Podnět číslo 20051026161500
1) Podnět č.j.

20051026161500

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

Loc: 50°5'31.768"N, 14°24'42.319"E
Odkaz vede na mapy.cz

Vláda České republiky

5) Kdo by měl o podnětu vědět Poslanecká sněmovna, Senát

posta@vlada.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz

6) Co je třeba udělat

Sloučit zdravotní pojišťovny. Konkurují si až příliš často jen v přetahování bohatých a zdravých klientů
a deformují jejich mravy. Např. pojišťovna MV prý vnutila primátorovi Hradce Králové (Otakar Divíšek,
ODS) a jeho náměstkům bezplatný týdenní léčebný pobyt v tříhvězdičkovém hotelu Orfeus lázní
Poděbrady. Dle oficiálního programu radnice prý všichni měli poradu vedení - neznámo kde. Ozdravné
pobyty pro zdravé působí paradoxně.
Jsme v situaci fatálního zadlužení VZP a veřejnost organizuje sbírky na život zachraňující lékařské
zákroky pro děti, které pojišťovny pro nedostatek financí nehradí.

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20051026161500

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
03. 10. 2018
Celkové výdaje zdravotního systému byly v r. 2017 267,7 miliardy korun. Provozní výdaje pojišťoven byly
asi 6,3 miliardy korun. Největší pojišťovna (VZP) počítá s tím, že v r. 2019 vydá na léčbu klientů zhruba
186 miliard korun.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 02. 2017
Pojišťovny budou (konečně) motivovány k tomu, aby nenabíraly jen mladé a zdravé, ale i chronicky
nemocné. Sníží se roční limit doplatků za léky pro děti a seniory. Doplatků na některé léky se však limity
netýkají.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
19. 01. 2017
V odpovědi na interpelaci jenoho z poslanců premiér Sobotka řekl, že si dovede představit sloučení 3
pojišťoven a připustil, že přetahování klientů je kontraproduktivní.
Ohlásil:
21. 03. 2016
Ředitel VZP získal roční odměnu ve výši 800 tis.Kč. Mimo jiné i za nábor a udržení pojištěnců. :-)
Ohlásil:
09. 12. 2015
Protikorupční policie stíhá ředitele Vojenské zdravotní pojišťovny?
Ohlásil:
01. 03. 2014
Ministr zdravotnictví důrazně vyzval ředitele zdravotních pojišťoven, aby se "nepřetahovali" o klienty,
protože to stojí moc peněz.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
27. 05. 2013
Ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny se domnívá, že nikdo nemá právo kontrolovat způsob využívání
provozních prostředků pojišťovny a chlubí se nejvyšším počtem nadstandardních služeb, které svým 100
tis. pojišťěncům poskytuje. Kontrola i reakce zjevně souvisí se záměrem sloučit VOZP a ZPMVČR, který se
představitelům VoZP (pochopitelně) nelíbí.
Podrobnosti o výsledku konrtol jsou ZDE a ZDE.
Ohlásil:

08. 03. 2013
Konkurenční boj mezi zdravotími pojišťovnami pokračuje.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
18. 02. 2013
Ministr zdravotnictví (Heger - TOP09) neuvažuje o sloučení pojišťoven, ale uspořit hodlá motivací
pojištěnců, kteří by mohli dostávat (na ruku) až tisíc Kč/rok, pokud budou dodržovat zásady prvence proti
chorobám.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
31. 10. 2012
VZP ivestovala do oprav budovy svého regionálního sídla 40 mil. a nabízí ji za 10 mil. Kč
ZDROJ
Ohlásil:
26. 07. 2012
Slovenská (soc.demokratická)vláda schválila záměr odkoupení nebo znárodnění soukromých zdravotních
pojišťoven. Od r. 2014 bude k dispozici pouze jediná, státní a nezisková.
ZDROJ
Ohlásil:
25. 06. 2012
Za "přetažení" klienta od konkurence platila Všeobecná zdravotní pojišťovna společnosti IZIP až 800Kč/ks.
I proto chybí v systému desítky milionů. Pokud by existovala jedna pojišťovna, i elektronické zdravotní
knížky mohly už dávno existovat.
ZDROJ
Ohlásil:
09. 04. 2012
Místo slučování se prý "na trhu" mají brzy objevit další zdravotní pojišťovny
PODROBNOSTI
Ohlásil:
07. 04. 2012
Padesáti nemocnicím hrozí úplná likvidace?
PODROBNOSTI
Ohlásil:
03. 10. 2011
Provozní náklady u VZP vychází na 746 korun, průměr u zaměstnaneckých pojišťoven je 549 korun na
pojištěnce. Vyšší náklady na provoz u VZP prý vznikly přeúčtováním nákladů na IZIP ze základního
fondu do provozního. VZP do systému IZIP investovala postupně téměř miliardu korun. Každý měsíc pak
hradila soukromé firmě dalších 20 milionů korun.
ZDROJ
Ohlásil:
14. 08. 2011
Vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny uspořádalo inspekční cestu. Jelo do Chorvatska a do Řecka na
takzvaného "Mořského koníka", tedy na ozdravné pobyty pro chronicky nemocné děti. Deset lidí si na
cestách užívalo celý týden.
ZDROJ
PODROBNOSTI
Ohlásil:
21. 07. 2011
Zdravotní pojišťovny raději omezí výdaje na léčbu než na platy svých manažerů.
ZDROJ
Ohlásil:
09. 02. 2011
KSČM doporučuje sloučit zdravotní pojišťovny.
Ohlásil:
05. 12. 2010
Aktuální důvod pro změnu koeficientu přerozdělování finančních prostředků na zdravotní pojištění nebo
pro sloučení zdravotních pojišťoven je ZDE.
Inovace a údržba bezpečnostních opatření v 73 budovách VZP stojí 240 milionů. Kolik jich asi mají ostatní
pojišťovny?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

02. 12. 2010
Pět kroků, které lze podle ČSSD uskutečnit v horizontu měsíců ve prospěch českého zdravotnictví.
Ohlásil:
12. 11. 2010
Všeobecná zdravotní pojišťovna se zjevně rozhodla zlikvidovat oborové pojišťovny nástroji tržní
ekonomiky. Je to však velmi nákladné - viz např. http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20101112141433
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

