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ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM 
ČESKÉ REPUBLIKY

• Sociální model – tzv. 

Bismarckův model

• Bismarckův model je 

využíván ve většině 

západoevropských a 

středoevropských zemí

• Zdravotnictví je 

financované převážně z 

veřejného zdravotního 

pojištění



ZÁKON č. 372/2011 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH 
SLUŽBÁCH A PODMÍNKÁCH 

JEJICH POSKYTOVÁNÍ
(Zákon o zdravotních službách)

Tento zákon upravuje:

• zdravotní služby a podmínky jejich 
poskytování ve všech typech 
zdravotnických zařízení a s tím 
spojený výkon státní správy

• druhy a formy zdravotní péče, 
• práva a povinnosti pacientů a osob 
pacientům blízkých, poskytovatelů 
zdravotních služeb, zdravotnických 
pracovníků, jiných odborných 
pracovníků a dalších osob v souvislosti 
s poskytováním zdravotních služeb,

• podmínky hodnocení kvality a bezpečí 
zdravotních služeb, 

• další činnosti související s 
poskytováním zdravotních služeb a 
zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie



DRUHY
ZDRAVOTNÍ PÉČE

Druhy zdravotní péče 

podle časové naléhavosti 
jejího poskytnutí

a) neodkladná péče

b) akutní péče

c) nezbytná péče

d) plánovaná péče, která není 
zdravotní péčí uvedenou v 
písmenech a), b) nebo c)



DRUHY
ZDRAVOTNÍ PÉČE

Druhy zdravotní péče 

podle účelu jejího poskytnutí

a) preventivní péče

b) diagnostická péče

c) dispenzární péče

d) léčebná péče

e) posudková péče

f) léčebně rehabilitační péče

g) ošetřovatelská péče

h) paliativní péče

i) lékárenská péče a klinicko-
farmaceutická péče



FORMY
ZDRAVOTNÍ PÉČE

•ambulantní péče

•jednodenní péče

•lůžková péče

•zdravotní péče poskytovaná 
ve vlastním sociálním 
prostředí pacienta



ÚHRADY
ZDRAVOTNÍ PÉČE

•V České republice je systém 

poskytování zdravotní péče 

založen na principu 

solidarity

•Podle Bismarckovského

modelu zdravotnického 

systému je pro všechny 

občany povinné odvádět 

platbu za zdravotní pojištění 

do fondů pojišťoven



ÚHRADY
ZDRAVOTNÍ PÉČE

•Podmínky zdravotního 

pojištění se řídí zejména 

zákonem č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním 

pojištění a o změně 

a doplnění některých 

souvisejících zákonů

•Všichni pojištěnci odvádí 

platbu 13,5% z 

vyměřovacího základu

•Za zákonem vymezené 

skupiny občanů je plátcem 

pojistného stát



ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

•Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ČR (111)

•Vojenská zdravotní pojišťovna 
ČR (201)

•Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna (205)

•Oborová zdravotní pojišťovna 
zaměstnanců bank, pojišťoven a 
stavebnictví (207)

•Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 
(209)

•Zdravotní 
pojišťovna ministerstva vnitra ČR 
(211)

•Revírní bratrská pokladna, 
zdravotní pojišťovna (213)



VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA

VZP - 111

https://www.vzp.cz/

fea177Em5

https://www.vzp.cz/


VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA

VZP - 111

https://pomocukrajine.vzp.cz/

fea177Em5

https://pomocukrajine.vzp.cz/


KONTAKTY A ODKAZY

ukrajina@ipvz.cz

ua.ipvz.cz

mailto:ukrajina@ipvz.cz
http://www.ua.ipvz.cz/

