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ROLE POJIŠŤOVNY I.

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 POJIŠŤOVNY 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. 



ROLE POJIŠŤOVNY III.

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 (zákon 48/ 1997 

Sb. a mnohé další)



ROLE POJIŠŤOVNY IV.

Úkoly zdravotní pojišťovny:

• realizovat výběr pojistného 

• realizovat úhrady zdravotních služeb 

poskytovatelům zdravotních služeb 

• zajistit pojištěncům poskytování hrazených 

služeb, místně a časově dostupných.



DOSTUPNOST I.

• 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. Pandemie - zákaz?

*Časová dostupnost – lhůta odpovídající naléhavosti služby. 



DOSTUPNOST II.

Realizace povinností – zkušenosti z praxe:

o na úrovni jednotlivce – žádost, stížnost, oznámení 

pojištěnce o potřebě služby - REALIZOVATELNÉ

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.



DOSTUPNOST III.

Realizace povinností – zkušenosti z praxe:

o na úrovni jednotlivce – žádost, stížnost, oznámení 

pojištěnce o potřebě služby - REALIZOVATELNÉ

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.



DOSTUPNOST IV.

Dostupnost lůžkové péče – u místní dostupnosti 

vyjmenované obory péče a dojezdová doba v min 

(chirurgie, interna do 60 min)

Dostupnost lůžkové péče – 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)



DOSTUPNOST V.

Realizace povinností zkušenosti – praxe:

U časové dostupnosti lhůta pro zajištění zdravotní služby 

začíná indikací služby ošetřujícím lékařem (potřebuji 

operaci…)

ALE zdravotní pojišťovna touto informací 

nedisponuje – tj. v případě jednotlivce je schopná na 

základě jeho žádosti zajistit, systémově informaci 

nemá.



POJIŠTĚNEC – ZP I.

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.



POJIŠTĚNEC – ZP II.

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 – ZP III.

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.

V době epidemie – nyní dle platných MO MZČR nemá 

pojištěnec právo na výběr vakcíny.



POJIŠTĚNEC – ZP IV.

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. 

• V době epidemie – dodržovat opatření (bariery, karanténa...



POJIŠTĚNEC – ZP V.

Oblasti komunikace pojištěnce:

• Kde najdu nejbližší pobočku, smluvního lékaře (zubaře)?

• Jak registrovat novorozence, získat EHIC?

• Jaké máte preventivní programy?

• Potřebuji odeslat přehledu OSVČ

• Stav vyřízení NLP, žádanky

• Nahlášení stupně invalidity

• žádost o refundaci nákladů za péči v zahraničí

• …………….a pak přišla pandemie…. Co se změnilo?



PANDEMIE oblasti komunikace I.

• jdu na plánovanou operaci – je odložená, 

• potřebuji PCR, lékař jej nechce předepsat

• Můj lékař nezvedá telefon, má zavřenou ordinaci…

• Kde je nejbližší testovací centrum

• Kdy budu očkován

• Nemám auto, jak se mám dostat na testy, na očkování…..



PANDEMIE druhy komunikace I.
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Covid Portál | Vládní opatření lidskou řečí (gov.cz)

Potřebuji vědět…..

https://covid.gov.cz/


NÁSTROJE TELEMEDICÍNY – kontakt lékaře s pacientem

ROZHOVOR PACIENTA S LÉKAŘEM NEMUSÍ PROBÍHAT V ORDINACI

• TELEFONICKÉ KONZULTACE

• VIDEOKONZULTACE

NÁSTROJE TELEMEDICÍNY V ODBORNOSTECH

• KARDIOLOGIE

• GASTROENTEROLOGIE

• PSYCHIATRIE

• NEUROLOGIE

ÚHRADY V TĚCHTO OBORECH

žádaná implementace do úhrad, ovšem vyvážit to, aby bylo pro
poskytovatele motivační a pro ZP finančně únosné není snadné.

Aktuální přínos nutné sledovat na úrovni pacienta i lékaře - čas, a pak
nad systémem – cílem je efektivita.

TELEMEDICÍNA I



NENÍ žádoucí aby všechna péče probíhala „na dálku“

OSOBNÍ KONTAKT PACIENTA A LÉKAŘE JE NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ
DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÉHO PROCESU STROJE NENaHRADÍ VŠE
ALE TO CO NAHRADIT MOHOU JEN NUTNÉ JIM SVĚŘIT.

VYPLŇOVÁNÍ ANAMNESTICKÝCH ÚDAJŮ

VSTUPNÍ TELEFONICKÁ DEBATA S RECEPČNÍ – SESTROU A AŽ POTÉ
LÉKAŘEM

VÝKONY TELEMEDICÍNY – NAD DISPENZARIZOVANÝM PACIENTEM

ANO ÚHRADA ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

TELEMEDICÍNA II



Jak přistupovat k nabízeným výkonům anonymizované telemedicíny?

EXISTUJE MNOŽSTVÍ APLIKACÍ MĚŘÍCÍCH, VYŠETŘUJÍCÍCH, RADÍCÍCH –
OVŠEM ?KDO? MÁ ODPOVĚDNOST ZA VÝSLEDKY – KDO ODPOVÍDÁ ZA
ZDRAVOTNÍ STAV OBČANA, KTERÝ SE TÍMTO CHCE ŘÍDIT A ŘÍDÍ?

FIRMY NABÍZEJÍCÍ LÉKAŘE PO TELEFONU A DÁVAJÍCÍ „LÉKAŘSKÉ RADY
PO TELEFONU?“

NE K ÚHRADĚ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ, SCHÁZÍ OSOBNÍ
ODPOVĚDNOST

TELEMEDICÍNA III



Oblasti podporované ZP

• elektronizace komunikace (lázně, žádanky, doklad 06) mezi 

účastníky systému

• elektronická dokumentace

• umožnění komunikace mezi indikujícím a provádějícím, pokud 

se tito vzájemně domluví na rozsahu 

poptávaných/prováděných služeb a ZP budou mít možnost 

k vyměňovaným informacím (o hrazené službě) přistupovat v 

rozsahu možného využití ve prospěch pojištěnců



Co ČPZP?

• Vnímá potřebu jiných forem komunikace v době epidemie.

• Vnímá trend postupné transformace bank a komerčních 

pojišťoven od „kamenného ústavu“ k modelu přímého 

internetového bankovnictví a pojišťovnictví.

• Analyzuje využití současných e-služeb a kontaktní práce na 

pobočkách, analyzuje telefonickou komunikaci s klienty

• Sleduje vývoj zákona o e- Health

• Připravuje aktualizaci obsahu i formy komunikace s klienty

• Pro PZS:

• Elektronická příloha č. 2 smlouvy pro ambulantní sektor

• Elektronická žádanka

• ČPZP 2020: napojena na národní identitu (2020), zařazena v e-

službách do „portálu občana“, …nyní pracujeme dále.



Děkujeme Vám za pozornost.

Děkuji za pozornost

MUDr. Renata Knorová, MBA

DĚKUJI ZA POZORNOST


