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všimli jste si kolik, se v poslední době objevilo aktivit a kampaní 
pro boj s rakovinou? A další vlna se vzedmula poté, co Angelina Jo-
lie oznámila, že si nechala preventivně odstranit obě prsa z obavy, že 
by mohla dostat rakovinu.  Obávám se ale, že vnímáme rakovinu pří-
liš obecně, jako obludu, která nás děsí. Ale situace již zdaleka nemu-
sí být tak tragická, jak tomu bylo ještě před několika lety. Věda a me-
dicína v poslední době učinily výrazný krok vpřed, a pokud se nemoc 
podchytí včas, nemusí být prognóza vůbec tragická. Faktorem, který 
v našem osobním boji s rakovinou nabývá na významu, je tak přede-
vším prevence.

Každým rokem sice stoupá počet onemocnění karcinomem, ale 
třeba v případě rakoviny děložního čípku klesá rok od roku počet 
úmrtí. Jen za posledních 20 let poklesl o jednu třetinu. Za tímto po-
zitivním výsledkem jsou častější screeningová vyšetření, která odhalí 
daleko více rakovinových onemocnění.

Na úspěchu léčby se nicméně podílejí i jiné faktory, například psy-
chika nemocných, která může být spojena i s takovými „banálními“ 
záležitostmi, jako je finanční situace pacientů v době léčby. A tady je 
role ČP Zdraví, která nabízí pacientům včas podanou pomocnou ruku. 
Právě v otázkách ženských rakovinových onemocnění se podílíme 
na řadě aktivit spojených s preventivními programy, které mají pozi-
tivní vliv na kladné statistiky. Včasné řešení finanční situace pro pří-
pad onemocnění je také forma prevence.  ČP Zdraví stojí například 
u nového projektu LADY PLUS Club, který si klade za cíl upozorňovat 
na dopady rakoviny a na stále zbytečně vysoké procento úmrtnos-
ti. O této aktivitě se dočtete na straně 9 tohoto časopisu. Tématu pre-
vence rakoviny se věnujeme také na straně 12, kde přinášíme velmi 
zevrubný návod, jak předejít především rakovině děložního čípku.

Rozhovor s vedoucím kabinetu ministra zdravotnictví Janem Rů-
žičkou se dotýká transformace zdravotnictví, o které se v posledních 
měsících hovoří nejenom uvnitř odborné veřejnosti, ale pravděpodob-
ně se stane i předmětem politického souboje v příštích parlamentních 
volbách. 

Bývalá ministryně zdravotnictví Dana Jurásková se ve svém roz-
hovoru věnuje tématu managementu léčby, který se snaží uplatňovat 
i ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde je ředitelkou.

ČP Zdraví letos slaví 20. narozeniny. Za tu dobu si vybudovala sta-
bilní kmen i místo na trhu soukromého zdravotního pojištění. A to 
i v době pro zdravotnictví tak turbulentní, jako bylo uplynulých dvacet 
let. ČP Zdraví se podařilo proplout rozbouřenými vodami nejrůzněj-
ších zdravotních reforem a obhájit nejenom svou existenci, ale i důle-
žitou roli partnera pro pacienty.

Díky všem zaměstnancům, kteří se podíleli na budování ČP Zdraví, 
a samozřejmě díky patří i našim klientům, kteří jsou s námi a pro kte-
ré se snažíme neustále naši nabídku vylepšovat.
 Váš Miroslav Chlumský
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rozhovor
Náklady na management léčby by 
pacientovi mohly snížit různé formy 
připojištění.

Management péče: strategie 
efektivní pro všechny zúčastněné
Zajištění kvalitní zdravotní péče tak, aby to byl plynulý a úsporný proces, je 
nesmírně složité. Jedním z nástrojů, díky kterému by se vše mohlo zjednodušit 
a urychlit, je tzv. management péče. Výhody a příznivý dopad tohoto „balíku“ 
opatření pro lékaře, pojišťovny i samotné pacienty osvětluje ředitelka 
Všeobecné fakultní nemocnice  v Praze Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA 
a náměstkyně pro léčebnou péči MUDr. Markéta hellerová.

VyZVěte SaMI Sebe 
Při registraci si můžete vytvořit vlast-

ní výzvu pro každý závod. A zároveň se s ní 
pochlubit přátelům na Facebooku. 

běh PRo ZdRaVí

Běhání ale není jen o radosti z pohybu. Je 
to skvělý způsob, jak si zlepšit kondici, začle-
nit do svého denního programu přirozený po-
hyb nenáročný na přípravu, vybavení a terén. 
Do fyzické formy se lze dostávat postupně, 
krok za krokem. Důležité je nepřestat – chví-
le, kdy to člověka opravdu nebaví, se zpočátku 
mohou vyskytnout. Když je ale překonáte, běh 
si naprosto zamilujete.

Běh je také skvělou zbraní proti negativ-
ním důsledkům sedavého způsobu života, kte-
ré mohou dospět až do stadia vzniku mnoha 
onemocnění včetně metabolického syndromu 
nebo rakoviny. 

tIChé ohRožeNí: SyNdRoM X

Metabolický syndrom zahrnuje skupinu ně-
kolika onemocnění a poruch. Jeho výskyt je lé-
kaři spojován se sedavým způsobem života, 
nadváhou a stravou, ve které převažují nezdra-
vá, vysokokalorická jídla. Někdy se mu také  
trefně říká „nemoc z blahobytu“. Do metabolic-
kého syndromu se řadí poruchy, jako je vysoký 
krevní tlak, zvýšená hladina cukru v krvi a hod-
nota tuků triglyceridů nebo hromadění břiš-
ního tuku (obezita mužského typu, tzv. Jabl-
ko). Jak moc závažné toto téma je, ukazuje za-

run tour

Zvedáme Česko z gauče
Běžecké závody pro každého

v
 loňském roce Česká po-
jišťovna poprvé uspořá-
dala velkolepou běžeckou 
akci s názvem Run Tour. Jde 
o seriál závodů pro všech-
ny sportovní nadšence. Zú-
častnit se může každý, pro-

fesionál stejně jako amatér. Závody mají navíc 
charitativní přesah: kromě toho, že běžci udě-
lají něco pro svou fyzickou kondici, mohou mít 
dobrý pocit, že pomáhají nemocným dětem 
s nemocemi srdce a krevního oběhu. Část ze 
startovného totiž jde na dobročinné účely. 

Akce se setkala s velkým ohlasem, letos se 
tedy běží 2. ročník s názvem Česká pojišťov-
na Mizuno Run Tour. Závodníci se mohou těšit 
na čtyři různě dlouhé tratě včetně dvou krát-
kých pro děti, a to v sedmi městech po celé re-
publice. Jeden žebříček pořadí určí toho nejlep-
šího. Takový je koncept běžeckého seriálu. Le-
tos si staví opravdu zásadní cíl: zvednout Čes-
ko z gauče. 

Česká pojišťovna ukazuje, že to myslí oprav-
du vážně. Závody proto nejen pořádá, ale má 
také své vlastní běžce z řad zaměstnanců. 

RegIStRaCe a INfoRMaCe 
o ZáVodeCh

Registrace probíhá prostřednictvím in-
ternetového portálu www.run-tour.cz. 
Na této adrese najdete také jednotlivé termíny 
závodů, profily tratí, cenu startovného (pokud 
se přihlásíte online do určitého data, je výhod-
nější: 5 km trať za 250 Kč, 10 km trať za 350 Kč. 
Děti při online registraci neplatí nic).

InFo

teRMíMy ZáVoDů, kteRé 
JsoU Ještě PřeD náMI:
�  1. 6. hradec Králové �  20. 7. Liberec
�  24. 8. olomouc �  14. 9. brno
�  5. 10. Praha 

tIP

Rádi byste závodili, ale nemáte tu správnou 
kondičku? Zkuste běžecké kempy pořádané 
v Jizerských horách. Tato akce vás na závody 
skvěle připraví. Aktuální termíny hledejte 
na http://www.penzion-vital.cz/cz/beh-
kempy.

InFo

neChte sI VyšetřIt  
kůžI I kReV
V prostoru startu i cíle bude připravena sanitka 
České pojišťovny ZDRAVÍ, ve které zdarma 
bude probíhat dermatologické vyšetření 
mateřských znamének za účelem prevence 
melanomu. V místě budou zdravotníci rovněž 
provádět testování na riziko metabolického 
syndromu. Počty výskytů těchto závažných 
zdravotních problémů stále stoupají, jejich léčba 
je zdlouhavá a nákladná. Její úspěšnost přitom 
velmi závisí na včasném záchytu nemoci. Proto 
neváhejte a využijte tuto jedinečnou možnost 
zjistit, jak na tom se svým zdravím jste právě vy.

ložení speciální instituce pro zkoumání a léč-
bu těchto potíží s názvem Český institut meta-
bolického syndromu. Bojovat s tímto zdravot-
ním problémem lze pomocí zdravého životního 
stylu, ke kterému kromě pohybu patří správná 
životospráva, dostatečný spánek, méně stre-
su a více odpočinku. Pokud byste se rádi ne-
chali vyšetřit, ale bojujete s nedostatkem času, 
přijďte na kterýkoli závod Run Tour. Budete 
mít možnost jednoduchý test absolvovat (viz 
informace v rámečku).

NaděJe PRo dětSKá SRdCe

V roce 2012 se na pomoc Dětskému kardi-
ocentru Fakultní nemocnice v Motole díky bě-
žeckému seriálu vybralo 498 500 Kč. Také le-
tos půjde z každého zaplaceného startovného 
50 Kč na dobročinné účely. Dalších 50 Kč navíc 
přidá Nadace České pojišťovny. Vybrané pení-
ze budou opět předány Dětskému kardiocen-
tru  Motol.

Více informací naleznete na www.run-tour.cz. 
Mimo jiné také poradnu, ve které radí olympijský 
vítěz David Svoboda.

důležité je nepřestat – chvíle, kdy to 
člověka opravdu nebaví, se zpočátku mohou 
vyskytnout. Když je ale překonáte, běh si  
naprosto zamilujete.

Foto: Jaroslav Jiřička

Foto: archiv ČPZ
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Systém řízené péče může fungovat jen 
tehdy, pokud je pacient ochoten se mu 
podřídit.

Laikovi může termín „management léč-
by“ připadat poněkud nesrozumitelný. o co 
konkrétně se vlastně jedná?

M. h.: Jde o určitý systém a návaznost 
poskytované péče u jednoho pacienta. Stá-
vající klasická praxe může totiž být poměr-
ně neefektivní: nemocný je vyšetřen u  jed-
noho lékaře. Pokud ten dojde k závěru,  že 
jsou třeba další prohlídky, doporučí je.  Už 
ale nechá na pacientovi, ať si vybere zaříze-
ní i odborníka, který mu další vyšetření pro-
vede. Ten často hledá poměrně složitě léka-
ře, je objednán za dlouhou dobu apod. Ma-
nagement léčby je o způsobu plánování te-
rapie pro nemocného tak, aby nemusel pří-
liš dlouho čekat na ošetření, ale aby byl zá-
roveň léčebný dopad co nejefektivnější pro 
jeho onemocnění – a také co nejefektivnější 
pro zdravotní pojišťovnu. Celý plán léčby by 
měl být zkrátka dopředu jasně daný. 

D. J.: Ještě bych doplnila, že někdy se toto 
nazývá též systém řízené péče. Pacient pro-
chází jednotlivými poskytovateli péče, musí 
být však ochoten rezignovat na některá prá-
va, která v současné době má –  například 
na svobodnou volbu lékaře. To je ostatně 
velmi důležitá podmínka: pokud se pacient 
dobrovolně do tohoto režimu managementu 
péče zapojí, musí se nechat vést touto služ-

bou a držet se naplánovaného schématu. Lé-
kař v managementu léčby totiž garantuje ur-
čitou dostupnost léčby. To v praxi znamená,  
že tam, kam vás odborník pošle, bude léčba 
odvedena kvalitně a v rozumném čase. Člo-
věk, který si zařizuje toto vše sám, riskuje, že 
ne vše bude stoprocentní, navíc na některá 
vyšetření může čekat opravdu dlouho.

M. h.: Přesně tak. Uvedu konkrétní pří-
klad: Lékař připravující management péče 
sdělí pacientce, že potřebuje krevní rozbor 
a následně gynekologické a neurologické vy-
šetření. Celé schéma jí naplánuje a objedná 
ji na jednotlivé prohlídky u dalších specialis-
tů tak, aby na sebe vše navazovalo v pořadí, 
v jakém je potřeba, a ona zbytečně neztráce-
la čas. K původnímu lékaři se pak už jen do-
staví pro výsledky, které mu ostatní odbor-
níci mezitím zašlou, případně přinese sama 
pacientka. Pokud by se pacient objednával 
k odborníkům sám, pak se celý tento systém 
může narušit třeba tím, že přijde bez výsled-
ků krevního rozboru ke gynekologovi a ten 
ho kvůli tomu musí přeobjednat na pozděj-
ší termín. 

Jak na případné zavedení tohoto způsobu 
plánování reagují praktičtí lékaři, ke kterým 
většina nemocných jde jako k prvním?

Mgr. dana  
Jurásková, Ph.d., 
MBa, *1961

MeDAILonek

Současná 
ředitelka 
Všeobecné 
fakultní 
nemocnice 
v Praze, jejímž 
vedením byla 
pověřena v roce 
2009.

Vystudovala na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze obor 
pedagogika – ošetřovatelství, na VŠE 
získala titul MBA a postgraduální 
studium studovala na LF UP Olomouc, 
konkrétně obor sociální lékařství. 
Pracovala jako zdravotní sestra v IKEM 
Praha na Klinice kardiologie, staniční 
sestrou na JIP pak byla ve FTN Praha 
na I. interní klinice. V téže nemocnici 
na Neurologické klinice působila jako 
vrchní sestra, poté tam zastávala post 
náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou 
péči (hlavní sestra). V období 2009 – 
2010 působila na MZ ČR jako ministryně 
zdravotnictví.

jeme právě organizaci péče. Tito klienti ne-
jsou ošetřováni přednostně, využíváme vol-
nější kapacity, například o víkendech či ve-
čer. Pokud si pacient přeje celý proces svých 
vyšetření zkrátit, má možnost právě v těch-
to výjimečných časech vše potřebné pod-
stoupit. O tuto službu je velký zájem – na-
bízíme ji dva roky a pacientů stále přibývá. 
Stačí o tuto službu, která je ovšem zpoplat-
něna, jen požádat.

M. h.: Jedná se buď o paušály, napří-
klad roční, kde je daná přesná struktu-
ra služeb, které budou zájemci poskytnu-
ty, čímž se celý proces zkrátí. Nebo dalším 
druhem těchto služeb je jednorázový výběr 
a zaplacení určitých balíčků, například on-
kologické prevence. Pacient pak u nás veš-
kerá vyšetření absolvuje i během jedno-
ho dne. V těchto nabídkách jsou zahrnu-
ty i ty služby, které jsou hrazeny pojišťov-
nami, třeba odběr krve – ty pak pacient sa-
mozřejmě neplatí.

Co vše by tedy měl pacient vědět, hovoří-
me-li o managementu léčby?

D. J.: Že něco takového vůbec existu-
je! Mnozí lidé se totiž domnívají, že tako-
výto proces ve zdravotnictví normálně fun-
guje. Bohužel to tak úplně není, to bychom 

se museli vrátit k institutu tzv. rodinné-
ho lékaře. Dnes je to jinak, jsme orientová-
ni na obory, odbornosti a také limitováni ka-
pacitami, takže chybí dřívější provázanost. 
Také medicína velmi pokročila a všechny 
nejrůznější specializace neumožňují, aby 
tomu tak  úplně bylo.

M. h.: Do jisté míry se toto snaží na-
pravit zákon o zdravotních službách platný 
od roku 2012. Pokouší se vrátit tuto funk-
ci praktickým lékařům. Například přibyla 
ta povinnost, že jiné zdravotnické zařízení 
musí lékařské zprávy o člověku zasílat jeho 
praktickému lékaři. Díky tomu může pokra-
čovat v léčbě a určit, jak  často ke kterému 
specialistovi dotyčný musí. To má velký vý-
znam pro čas pacienta i pro snižování nákla-
dů zdravotní pojišťovny.

Dostane podle vás tento způsob ošetřování 
v budoucnu větší prostor? 

D. J.: Důležitá je ochota pacienta pod-
řídit se tomuto plánování. Nesmí mu vadit 
obětovat svobodnou volbu lékaře, ovšem 
pak může mít vše rychle, kvalitně a mnoh-
dy na jednom místě. Musí chtít se o své 
zdraví starat, ale také se na této péči fi-
nančně spolupodílet. Myslím si, že pokud 
pojišťovny ucítí v tomto směru zájem, bu-

Mudr.  
Markéta  
hellerová, *1977

MeDAILonek

Momentálně 
je náměstkyní 
ředitelky pro 
léčebnou péči 
ve Všeobecné 
fakultní 
nemocnici.

Vystudovala 1. lékařskou fakultu 
Univerzity Karlovy obor všeobecné 
lékařství, následně získala specializaci 
v oboru dětské lékařství. Pracovala jako 
lékařka v Oblastní nemocnici Kladno, 
poté byla vedoucí odboru zdravotnictví 
Středočeského kraje. Čtyři roky 
pracovala též jako náměstkyně ministra 
zdravotnictví pro léčebnou péči.

dou připojištění na tyto produkty vytvářet 
a nabízet je.

M. h.: Produkt managementu péče již 
dnes poměrně dost zajímá firmy – dávají 
svým zaměstnancům jako benefit na výběr 
z různých zdravotních a preventivních balíč-
ků, nebo jim část platí. Výběr poskytovatele 
záleží na ceně a rozsahu služeb těchto balíč-
ků. Mnohá soukromá zařízení jsou na tom-
to principu doslova postavena, je to ale vel-
mi drahé.

Co byste si ohledně poskytování zdravotní 
péče nejvíce přály?

D. J.: Jako ředitelka státní nemocni-
ce bych si přála, aby poskytování zdravot-
ní péče probíhalo daleko organizovaněji, 
úsporněji a efektivněji. Ovšem systém je tak 
komplikovaný, že bez tzv. průvodce pacien-
ta to jde těžko. Věřím, že tak jak se zvyšuje 
cena času všech, bude se zvyšovat i zájem 
o tuto službu.

M. h.: Je to celosvětový trend, jen my 
v něm kvůli promrhaným 40 letům pod ve-
dením minulého režimu stále poněkud po-
kulháváme. V lidech bohužel stále přetrvává 
pocit, že zdravotnictví je zadarmo a nic ne-
stojí. Věřím, že si lidé začnou stále více pla-
tit připojištění, právě kvůli času a případ-
nému nepříjemnému čekání na diagnózu. 
A jistě se přidají se svou nabídkou v podobě 
nových a zajímavých produktů i samy po-
jišťovny.

M. h.: To je velmi individuální. Tento po-
stup není nikde uzákoněn, záleží tedy vždy 
na lékaři samotném. Samozřejmě pojišťovny 
mohou nabízet určité balíčky takovéto péče 
pro své pojištěnce a mohou mít s některý-
mi lékaři dohodnuto, že se mohou o své po-
jištěnce tímto způsobem postarat tak, že 
za praktického lékaře naplánují manage-
ment léčby jejich odborníci. Řada praktic-
kých lékařů se zcela jistě o své pacienty tím-
to způsobem stará. 

D. J.: Proto se dá říci, že management 
léčby může být jakýmsi produktem, kdy po-
jišťovna bude motivovat všechny tři strany 
tohoto procesu, aby měly zájem v tom sys-
tému spolupracovat. To znamená jak posky-
tovatele, tak pacienta, a samozřejmě sama 
se do toho také nějakým způsobem zapo-
jí. Může přitom jít o pojištění, připojištění 
nebo podobný produkt, to už záleží na kon-
krétních pojišťovnách. Každopádně je zde 
pro určitý typ komerčního pojištění prostor 
–  čím totiž bude management léčby rychlej-
ší, přesnější a účinnější, tím bude složitější 
a dražší jej pro pojišťovny zajistit.

Provozuje management péče i vaše nemoc-
nice?

D. J.: Ano, je to jedna ze služeb, kterou 
nabízíme, protože se snažíme efektivně plá-
novat čas pacienta i náš. Momentálně jde 
o jednu z forem nadstandardu, kdy oceňu-

Foto: Jaroslav Jiřička

Foto: Jaroslav Jiřička
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d
íky zmíněnému nařízení 
měly všeobecné nemoc-
nice pečovat o chudé ne-
mocné a v porodnicích 
měly na svět přivádět děti 
nemajetné rodičky. Sou-
částí ústavů měly být také 

sirotčince, chorobince pro chudé a chronic-
ky nemocné pacienty, nalezince a blázince.  

RoK 1790: SLaVoStNí oteVřeNí 
NeMoCNICe

Na popud císaře byla nejprve otevřena 
nemocnice ve Vídni, pak v Brně a Olomouci. 
Konkrétní jednání o vybudování zdravotních 
ústavů v Praze byla zahájena v roce 1785. 
Významnou roli sehráli: tehdejší nejvyš-
ší zdravotní úředník v Čechách Tadeáš Bayer 
a pozdější první ředitel všeobecné nemocni-
ce, stavitel Franz Anton Leonard Herget, pro-
fesor a ředitel pražské politechny. Jednání 
provázely problémy, proto roku 1786 Prahu 
navštívil sám císař. Poukázal na málo využi-
tou budovu Ústavu šlechtičen u svatých An-
dělů na tehdejším Dobytčím trhu na Novém 
městě (dnešní Karlovo náměstí). A tak byla 
přes počáteční potíže v roce 1790 otevřena 
Všeobecná fakultní nemocnice. 

Šlo o velký počin, protože tím byly po-
loženy základy jedné z nejvýznamnějších 
zdravotních institucí nejen v Čechách. Po-
stupně tak začal vyrůstat areál, jehož základ 
dodnes tvoří budovy v druhé pražské části, 
konkrétně ve čtvrti Karlovo náměstí, Alber-
tov, Karlov a Nové Město. 

KLINIKy

Několik měsíců po otevření nemocnice 
zahájily činnost také jednotlivé kliniky. Do té 
doby probíhala výuka mediků v Nemocni-
ci U milosrdných bratří v Praze na Františ-
ku. Zde byli ale hospitalizováni pouze muži. 
„Lékařská škola“ byla rozdělena na chirur-

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) má velmi zajímavou a bohatou 
historii sahající až do druhé poloviny 18. století. V té době vládl císař Josef II. a byl 
to on, kdo v roce 1781 vydal tzv. direktivní pravidla, která stanovovala, jakým 
způsobem mají být vybudovány zdravotní ústavy v tehdejší rakouské monarchii. 
A právě tehdy se začaly psát dějiny dnešní Všeobecné fakultní nemocnice.

historie v bílém plášti
všeobecná fakultní nemocnice v Praze

VfN je výukovou základnou pro 1. lékařskou 
fakultu Univerzity Karlovy a současně jedním 
z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť 
v oblasti medicíny v České republice.

gickou a interní. V jejich čele stáli profeso-
ři, každý měl svého asistenta. Vedle klinik 
začaly vznikat ambulance. Jejich existence 
však v počátcích vyvolávala spory mezi stu-
dijním a nemocničním fondem o jejich práv-
ním postavení a financování. Později ve  
20. století, v rámci některých klinik, vznikaly 
i odborné specializované poradny: sportovní 
a tělocvičná, diabetologická, kardiologická, 
tuberkulózní, pro nemoci z povolání. 

boJ o UNIVeRZItU

Od 60. let 19 století probíhal zápas o čes-
kou univerzitu. Významnými představiteli to-
hoto dění byli internista B. Eiselt, chirurg  

V. Weiss, porodník a gynekolog J. Streng 
a rovněž známý Jan Evangelista Purkyně. 

V roce 1882 byl vydán zákon o rozděle-
ní univerzity na českou a německou. Česká Lé-
kařská fakulta zahájila svoji činnost ve školním 
roce 1883/4 a až téměř po 10 letech, v roce 
1892, dosáhla fakulta toho, že měla s výjim-
kou propedeutické kliniky stejné kliniky jako 
německá. Bylo zde 7 českých a 8 německých 
klinik a existovaly až do zavření českých vyso-
kých škol 17. listopadu 1939.

Od poloviny 70. let 19. století se obje-
vovaly hlasy volající po dostavbě nemocni-

ce v podobě pavilonů. Až do 2. světové vál-
ky se mnoho nového nepostavilo, provádě-
ly se jen nejnutnější opravy. Problematic-
ký stavební vývoj nemocnice provázel stej-
ně složitý vývoj správní. Byla založena jako 
nadační ústav, postavený pod přímým do-
hledem nejvyššího zemského úřadu - české-
ho gubernia. Tento stav trval až do období 
protektorátu. 

ČeChy VeRSUS NěMeCKo

Na přelomu let 1942 až 1943 byl nadač-
ní fond zrušen a rozdělen. Česká část nemoc-
nice byla prohlášena za zemský ústav, ně-
mecká byla podřízena úřadu říšského pro-
tektora. V roce 1946 byl fond obnoven a až 
do konce roku 1948 byla nemocnice fondo-
vým ústavem. V lednu 1949 pak byla zestát-
něna a v roce 1953 rozdělena na fakultní ne-
mocnici I. a II. 

SoUČaSNoSt

V nynější době poskytuje Všeobecná fa-
kultní nemocnice dospělým a dětským paci-
entům, nejen z Prahy a středních Čech, zá-
kladní i vysoce specializovanou léčebnou a di-
agnostickou péči ve všech oborech medicíny. 
Je výukovou základnou pro 1. lékařskou fakul-
tu Univerzity Karlovy a současně jedním z nej-
významnějších vědeckých pracovišť v oblasti 
medicíny v České republice.

lady Plus cluB

O rakovině prsu, děložního čípku nebo vaječníků se v České republice veřejně 
mluví čím dál častěji. Přesto je zhoubný nádor každoročně diagnostikován 
u tisíců žen a představuje zbytečné procento úmrtnosti dokonce i u mladých 
dívek. Jen rakovina děložního čípku je na čtvrtém místě v příčinách úmrtí 
na zhoubné nádory obecně. ČP Zdraví se proto rozhodla odstartovat 
celorepublikovou kampaň na podporu prevence ženských karcinomů. Zapojí se 
nejen lékaři, ale také známé osobnosti a v neposlední řadě i široká veřejnost. 

Česká pojišťovna ZDRAVí jde 
do boje proti rakovině u žen

Česká pojišťovna ZdRaVí chce nejen 
poukazovat na dopady rakoviny, ale 
především na možnosti její prevence. 
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r
akovina. Osm písmen, která – 
pokud je vysloví lékař 
ve spojitosti s vámi – jednou 
provždy změní život. Něko-
ho diagnóza srazí na kole-
na, jiného přiměje vstoupit 
na vnitřní cestu za duchovní-

mi hodnotami, další v sobě zmobilizuje skry-
té síly a bojuje o vlastní život. Každý příběh 
onemocnění rakovinou je jiný, přestože má 
stejného jmenovatele:  konkrétní tvář. 

A právě název Každý příběh má svou 
tvář nese benefiční projekt ČP Zdraví, 
do kterého se může zapojit úplně každý. 
Jeho cílem je informovat, sdílet a propojo-
vat všechny, kdo mají s touto nemocí osob-
ní zkušenost, i ty, kdo toto onemocnění 
znají jen z doslechu. Příběhy onkologických 
pacientů totiž nejsou vždycky jen plné bo-
lesti a strachu. Často v nich lze najít obraz 
naděje,  vnitřní síly, houževnatého boje, se-
mknutí s rodinou a přáteli či nalezení nové-
ho smyslu života. 

ZaPoJIt Se Může Každý
Podělit se s dalšími lidmi o svůj příběh, 

úvahu a zkušenost týkající se rakoviny mo-
hou opravdu všichni – ať už ti, kdo se s ní 
sami prali, nebo podporovali někoho blíz-
kého na cestě za uzdravením. Ať už byl je-
jich příběh šťastný, či nikoli. Nebo také ti, 
kdo mají pro onkologické pacienty poselství 
nebo slova podpory. 

PoděLte Se o SVůJ Příběh: PIšte, 
MaLUJte, ZPíVeJte

Zapojit se mohou lidé na stránkách pro-
jektu ČP Zdraví jak psanou formou, tak 
i výtvarně, fotograficky, hudebně – fantazii 
se meze nekladou. V listopadu 2013 pro-

běhne slavnostní vyhodnocení celé akce: 
porota složená z VIP osobností, zástupců 
ČP Zdraví a lékařů všechny příběhy posou-
dí a vybere z nich ten, který ji nejvíce oslo-
ví ať už svým ztvárněním, poselstvím či sa-
motným příběhem. Vybraný příběh bude 
oceněn. 

Lady PLUS CLUb Na webU
ČP Zdraví chce nejen poukazovat na do-

pady rakoviny, ale především na možnos-
ti její prevence. Proto bude součástí pro-
jektu i webový portál a facebooková strán-
ka LADY PLUS Club, kde zájemkyně najdou 
veškeré informace týkající se prevence a di-
agnostiky, kontakty na jednotlivé odborníky, 
gynekologické a jiné specializované ordina-
ce, online poradnu a diskuze s lékaři. A je-
likož se ženy, které procházejí onkologic-
kou léčbou, mnohdy těžko psychicky smiřu-
jí s jejími estetickými dopady (ztráta vlasů, 
řas, obočí), součástí LADY PLUS Clubu bude 
i poradna, jak tyto estetické aspekty jednak 
eliminovat pomocí kosmetických prostřed-
ků, ale také se s nimi vnitřně vyrovnat.  

PReVeNCe do šKoL

Protože se riziko rakoviny rozhodně ne-
týká jen starších ročníků, ČP Zraví připra-
vila program prevence pro středoškoláky 
a  chce se s ním vydat na celorepublikové 
osvětové turné právě po středních školách.

Zejména mladé dívky totiž mnohdy ne-
tuší, jak důležité je chránit své zdraví. Dív-
ky budou moci nejen vyslechnout skuteč-
né příběhy pacientek s rakovinou, ale pře-
devším se seznámit s konkrétními mož-
nostmi prevence (pravidelné gynekologic-
ké prohlídky, očkování proti rakovině dě-
ložního čípku), získat důležité kontakty 
na odborníky ve svém regionu nebo od-
bornou radu. Turné po školách bude mít 
VIP kmotry z řad známých osobností, kte-
ří se do projektu zapojí jak osvětovou, tak 
zábavnou formou. 

PoJIštěNí, KteRé žeNáM V době 
NeMoCI PřINáší JIStotU

ČP Zdraví zároveň nabízí speciální vý-
hodné pojištění pro ženy nazvané LADY 
PLUS, které v případě onemocnění karci-
nomem zajistí klientce finanční prostředky 
k úhradě nákladů na léčbu, rekonvalescenci 
nebo kosmetické zákroky, pomůže ke zvý-
šení kvality jejího života a kompenzuje jí po-
kles příjmu související se závažným one-
mocněním. Pojištění se vztahuje na zhoub-
né onemocnění prsu, děložního čípku, dělo-
hy, děložního těla, vaječníků, vejcovodů, po-
chvy, tlustého střeva, konečníku a rektosig-
moideálního spojení. V případě onemocnění 
karcinomem výše uvedených orgánů pojiš-
ťovna poskytne jednorázově 200 000 Kč při 
diagnóze, jednorázově 100 000 Kč při ope-
raci a měsíčně 5000 Kč po dobu léčení, a to 
až na 12 měsíců.

InFo

Víte, že...
...areálu Všeobecné fakultní nemocnice 
patří i slavný Mladotovský palác neboli 
Faustův dům? K této barokní palácové 
budově stojící na pražském Karlově 
náměstí se váže známá pověst o učeném 
doktoru Faustovi, který se v touze 
po poznání upíše samotnému ďáblu. 

faustův dům

Foto: Jaroslav Jiřička

Foto: Pixmac
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od počátku vzniku této 
společnosti je jejím cílem 
chránit příjmy a schopnost 
splácet závazky v době pracovní 
neschopnosti.

20 let ČP zdraví

Č
eská pojišťovna ZDRAVÍ a.s. 
(ČP Zdraví, ČPZ) byla založe-
na 22. 12. 1992 a následně 
zahájila svoji obchodní čin-
nost dne 1. 7. 1993. Jejími 
zakládajícími společnostmi 
byla Česká pojišťovna  

a.s. a Vereinte Krankenversicherung AG, 
Berlin und München. Od počátku vzniku 
této společnosti je jejím cílem chránit pří-
jmy a schopnost splácet závazky v době 
pracovní neschopnosti, hospitalizace, inva-
lidity či nezaměstnanosti. 

20 Let ČP ZdRaVí RoK Za RoKeM

• 1993: ČP Zdraví zahajuje svoji činnost 
na své první adrese v pražské Lázeňské ulici. 
Do čela společnosti usedá Ing. Josef Jelínek. 
Úkolem nové společnosti je splnit náročný 
úkol: stát se již v počátcích výrazných změn 
ve způsobu financování zdravotní a sociál-
ní péče průkopníkem na českém trhu do té 
doby neexistujícího pojistného odvětví.  

• 1994: Druhý rok existence ČP Zdra-
ví byl rokem jejího dynamického rozvoje. 

Česká pojišťovna ZDRAVí a. s. je první pojišťovnou na českém pojistném trhu 
specializující se na soukromé zdravotní a nemocenské pojištění. V této oblasti si 
také drží vedoucí postavení. Své služby poskytuje klientům již dvě desítky let. Právě 
v letošním roce slaví dvacetileté výročí od svého založení.

Česká pojišťovna  
ZDRAVí: již 20 let s vámi

Od 1. ledna ČPZ přebírá správu úrazového 
pojštění téměř 200 000 držitelů karet CCS, 
které se tak stalo nosným produktem spo-
lečnosti. V té době byly již zavedeny pro-
dukty: denní dávka při pracovní neschop-
nosti, denní podpora při pobytu v nemoc-
nici a pojištění nadstandardního vybave-
ní při hospitalizaci. V závěru roku ČPZ do-
končila vývoj dalšího – do té doby na čes-
kém pojistném trhu  neznámého – produk-
tu: celoročního pojištění léčebných výloh 
při cestách do zahraničí. V průběhu celého 
roku zároveň probíhala příprava a zaháje-
ní činnosti dceřiné společnosti – Penzijního 
fondu ZDRAVÍ a.s. (založeno 1. 8. 1994).

• 1995: V tomto roce v ČR vrcholí krize 
stávajícího systému financování veřejného 
zdravotního pojištění. Ani novelizace záko-
nů o zdravotním pojištění nedává prostor 
pro vstup komerčních pojišťoven na pole 
financování zdravotních výkonů. ČPZ se 
tedy soustřeďuje na oblast doplňkových 
sociálních dávek.  Zatímco systém státního 
nemocenského pojištění (vyplácení dávek) 
stagnuje, příjmy obyvatelstva rostou. Roz-
šiřuje se proto počet osob, které jsou ztrá-
tou příjmů v době nemoci ohroženy zejmé-
na. A právě ony sahají po komerčním při-
pojištění. ČPZ tak zaznamenává na poli 
soukromého zdravotního pojištění oprav-

InFo

Víte, že Česká pojišťovna 
ZDRAVí a.s. 
�  je 100% dceřinou společností České 

pojišťovny a.s. a patří mezi společnosti 
sdružené v Generali PPF Holdingu.

�  je členem České asociace pojišťoven 
a členem Svazu bank a pojišťoven.

�  se umístila na třetím místě v anketě, 
kterou vyhlašuje Asociace českých 
pojišťovacích makléřů v kategorii 
„Pojišťovna roku 2007 - Specializovaný 
pojistitel“. V  téže kategorii se v roce 
2011 umístila na druhém místě.

�  nabízí své produkty prostřednictvím 
obchodní sítě České pojišťovny.
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V průběhu dvou desítek let ČP Zdraví 
několikrát změnila své sídlo: 

�  1993 – 1998 Lázeňská 4, Praha 1 – tento 
historický objekt byl první budovou, 
kde Česká pojišťovna ZDRAVÍ zahájila 
provoz

� 1998 – 2002 Bělohorská 37, Praha 6
�  2002 – 2004 Kodaňská 1441/46, Praha 10
�  2004 – 2009 Litevská 1174/8, Praha 10
�  2009 – 2011 Na Pankráci 1658/121, 

Praha 4
�  od 2011 – Na Pankráci 1720/123 – tato 

moderní budova je dnešním sídlem ČP 
i ČPZ

dový úspěch. 
Mimo jiné při-

bývá nový produkt: 
pojištění léčebných výloh 

při cestách do zahraničí. 

• 1996: Optimistický vývoj pokračuje. 
Pojistné ze soukromého zdravotního po-
jištění se oproti předchozímu roku zdvoj-
násobilo a stalo se hlavním příjmem Spo-
lečnosti. Na trh vstupují další komerční po-
jišťovny. ČPZ po zavedení pojištění léčeb-
ných výloh při cestách do zahraničí zahaju-
je spolupráci s pěti zdravotními pojištovna-
mi. Novými produkty pro tento rok je po-
jištění leasingových splátek v případě pra-
covní neschopnosti  a individuální úrazo-
vé pojištění. 

• 1997: Dochází ke třem zásadním změ-
nám: 
1. významná změna akcionářské struktu-
ry Společnosti. V listopadu odkoupila Česká 
pojišťovna a.s. 50% podíl společnosti  
Vereinte a stala se tak 100% akcionářem 
České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. 
2. ČPZ jako první komerční pojišťovna v ČR 
vstupuje na trh s pojištěním zdravotní péče 
nehrazené veřejným zdravotním pojištěním, 
a to pojištěním nadstandardních stomatolo-
gických výkonů. 
3. Z iniciativy ČPZ vznikla v České asociaci 
pojišťoven skupina pro soukromé zdravot-
ní pojištění, která se aktivně podílela na úsilí 
odvrátit připravovanou diskriminační nove-
lu zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

• 1998: V tomto roce dochází k podstat-
nému rozvoji produktové základny. Do čela 
společnosti usedá Mgr. Petr Oršulík.  ČPZ se 
přestěhovala na novou adresu do Bělohor-
ské ulice v Praze 6.

• 1999: I přes stagnaci české ekonomi-
ky a nárůst konkurenčního prostředí na poli 
soukromého komerčního pojištění zůstává 
ČPZ  nadále vedoucím subjektem. Na trhu 
soukromého zdravotního pojištění se podí-
lí 69 %. 

• 2000: ČPZ pokračuje v naplňování role 
specialisty v oblasti soukromého zdravotní-
ho pojištění a nadále si udržuje téměř 70 % 
podíl na trhu. 

• 2001: Stále více pojišťovacích ústavů 
nabízí komerční pojištění. Přesto je v této 
sféře ČPZ i nadále lídrem s nadpolovičním 
podílem na trhu.

• 2002: Od března je převedena vlastní ob-
chodní služba a aktivity s ní související na ČP 
PARTNER. Novým generálním ředitelem se 

stává Ing. Přemysl Gistr. ČPZ si stále drží vět-
ší než 50% podíl na českém trhu komerčního 
zdravotního pojištění. V průběhu roku se ČPZ 
stěhuje do Kodaňské ulice v Praze 10. 

• 2003: Zlomový a také velmi úspěšný 
rok: ČPZ se podařilo zvrátit negativní trend 
v hospodaření a dosáhnout tak kladného 
hospodářského výsledku.  

• 2004: Tento rok je nejúspěšnějším ro-
kem za více než dvanáctiletou historii ČPZ. 
Společnost dosáhla rekordních hodnot pře-
depsaného pojistného, zisku a zároveň 
úspěšně zrealizovala projekt skupinového 
pojištění produktů ČPZ k flotilovému povin-

nému ručení pro ČP. Společnost přesidluje 
do Litevské ulice v Praze 10.

• 2005: Optimistické období pokraču-
je, ČPZ dosahuje doposud nejvyšší hodnoty 
hospodářského výsledku před zdaněním. 

• 2006: Již počtvté v řadě ČPZ překoná-
vá hospodářský výsledek dosažený v roce 
předchozím. 

• 2007: ČPZ uvedla v druhé polovině roku 
inovované Soukromé pojištění PULS. V průbě-
hu roku probíhala spolupráce s Českou pojiš-
ťovnou při společné nabídce v životním pojiště-
ní. ČPZ spolupracovala také s Home Credit a. s. 
(specialista na poli spotřebitelského financová-
ní). Pro korporátní klientelu ČPZ inovovala Sku-
pinové pojištění. Ve vedení společnosti střídá 
dosavadního ředitele  Mgr. Ivana Majerechová.
 

• 2008: ČPZ v reakci na zavedení regu-
lačních poplatků při hospitalizaci uvedla jako 
první na český pojistný trh produkt Pojiště-
ní denní podpory ve výši regulačního poplat-

ku při pobytu v nemocnici. Dalšími novinkami 
jsou Pojištění pracovní neschopnosti a hos-
pitalizace při dopravních nehodách, Pojiště-
ní ztráty příjmu při zdravotní nezpůsobilosti 
sportovce, Pojištění denní podpory při poby-
tu dítěte ve zdravotnickém zařízení a nakonec 
Pojištění pravidelných výdajů. Pro Home Cre-
dit a.s. ČPZ rozšířila stávající portfolio produk-
tů o Pojištění schopnosti splácet účelově za-
jištěné úvěry či finanční leasing. 

Generálním ředitelem se stává Ing. Miro-
slav Chlumský. 

• 2009: ČPZ má za sebou velmi úspěšný 
rok, během kterého opět posílila svou pozici 
na pojistném trhu ČR. Nárůst předepsaného 
pojistného přesáhl 20 %. Hrubé předepsa-
né pojistné ČPZ tak v tomto roce navázalo 
na vysoký růst v předchozím roce a dosáhlo 
úrovně 355,7 mil. Kč.

• 2010: Na trh byly uvedeny nové pro-
dukty: Pojištění závažných gynekologických 
onemocnění LADY PLUS zaměřené na pod-
poru prevence  nejčastějších karcinomů 
u žen. Do nových životních pojištění  České 
pojišťovny DIAMANT a MULTIRISK ČPZ do-
plnila vedle tradičních rizik i Pojištění splá-
tek úvěru při ztrátě příjmu.

• 2011: V souvislosti s novým koncep-
tem mateřské společnosti s názvem „Nová 
Česká pojišťovna“ ČP Zdraví změnila logo 
i claim, inovovala design internetových strá-
nek, upravila marketingové a obchodní ma-
teriály. Ve druhé polovině roku Společnost 
uvedla na trh soukromé zdravotní pojištění 
MULTIZDRAVÍ. Stěhuje se do svého součas-
ného sídla do ulice Na Pankráci v Praze 4. 

• 2012: ČPZ  uvedla na trh pojištění 
mužských karcinomů GENTLEMAN PLUS. 
V tomto roce dosáhla nejlepšího hospodář-
ského výsledku ve své historii – čistého zisku 
bezmála 100 mil Kč.

Současné sídlo Na Pankráci

Lázeňská – první sídlo ČPZ

Foto: Jaroslav Jiřička

Foto: Jaroslav Jiřička
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oČkování

očkování proti rakovině:  
v případě děložního čípku to možné je

tři očkovací dávky zaručí jisté množství 
protilátek, které dokážou organismus 
před hPV infekcí ochránit.

M
ít možnost ochránit 
sebe a své nejbližší 
před zákeřnou ne-
mocí je jistě žádou-
cí. Přesně to, a navíc 
zcela zdarma, mo-
hou pro sebe a své 

dospívající dcery nyní udělat mnohé matky 
nebo další blízcí z rodiny.

Rakovina děložního čípku patří spolu 
s rakovinou prsu mezi nejčastější zhoubné 
nádory u žen. V naší zemi je každý rok ob-
jevena u zhruba 1000 pacientek, téměř 400 
z nich na rakovinu děložního čípku nakonec 
umírá. Počty nových případů ani úmrtnost 
bohužel podle statistik stále neklesají. Co 
však klesá, je věk nemocných žen.

Kdo Za to Může 

Virus, který téměř ve všech případech 
za tímto nebezpečným onemocněním sto-
jí, se nazývá Human papillomavirus, zkráce-
ně HPV. Existuje mnoho druhů těchto virů 
a přenášejí se nejčastěji sexuálním kontak-
tem. Kromě pohlavního styku se HPV infek-
ce může přenést také dotykem kůže v ob-
lasti genitálií. Jde o častý typ nákazy u sexu-
álně aktivních žen a většinou odezní bez ná-
sledků. Někdy se to však nestane a na číp-

ku se pak mohou začít odehrávat nenápad-
né přednádorové změny. Nejsou-li zachyce-
ny včas při gynekologickém vyšetření, může 
celý proces, který trvá i léta, skončit vzni-
kem zhoubného nádoru.

oChRaNa eXIStUJe!

Nejdůležitější jsou samozřejmě pravi-
delné gynekologické prohlídky. Ovšem ani 
ty nejsou všemocné, některé typy rako-
viny děložního čípku mohou i při důklad-
ném vyšetření zůstat skryty. Hlavním ná-
strojem v prevenci této choroby se tak stá-
vá očkování. Tři očkovací dávky zaručí jis-
té množství protilátek, které dokážou orga-
nismus před HPV infekcí ochránit. Nejlepší 
dobou pro vakcinaci je období před započe-
tím sexuálního života. Očkovat se však mo-
hou nechat i ženy již sexuálně činné. V sou-
časné době existují dvě vakcíny: Cervarix 
a Silgard. „Od dubna 2012 je očkování pro-
ti HPV levnější vakcínou Cervarix hrazeno 
všem třináctiletým dívkám z prostředků ve-
řejného zdravotního pojištění. Pokud se ro-
diče rozhodnou pro Silgard, který chrání 
proti širšímu spektru onemocnění, musí ně-
kolik set korun doplatit. Mimo tuto věko-
vou skupinu si zájemkyně musí vakcínu hra-
dit ze svých prostředků. Cena všech tří dá-
vek vakcíny Silgard by neměla přesáhnout 
10 tisíc korun, Cervarix je levnější,“ upřes-
ňuje MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Čes-
ké gynekologické a porodnické společnosti 
ČLS JEP a zároveň předseda Sdružení sou-
kromých gynekologů ČR. 

dáReK PRo dCeRU…

I tak by se dalo nazvat rozhodnutí do-
spělých nechat dceru včas očkovat proti ra-
kovině děložního čípku. Obecně se vakci-
nace doporučuje mezi 13. a 14. rokem, při-
čemž její účinnost je prakticky 100% proti 
virům, před kterými má vakcína chránit. Ri-
zikem vzniku této nemoci nejsou jen sexu-

Mudr. vladimír 
dvořák,  
*1961

MeDAILonek

Roku 1985 do-
končil studium 
na Lékařské fa-
kultě Univerzity J. 
E. Purkyně v Brně. 
Poté nastoupil 
na gynekologic-
ko-porodnickou 
kliniku v Brně Bo-
hunicích.

Od roku 1994 provozuje MUDr. Dvořák 
privátní praxi jako vedoucí lékař Centra 
ambulantní gynekologie a porodnictví. 
Je předsedou České gynekologické 
a porodnické společnosti ČLS JEP 
a též předsedá Sdružení soukromých 
gynekologů ČR. Hlavní oblastí zájmu 
doktora Dvořáka je v současnosti 
cervikální patologie a kolposkopie. Je 
držitelem licence pro kolposkopickou 
expertizu. Je členem Komise MZ ČR 
pro screening karcinomu děložního 
hrdla a screening nádorů prsu. 
Na mezinárodním poli je mj. členem 
exekutivy Mezinárodní federace pro 
cervikální patologii a kolposkopii 
(IFCPC), Board of International College 
of Out-patient Gynaecology (ICOG) 
a American Society for Colposcopy and 
Cervical Pathology (ASCCP). Pravidelně 
přednáší a publikuje v ČR i zahraničí. Je 
jedním z autorů kolposkopického atlasu 
oceněného v roce 2012 cenou ČLS JEP.
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oČkoVACí sChéMA
Vakcína Silgard chrání před čtyřmi typy 
hPV. Aplikuje se v průběhu jednoho 
roku, s druhou dávkou 2 měsíce po první 
a třetí dávkou 6 měsíců po druhé. Vakcína 
Cervarix chrání pouze před dvěma 
nejrizikovějšími typy. Podává se také třemi 
dávkami, s tím rozdílem, že druhá dávka 
se aplikuje pouze měsíc po té první a třetí 
dávka 6 měsíců po druhé. Od 1. 4. 2012 je 
očkování vakcínou Cervarix pro všechny 
dívky od 13 do 14 let bezplatné. 

ální aktivity. Negativní roli může sehrát též 
kouření, poruchy imunity, brzký začátek po-
hlavního života, střídání sexuálních partne-
rů nebo tzv. „rizikový“ partner – tedy ten, 
který sám žije vysoce promiskuitně. Co se 
týká bezpečnosti a nežádoucích účinků to-
hoto očkování, k tomu MUDr. Dvořák podo-
týká: „Při sledování desítek tisíc očkovaných 
dívek a žen se výskyt závažných vedlejších 
účinků u skupiny, která dostávala vakcínu 
proti HPV, nelišil od kontrolní skupiny žen, 
které dostávaly placebo - tedy injekci bez 
účinné látky. Stejně jako u ostatních typů 
očkování je i zde běžné, když se po aplikaci 
objeví mírné pobolívání či zarudnutí kolem 
místa vpichu. Vakcíny proti HPV virům jsou 
tvořeny na jiném základě než starší typy. 
Obě, tedy Silgard i Cervarix, jsou vyráběny 
metodami genetického inženýrství, nejed-
ná se tedy o oslabené či mrtvé viry, ale o je-
jich napodobeniny. Nemohou tak v žádném 
případě způsobit onemocnění, proti které-
mu očkujeme.“

… a třeba I PRo MatKU 

Očkování je ale vhodné i pro ženy, kte-
ré již sexuální život zahájily. Neléčí probíha-
jící infekci či již vzniklou nemoc, ale může 
ochránit před infekcí budoucí. A to právě 
díky vakcíně, neboť pak mají očkované ženy 
v těle vysoké hladiny protilátek. Zájemky-
ně by však měly před očkováním absolvo-
vat gynekologickou prohlídku, včetně cyto-
logického rozboru, a promluvit si s odborní-
kem o tom, zda je pro ně očkování vhodné. 
U všech žen bez ohledu na věk však nadále 

zůstává potřeba pravidelných gynekologic-
kých prohlídek.

NeVáheJte! 

Jak říká MUDr. Vladimír Dvořák, zájem ro-
dičů o očkování dívek je značný. Také mno-
ho dospělých žen se rozhodlo investovat 
do svého zdraví a nechaly se naočkovat. Stá-
le ale zbývá mnoho rodičů, kteří tuto mož-
nost chránit své dcery nevyužili. „Důvodem 
jsou někdy i zavádějící informace o vakcina-
ci proti HPV v médiích. Mnozí rovněž nevědí, 
že toto očkování mohou využít též sexuálně 
aktivní ženy i muži. Očkovaní muži chrání ne-
jen svoji partnerku, ale také sebe proti roz-
voji onemocnění, která mohou být velice ne-
příjemná i nebezpečná, a jejichž výskyt v po-
pulaci je velice vysoký,“ dodává MUDr. Dvo-
řák. K lepší informovanosti o HPV infek-
ci a všech možných souvislostech přispívá 
mimo jiné sdružení HPV College, které pro-
střednictvím svých aktivit a webových strá-
nek informuje o jednotlivých onemocněních 
a jejich prevenci. Zájemci mohou na strán-
kách HPV College využít i anonymní porad-
ny. 

Foto: archiv

Foto: archiv
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zdravotníky a pacienty. Nejdůležitějším blo-
kem pak je oblast peněz a zdravotního pojiš-
tění. Práce na těchto změnách nám trvala vel-
mi dlouho, neboť jde o nejsložitější část po-
liticky i ekonomicky. Jde totiž o veřejné pení-
ze a je vždy citlivou otázkou, jak tyto finance 
občanů co nejlépe spravovat, zvláště když se 
těch peněz nedostává. 

Právě veřejné finance se neustále ztenčují. 
Je nyní čas, kdy ke slovu přijdou různé typy 
pojištění a připojištění?

Určitě. Obecně je spoluúčast českých pa-
cientů velmi nízká v porovnání s ostatními 
státy EU. To s sebou nese i negativní efekty 
v podobě nadužívání péče. Správnou cestou 
tak je medicínu rozdělit na standard a nad-
standard a umožnit občanům, aby se na ob-
last nadstandardu připojistili. Tím se také 
uvolní finance pro ty obory medicíny, kte-
ré jsou pro život pacienta extrémně důležité 
a tedy i nejdražší. Samozřejmě hledat výraz-
nější prostor pro komerční sféru v tak citlivé 
oblasti, jakou je zdravotnictví, není jednodu-
ché. Ale snažíme se o to, a proto je možnost 
tvorby nadstandardů obsažena i v našich zá-
konech. Ovšem i o těch bude ještě rozhodo-
vat Ústavní soud, zda jsou v souladu s Ústa-
vou České republiky. 

Obecně jsou však už dnes oblasti, kde 
větší spoluúčast pacientů funguje výbor-
ně a nikdo si nestěžuje. Je to např. v očním 
či kožním lékařství nebo ve stomatologii. 
V medicíně má totiž funkční regulovaná ko-
merce pozitivní dopad nejen na peníze, ale 
i na zdraví pacientů. Jde o to dobře nastavit 
tento systém. 

Všichni se shodnou na tom, že oblast zdravotnictví a její 
případné změny jsou nesmírně citlivou oblastí politi-
ky i ekonomiky. Kvůli tomu, že se týkají každého z nás, 
představují emotivní a zároveň těžce reformovatelnou 
oblast. Mluví do ní zkrátka všichni: zdravotníci, pacien-
ti, pojišťovny, lidé z byznysu i politici. Je proto obtížné 
nastavit zdravotní systém tak, aby byl efektivní a plně 
funkční pro všechny zúčastněné. O tom, co se již podaři-
lo ve zdravotní péči změnit a kam reformy směřují, jsme 
hovořili s šéfem kabinetu ministra zdravotnictví, vrch-
ním ředitelem Mgr. Janem Růžičkou.

Snažíme se lépe nastavit 
vztahy mezi jednotlivými hráči 
v oblasti financí. 

rozhovor

Reforma zdravotnictví  
pozvolna míří do finále

Proč jsou v rezortu zdravotnictví nutné re-
formy? 

Na první pohled by se mohlo zdát, že čes-
ké zdravotnictví žádné reformy nepotřebuje. 
Česká medicína je totiž vynikající; je schopna lé-
čit a úspěšně vyléčit pacienty rychle a přitom 
ne draho. Naše zdravotnictví je také levnější 
oproti mnoha vyspělým státům. Zároveň šíře 
péče o pacienty je excelentní. Konečně ČR patří 
v mnoha oborech medicíny ke světové špičce; 
za všechny jmenujme pediatrii, neonatologii, 
kardiologii nebo transplantační medicínu. 

Naším problémem však je – a proto jsou re-
formy nutné –, že se náklady na péči nekont-
rolovatelně zvyšují. Mohou za to jak nové léky 
a postupy, tak také fakt, že se dožíváme stá-
le vyššího věku. Poměr mezi těmi, kteří pra-
cují a odvádějí zdravotní pojištění, a důchodci 
se tak mění směrem k horšímu a peněz logic-
ky ubývá. Navíc česká medicína trpí některými 
problémy ještě z dob před koncem minulého 
režimu – je zde třeba zastaralá přebujelá síť ne-
mocnic, což znamená další prodražování i pro-
blém pro pacienty.

se kterými změnami, které byly připrave-
ny pod vedením ministra hegera, jste zatím 
nejvíce spokojený? 

Je to v první řadě lepší nastavení a definová-
ní rolí jednotlivých hráčů ve zdravotním systé-
mu, tj. pacienta, poskytovatele zdravotní péče 
a pojišťovny. Problémem uplynulých dvaceti let 
bylo, že tyto bloky aktérů neměly jasně defino-
vaná práva, pravomoci a povinnosti. 

Nyní se panu ministru Hegerovi díky no-
vým zákonům podařilo výrazně zvýšit práva 
pacientů a definovat práva a povinnosti mezi 
pojišťovnou a poskytovatelem, kde teče nej-
více peněz. Na těchto klíčových vztazích jsou 
postaveny další, neméně důležité zákony.

které to jsou?
Jde jednak o zákon o specifických zdra-

votních službách, v němž jsou shrnuta všech-
na témata medicíny, která jsou eticky citlivá. 
Tedy například témata na pomezí medicíny 
a justice, práce se sexuálními devianty, otázky 
změn pohlaví nebo například oživování paci-
entů např. po autonehodách (living will). Dále 
se podařilo úspěšně zvládnout postgraduál-
ní vzdělávání zdravotníků. Medicína má přes 
80 oborů, přičemž vzdělávání v žádném přípa-
dě nekončí promocí. Bylo proto důležité zvý-
šit prostupnost mezi jednotlivými obory a uči-
nit vzdělávání a tím i medicínu flexibilnější pro 

Mgr.  
Jan růžička, *1985

MeDAILonek

Na Karlově univerzitě absolvoval fakultu 
sociálních věd a filozofickou fakultu, kde 
získal magisterské tituly v oborech politologie 
a bezpečnostní studia. Na první zmíněné 
fakultě v současné době studuje na doktorát 
v oboru mezinárodních vztahů. 

Od května 2009 působí na ministerstvu 
zdravotnictví, nejprve jako ředitel kabinetu 
ministra, nyní jako vrchní ředitel sekce 
kabinetu a mezinárodních vztahů. Na starosti 
tak má téma mezinárodní spolupráce, vztahy 
s Evropskou unií, analytický útvar ministerstva 
či oblast makroekonomických predikcí. Je 
také rezortním koordinátorem projektu 
MEDEVAC, který pomáhá vážně nemocným 
dětem z chudých zemí. Díky projektu byla 
v poslední době poskytnuta zdravotní péče 
pro děti ze Sýrie, Libye a Barmy. Kromě práce 
na ministerstvu je místopředsedou správní 
rady Oborové zdravotní pojišťovny bank, 
stavebnictví a pojišťoven (OZP).

Před nástupem na ministerstvo 
zdravotnictví také dva roky pracoval jako 
tajemník ministra kultury.

Jaká je podle vás budoucnost reforem čes-
kého zdravotnictví?

Teď vstupujeme do finální a nejdůležitěj-
ší části, kterou představuje právě financo-
vání péče. Snažíme se lépe nastavit vztahy 
mezi jednotlivými hráči v oblasti financí. Tedy 
práva pacienta na poskytnutí péče a za ja-
kou cenu, jaké jsou možnosti pojišťovny re-
gulovat zdravotnictví, jaká jsou práva a po-
vinnosti poskytovatelů zdravotní péče v eko-
nomické oblasti atd. Příprava finančních zá-
konů nám sice trvala o trochu déle, než jsme 
předpokládali, ale nyní jsou hotovy a čekají 
na schválení vládou.

I v nich otevíráme možnost pro vznik nej-
různějších komerčních produktů – například 
se snažíme vyjmout velkou část zubní me-

dicíny z krytí zdravotním pojištěním. Lékaři 
ve spolupráci s pojišťovnami by pak měli paci-
entovi nabízet různé služby šité na míru. Také 
zavádíme možnost, aby pojišťovny bonifiko-
valy nebo naopak sankcionovaly chování kli-
enta. Bude-li člověk dbát na prevenci a snažit 
se, bude mít výhody a pojišťovna jeho chová-
ní může ocenit. 

kde se v této sféře budeme nacházet  
za 20 let?

Jednoznačně bude více věcí hrazeno pa-
cientem. Jak totiž bude česká populace stár-
nout, tak bude současný rozsah péče vel-
mi obtížně finančně zvládnutelný. Rozšíří se 
proto okruh nadstandardu, a to především 
v těch oborech, které nejsou příliš nákladné. 
To umožní i vznik pojistných produktů. To 
je trend, který musí přijít.

Máte vzor v některé zemi, kde je ve zdra-
votnictví vyšší standard?

Jedním z našich předobrazů je Nizozem-
sko. Jejich systém je dobrý, obsahuje kon-
kurenci zdravotních pojišťoven, vedle nichž 
existuje i možnost připojištění na tu část me-
dicíny, která je zpoplatněna.

Je ze strany pojišťoven v nabídce už více 
typů komerčních připojištění než kdysi, 
nebo stále stagnují?

Osobně si myslím, že stagnují. Přestože 
si pacienti stále více připlácejí a u některých 
výkonů platí i plné částky, je pro ně stále vý-
hodnější platit přímo. Kvůli tomu není jedno-
duché, aby pojišťovny vystavěly nějaký za-
jímavý produkt, neboť paleta je stále úzká. 
Jsou to spíše jednorázové záležitosti. 

Každopádně díky nezastavitelnému vývoji 
v celé společnosti je naprosto jisté, že za ně-
kolik let bude tato oblast vypadat diametrál-
ně odlišně.

Foto: Jaroslav Jiřička

DeFInICe

standard: Zdravotní pojištění v České 
republice umožňuje pojištěncům přístup 
k velmi širokému množství hrazených 
zdravotních služeb, které jsou definovány 
v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. 
Rozdělení na „standard“ a „nadstandard“ 
nastupuje v okamžiku, kdy lze hrazené 
služby poskytnout se stejným terapeutickým 
účinkem více než jedním způsobem. Zákon 
říká, že v takovém případě je z veřejného 
zdravotního pojištění hrazeno poskytnutí 
služby způsobem, který je v souladu 
s principem účelného a hospodárného 
vynakládání veřejných prostředků. Účelné 
jsou ty postupy, které vedou ke kýženému 
budoucímu stavu, jsou v souladu s aktuálními 
poznatky medicínské vědy a jsou pro daného 
pacienta vhodné. Hospodárné jsou potom 
ty, které dosahují stejného medicínského 
výsledku s nejnižšími náklady. Všechny 
postupy, které splňují tuto podmínku, je 
možné nazvat „standardem“.

nadstandard: Správně tzv. ekonomicky 
náročnější varianta zdravotních služeb 
je nákladnější alternativou standardu. 
Konkrétnímu pacientovi již z medicínského 
hlediska využití nadstandardu lepší 
efekt nepřinese, taková péče může být 
ale například pohodlnější, estetičtější 
nebo z jiného důvodu preferovanější. 
Nadstandardní varianty však nejsou 
libovolné postupy, ale musí být definovány 
vyhláškou ministerstva zdravotnictví. 
V současné době máme 3 skupiny 
nadstandardních výkonů – „lehké sádry“, 
„dražší očkování“ a „složitější oční čočky“. 
Další vlna rozšíření se plánuje v tomto 
roce v závislosti na návrzích odborných 
lékařských společností. Pro pacienta je 
nejdůležitější princip, že on sám uhradí 
pouze rozdíl mezi cenou základní varianty 
a cenou nadstandardu. Část, která odpovídá 
ceně základní varianty, hradí zdravotní 
pojišťovna a pacient tak ušetří.

DeFInICe stAnDARDU A nADstAnDARDU

Foto: Jaroslav Jiřička
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P
okud se v současné, krizemi 
zmítané době zeptáte finanč-
ních analytiků, jak se nejlé-
pe postarat o své peníze, čas-
to uslyšíte odpověď: spoře-
ním na běžných účtech jen 
proděláváte. Pokuste se radě-

ji rozumně a s pomocí odborníků investo-
vat, můžete tak své finance několikanásob-
ně zhodnotit. 

NeMUSí PRšet, StaČí, Když KaPe

Nějak podobně by se s trochou nadsázky 
dal popsat proces pravidelného investování. 
Jde o jednoduchý a pohodlný způsob uklá-
dání volných finančních prostředků. A pro-
tože se nemusí jednat o nějaké dech berou-
cí částky, je tato „investiční cesta“ schůdná 
pro všechny. Ukáže vám, že i s běžnými pří-
jmy můžete investováním vydělat a že k vel-
kým sumám se lze propracovat prostřednic-
tvím částek menších. Na začátku této ces-
ty si jen zvolíte, na jak dlouhou dobu a ko-
lik chcete investovat. Produkty pravidelné-

Správně hospodařit s penězi neumí každý. A spravovat své finance navíc tak, 
aby se nám adekvátně zhodnotily, to už je opravdu těžké. Většinou je proto lepší 
obrátit se na kvalifikovaného finančního poradce. 

V dlouhodobém horizontu pravidelný 
investor dokáže mnohem pohodlněji 
zhodnotit své investice než ten, kdo sází 
na jednu kartu a zejména na štěstí.

ČP invest

ČP InVest: rádce pravidelného       investování

už se vám to někdy stalo? Sledujete dů-
ležitý hokejový zápas a najednou te-
levizní obrazovka zhasne a vy musí-

te poprosit souseda, abyste viděli zápas až 
do konce. Celkem běžná situace, může to být 
televize nebo pračka. A najednou zjistíte, že 
nemáte na účtě potřebný finanční polštář, 
abyste mohli porouchaný spotřebič okamžitě 
nahradit novým. 

Pokud chcete mít své finance efektiv-
ně uspořádané a pod kontrolou, nabízí se ČP 
Konto, tedy Konzervativní fond ČP INVEST. 

ČP Konto je investiční alternativou spoři-
cích bankovních účtů a pro velkou část veřej-
nosti může být tím pravým řešením nejen pro 
krátkodobé uložení jednorázových prostřed-
ků, ale i pro postupné budování dlouhodobé 
finanční rezervy. 

Prostřednictvím ČP Konta bude postaráno 
o vaše pravidelné úhrady, a to zcela zdarma. 
Ušetříte tak nemalé částky, které byste jinak 
utráceli za bankovní transakce. Zároveň si bu-
dete vytvářet krátkodobou finanční rezervu, 
takže z nemilých překvapení typu dosluhují-
cí televize, pračky, opravy auta apod. si už ne-
budete muset dělat vrásky. Pro dosažení va-
šich dlouhodobých plánů je tu životní inves-
tiční program PARTNER Invest, do kterého lze 
z ČP Konta snadno investovat.

Nulové poplatky za zřízení. Možnost zají-
mavého zhodnocení. Rychlá dostupnost in-
vestovaných prostředků! Aktuální přehled 
o zůstatku i o zhodnocení online a zdar-
ma! Možnost zřízení tzv. pravidelných odku-
pů, které se postarají o většinu vašich pravi-
delných plateb, a to zdarma! Nulové zdaně-

ní výnosů u klientů fyzických osob již po šes-
ti měsících investování! Tohle zdaleka nejsou 
všechny vlastnosti ČP Konta.

Zřízení ČP Konta je navíc velmi jedno-
duché. Stačí se obrátit na pobočky Čes-
ké pojišťovny nebo na infolinku ČP INVEST 
844 111 121, kde vám společnost sdělí de-
taily. Všechny výhody ČP Konta získáte uza-
vřením jediné smlouvy.

V souladu s pravidly pro kolektivní inves-
tování upozorňujeme, že každá investice ob-
sahuje určité riziko a návratnost původně in-
vestované částky tak není možné zaručit. Mi-
nulé výnosy nejsou zárukou budoucích výno-
sů. Dodržení doporučeného investičního hori-
zontu a pravidelný rytmus měsíčního investo-
vání zásadně snižují vliv kolísání trhů.
Více informací zjistíte na www.cpinvest.cz

ČP konto

Vydělávejte i šetřete zároveň

InFo

VýhoDy ČP kontA

�  nulové poplatky za zřízení, vedení, 
transakce, výpisy  

�  zajímavé zhodnocení na principu 
pravidelného investování  

�  investiční alternativa spořicího 
účtu, pokud požadujete zajímavější 
zhodnocení 

�  nulové zdanění výnosů po 6 měsících  
�  rychlá dostupnost investovaných 

prostředků bez sankcí 
�  pohodlný internetový a telefonický 

přístup 
�  přehled o všech provedených 

transakcích i dosaženém zhodnocení 
�  pravidelné odkupy zcela zdarma, bez 

poplatků 
�  vytvoření krátkodobé finanční rezervy 
�  zajištění dlouhodobé rezervy pro vaši 

finanční svobodu

ho investování vám pak pomohou vytvo-
řit si dlouhodobou finanční rezervu, zajis-
tit si dostatečnou finanční nezávislost a spl-
nit si své sny.

MíRU RIZIKa VoLíte Vy

S jakoukoli investicí je vždy spojeno jis-
té riziko. Hůře na tom v tomto směru bývají 
ti, kteří chtějí své finance zhodnotit co nejví-
ce a co nejrychleji, tedy investují jednorázo-
vě se snahou správně načasovat svou inves-
tici, a většinou preferují rizikovější investiční 
strategie. Při prvním zakolísání na trhu pak 
znejistí a v panice začnou odkupovat své in-
vestice, čímž se mohou 
dostat do ztráty. Napro-
ti tomu umírněný in-
vestor volí mnohem 
bezpečnější cestu for-
mou pravidelných in-
vestic. V případě růz-
ných výkyvů na trhu 
či jiných finančních 
otřesů nejsou jeho 
případné ztráty ni-
jak dramatické, 
protože pravidelný-
mi investicemi si tzv. 
zprůměruje cenu, za kte-
rou nakupuje. V dlouhodo-

bém horizontu tak pravidelný investor do-
káže mnohem „pohodlněji“ zhodnotit své in-
vestice než investor, který sází na jednu kar-
tu a zejména na štěstí. 

KRItéRIa VýběRU

Chcete-li se pustit do dlouhodobějšího in-
vestování, je vhodné při výběru fondu či in-
vestičního programu zvážit hlavně násle-
dující: jak vysoké částky jste schopni pravi-
delně investovat, jakou míru rizika hodlá-
te podstoupit, jak vysoký výnos očekáváte 
a jak dlouhou dobu chcete investovat. Jed-
ním z ideálních produktů tohoto typu je na-

příklad PARTNER Invest od společnos-
ti ČP INVEST. Nabízí svým kli-

entům možnost investo-
vat již od 500 Kč měsíč-

ně, libovolně si zvo-
lit délku investice i si 

stanovit způsob vý-
platy získané část-
ky. Samozřejmostí 

je možnost ovládá-
ní svého majetkové-

ho účtu prostřednic-
tvím telefonu i interne-
tu a online přístup  
24 hodin denně. 

InFo

Investiční společnost ČP INVEST 
poskytuje služby v oblasti investic 
do podílových fondů již od roku 1991. 
Přináší řešení pro ty, kteří nechtějí, 
aby jejich volné peníze ležely ladem, 
a zároveň nabízí jednoduché a chytré 
řešení všem, kteří by si rádi odkládali 
něco stranou, aby si v budoucnu 
vytvořili finanční rezervu a splnili 
své sny. Společnost ČP INVEST je 
informačně otevřená a umožňuje 
podílníkům prostřednictvím moderních 
informačních technologií kontrolu 
a ovládání jejich investic ve fondech. 
Správa portfolií fondů ČP INVEST 
byla svěřena společnosti Generali PPF 
Asset Management, která je největším 
správcem aktiv v České republice. 
Úspěšnost a kvalitu fondů ČP INVEST 
dokladují získaná ocenění.

Foto: archiv

Foto: Pixmac
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ČP INVEST

www.cpinvest.cz infolinka 844 111 121

Vaše finance se nemusí stát úspěšným horolezcem,
jako je Radek Jaroš, aby stanuly na vrcholu. O jejich
zhodnocení se postarají fondy ČP INVEST.

Můžete investovat pravidelně nebo jednorázově.

Postačí vám i malé částky.

Své peníze máte pod kontrolou 24 hodin denně.

Vystoupejte s námi na vrchol finanční nezávislosti!

POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ MAJETKU
PO TELEFONU I PŘES INTERNET

PlakatA4vrcholy2013:Sestava 1  4/30/13  1:53 PM  Stránka 1

ČP InVest: solidnost 
a finanční péče pro každého

Naše standardní podílové fondy nemají 
výstupní poplatky a u výnosů z období 
delšího než 6 měsíců se neplatí žádná 
daň z příjmu.

rozhovor

od kdy funguje investiční společnost ČP In-
Vest a jak došlo k jejímu vzniku?

Investiční společnost ČP INVEST půso-
bí na trhu kolektivního investování již 22 
let, založena byla v listopadu 1991 pod ná-
zvem KIS a.s., Kapitálová investiční společ-
nost České pojišťovny. Roku 2001 došlo 
k transformaci uzavřených podílových fon-
dů na otevřené a změnil se i obchodní ná-
zev - na ČP INVEST investiční společnost, 
a.s. O pět let později byl zahájen prodej 
podílových fondů na vybraných obchod-
ních místech České pojišťovny a od roku 
2008 se společnost stává součástí mezi-
národní finanční skupiny Generali PPF Hol-
ding B.V. a začíná své služby nabízet po-
stupně v dalších zemích.

Jak byste vaši společnost charakterizoval?
Jednoduše řečeno, jsme pro naše kli-

enty takovou vstupní bránou do světa in-
vestic. Naší snahou je jim ukázat, že je to 
něco, čeho se nemusí bát. Co jim může po-
moci splnit jejich potřeby a sny. Vysvětlu-
jeme, že podílové fondy jsou nedílnou sou-
částí jejich života stejně jako např. staveb-
ní spoření, penzijní připojištění, rizikové 
pojištění atd. 

ČP INVEST poskytuje služby v oblasti ko-
lektivního investování. Základní nabídkou 
pro všechny zájemce je 12 podílových fon-
dů, které jsou nastaveny tak, že si může vy-
brat opravdu každý. Naši klienti mohou dis-
ponovat jak velkými částkami, tak i daleko 
menšími. Důležité v tomto případě je, že se 
jedná především o pravidelné a dlouhodo-

bé investování nějaké finanční částky – ta 
může být od 500 korun do několika tisíc 
měsíčně.

které fondy patří mezi drobnějšími investo-
ry k těm nejvyužívanějším?  

Velký zájem je mezi našimi klienty 
o Konzervativní fond. Určen je pro všech-
ny, kteří chtějí větší jistotu zhodnocení 
a menší riziko. Tento fond většinou rychle 
překoná hladinu čistých výnosů z běžných 
účtů, termínovaných vkladů apod. Při do-
držení lhůty 6 měsíců se neplatí  ze zisku 
daň, nejsou tu ani žádné poplatky a v pří-
padě potřeby může mít investor finance 
zpět do sedmi dnů. Základní vklad je 3000 
korun, poté se pravidelně vkládá 500 Kč 
měsíčně. Také dětské investiční konto Ka-
sička je velmi oblíbeným programem. In-
vestuje se stále stejná částka a tento pro-
dukt končí dosažením plnoletosti dítěte. 
Společnost u tohoto produktu při dodrže-
ní některých podmínek na konci vyplácí mi-
mořádný bonus, který může dosáhnout až 
10 tisíc Kč. Rodiče tak často svým dětem 
vytvářejí rezervu na studia či pořízení prv-
ního bydlení.

kdo hlavně jsou vašimi klienty?
Co se týká programu pravidelného in-

vestování, kam patří mimo jiné i velmi za-
jímavý produkt životního cyklu PARTNER 
Invest, jsou investory nejčastěji mladí lidé 
mezi 25 až 30 lety a ti využívají dynamič-
tějších fondů. Klienti ve věku od 45 do 55 
let, kteří již disponují větší částkou, pak 

míří většinou do konzervativnějších fon-
dů, přičemž převažují muži, ovšem s tichou 
podporou celé rodiny. Jejich prioritou bývá 
to, aby inflace nesnížila hodnotu jejich 
úspor. Celkově má dnes ČP INVEST zhruba 
115 tisíc klientů.

Chce-li investor vyšší výnosy i přes mož-
nost většího rizika, které fondy byste mu 
doporučil?

Nabídka je opět bohatá. Vybírat lze 
z tzv. oborových fondů, jako je například 
Fond farmacie a biotechnologie, ale zají-
mavé možnosti skýtají i Fondy fondů – vy-
vážený a dynamický nebo Fond korporát-
ních dluhopisů. Ten je vhodný pro inves-
tory, kteří mohou uložit své volné finanč-
ní prostředky nejméně na dobu 3 let a hle-
dají vyšší výnos, než jaký nabízí domá-
cí trh dluhopisů. Tento fond se navíc stal 
absolutním vítězem Fincentrum Investice 
roku 2012 a získal také ZLATOU KORUNU 
2012 - je tak nejlépe hodnoceným fondem 
v České republice. 

Pokud některý z klientů upřednostňuje 
pravidelnou výplatu výnosů ve formě roč-
ní dividendy, může pak využít Generali PPF 
Dividendový fond korporátních dluhopisů.

Co když má klient finance určené k investo-
vání uložené v eurech?

Ani to není pro ČP INVEST problém. 
Díky investiční struktuře v Irsku máme již 
několik zajímavých fondů i v této měně. 
Jsme tak schopni klientům nabídnout po-
žadovanou alternativu.

Pokud byste měl zmínit několik důvodů, 
proč by se měl člověk stát klientem vaší 
společnosti, které by to byly?  

Tak rozhodně možnost vyšších výno-
sů než např. na termínovaných vkladech, 
ovšem s jistou mírou rizika a při dlouhodo-
bějších vkladech. Dále rychlou likviditu - in-
vestor může kdykoli požádat o odkup a vý-
platu peněz a ty mu jsou pak připsány běž-
ně do 5 pracovních dnů.  Naše standard-
ní podílové fondy nemají výstupní poplatky 
a u výnosů z období delšího než 6 měsíců 
se neplatí žádná daň z příjmu. Poskytuje-
me klientům maximum informací a díky ná-
stroji, podobnému, jako je například inter-
netové bankovnictví, může klient svůj ma-
jetek ovládat 7 dní v týdnu 24 hodin den-
ně. 

V dnešní ekonomicky nelehké době stále více lidí 
hledá bezpečný způsob, jak investovat a rozmnožit 
své finance. Výběr vhodného fondu bývá ale 
většinou složitější, než se na první pohled zdá. Jednu 
z nejširších nabídek těchto produktů na našem 
finančním trhu nabízí ČP InVest. Co vše má 
pro stávající i potenciální klienty tato společnost 
v nabídce, o tom jsme hovořili s předsedou 
představenstva a generálním ředitelem  
ing. Michalem Maďarem.   
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