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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Dne 7. 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 zaslání informací o tom, kolik peněz dostávaly  
a dostávají nemocnice za denní pobyt pacientů s onemocněním covid-19. Zvyšují se tyto 
platby s rostoucí dobou hospitalizace? Jaká je výše plateb nemocnicím za obdobných 
podmínek, ale s tím rozdílem, že pacienti jsou léčeni například se zápalem plic? 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji: 
 
Péče o pacienty s COVID-19 je hrazena standardním způsobem jako péče o jiné pacienty, 
s výjimkou následujících příplatků, které se týkají péče o hospitalizované pacienty  
s COVID-19. Následující bonifikace platí při hospitalizaci COVID-pozitivních pacientů  
v roce 2021: 
 
Akutní lůžková péče 

1. O 59 064 Kč se navýší úhrada za den v případě hospitalizace pacientů, kteří jsou 
připojeni k ÚPV nebo ECMO. Tedy nejtěžší průběh onemocnění vyžadující 
nejvyšší stupeň intenzivní péče. Toto navýšení je vypláceno nejdéle po dobu 20 
dní od pozitivního výsledku testu. Toto navýšení platí po celý rok 2021. 

2. O 39 967 Kč se navýší úhrada za den v případě hospitalizace pacientů, kteří jsou 
hospitalizování na JIP (stále těžký průběh), ale jejich stav zatím nevyžaduje 
připojeni k ÚPV nebo ECMO. Toto navýšení je vypláceno nejdéle po dobu 20 dní 
od pozitivního výsledku testu. Toto navýšení platí po celý rok 2021. 

3. O 1 000 Kč se navýší úhrada za den v případě hospitalizace nevyžadující intenzivní 
péči (hospitalizace na standardním oddělení). Toto navýšení je vypláceno nejdéle 
po dobu 20 dní od pozitivního výsledku testu. Toto navýšení platilo jen pro 
hospitalizace ukončené v období od 1. ledna 2021 do 31. května 2021 – nyní tudíž 
na rozdíl od předchozích dvou již neplatí. 

 
Následná péče 

1. O 1 000 Kč se navýší úhrada za den hospitalizace pacientů v období od 1. ledna 
2021 do 31. května 2021. Toto navýšení je vypláceno nejdéle po dobu 20 dní od 
pozitivního výsledku testu. 

2. O 39 967 Kč se navýší úhrada za den v případě hospitalizace pacientů na lůžkách 
následné intenzivní péče. Toto navýšení je vypláceno nejdéle po dobu 20 dní od 
pozitivního výsledku testu. Toto navýšení platí po celý rok 2021. 
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Všechna výše popsaná navýšení úhrad slouží k pokrytí zvýšených nákladů, včetně 
osobních nákladů, v souvislosti s péčí o infekční pacienty. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 


