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Představte si svět, ve kterém byste místo do Googlu psali své symptomy do 

aplikace, v níž by vám radil opravdový lékař, dost možná i ten váš. Svět, ve 

kterém byste nemuseli chodit do čekáren pro potvrzení, nebo na opakované 

kontroly téhož. Že by bylo možné odstranit 30, možná i 40 procent návštěv 

lékařů.



MEDDI Hub

Spolupracujeme

MEDDI

• Ryze česká společnost, která stojí za vývojem řešení MEDDI

• Více než pět let vývoje a testování

• Investice v řádech stovek mil. CZK

Základní 
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Změnit 
zdravotnictví 
jak ho známe
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Vývoj 
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konkurence

2017

Legislativní  
podmínky

Zjišťování možných
překážek

2018
Dokončení  
vývoje

Testování
s Mladilekari.cz, 
desítkami lékařů
na tísících případech

2019

Spuštění  
projektu

Dostatečná kapacita 
pro mobilní aplikace
i webový prohlížeč
v ČR a SR

2020

Vstup
na nové trhy

Spuštění  
LATAM, 
SR, HU
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2021: CZ, SK

2022: HU, LATAM, CR

2023: kompletní CEE

LUCKA: DOPLNT 22 A ZKUSIT TO NA ANIMOVAT, ABY 

JEDNOTLIVÉ ROKY NAJÍŽDĚLY POSTUPNĚ



Dopady pandemie na přístup k životu a 

zaměstnání

MEDDI

*LMC Dopady pandemie na zaměstnání 2021

Více než polovina lidí si díky COVIDu uvědomila, že musí více dbát na sebe, 

své blízké a zdraví. Posílila také nezbytnost jistoty a bezpečí a potřebu po lepší 

práci



Benefity a jejich 

důležitost

MEDDI

Čas pro sebe je třetím nejdůležitějším faktorem pro spokojeného zaměstnance 

*LMC Důvody změny zaměstnaní 2022



MEDDI

Lepší dostupnost 
lékařské péče 

pro všechny



MEDDI

Dostupnost 24/7

Garance spojení s lékařem 30 minut

Konzultace specialisty

Lékařská péče po celé ČR

Pediatrická péče

Maximální zabezpečení

Řešení v barvě klienta 

Vlastní lékařský tým

Čím musí disponovat každé řešení 

telemedicíny?

wearables

LUCKA: přelomit, doplnit earables A ZKUSIT TO NA 

ANIMOVAT, ABY JEDNOTLIVÉ řádky NAJÍŽDĚLY POSTUPNĚ



Řešení MEDDI spojuje lékaře 

a pacienta přes šifrovaný hovor, 

videohovor nebo chat do

6 minut*.

MEDDI

* Průměrná doba čekání na spojení během roku 2021



MEDDI

Přihlášení

Jste okamžitě přihlášeni do 

aplikace díky biometrickému 

ověření identity uživatele

(Face ID, Touch ID). K 

prohlížení vašich dokumentů

stačí jen jedno kliknutí

Spojení s lékařem

Během velmi krátké doby 

(garantujeme do dvou hodin)

jste spojeni s lékařem přes 

chat, hovor nebo video - hovor

Lékařská zpráva

Po spojení vám lékař může

vystavit lékařskou zprávu

eKarta

Veškeré dokumenty jsou

ukládány v zabezpečené 

kartotéce

eRecept

V případě potřeby lékař 

vystaví recept, pro 

objednání léků

Následná 
konzultace / 
objednání

Pokud aktuální stav 

vyžaduje odbornou 

konzultaci, následuje 

doporučení spojení

s odborníkem

1

2

3

4

5

6

WEARABLES

LUCKA: přelomit, doplnit earables A ZKUSIT TO NA 

ANIMOVAT, ABY JEDNOTLIVÉ bubliny NAJÍŽDĚLY 

POSTUPNĚ

Jaké funkce musí mít benefit 

budoucnosti?



Maximální 
zabezpečení

MEDDI

• přihlášení do aplikace díky biometrickému ověření

identity uživatele

• nesbírání žádných dat, ani o geolokaci, plně splňuje GDPR

• umožňuje naprosto anonymní používání bez vlivu či vstupu

třetích stran (včetně vývojářů) 

• architektura dle požadavků NÚKIB a NAKIT

• všechna komunikace, videohovory, hovory i chaty, jsou šifrovány

(2048 bitový klíč a END to END šifrování)



MEDDI

*dle Analýzy implementace MEDDI app 2021 (4 972 respondentů, 23 společností)

100 350 1 000

Příklad reálné úspory společnosti s

různým počtem zaměstnanců. Reálná úspora 

společnosti se

100 zaměstnanci je:

190 800 Kč

Tedy 14 % nákladů 
na náhradu mzdy

Reálná úspora 

společnosti

s 350 zaměstnanci je:

845 950 Kč

Tedy 17 % nákladů 
na náhradu mzdy

Reálná úspora 

společnosti

s 1 000 zaměstnanci je:

2 777 000 Kč

Tedy 24 % nákladů 
na náhradu mzdy

LUCKA: UMiME NA ANIMOVAT, ABY JEDNOTLIVÉ sloupce 

NAJÍŽDĚLY POSTUPNĚ



MEDDI

24/7

Garantované spojení s lékařem pro 

zaměstnance a jejich rodinné příslušníky 

Celá ČR

Ošetření většího počtu pacientů
po celé republice, nikoliv pouze velká 

města

Vlastní lékař

Možnost přidání závodních 

lékařů zdarma

Časová úspora pro 
zaměstnance

Až 30 % návštěv lze ušetřit díky

telemedicíně

Finanční úspora pro 
zaměstnavatele

Daňově uznatelný náklad – odečet z 

daní, ekvivalent nákladu 5 dnů 

nemocenské

EU Digital COVID 
certificate

Firemní benefit

Praktický firemní benefit, který 

zaměstnanci reálně využívají a který je 

plně funkční za hranicemi ČR

Bezpečnost & 
intuitivnost

Maximálně zabezpečená, 

jednoduchá a intuitivní platforma

MEDDI jako benefit



Telemedicína je cestou,

jak zlepšit dostupnost 

lékařské péče, 

pro všechny

MEDDI hub a.s.

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1 


