
Kurz:  Čeština pro zahraniční lékaře / lékařky 

Téma:  Provozní náklady českých zdravotních pojišťoven 

 

a) Diskutujte. 

 

1. Je podle vašeho názoru správné, že limity na provozní náklady zdravotních 

pojišťoven klesají? 

2. Víte, jak vysoké provozní náklady mají zdravotní pojišťovny ve vaší zemi? 

3. Jaké položky podle vašeho názoru spadají do provozních nákladů?   

4. Co si myslíte, že se stane, pokud bude částka určená na provozní náklady dále 

klesat?                          

 

 

b) Přečtěte si následující text. 

 

Provozní náklady českých zdravotních pojišťoven jsou nejnižší v Evropě 

Provozní náklady českých zdravotních pojišťoven dosahují v současnosti v průměru 3,3 % z 

celkových příjmů. V minulosti byl provozní fond zdravotních pojišťoven vcelku velkorysý, 

ovšem limity se od roku 1997 z původních 7 % postupně snižovaly. Přitom se nároky na 

činnost zdravotních pojišťoven neustále stupňují. Z těchto peněz musí české zdravotní 

pojišťovny bez jakéhokoli zohlednění či finanční kompenzace mimo jiné hradit položky, 

jakými jsou např. vystavování potvrzení o bezdlužnosti, vedení elektronické spisové služby a 

archivace, úhrada soudních poplatků, sdělování údajů exekutorům nebo zavedení a provoz 

datových schránek. Mimo to jde na jejich účet administrativa regulačních poplatků a doplatků 

za léčivé přípravky, administrativa spojená s předpisy EU, sanace provozu Národního 

referenčního centra (NRC), administrativa spojená s procesem stanovování podmínek a výše 

úhrad léčivých přípravků a zdravotnických prostředků atd. V nejbližším období bude navíc 

nutno počítat s náklady na zveřejňování statisíců smluv s poskytovateli zdravotních služeb.  

Podle http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/provozni-naklady-

ceskych-zdravotnich-pojistoven-jsou-nejnizsi-v-evrope-475107 8.6.2014 

 

c) Odpovězte na otázky. 

 

1. Kolik procent z celkových příjmů činí provozní náklady zdravotních pojišťoven? 

2. Jak se limity na provozní náklady snižovaly? 

3. Co musí zdravotní pojišťovny bez finanční kompenzace hradit? 

4. Jaké náklady na administrativu musí zdravotní pojišťovny platit? 

5. S čím musí v budoucnosti pojišťovny počítat? 

 

 

d) Co patří k sobě? Spojte uvedené výrazy podle textu ze cvičení b. 

 

provozní fond    léčivých přípravků 

vystavování    datových schránek 

vedení     potvrzení o bezdlužnosti 

úhrada    regulačních poplatků  

http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/provozni-naklady-ceskych-zdravotnich-pojistoven-jsou-nejnizsi-v-evrope-475107
http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/provozni-naklady-ceskych-zdravotnich-pojistoven-jsou-nejnizsi-v-evrope-475107


sdělování    stanovování podmínek 

provoz    elektronické spisové služby  

poskytovatelé    zdravotních pojišťoven 

administrativa    údajů exekutorům 

proces      soudních poplatků 

výše úhrad     zdravotních služeb  

 

řešení 

provozní fond zdravotních pojišťoven 

vystavování potvrzení o bezdlužnosti 

vedení elektronické spisové služby 

úhrada soudních poplatků 

sdělování údajů exekutorům 

provoz datových schránek 

poskytovatelé zdravotních služeb 

administrativa regulačních poplatků 

proces stanovování podmínek  

výše úhrad léčivých přípravků 

 


