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Svaz zdravotních pojišťoven ČR 

 

 

VZP ČR vědomě klame veřejnost 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) zveřejnila, že bude mít v roce 2016 uzavřeny smlouvy 

se 41 000 poskytovateli zdravotních služeb. Toto číslo porovnává s počtem poskytovatelů 

uvedených ve zdravotně pojistných plánech ostatních pojišťoven, které ve většině případů uvádějí 

čísla výrazně nižší. Z takového srovnání pak vyvozuje dramatické závěry a doporučení. Straší 

veřejnost, že kdo není pojištěn u VZP, může mít u lékařů problémy. 

Je přitom všeobecně známo, že všechny celostátně působící zdravotní pojišťovny mají smlouvy 

s téměř všemi ordinacemi. Není to ostatně dlouho, kdy VZP naopak upozorňovala, že nové smlouvy 

navazuje málo a obviňovala ostatní pojišťovny, že postupují příliš vstřícně. 

Stačí pohled do veřejně dostupných statistik, aby bylo jasné, že něco na argumentaci VZP nesedí. 

Český statistický úřad již několik let uvádí počty poskytovatelů zdravotních služeb, které jsou 

celkem stabilní a v zásadě odpovídají údajům zdravotních pojišťoven ovšem s výjimkou VZP. 

VZP si již dlouhodobě vytváří systém vlastního označování jednotlivých lékařů a částí 

zdravotnických zařízení. Pro jednu jedinou ordinaci nebo organizaci pak uzavírá řadu různých 

smluv.  Tím se ve statistikách VZP jedno zařízení objevuje několika násobně. Na vlastní ošetření 

pojištěnce samozřejmě takto vzniklý počet „smluv“ podle rozdílného členění vůbec vliv nemá. 

Například u ambulantních zařízení uvádí VZP 36000 smluvních zařízení a ostatní celostátní 

pojišťovny zhruba 22000 zařízení.  Přitom se prakticky s drobnými odchylkami musí jednat o stejná 

zařízení.  Údaje celostátních zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven  také plně odpovídají  

údajům celostátních statistik Ústavu zdravotnických informací a Statistického úřadu o celkovém 

počtu poskytovatelů zdravotních služeb v ČR. VZP tak má sice asi hodně smluv, ale zdaleka ne o 

tolik více skutečných smluvních ordinací, které jedině mohou pacienta zajímat.  

VZP tak nejprve porovnává své hrušky s jablky těch ostatních a pak už nechá svého tiskového 

mluvčího, aby klamal veřejnost a strašil ji příběhy o tom, jak nebude pro pojištěnce od konkurence 

zajištěna dostupnost zdravotní péče. 

Až se zase bude VZP pohoršovat nad náborovými způsoby ostatních pojišťoven, připomeňme si, 

kdo s takto pokleslými praktikami v informování veřejnosti zase začíná. 
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