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VZP
Komplexní řešení zákaznických požadavků

Lídr českého systému veřejného zdravotního pojištění – cca 6 mil. 

klientů

Zřízena 1. ledna 1992, a to zákonem č. 551/1991 Sb. o VZP

Role: výběr pojistného a hrazení zdravotní péče

Organizační struktura: 6 regionálních poboček a ústředí

Od roku 2015 využívá řešení Frontstage od atlantis telecom. 

zpočátku jako řešení pouze pro call centrum, postupně jako 

omnichannel řešení pro práci se zákaznickými požadavky.

Obsluhované segmenty: 

• Pojištěnci

• Plátci zdravotního pojištění (zaměstnavatelé, OSVČ…)

• Poskytovatelé zdravotních služeb (lékaři, zdravotnická 

zařízení…)



3VZP: Využití omnichanel řešení Frontstage

FrontStage

Infolinka 952 
222 222

Více než 600 tis. hovorů 
ročně

E-mail 
info@vzp.cz
Více než 360 

tis. e-mailů 
ročně

Webové formuláře
cca 1 mil. požadavků ročně

Pobočky
Cca 2,5 mil. 
návštěv ročně na 
cca 200 
pobočkách

Back-office VZP
Cca 80 tis požadavků 
předaných z call centra

Další agendy
• Cca 30 tisíc podnětů k MČD z 

různých kanálů
• Cca 35 tisíc žádostí o příspěvek 

přijatých poštou/datovou 
schránkou

mailto:info@vzp.cz


4VZP: Vývoj omnichanel platformy ve VZP

2015

2016

2017

2018

• žádost o průkaz 

pojištěnce

• žádost o příspěvek z 

fondu prevence

• plnění oznamovacích 

povinností

• registrace Ukrajinců

• vrácení přeplatku (v řešení)

• refundace zdravotní péče v 

zahraničí (v řešení)

• doplnění žádosti o příspěvek –

zpětný kanál (v řešení)

• podpora v mobilní aplikaci (v 

řešení)

• bankovní identita (v řešení)

2019

• změna bankovního 

účtu

• nahlášení novorozence

• přihláška pojištěnce

• zástupnictví v Moje 

VZP

1 970
3 221

2 076
3 933

1 683
3 313

1 493
3 155

1 326
3 485

2 484
8 899

5 357
25 828

12 254
35 750

call centrum 

a jeho 

podpora v 

back-office

podání 

námitky k 

výpisu 

vykázané 

péče

zpětný kanál 

k výpisům 

vykázané 

péče

evidence 

žádostí o 

příspěvky z 

fondu 

prevence 

poštou / DS

zájem o 

přeregistraci

2020

Nákup nových licencí -

podpora hybridního call 

centra v době covidu

2021

Evidence návštěv na 

pobočkách

Evidence podnětů k místní 

a časové dostupnosti 

zdravotních služeb

2022

???

• Průměrní počet případů / den
• Maximální počet případů / den

Během 7 letého vývoje vzrostly denní maxima 
počtu evidovaných případů se zákaznickými 
požadavky 10-násobně:



5VZP: Dopady Covidu

• Urychlení zavedení omnichanel přístupu k obsluze klientských požadavků – nezbytnost pro 

zvládnutí krizových vln.

• 1/3 požadavků se z poboček přesunula do on-line webových formulářů a na CC

• Navýšení kapacity call centra – možnost připojení v režimu Home office či poboček VZP 

(koncept hybridního call centra).

• Nutnost efektivního využívání dostupných kapacit - Evidence návštěv a činností na všech  

pobočkách VZP.

• Přechod od vyřizování žádostí klientů dle registrace klienta k centrálnímu zpracování a řízení 

fronty klientských požadavků (výhodou sladění času vyřízení žádosti a katalyzátor 

standardizace procesů ve VZP).

• Analýza dat, jejich interpretace a dopady do strategie řízení a na prioritizaci změnových 

požadavků.

.



6VZP: Principy a odlišnosti

- Omnichannel přístup – zpracování a jednotná komunikace klientských požadavků 

prostřednictvím všech dostupných kanálů – jednotná kontaktní historie.

- Kategoriemi řízené zpracování požadavků:

• Dle typu požadavku je nastaveného workflow žádosti určující řešitele, průběh zpracování 

dalšími organizačními útvary pojišťovny, eskalace neřešených požadavků, automatické 

notifikace a generování odpovědi klientům.

• Je zajištěna ochrana osobních údajů (řízený přístup k případům)

• Integrace na znalostní dtb a jiné podpůrné nástroje (např. vyhledávání lékaře dle 

odbornosti/lokality, možnost přepojení/konzultace s relevantní specialisty VZP )

- Vysoká flexibilita s ohledem na měnící se potřeby a dostupné kapacity:

- Možnost směrování požadavků dle registrace klienta na příslušný region nebo zpracování 

agendy v rámci jedné fronty.

- Důraz na ochranu citlivých údajů, řízenou archivaci případů

- Reporting nad konzistentními daty



Omnichannel jako základ zdravého vztahu s klientem

Základní principy a přínosy řešení

Jiří Konečný, FrontStage/atlantis telecom



8VZP: Základní schéma systému

On-premise instalace
Řešení je nasazeno v prostředí datového centra VZP s využitím systémových 
prostředků DC VZP. Řešení je provozováno v redundantním režimu s 
podporou MS SQL AlywaysOn.

Pracoviště call centra
Operátoři využívají PC s aplikací v prohlížeči, která je přímo propojená s 
ovládáním IP telefonie Cisco CUCM. 
Supervizoři využívají PS s tenkou aplikací 
Wallboardy s mnoha pohledy na provoz

Integrované systémy
Cisco CUCM - nativní FrontStage rozhraní JTAPI na HA telefonii, ovládání 
aplikací i telefonem, nahrávání hovorů.
IDM – integrace systému identit pro SSO přístupy uživatelů
MojeVZP, ePodání atd. – využití REST API FrontStage ke vstupu požadavků 
do systému
RSZP – načítání informací o pojistnících a platbách, systém neudržuje 
informace, pouze v operační paměti, na disk nejsou ukládány nikdy

BackOffice a Pobočky
BackOffice využívá PC s tenkou aplikací pro příjem a zpracování úkolů 
(případy/Tikety) a notifikační aplikací.
Přepážková  pracoviště využívají tenkou aplikaci uzpůsobenou pro rychlou 
evidenci návštěv
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Založení případu Zpracování / Evidence ArchivaceFronta/y

„NOVÝ“

Kategorizace, 

priorita, asociace 

formulářů

„stav 1“ zpracováván 

více řešiteli

„stav 2“ 

„stav N“ 

„Uzavřený“ „Uzavřený –

dlouhodobě 

archivovaný“ 

v

Princip Workflow ekosystému FrontStage



Omnichannel jako základ zdravého vztahu s klientem

Práce s Omnichannel systémem z hlediska uživatele

Jiří Stejskal, FrontStage/atlantis telecom



11Pracovní plocha Uživatele

FrontStage Agent
V režimu základního přehledu zobrazuje seznamy 
vybraných typů interakcí. Konfigurovatelné na úrovni 
uživatele.
Podporuje zobrazování zpráv, notifikací, KPIs apod.

Aktuální interakce
Příchozí interakce iniciuje zobrazení relevantních dat a 
stavy zpracovávaných požadavků.
Data ze systému i real-time data jiných aplikací, zde 
RSZP.

Podpůrná desktop aplikace
Podpůrnou aplikaci využívá zejména BackOffice jako 
nástroj pro notifikaci příchozího požadavku

Kategorizace a workflow
Jsou základním mechanismem, který umožňuje v 
rámci VZP snadno řídit zpracování stovek různých 
typů požadavků. Řídí životní cyklus požadavku a 
kdykoliv poskytují informaci o jeho aktuálním stavu 
včetně možnosti eskalace.



12Pracovní plocha Agenta – detail náhledu kontaktu, případu a průhledu RSZP



13Pracovní plocha BackOffice



14Pracovní plocha Přepážka



15Pracovní plocha Supervizora



16Pracovní plocha Supervizora – přehled Agentů a skillů pro fronty



17Pracovní plocha Supervizora – přehled případů ePobočka, Shrnutí

Sdílená péče
V rámci řešení do zpracování požadavků vstupují 
různá oddělení, která sdílí informaci o požadavcích 
klienta v jediném systému 

Jednotné i customizované
Různé typy uživatelů mají různé potřeby zobrazení i 
různé dostupné funkcionality – vše je řízeno jedinou 
instancí aplikační služby.

Bohaté podklady pro reporting
Systém umožňuje reportovat aktivity různých 
pracovišť v jediném prostředí a mapovat kompletní 
proces zpracování požadavků

Vlastní správa
Významnou část úprav systému provádějí proškolení 
pracovníci na straně VZP. I přes významnou míru 
customizace a integrace není VZP plně závislá na 
dodavateli.



Michal Nezbeda, michal.nezbeda@vzp.cz

Jiří Konečný, konecny@frontstage.cz

FrontStage, info@frontstage.cz
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