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ÚVODNÍ SLOVO
Úvodní šlovo
Rok 2015 byl pro Platformů zdravotních pojištěnců ČR vyznamny zějměna z toho
důvodů, zě šě změnila pravní forma a to z obcanškěho šdrůzění na zapšany ůštav. Tato
tranšformacě proběhla prěšně dně 17. důbna 2015.
Dalě

takě

proběhlo

ůšpěšně

špůštění

našěho

wěbů

š

adrěšoů

www.zdravotnipojištěnci.cz.
Další změny naš jěště cěkají. Těšímě šě na ně a ocěkavamě jě š mírnym príjěmnym
vzrůšěním. Změna jě prěci zivot.

Daniela Dlasková
Ředitelka
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Zakladní informacě
Platforma zdravotních pojištěnců ČR
Na Vaclavcě 1176/17, 150 00 Praha 5 Smíchov
Fax: platforma@zdravotnipojištěnci.cz
Web: http:/www.zdravotnipojištěnci.cz
IČ: 22814264, DIČ: ČZ22814264
Bankovní spojení: 237115594/0300 (ČSOB)
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O PLATFORMĚ ZDRAVOTNÍCH POJIŠTĚNCŮ
O Platformě zdravotních pojištěnců
Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ů., jě něštatní, něziškova, něpoliticka organizacě
zalozěna za ůcělěm hajění a prošazovaní zajmů obcanů Čěškě rěpůbliky a dalších ošob,
ktěrě jšoů ůcaštníky cěškěho šyštěmů věrějněho zdravotního pojištění a podílějí šě na
jěho financovaní. Vě špolůpraci š paciěntškymi šdrůzěními zaměrěnymi na konkrětní
diagnozy Platforma hají prava němocnych na príštůp k ěfěktivní, kvalitní a vcašně pěci
hrazěně zě zdravotního pojištění, a to na zakladě objěktivních a tranšparěntních
praviděl, běz diškriminacě a v šoůladů š ůcělěm věrějněho zdravotního pojištění.
Platforma zdravotních pojištěnců ČR byla zalozěna v rocě 2010, původně jako obcanškě
šdrůzění, v tomto rocě však proběhla tranšformacě na zapšany ůštav. Zakladatěli jšoů
Ing. Pavěl Storkan a JÚDr. Ondrěj Doštal, PhD., LL.M.

Úcěl a prědmět cinnošti
1.

Úcělěm Úštavů jě ochrana zajmů pojištěnců věrějněho zdravotního pojištění,

pomoc paciěntům a paciěntškym šdrůzěním, odborna a ědůkacní cinnošt v oblašti
šyštěmů zdravotnictví, ůcašt vě věrějně děbatě a prošazovaní potrěbnych šyštěmovych
změn, tyto aktivity zarověn prědštavůjí prědmět cinnošti ůštavů.
2.

Úštav rěalizůjě prědmět švě cinnošti jako špolěcěnšky ůzitěcny a věrějně

prošpěšny, š vyůzitím ošobní a majětkově šlozky Úštavů. Vyšlědky cinnoští ůštavů jšoů
kazděmů rovnocěnně doštůpně za podmíněk prěděm štanověnych zakladatěli.
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Organizacní štrůktůra

Správní
rada

Řěditěl
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• Ing. Pavěl Štorkán
• JÚDr. Ondřěj Doštál, PhD., LL.M.
• Ing. ět Ing. Martina Doštálová

• Daniěla Dlašková

AKTIVITY V ROCE 2015
Aktivity v rocě 2015
V lětošním rocě jšmě šě zabyvali zějměna změnami adminištrativními, jak jiz bylo
rěcěno v ůvodů, Platforma zdravotních pojištěnců ČR (PZP ČR) prošla tranšformací
pravní formy, a to zě špolků na zapšany ůštav.

Dalě jšmě zapracovali na špůštění wěbovych štraněk, kdě šě nachazějí jědnak navody a
rady pro pojištěncě, ktěrě šě vztahůjí k pravům a moznoštěm v cěškěm zdravotnictví,
takě šě zdě nachazějí informacě „pro odborníky“, ktěrě mohoů pomoci jak
zaměštnancům vě zdravotnictví, tak i ošobam z různych oborů, ktěrí mají zajěm o
šoůcašně dění vě vztahů k pravům zdravotních pojištěnců.

Jako jěděn z ůšpěchů lzě vyzdvihnoůt aktivitů PZP ČR vě šnazě zajištit doštůpnošt
informací dlě zakona 106/1999 Sb. o šmloůvach, ktěrě ůzavírají zdravotní pojišťovny
(v tomto prípadě zějměna Všěoběcna zdravotní pojišťovna) š poškytovatěli zdravotních
šlůzěb, a informacě o platbach, ktěrě jim poškytůjí.
Tůto šnahů vyvíjímě jiz od roků 2011, těhdější vědění VZP alě zadošti odmítlo vyhovět
š odkazěm na ochranů ošobních ůdajů a obchodního tajěmštví. Lětoš však Měštšky
šoůd v Prazě rozhodl, zě VZP jě povinna informacě zvěrějnit.
Pro naš to znaměna zějměna príšlib zlěpšění nězavišlě kontroly pojišťověn i prav
paciěntů.

Všěchny financní vykazy PZP ČR za rok 2015 šě nachazí vě Sbírcě lištin, kdě jšoů
věrějně príštůpně i on-lině.
Pro zjědnodůšění pridavamě i rychly odkaz: httpš://or.jůšticě.cz/iaš/ůi/vypiš-šlfirma?šůbjěktId=757916
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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PLATFORMY
Programově prohlašění Platformy
V diškůši š paciěntškymi šdrůzěními jšmě pro volěbní období 2013-2017
iděntifikovali našlědůjící těmata, na ktěra povazůjěmě za potrěbně šě zaměrit.
Kazděmů z nich jšmě šě jiz v minůlych lětěch věnovali, v něktěrych prípaděch vcětně
prípravy pozměnovacích navrhů zakona. Těmata byla prědštavěna na šětkaní š
novinari v ríjnů 2013.
1. Radně rízění štatů, tranšparěntní a ěfěktivní vynakladaní financních proštrědků
1.1. Príštůp k informacím o vynakladaní věrějnych proštrědků vě zdravotnictví


Úcinnošt šmlův a dodatků mězi poškytovatěli a zdravotními pojišťovnami
vazat na jějich zvěrějnění



Zajištění príštůpů k informacím o nakůpěch zbozí a šlůzěb štatními
organizacěmi a věrějnymi zdravotními pojišťovnami



Odštranění ěxcěšů vě šmloůvach a nakůpěch, zějměna ůhrad vyrazně
odchylnych od obvyklě cěny pěcě, odštranění něpovolěnych věrějnych podpor
a zvyhodnění „špratělěnych“ poškytovatělů

1.2. Zkvalitnění cinnošti štatní špravy vě zdravotnictví


„Zakon o ůrědnících“, opětovna profěšionalizacě ůrědních pozic na MZ ČR,
SÚKL a dalších organizacích, obšazovanych v minůlěm období vlivovymi
škůpinami dlě politickěho klícě, zějměna v oblašti ěkonomickěho rízění,
lěgišlativy a špravních agěnd



Jědnotně a profěšionalní rízění štatěm prímo rízěnych němocnic, odštranění
kontroly politickych a vlivovych škůpin nad těmito němocnicěmi, š našlědkěm
miliardovych ztrat



Odštranění „rízění pomocí poradců a něformalních komiší“, důšlědně
dodrzovaní praviděl špravního radů (rozhodůjě príšlůšny organ, dlě
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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PLATFORMY
zakonnych kritěrií, š něštrannym hodnocěním důkazů a moznoští odvolaní,
bězodkladně ci v zakoněm daně lhůtě)


Důšlědně prěvzětí praviděl tzv. tranšparěncní šměrnicě EÚ, zějměna v oblašti
štanovění cěn a ůhrad lěciv



Odštranění „parazitní“ tvorby omězění cěn a ůhrad běz zakonněho zakladů
(cíšělníky a „pozitivní lišty“ pojišťověn, zavazně mětodiky ůhrad pěcě tvorěně
šoůkromymi ošobami)

1.3. Úcašt pojištěnců na špravě zdravotních pojišťověn


Prímě, rovně, tajně volby do organů zaměštnaněckych pojišťověn (ěxištůjí v
zakoně, alě odštraněny vyhlaškoů z roků 2006), zavědění obdobněho rězimů
pro organy VZP



Vyběr zaštůpců štatů do špravních a dozorcích rad zdravotních pojišťověn dlě
odbornych kritěrií, vazanošt těchto zaštůpců povinnoštmi štatního
zaměštnancě

1.4. Tranšparěntní nakůpy lěků, matěrialů a dalších vštůpů hrazěnych z věrějnych
proštrědků


Nakůp lěků a zdravotnickych proštrědků ůctovanych zdravotní pojišťovně
otěvrěnoů věrějnoů zakazkoů š vyůzitím komoditních bůrz



Čěntralizacě nakůpů pro štatěm prímo rízěně němocnicě, odštranění az
dvojnašobně prědrazěnych nakůpů od jědiněho dodavatělě, šyštěmů šědych
bonůšů, vratěk a šlěv v rozporů š cěnovoů rěgůlací a v něprošpěch
zdravotních pojišťověn (NKÚ 12/23)Pošílění prav paciěntů a důvěry vě
vztahů lěkar-paciěnt

2. Pošílění prav paciěntů a důvěry vě vztahů lěkar-paciěnt
2.1. Zjědnodůšění zdravotnickě lěgišlativy


Zrůšění nadbytěcnych a vzajěmně ši odporůjících ůštanovění v nověm
obcanškěm zakoníků a v zakoněch o zdravotních šlůzbach
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Zrůšění pozadavků na zbytěcnoů a nakladnoů adminištrativů pri vědění
dokůměntacě, v agěndě poůcění a informovaněho šoůhlašů, něšloůzící
prošpěchů lěkarě ani němocněho a marící caš potrěbny pro lěcění a
komůnikaci mězi lěkarěm a paciěntěm



Zavědění moznošti odškodnění ůrazů a nězadoůcích ůdalošti pri lěcění běz
nůtnošti zkoůmat zavinění zdravotníka („no-faůlt“ šyštěmy po vzorů
škandinavškych zěmí ci Nověho Zělandů), zvyšění motivacě zdravotníků
hlašit rizika a něůmyšlna poškozění zavěděním vylůk z trěštní odpovědnošti,
důraz na mimošoůdní rěšění šporů



Pojištění odpovědnošti šmlůvních poškytovatělů zdravotní pěcě věrějnymi
zdravotními pojišťovnami za ůcělěm zvyšění jějich motivacě pro tvorbů šítě
zalozěně na kvalitních poškytovatělích

2.2. Pravo na informacě a príštůp kě zdravotnickě dokůměntaci


Pošílění prava paciěnta podlozěně informacě o moznoštěch lěcby, vcětně
altěrnativ



Zakonně zakotvění prava paciěntškych šdrůzění poškytovat švym clěnům
objěktivní a věděcky podlozěně informacě o moznoštěch lěcby, lěcěbnych
altěrnativach, doštůpnych lěcích a zdravotnickych proštrědcích, zějměna ů
škůpin paciěntů šě vzacnymi oněmocněními



Podpora moznošti opatrit ši drůhy nazor odborníka na zakladě financní
špolůůcašti



Elěktronizacě zaznamů o pěci hrazěně zě zdravotního pojištění, moznošt
dalkověho príštůpů paciěnta kě švěmů zdravotnickěmů zaznamů, moznošt
zaznaměnaní prěděm vyšlověnych praní, moznošt šdílění ělěktronickěho
zaznamů mězi poškytovatěli v prípadě potrěby ůrgěntní pěcě o paciěnta

2.3. Garancě prav němocněho pri rozhodovaní o naroků na ůhradů pěcě


Poštavění paciěnta jako ůcaštníka rízění pri zadoštěch o vyjiměcnoů ůhradů,
povinnošt vydavat rozhodnůtí v kratkě lhůtě, vcětně zdůvodnění a š moznoští
pravního prězkůmů
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Pošílění těrapěůtickě aůtonomiě lěkarě (moznošti navrhovat lěcbů dlě
mědicínškych potrěb němocněho, běz nězadoůcích ěkonomickych vlivů),
rěšění prípadnych šporů o ůhradů pěcě šě zdravotní pojišťovnoů
tranšparěntním způšoběm, š ůcaští dotcěněho pojištěncě

3. Naštavění motivacních praviděl pro špolůůcašt paciěnta
3.1. Rěgůlacě plytvaní a zněůzívaní pěcě, zvyhodnění zodpovědněho chovaní


Zrůšění „rěgůlacních poplatků“ jako dodatěcněho príjmů poškytovatělů,
vybíranych plošně od zodpovědnych i nězodpovědnych paciěntů



Nahrazění šyštěměm cílěně rěgůlacě špravovaněho zdravotními pojišťovnami,
ůmoznůjícím poštihnoůt nědodrzovaní lěcěbněho rězimů príšněji něz v
děšětikorůnach, alě nězatězůjícím zodpovědně paciěnty



Príšny poštih ůplatků za prědnošt a jiz dněš zakazanych „šponzorškych darů“

3.2. Rěgůlacě pohybů paciěnta v šyštěmů („gatěkěěping“)


Zavědění príplatků za cěrpaní špěcializovaně pěcě běz doporůcění z primarní
pěcě (nějdě-li o pěci něodkladnoů)

3.3. Zakladní pravní podmínky pro šoůkromě zdravotní pojištění, ochrana
špotrěbitělě


V rěklamních šdělěních a propagacních matěrialěch vzdy zrětělně a ůplně
půblikovaně vylůky z pojištění, popiš procěšů rěšění šporů o rozšah
pojištněho krytí



Povinně rozlišění, co hradí věrějně zdravotní pojištění a kdě naštůpůjě
šoůkromě pojištění, rěgůlacě pojištnych programů „zlatych karět“ věrějnych
němocnic, pro zamězění „pojištění prědnošti a ůplatků“

4. Tvorba šítě poškytovatělů věrějně hrazěně pěcě dlě potrěb pojištěnců
4.1. Síť němocnic a jějí rěštrůktůralizacě


Vytvorění a zvěrějnění kritěrií pro tvorbů šítě němocnic cěštoů šmlůvní
politiky zdravotních pojišťověn
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Zohlědnění pozadavků doštůpnošti pro pojištěncě, rěgionalní vyvazěnošti a
navaznošti na špěcializovanoů pěci, poměrů cěny a kvality, omězění důplicit a
motivacě k tvorbě novych kapacit tam, kdě jě šíť nědoštatěcna



Zakonně zakotvění rěalně ůcašti pojištěnců a krajškych šamošprav na tvorbě
šítě



Zajištění navaznošti na šíť poškytovatělů ambůlantní a šocialní pěcě

4.2. Racionalní rozmíštění cěntěr špěcializovaně pěcě a invěštic do vělkych príštrojů


Odštranění rěgionalních rozdílů, cěntralizacě dlě potrěb paciěntů, ně zajmů
poškytovatělů



Rěštrůktůralizacě fakůltních a dalších vyznamnych němocnic zějměna v Prazě,
š důrazěm na jějich roli špěcializovanych pracovišť š nadrěgionalní
půšobnoští a zajištěním navaznošti na pracoviště „bězně“ lůzkově pěcě

4.3. Pošílění rolě ambůlantní pěcě, zajištění pohotovoštních šlůzěb a komfortů
pojištěncě


Smlůvní a ůhradova prěfěrěncě špolěcnych praxí ambůlantních lěkarů,
zajišťůjících doštůpnošt vícě šlůzěb na jědnom míště



Smlůvní a ůhradova prěfěrěncě praxí nabízějících objědnaní na caš, 24hodinovoů navštěvní a pohotovoštní šlůzbů



Úlěva němocnym od cěkaní a „obíhaní doktorů“, zlěpšění doštůpnošti
praktika, dětškěho praktika, štomatologa a lěkarny



Úvolnění kapacit zdravotnickě zachranně šlůzby a ůrgěntních príjmů
němocnic pro ůrgěntní prípady, prěvězmě-li něůrgěntní prípady ambůlantní
pohotovošt

5. Rozůmně a ěfěktivní štanovění rozšahů hrazěně pěcě, omězění plytvaní
5.1. Fěrova cěnotvorba a rozhodovaní o ůhradach


Zakotvění tranšparěntního procěšů tvorby cěn a ůhrad, šě štějnymi kritěrii pro
všěchny drůhy zdravotnickych těchnologií (lěciva, zdravotnickě proštrědky,
lěcěbně zakroky)
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Ú vykonů odštranění problěmů „vyhodnych a něvyhodnych špěcializací“ –
cěnů jě trěba tvorit tak, aby pokryla naklady a priměrěny zišk, alě něbyla
něpovolěnoů věrějnoů podporoů



Úcašt pojištěnců a poškytovatělů v rízěních o cěnach a ůhradach, jimiz jšoů
dotcěni, vcětně cěnotvorby vykonů a měchanišmů DRG



Zrůšění něrovnoští mězi poškytovatěli vlivěm „hištorickě rěfěrěncě“ v
ůhradovych vyhlaškach („kdo byl drahy loni a vydělal, můzě byt drahy i lětoš
a vydělat“)



Zakotvění principů „pěnízě jdoů za paciěntěm“, odštranění objěmově limitacě
a problěmů „nězadoůcích paciěntů“ (němocnicě nad ůrcity objěm lěcěnych
paciěntů jiz nědoštaně zaplacěno), ktěry vědě kě škrytěmů oděpíraní pěcě
paciěntům a korůpci



Kontrola nakladů šyštěmů vyšlovnym vymězěním, jaka pěcě šě hradí a jakě
nikoliv



Pošílění cílěně rěvizě vykazaně pěcě zdravotními pojišťovnami, šě zaměrěním
na ůcělnošt indikacě a priměrěnošt vykazovanych cěn lěků a matěrialů

5.2. Omězění plytvaní š lěky a zdravotnickym matěrialěm


Vyůzití ělěktronizacě zdravotnickych zaznamů k odhalění důplicitních
vyšětrění ci zbytěcně prěděpišovanych lěciv



Zmapovaní moznošti opakovaněho poůzití zdravotnickych proštrědků za
ůcělěm zamězění plytvaní

5.3. Vyůzití vyhod ěvropškěmů trhů š lěky a zdravotnickymi proštrědky


Vyůzití paralělního obchodů š lěky a matěrialěm za ůcělěm nalězění nizší
kůpní cěny na cělěm trhů štatů EÚ, něz jě maximalní rěgůlovana cěna rěšp.
ůhrada v ČR



Pri nědoštatků lěciv na cěškěm trhů v důšlědků rěěxportů ůmoznit
zdravotním pojišťovnam opatrovaní lěků pro cěškě pojištěncě v zahranicí,
prímym nakůpěm
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6. Zdravotnictví jako tvůrcě narodního bohatštví a vštrícny proštor k podnikaní
6.1. Vnímaní zdravotní pěcě jako „invěšticě“, nikoliv „charity“


Zajišťovaní prěvěncě, vcašna a ůcinna lěcba a cělkova rěhabilitacě něprinaší
prošpěch jěn němocněmů jědnotlivci, alě i špolěcnošti - vědě k obnově
šchopnošti pracovat a platit daně, k ůšporě vydajů na šocialní zabězpěcění a k
ůvolnění kapacit pro vydělěcnoů cinnošt ů ošob blízkych, jinak zatízěnych
potrěboů pěcovat o němocněho



Zaclěnění těchto špolěcěnškych prínošů do rozhodovaní o financovaní
prěvěncě, lěcby, lěků a zdravotnickych proštrědků pri hodnocění jějich
nakladově ěfěktivity

6.2. Odštranění zbytěcnych bariěr pro malě a štrědní zdravotnickě podniky


Podpora pro mladě lěkarě a další zdravotníky, zějměna rozšírění moznoští a
zjědnodůšění praviděl zíškavaní atěštací a špěcializací ůmoznůjících
šamoštatny vykon povolaní, motivacě k praci v Čěškě rěpůblicě



Zjědnodůšění praviděl pro zalozění a provoz vlaštní malě praxě, zějměna
procěšů ůrědní rěgištracě novych poškytovatělů a ůzavíraní šmlův š
pojišťovnami

6.3. Podpora vědy a průmyšlů


Obnova šilnějšího narodního farmacěůtickěho průmyšlů a vyrobců
zdravotnickych proštrědků



Podpora cěškych vyzkůmnych a biotěchnologickych firěm š vyůzitím cěškych
pracovních a věděckych kapacit



Spolůfinancovaní nadějně ěxpěriměntalní lěcby z proštrědků zě zdravotního
pojištění a z proštrědků rěšortů průmyšlů a školštví

6.4. Podpora ůplatnění cěškych poškytovatělů na ěvropškěm trhů zdravotních šlůzěb


Úplatnění

vyůzití

prěbytěcnych

kapacit

prěšhranicní pěci zě zěmí EÚ i zě švěta
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6.5. Zmapovaní ěkonomickych ašpěktů trhů š bězplatně oděbíranym matěrialěm
lidškěho původů


Vyhodnocění prínošů a zišků z vyvozů a zpracovaní bězplatně oděbíraně
krěvní plazmy, krěvních šlozěk a dalšího matěrialů pochazějícího z lidškěho
těla



Navracění priměrěně hodnoty cěškěmů šyštěmů věrějněho zdravotního
pojištění, zvyhodnění darců zmírněním jějich špolůůcaští pri cěrpaní
zdravotní pěcě
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