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Metodický pokyn k úhradě provedených očkování
proti onemocnění COVID-19
ve vakcinačních centrech
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1. Úhrada za výkony VZP pro vykazování očkování proti onemocnění COVID-19
Pro účely vykazování provedeného očkování proti onemocnění COVID-19 je smluvním
poskytovatelům zdravotních služeb umožněno vykazovat výkony VZP očkování
proti onemocnění COVID-19 č. uvedené v Organizačním opatření
Výkony_pro_vykazovaní_očkování_proti_onemocnění_COVID-19:
 99930 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ - BIONTECH/PFIZER
 99931 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – MODERNA (před datem 9.8.2021)
 99932 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – ASTRA ZENECA (před datem 9.8.2021)
 99933 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ - JOHNSON & JOHNSON (před datem
9.8.2021)
 99934 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – CUREVAC
 99935 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – NOVAVAX
 99937 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – MODERNA (po datu 9.8.2021)
 99938 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – ASTRA ZENECA (po datu 9.8.2021)
 99939 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ - JOHNSON & JOHNSON (po datu
9.8.2021)
 (případně další výkony dle dostupných typů očkovacích látek)
Každý provedený a zdravotní pojišťovně vykázaný a uznaný výkon VZP dle typu dodané
a použité očkovací látky proti onemocnění COVID-19 je hrazen mimo regulační
mechanismy výkonově jednotnou sazbou úhrady ve výši 267,52 Kč.
Provedené výkony VZP očkování proti onemocnění COVID-19 jsou vykazovány standardně
v měsíčních dávkách elektronicky podle platné Metodiky pro pořizování a předávání dokladů,
a to obvykle na dokladech typu 01, 02 nebo 05, ev. 06.
Úhrada výkonů VZP očkování proti onemocnění COVID-19 zahrnuje kompletní činnosti
realizované v rámci očkování proti COVID-19. S uvedenými výkony VZP očkování
proti onemocnění COVID-19 se již nevykazuje žádný jiný výkon.

2. Paušální denní platba za provoz vakcinačního centra u smluvních poskytovatelů
zdravotních služeb v odbornosti 961/962
Za účelem zajištění dostupnosti očkování proti onemocnění COVID-19, vytvoření a udržování
dostatečné kapacity očkovacích míst a ohodnocení připravenosti poskytovat zdravotní služby
je zavedena paušální denní sazba za provoz vakcinačního centra. Výše uhrazené paušální denní
sazby je vypočtena na základě současného splnění dvou parametrů:
 splnění podmínky minimální provozní doby dle nasmlouvaného typu vakcinačního
centra,
 splnění podmínky minimálního počtu provedených a řádně vykázaných výkonů VZP
očkování proti onemocnění COVID-19.
2.1 Velkokapacitní vakcinační centrum I. typu (odbornost 961)
 paušální denní platba za provoz velkokapacitního očkovacího místa – vakcinačního
centra I. typu (odb. 961) ve výši 12 000,- Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců
ČPZP v daném okrese za podmínky:

dodržení minimální provozní doby: 12 hodin denně, 7 dní v týdnu

provedení minimálního počtu 90 tisíc výkonů očkování krát koeficient počtu
pojištěnců v daném okrese za období od 22. 12. 2020 do 30. 6. 2021, viz Příloha
č. 1 v Organizační opatření Síť poskytovatelů pro očkování proti onemocnění
COVID-19 a jejich úhrada
2.2 Vakcinační centrum I. typu (odbornost 961)
 paušální denní platba za provoz očkovacího místa – vakcinačního centra I. typu
(odb. 961) ve výši 6 000,- Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců VZP ČR v daném
okrese za podmínky:

dodržení minimální provozní doby: 12 hodin denně, 7 dní v týdnu

provedení minimálního počtu 45 tisíc výkonů očkování krát koeficient počtu
pojištěnců v daném okrese za období od 22. 12. 2020 do 30. 6. 2021, viz Příloha
č. 1 v Organizační opatření Síť poskytovatelů pro očkování proti onemocnění
COVID-19 a jejich úhrada
 poskytovateli s nasmlouvanou odborností 961, který splní v rozhodném období
požadavky minimální provozní doby (7/12) a minimální podmínku počtu provedených
očkování (30 000 za rozhodné období) bude uhrazena paušální denní sazba
pro odbornost 962 za celé rozhodné období
2.3 Vakcinační centrum II. typu (odbornost 962)
 paušální denní platba za provoz očkovacího místa – vakcinačního centra II. typu
(odb. 962) ve výši 4 000,- Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců VZP ČR v daném
okrese za podmínky:

dodržení minimální provozní doby: 8 hodin denně, 5 dní v týdnu

provedení minimálního počtu 30 tisíc výkonů očkování krát koeficient počtu
pojištěnců v daném okrese za období od 22. 12. 2020 do 30. 6. 2021, viz Příloha
č. 1 v Organizační opatření Síť poskytovatelů pro očkování proti onemocnění
COVID-19 a jejich úhrada
2.4. Pravidla a podmínky pro realizaci úhrady paušální denní platby u smluvních poskytovatelů
 paušální denní platba je zálohově hrazena v rámci předběžné měsíční úhrady sjednané
s poskytovatelem v rámci základního úhradového dodatku pro rok 2021 a finančně bude










vypořádána v rámci finančního vypořádání předběžných měsíčních úhrad za rok 2021
(tj. v rámci konečného vyúčtování);
paušální denní platba se nezapočítává do celkové výše úhrady stanovené poskytovateli
podle základního úhradového dodatku;
paušální denní platba za provoz vakcinačního centra je hrazena v případě současného
splnění obou stanovených podmínek:

podmínka plnění minimální provozní doby je posuzována s ohledem
na nasmlouvanou odbornost a typ vakcinačního centra v příloze č. 2 Smlouvy;
 podmínka provedení minimálního počtu výkonů očkování pro pojištěnce ČPZP
je posuzována za celé rozhodné období, tj. od 22. 12. 2020 až 30. 6. 2021;
paušální denní platba je hrazena za každý den, kdy byly splněny stanovené podmínky
pro provoz vakcinačního centra dle přílohy č. 2 Smlouvy (tj. pro odbornost 961/962);
paušální denní platba je hrazena nejdříve ode dne nasmlouvání dané odbornosti
(961/962) do přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb;
v případě, že Poskytovatel provozoval více vakcinačních center v odbornosti 961/962,
tj. na více místech poskytování (více adres, více pracovišť - IČP) navýší se mu úhrada
za paušální denní platbu za každé vakcinační centrum (pracoviště s rozdílnou adresou,
IČP) samostatně;
podmínky pro období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 budou upraveny v souladu s Národní
strategií očkování proti onemocnění COVID-19

3. Příklady úhrady paušální denní platby za provoz vakcinačního centra u smluvních
poskytovatelů zdravotních služeb v odbornosti 961/962
Pozn.: Níže jsou uvedeny ilustrativní příklady bez ohledu podílu vykázaných očkování
jednotlivým pojišťovnám. Za ČPZP budou do výpočtu zahrnuty hodnoty odpovídající
koeficientu počtu pojištěnců v daném okrese (viz. Organizační opatření Síť poskytovatelů pro
očkování proti onemocnění COVID-19 a jejich úhrada).
 Příklad č. 1: Velkokapacitní očkovací místo I. typu (odbornost 961)
 Poskytovatel splnil obě stanovené podmínky:
 Podmínka minimální provozní doby (12 hodin 7 dní v týdnu) – SPLNĚNA
(nasmlouvání v příloze č. 2 Smlouvy po celou dobu)
 Podmínka minimálního počtu provedených a řádně vykázaných výkonů VZP
očkování (90 tis. výkonů za období 22. 12. 2020 – 30. 6. 2021) – SPLNĚNA
(vykázáno např. 91 000 výkonů 99930 – 99935)
Měsíc
Odbornost
Provozní doba
hodin denně/dnů
v týdnu
Podmínka
provedených
očkování
Vzorový
poskytovatel
provedl

1.
961

2.
961

3.
961

4.
961

5.
961

6.
961

12/7

12/7

12/7

12/7

12/7

12/7

90 000 * K

90 000 * K

90 000 * K

90 000 * K

90 000 * K

90 000 * K

91 000 výkonů očkování provedených do 30. 6. 2021

Denní paušální
platba [Kč]

12 000 * K

12 000 * K

12 000 * K

12 000 * K

12 000 * K

12 000 * K

 Příklad č. 2: Očkovací místo I. typu (odbornost 961)
 Poskytovatel splnil obě stanovené podmínky:
 Podmínka minimální provozní doby (12 hodin 7 dní v týdnu) – SPLNĚNA
(nasmlouvání v příloze č. 2 Smlouvy po celou dobu)
 Podmínka minimálního počtu provedených a řádně vykázaných výkonů VZP
očkování (45 tis. výkonů za období 22. 12. 2020 – 30. 6. 2021) – SPLNĚNA
(vykázáno např. 47 500 výkonů 99930 – 99935)
Měsíc
Odbornost
Provozní doba
hodin denně/dnů
v týdnu
Podmínka
provedených
očkování

1.
961

2.
961

3.
961

4.
961

5.
961

6.
961

12/7

12/7

12/7

12/7

12/7

12/7

45 000 * K

45 000 * K

45 000 * K

45 000 * K

45 000 * K

45 000 * K

Vzorový
poskytovatel
provedl
Denní paušální
platba [Kč]

47 500 výkonů očkování provedených do 30. 6. 2021

6 000 * K

6 000 * K

6 000 * K

6 000 * K

6 000 * K

6 000 * K



 Příklad č. 3: Očkovací místo II. typu (odbornost 962)
 Poskytovatel splnil obě stanovené podmínky:
 Podmínka minimální provozní doby (8 hodin 5 dní v týdnu) – SPLNĚNA
(nasmlouvání v příloze č. 2 Smlouvy po celou dobu)
 Podmínka minimálního počtu provedených a řádně vykázaných výkonů VZP
očkování (30 tis. výkonů za období 22. 12. 2020 – 30. 6. 2021) – SPLNĚNA
(vykázáno např. 31 500 výkonů 99930 – 99935)
Měsíc
Odbornost
Provozní doba
hodin denně/dnů
v týdnu
Podmínka
provedených
očkování

1.
962

2.
962

3.
962

4.
962

5.
962

6.
962

8/5

8/5

8/5

8/5

8/5

8/5

30 000 * K

30 000 * K

30 000 * K

30 000 * K

30 000 * K

30 000 * K

Vzorový
poskytovatel
provedl
Denní paušální
platba [Kč]

31 500 výkonů očkování provedených do 30. 6. 2021

4 000 * K

4 000 * K

4 000 * K

4 000 * K

4 000 * K

4 000 * K

 Příklad č. 4: Očkovací místo, které v průběhu období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
změnilo typ očkovacího místa, tj. smluvní odbornost 961/962
 Poskytovatel měl od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 nasmlouvánu odbornost 962
a od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021 nasmlouvánu odbornost 961
 Poskytovatel splnil obě stanovené podmínky:
 Podmínka minimální provozní doby:
 Od 1. 1. do 30. 4. podmínka 8 hodin 5 dní v týdnu: SPLNĚNA
(nasmlouvání v příloze č. 2 Smlouvy)
 Od 1. 5. do 30. 6. podmínka 12 hodin 7 dní v týdnu: SPLNĚNA
(nasmlouvání v příloze č. 2 Smlouvy)
 Podmínka minimálního počtu provedených a řádně vykázaných výkonů VZP
očkování (45 tis. výkonů za období 22. 12. 2020 – 30. 6. 2021) – SPLNĚNA
(vykázáno např. 50 000 výkonů 99930 – 99935)
Měsíc
Odbornost
Provozní doba
hodin denně/dnů
v týdnu
Podmínka
provedených
očkování

1.
962

2.
962

3.
962

4.
962

5.
961

6.
961

8/5

8/5

8/5

8/5

12/7

12/7

30 000 * K

30 000 * K

30 000 * K

0 000 * K

45 000 * K

45 000 * K

Vzorový
poskytovatel
provedl
Denní paušální
platba [Kč]

50 000 výkonů očkování provedených do 30. 6. 2021

4 000 * K

4 000 * K

4 000 * K

4 000 * K

6 000 * K

6 000 * K


 Příklad č. 5: Očkovací místo, které v průběhu období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
změnilo typ očkovacího místa, tj. smluvní odbornost 961/962
 Poskytovatel měl od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 nasmlouvánu odbornost 962
a od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021 nasmlouvánu odbornost 961
 Poskytovatel splnil obě stanovené podmínky:
 Podmínka minimální provozní doby:
 Od 1. 1. do 30. 4. podmínka 8 hodin 5 dní v týdnu: SPLNĚNA
(nasmlouvání v příloze č. 2 Smlouvy)
 Od 1. 5. do 30. 6. podmínka 12 hodin 7 dní v týdnu: SPLNĚNA
(nasmlouvání v příloze č. 2 Smlouvy)
 Podmínka minimálního počtu provedených a řádně vykázaných výkonů VZP
očkování (90 tis. výkonů za období 22. 12. 2020 – 30. 6. 2021) – SPLNĚNA
(vykázáno např. 95 000 výkonů 99930 – 99935)
Měsíc
Odbornost
Provozní doba
hodin denně/dnů
v týdnu
Podmínka
provedených
očkování

1.
962

2.
962

3.
962

4.
962

5.
961

6.
961

8/5

8/5

8/5

8/5

12/7

12/7

30 000 * K

30 000 * K

30 000 * K

30 000 * K

90 000 * K

90 000 * K

Vzorový
poskytovatel
provedl
Denní paušální
platba [Kč]

95 000 výkonů očkování provedených do 30. 6. 2021

4 000 * K

4 000 * K

4 000 * K

4 000 * K

12 000 * K

12 000 * K

