
Zdravotní pojištění v ČR r. 2021



Co je zdravotní pojištění

• Co to je veřejné zdravotní pojištění?

• K čemu slouží?

• Jaký typ zdravotního pojištění máme v ČR? (veřejné, povinné dle 
zákona vs. komerční ZP)

• V ČR 7 zdravotních pojišťoven (VZP, VoZP, ČPZP, OZP, ZPMV, Škoda, 
Revírní) – rozdíl mezi nimi

• Jedna osoba může být vždy pojištěna jen u jedné ZP na území ČR

• Volba ZP jednou za 12 měsíců, možnost přeregistrace k 1. 1. a 1. 7.

• Průkaz pojištěnce EHIC – modrý, zelený



Pojištěnci, plátci pojistného

• Kdo je pojištěnec?

Každý, kdo je podle zákona pojištěn (osoby s TP, někteří cizinci)

• Kdo je plátce pojistného? 

ZAM, OSVČ, OBZP, stát

• Kolik se platí zdravotní pojištění?

ZAM – 9% zaměstnavatel, 4,5% zaměstnanec

Min. mzda/min. VZ pro r. 2021 - 15.200,-; pojistné nejméně 2.052,-Kč

OSVČ – záloha – 2.393,-Kč

Stát – 1.767,-Kč



Zdravotní pojištění a zdravotní péče

• Zdravotní pojištění i zdravotní péče – rozsah stanovený zákonem

• Kdo poskytuje zdravotní péči?

Ambulance, polikliniky, nemocnice, lázně, ústavy sociální péče, hospice

• Co je z balíku zdravotního pojištění financováno?

Lékařská péče, diagnostika, prevence, pobyt v nemocnici, léky, 
zdravotnické pomůcky, rehabilitace, záchranka, pohotovost, 
stomatologie, lázně, doprava nemocných, pitva, posudková činnost



Benefity pojišťoven

• Výhody a benefity pojišťoven

Uvedené na webu, očkování, příspěvky na sportovní aktivity, 
preventivní a screeningová vyšetření, pobyty u moře, bezlepková dieta, 
odvykání kouření apod.

Úkol – v libovolné zdravotní pojišťovně najdi aspoň 1 benefit, který tě 
zaujal a vysvětli proč



Povinnosti pojištěnců

• Oznamovat kategorii (svého plátce pojistného)

• Změnu v důležitých zákonem daných údajích (kontakty, odjezd do 
ciziny, narození dítěte, ztrátu průkazu, apod.) 

• Pobyt v zahraničí

Nutné připojistit, rozdíl mezi neodkladnou péčí na EHIC a připojištěním 
– výhody



Úkol k vypracování 2 otázky modře – termín 16.1.2021
Rozsah – cca na 1 stránku A4

• Podle čeho si vybrat zdravotní pojišťovnu?

Dohledej a uveď, jak bojují v ČR zdravotní pojišťovny o své klienty a napiš svůj 
názor (co tě oslovuje, co pokládáš u své pojišťovny za důležité

• Co je dle vašeho názoru lepší systém? Státní systém platby z daní (GB), 
systém zdravotních pojišťoven (ČR, Německo…) nebo ryze komerční systém 
(USA)?

Napiš svůj názor (esej) na jednotlivé zdravotní systémy viz výše, jejich 
výhody/nevýhody. 



Děkuji za pozornost


