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VEVEŘŘEJNEJNÉÉ ZDRAVOTNZDRAVOTNÍÍ
POJIPOJIŠŠTTĚĚNNÍÍ



Financování zdravotní péče

Zdravotní péče je financována pomocí:
daní,
zákonného pojištění.

Zdravotní pojištění je suma plateb, které
plynou do fondu financování zdravotní
péče. Ten je oddělen od SR.

Za určité skupiny občanů platí pojištění stát.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění. 



Veřejné zdravotní pojištění

Zdrojem financí je pojistné

Je jím financován provoz nemocnic, 

zdravotních ústavů, hygienických stanic, 

výzkumných ústavů

Z daní je financováno pojistné na zdravotní

pojištění



Základní vlastnosti zdravotního pojištění

Volný přístup do systému

Zdravotní stav neovlivňuje výši pojistného

Vyplácení pojistného podle objektivní potřeby

Hospodaření zdravotních pojišťoven závisí na 

ekonomice

Pojištění vede k neefektivnímu chování

Dochází k simulování nemocí

Menší zodpovědnost občana vůči zdraví



Příjemcem prostředků zdravotního pojištění je 
zdravotní pojišťovna.

VZP je správcem veřejných prostředků získaných 
na základě zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném  
na všeobecné zdravotní pojištění.

Speciální legislativa pro VZP je zákon č. 551/1991 
Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně.

ZP každý rok předkládají MZ pojistný plán, výroční
zprávu a účetní uzávěrku.

Občan má právo na volbu zdravotní pojišťovny.
Pojistné za zdravotní pojištění činí v ČR 13,5%       

z vyměřovacího základu za rozhodné období
(u zaměstnanců se ten podílí 1/3,  2/3 potom 
zaměstnavatel).



Formy úhrady poskytovatelům zdravotních 
služeb

Platba za výkon
Platba za diagnózu
Platba za ošetřovací den
Kapitační platba
Účelový paušál
Bonifikace

Způsoby financování zdravotní péče se v ČR 
několikrát měnily. Přesto se stále hledají
vhodnější možnosti financování.
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