zdravotních pojišťoven?

V souvislosti s debatami o zdraví a systému poskytování 

zdravotních služeb jsou často řešeny otázky ekonomie 

zdravotních služeb a zdravotního systému. 

• Slovní spojení „zdraví a ekonomika“ často považováno za 

nevhodné či nepřípustné

• Ovšem ekonomickým otázkám zdravotních služeb je poskytován 

značný prostor na úkor samé podstaty zdraví. 



NÁROK PACIENTA LIMITY?

Současná právní úprava poskytování zdravotní péče obsažená 

v zákoně o veřejném zdravotním pojištění představuje 

zákonodárcem zvolenou koncepci zdravotnického systému 

vycházející z povinnosti zdravotních pojišťoven zajistit poskytování 

zdravotních služeb svým pojištěncům. 

Tuto povinnost plní zdravotní pojišťovny prostřednictvím 

poskytovatelů zdravotních služeb, se kterými uzavřely smlouvy 

o poskytování a úhradě zdravotní péče.

Obecně - zdravotní služby jsou poskytovány v rámci ekonomické 

reality té které země. Nelze uhradit všechny zdravotní služby, které 

moderní medicína umožňuje. 



NÁROK PACIENTA LIMITY?

Stát hledá optimální finanční nástroje k tomu, aby vyvážil potřeby 

pacientů ve vztahu k moderní medicíně při zachování kvality, 

dostupnosti, spravedlnosti a důstojnosti, a při zachování 

individuality každého z nich. 

Společensky deklarováno pokud poskytovatel zdravotních služeb 

poskytuje zdravotní péči svým pacientům na náležité odborné 

úrovni, má mu být tato péče v plném rozsahu ze strany 

zdravotní pojišťovny uhrazena, i když překročí stanovený objem 

zdravotní péče v kalendářním roce. 



NÁROK PACIENTA LIMITY?

Zdravotní pojišťovna při uplatňování regulativů postupuje v souladu s 

platnou Smlouvou a vyhláškou, která upravuje výši úhrad a hodnotu 

bodu na příslušný kalendární rok.

Regulativ nikdy není realizován ve vztahu ke konkrétnímu 

pojištěnci.

Velká většina smluvních partnerů zaměstnaneckých zdravotních 

pojišťoven je hrazena otevřeným výkonovým způsobem bez uplatnění 

regulativů zcela, protože PZS ošetří v kalendářním roce méně jak 50 

unikátních pojištěnců.



NÁROK PACIENTA LIMITY?

Specifika zvláštních smluv s PZS na centrové léčivé přípravky:

• Obsahem smluv je výčet LP, které jsou smluvně sjednané

• Obsahem cenových dodatků jsou finanční smluvně sjednané 

objemy úhrad.

O jejich navýšení pro potřebné množství pojištěnců (pacientů daného 

poskytovatele a pojištěnců konkrétní pojišťovny) jedná statutární 

zástupce poskytovatele (nikoliv lékař specializovaného centra) s 

pojišťovnou.

Jak konkrétně distribuuje vedení poskytovatele zdravotních služeb 

celkový budget finančních prostředků uvnitř své organizace neurčuje 

plátce. 



NÁROK PACIENTA LIMITY?

Pacient má nárok na léčbu.

Poskytovatel má nárok na její úhradu.

Disponibilní zdroje systému nejsou nevyčerpatelné.

Co s tím?



NÁROK PACIENTA LIMITY?

• HTA, KDP, EBM … technologické, legislativní a další 

opatření – mnohé doporučení expertů existují.

• O povinnostech pojišťovny, poskytovatele se obevně

hovoří a ví – a co povinnosti nás – pacientů – občanů?

• Kdy nazraje čas hovořit o tom, že když:
• nedodržuji opatření směřující k odvrácení nemocí, 

• nevyvaruji se jednání, jehož cílem je vědomé poškození 

vlastního zdraví, 

• neposkytuji součinnost při zdravotním výkonu 

• nedodržuji lékařem stanovený léčebný režim, 

• nechodím na vyzvání na preventivní prohlídky 

• nemám mít stejný nárok na štědrý „český stůl“ zdravotnictví ?



NÁROK PACIENTA LIMITY?

• Bylo by vynikající nemuset řešit limity ve vztahu ke 

konkrétnímu pojištěnci a pokud se na mne obrátí moc mu 

pomoci vždy.

• Aby bylo možné pomáhat nejvíce potřebným je nezbytné 

hledat rezervy tam, kde jsou. No jo – to budou „finanční 

rezervy“. A co personální?

• Stárne populace včetně zdravotnické, finanční bonifikace 

přestávají býti motivační pro část zdravotníků – jak zajistím 

zdravotní péči pro své pojištěnce když nebude u koho?



Děkujeme Vám za pozornost.

MUDr. Renata Knorová

http://www.cpzp.cz/

DĚKUJI ZA POZORNOST


