
Shrnutí účelu a způsobu výpočtu kompenzace na odměny zdravotníků 
pro ne-lůžkové poskytovatele zdravotních služeb  
 

Ministerstvo zdravotnictví ve vyhláškách č. 172/2021 Sb. a 242/2021 Sb. stanovilo kompenzace pro ne-
lůžkové poskytovatele zdravotních služeb za zvýšené osobní náklady související s vyplácením odměn 
pro zdravotnické pracovníky za práci během pokračující pandemie COVID-19. Cílem těchto 
kompenzací je zajistit pro poskytovatele dostatek finančních prostředků na odměny pro jejich 
zdravotnické pracovníky, kteří v období druhé a třetí vlny pandemie COVID-19 (tj. od října 2020) 
poskytovali zdravotní služby pacientům a zajišťovali dostupnost zdravotní péče. 

Výše prostředků na mimořádné odměny se odvíjí od týdenní hodinové kapacity zdravotnických 
pracovníků poskytujících péči u daného poskytovatele, a to tak, aby kompenzace odpovídala částce 
75 000 Kč plus odvody na každého zdravotnického pracovníka s týdenní hodinovou kapacitou alespoň 
odpovídající typickému úvazku v daném segmentu péče (viz tabulka č. 1 - v různých segmentech je 
různá „plná“ kapacita pracovníků – např. v segmentu praktických lékařů, kde za kapacitu je považována 
ordinační doba, je kapacita 25 hodin týdně, ale v segmentu komplementu je plná kapacita 40 hodin 
týdně). U poskytovatelů zdravotnické záchranné služby se částka na jednoho zdravotnického 
pracovníka stanoví ve výši 120 000 Kč, aby u těchto pracovníků byla zachována stejná výše odměny 
jako za první vlnu pandemie COVID-19. 

Tato částka bude poskytovatelům vyplacena zdravotními pojišťovnami poměrně dle koeficientu podílu 
jejich pojištěnců v kraji poskytovatele – viz tabulka č. 2. Pro získání prostředků na mimořádné odměny 
v plné výši musí poskytovatel splnit produkční podmínku objemu vykázané péče v rozhodném období, 
která je stanovena na 75 % objemu péče v referenčním období. V případě pouze částečného splnění 
produkční podmínky je kompenzace poměrně krácena. Produkční podmínka se posuzuje u každé 
pojišťovny samostatně. 

Kompenzace na odměny jsou poskytovatelům vypláceny ve dvou vlnách. V první vlně, na základě 
vyhlášky č. 172/2021 Sb., došlo k výplatě kompenzací na zdravotnické pracovníky, jejichž týdenní 
hodinové kapacity měli poskytovatelé evidovány ve smlouvách se zdravotními pojišťovnami k datu 31. 
prosince 2020. Tyto kompenzace byly poskytovatelům vyplaceny v termínu do 31. května 2021 a 
poskytovatelé tyto prostředky již nyní mohou použít pro výplatu odměn zdravotnických pracovníků. 

V druhé vlně bylo dle vyhlášky č. 242/2021 Sb. poskytovatelům dodatečně umožněno dohlásit do 
smluv se zdravotními pojišťovnami zdravotnické pracovníky a jejich týdenní hodinové kapacity, které 
neměli řádně evidovány ke konci roku 2020, a to v termínu do 30. června 2021. Za takto dohlášené 
pracovníky zdravotní pojišťovny doplatí kompenzace do konce července 2021. Vyhláška 
č. 242/2021 Sb. také dává poskytovatelům druhou šanci na splnění produkční podmínky – komu byly 
kompenzace kráceny za nesplnění produkce za čtvrtý kvartál 2020 oproti čtvrtému kvartálu 2018 
(produkční podmínka ve vyhlášce č. 172/2021 Sb.), může dosáhnout na navýšení kompenzací, pokud 
splní produkci za první kvartál 2021 oproti prvnímu kvartálu 2019 (produkční podmínka ve vyhlášce 
č. 242/2021 Sb.). Cílem těchto dorovnání v druhé vlně je, aby se prostředky na mimořádné odměny 
v maximální možné míře dostaly k poskytovatelům, a ti tyto prostředky mohli plně vyplatit na 
odměnách svým zdravotnickým pracovníkům. Samozřejmostí potom je, že pokud u poskytovatele 
došlo v roce 2021 ke snížení počtu pracovníků nebo jejich souhrnné týdenní hodinové kapacity oproti 
konci roku 2020, kompenzace se nijak krátit nebude – vždy se posuzuje pro poskytovatele výhodnější 
varianta kompenzací. 



V případě lékáren se údaje o počtech a úvazcích zdravotnických pracovníků berou z Národního registru 
zdravotnických pracovníků (spravováno Ústavem zdravotnických informací a statistiky), kam 
poskytovatelé mají zákonnou povinnost tyto údaje vyplňovat. Lékáren se týká jen vyhláška 
č. 172/2021 Sb., v které jim bylo v termínu do 12. května 2021 umožněno zpětné dohlášení 
zdravotnických pracovníků a jejich úvazků za rok 2020 do registru, což je analogie dohlašování 
pracovníků na zdravotní pojišťovny u jiných segmentů. V rámci metodických upřesnění byl postupně 
rozšiřován okruh zdravotnických pracovníků, za které je kompenzace u lékáren kalkulována. Finální 
metodické upřesnění bylo zdravotním pojišťovnám zasláno 30. června 2021 s termínem vyplacení 
dodatečných kompenzací do konce července 2021. I v segmentu lékáren by tak mělo dojít k dostatečné 
kompenzaci za účelem výplaty odměn pro zdravotnické pracovníky. 

Podrobný způsob výpočtu kompenzací je popsán v §20a vyhlášky č. 172/2021 Sb. a v §20 vyhlášky 
č. 242/2021 Sb. Ministerstvo zdravotnictví poskytovatelům i zdravotnickým pracovníkům poskytuje 
v této problematice plný informační servis a tazatelé se s případnými dotazy na výpočet kompenzací 
mohou obrátit na speciálně zřízenou e-mailovou adresu odmenyCOVID-19@mzcr.cz.  

Tabulka č. 1 - Typická týdenní kapacita zdravotnických pracovníků po segmentech 

Typ poskytovatele Typická týdenní kapacita v hodinách 

Praktické lékařství 25 

Ambulantní specializovaná péče 30 

Gynekologie 30 

Stomatologie 35 

Laboratoře a radiodiagnostika 40 

poskytovatel v odbornosti 911, 914 a 
916 podle seznamu výkonů 

35 

poskytovatel v odbornosti 921, 925 a 
926 podle seznamu výkonů 

40 

Fyzioterapie 35 

Hemodialýza 30 

Zdravotnická záchranná služba 40 

Zdravotnická dopravní služba 40 

Lékárny 40 

 

Tabulka č. 2 - Koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji 

kraj / ZP VZP VoZP ČPZP OZP ZPŠ ZPMV RBP 

Hlavní město Praha 0,6 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 

Jihočeský 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 

Jihomoravský 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 

Karlovarský 0,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 
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Kraj Vysočina 0,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 

Královehradecký 0,6 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 

Liberecký 0,7 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

Moravskoslezský 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,3 

Olomoucký 0,4 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 

Pardubický 0,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 

Plzeňský 0,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 

Středočeský 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Ústecký 0,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 

Zlínský 0,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 

 


