
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

Dne 8. prosince 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. xxx.  

 

Předmětným podáním jste požádal o informaci, jaké peněžní částky dostávali a dostávají 
zdravotníci za jimi provedená očkování proti covidu-19.  
 

K Vaší žádosti Vám sděluji: 

 

Očkování bylo zahájeno 27. prosince 2020.  V současné době platí Metodický pokyn pro 

očkovací kampaň (Plán provedení) – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz). 

 

Z tohoto dokumentu vyjímáme a doplňujeme: 

 

Příloha 3 Finanční zabezpečení očkování proti covid-19 

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, v platném znění o veřejném zdravotním pojištění je 

očkovací látka proti covid-19 pro pojištěnce hrazená a konečné náklady nese zdravotní 

pojišťovna, která na základě vykázané aplikace poskytovatelem zdravotních služeb uhradí 

MZ ČR každou spotřebovanou dávku.  

 

Stát prostřednictvím MZ ČR nakupuje očkovací látky od jednotlivých výrobců na základě 

rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18. června 2020 o schválení dohody s členskými 

státy o pořízení očkovacích látek proti covid-19 jménem členských států a souvisejících 

postupech a zákona č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací 

látku pro očkování proti onemocnění covid-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným 

osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném 

znění. 

 

Zdravotní pojišťovny podle zákona č. 569/2020 Sb. hradí (refundují) MZ ČR očkovací látky 

na základě vykázaných výkonů aplikace očkovací látky. Poskytovatelům zdravotních 

služeb pak hradí provedení očkování, popř. se podílí na nákladech očkovacího místa. 

 

Úhrada očkování je tudíž finálně hrazena z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění.  
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Zdravotní pojišťovny vytvořily unikátní výkony pro každou očkovací látku, viz 

vykony_01334.pdf (vzpstatic.cz) Dotčené zdravotní výkony tedy nejsou aktuálního 

znění součástí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 

výkonů s bodovými hodnotami, kterou je podle zákona č. 48/1997 Sb. zmocněno 

vydávat MZ ČR, jsou uvedeny v tzv. Číselníku VZP – Zdravotní výkony, který převzaly 

pro vykazování očkování i ostatní zdravotní pojišťovny: 

 

VZP výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci očkování proti Covid 

19, s výkonem se již nevykazuje žádný jiný výkon.  

 

Výkony očkování u všech poskytovatelů provádějící očkování jsou hrazeny mimo 

regulační mechanismy výkonově ve výši 267,52 Kč za uznaný výkon očkování.  

Poskytovateli jsou: 

1) odb. 961 – očkovací místo covid-19 I. typu  

2) odb. 962 – očkovací místo covid-19 II. typu  

3) poskytovatelé v odbornosti všeobecný praktický lékař (odb. 001) a praktický lékař pro 

děti a dorost (odb. 002)  

4) poskytovatelé následné a dlouhodobé lůžkové péče  

5) nesmluvní poskytovatelé zdravotních služeb splňující stanovená pravidla z důvodu 

zvýšení dostupnosti očkování proti onemocnění covid-19  

 

Bonifikován je rovněž dostatečný provoz očkovacích míst – pracovišť smluvních 

poskytovatelů zdravotních služeb.  

 

 

 

Paušální denní úhrada očkovacímu místu  

Paušální denní platba za provoz velkokapacitního očkovacího místa odb. 961– 

vakcinačního centra I. typu ve výši 12.000, - Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců 

příslušné zdravotní pojišťovny v daném okrese za podmínky:  

• dodržení minimální provozní doby: 12 hodin denně, 7 dní v týdnu o provedení 
minimálního počtu 90 tisíc výkonů očkování krát koeficient počtu pojištěnců v daném 
okrese (viz příloha č. 1 organizačního opatření VZP č. 57/2020) za období od 22. 12. 
2020 do 30. 6. 2021  

Paušální denní platba za provoz očkovacího místa odb. 961 ve výši 6.000, - Kč násobený 

koeficientem počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v daném okrese za 

podmínky:  

• dodržení minimální provozní doby: 12 hodin denně, 7 dní v týdnu;  
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• od 22. 12. 2020 do 30. 6. 2021 provedení minimálního počtu 45 tisíc výkonů 
očkování násobený koeficientem počtu pojištěnců v daném okrese. 

Paušální denní platba za provoz očkovacího místa odb. 962 ve výši 4.000, - Kč násobený 

koeficientem počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v daném okrese za 

podmínky:  

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

• od 22. 12. 2020 do 30. 6. 2021 provedení minimálního počtu 30 tisíc výkonů 
očkování násobený koeficientem počtu pojištěnců v daném okresu. 

 

Zdravotní pojišťovny rovněž praktikují bonifikaci svých smluvních praktických lékařů 

a ambulantních specialistů za očkování, což jim umožňuje § 17 zákona č. 48/1997 Sb.  

Tato data nespravuje MZ ČR, jsou dostupná opět na webu VZP ČR: Organizační opatření 

VZP ČR (vzpstatic.cz) anebo  vykony_01334.pdf (vzpstatic.cz)  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková 

ředitelka odboru Kancelář ministra 

 

v z. Ing. Daniela Matějková 

vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 
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