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Určeno poskytovatelům zdravotních služeb  

V souladu se Strategií očkování proti nemoci COVID -19 bude očkování proti onemocnění 

COVID-19 probíhat v síti očkovacích míst poskytovatelů zdravotních služeb. Pro účely 

vykazování provedeného očkování proti onemocnění COVID-19 je poskytovatelům 

zdravotních služeb umožněno vykazovat nové VZP výkony:  

 

a) Výkon pro očkování prostřednictvím očkovací látky Comirnaty (BIONTECH/PFIZER):  

 99930 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ - BIONTECH/PFIZER (pozn. distributor 

výrobce) 

 

b) Výkony pro očkování prostřednictvím očkovacích látek dodaných prostřednictvím 

dočasného distributora před datem 9. 8. 2021:  

 99931 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – MODERNA (pozn. distributor Avenier 

a.s.) 

 99932 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – ASTRA ZENECA (pozn. distributor 

Alliance Healthcare, s.r.o.) 

 99933 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ - JOHNSON & JOHNSON (pozn. 

distributor Avenier a.s.) 

 

c) Výkony pro očkování prostřednictvím očkovacích látek dodaných prostřednictvím 

společného distributora zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR od data 9. 

8. 2021:  

 99937 - (VZP) COVID-19 - OČKOVÁNÍ – MODERNA - SPOLEČNÝ 

DISTRIBUTOR (pozn. Avenier a.s.) 

 99938 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ ASTRA ZENECA – SPOLEČNÝ 

DISTRIBUTOR (pozn. Avenier a.s.) 

 99939 - (VZP) COVID-19 - OČKOVÁNÍ – JOHNSON& JOHNSON – 

SPOLEČNÝ DISTRIBUTOR (pozn. Avenier a.s.) 



 99934 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – CUREVAC – SPOLEČNÝ 

DISTRIBUTOR (pozn. Avenier a.s.) 

 99935 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – NOVAVAX – SPOLEČNÝ 

DISTRIBUTOR (pozn. Avenier a.s.) 

 99936 - (VZP) COVID-19 - OČKOVÁNÍ – BIONTECH/PFIZER – SPOLEČNÝ 

DISTRIBUTOR (pozn. Avenier a.s.) 

  

  

Pravidla vykazování nových zdravotních výkonů určených pro očkování proti onemocnění 

COVID-19 jsou uvedena v Organizačním opatření Výkony pro vykazování očkování proti 

onemocnění COVID-19.  

  

  

A. Síť poskytovatelů realizujících očkování proti onemocnění COVID-19 

Očkování proti onemocnění COVID-19 bude prováděno v síti očkovacích míst poskytovatelů 

zdravotních služeb, a to 

1) očkovacím místem - odb. 961 – vakcinační centrum COVID-19 I. typu 

2) očkovacím místem - odb. 962 – vakcinační centrum COVID-19 II. typu 

3) smluvními poskytovateli v odbornosti všeobecný praktický lékař (odb. 001) a praktický 

lékař pro děti a dorost (odb. 002)  

4) smluvními ambulantními poskytovateli v odbornosti pneumologie a ftizeologie (odb. 

205) a v odbornosti infekční lékařství (odb. 203) a dalších lékařských odbornostech 

5) smluvními poskytovateli lůžkové péče  

6) nesmluvními poskytovateli zdravotních služeb splňujícími pravidla tohoto 

Organizačního opatření VZP ČR z důvodu zvýšení dostupnosti očkování proti 

onemocnění COVID-19  

7) Vojenským zdravotním ústavem Praha a Fakultou vojenského zdravotnictví 

 

S ohledem na realizaci Národní strategie očkování proti onemocnění COVID-19 a vybudování 

dostatečných kapacit očkovacích míst v hlavních pilířích očkování, tedy pilíři vakcinačních 

center a pilíři očkování u praktických lékařů i ve vazbě na vývoj dodávek a nerovnoměrné 

rozložení dodávek očkovacích látek v jednotlivých měsících roku 2021, potřebě 

koncentrace a udržování stávajících kapacit očkování a zajištění racionální distribuce 

očkovacích látek ve všech regionech, nebude stávající síť očkovacích míst (pracovišť – IČP 

odbornosti 961/962) dále doplňována o další očkovací místa (pracoviště) nesmluvních 

poskytovatelů zdravotních služeb (podle části A) bodu 6) tohoto organizačního opatření) 

nad rámec stavu ke dni 15. 4. 2021. 

 

ad. 1) Očkovací místo - odb. 961 – vakcinační centrum COVID-19 I. typu 

 

 Minimální provozní doba pracoviště: 12 hodin denně, 7 dní v týdnu do 31. 10. 2021. 

Od 1. 11. 2021 rozsah minimální provozní doby pracoviště není pevně stanoven – 

poskytovatel zajišťuje očkování dle potřeby dostupnosti očkování proti onemocnění 

COVID-19 v daném regionu. 

 Smluvní poskytovatel zdravotních služeb, který požádá o nasmlouvání odbornosti 961 

místně příslušnou regionální pobočku VZP ČR: 

o poskytovatelé akutní lůžkové péče zařazení do sítě urgentních příjmů I. a II. typu 

o poskytovatelé lůžkové péče nezařazení do sítě urgentních příjmů I. a II. typu 



o zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav 

o poskytovatelé ambulantní péče v lékařských odbornostech, kteří budou 

očkování provádět ve výše uvedené minimální provozní době, a to nad rámec 

své běžné ordinační doby 

 V rámci jednoho místa poskytování (adresy) bude poskytovateli nasmlouváno pouze 

jedno pracoviště (IČP) odbornosti 961, pod kterým bude poskytovatel vykazovat 

veškeré provedené výkony očkování proti onemocnění COVID-19 

 V případě zřízení vakcinačního centra na jiné adrese, než je adresa poskytovatele 

zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, doloží 

poskytovatel rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb o nové místo 

poskytování nebo získání povolení uděleného krajským úřadem pro poskytování 

preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.) 

 Poskytovateli je umožněno zřídit mobilní očkovací tým vakcinačního centra I. typu, 

který bude zajišťovat očkování mimo prostory vakcinačního centra zejména u pojištěnců 

poskytovatelů pobytových sociálních služeb 

 Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR) 

 Poskytovatel používá centrální rezervační systém 

 Poskytovateli do přílohy č. 2 odb. 961 budou nasmlouvány výkony 99930, 99931, 

99932, 99933, 99934, 99935 (případně dále automaticky doplněny další výkony dle 

dostupných typů očkovacích látek) a v případě zajištění mobilního očkovacího týmu 

vakcinačního centra bude nasmlouván kód č. 10 - přeprava zdravotnického pracovníka 

v návštěvní službě  

 

ad. 2) Očkovací místo - odb. 962 – vakcinační centrum COVID-19 II. typu 

 Minimální provozní doba: 8 hodin denně, 5 dní v týdnu do 31. 10. 2021. Od 

1. 11. 2021 rozsah minimální provozní doby pracoviště není pevně stanoven – 

poskytovatel zajišťuje očkování dle potřeby dostupnosti očkování proti onemocnění 

COVID-19 v daném regionu. 

 Smluvní poskytovatel zdravotních služeb, který požádá o nasmlouvání odbornosti 962 

místně příslušnou regionální pobočku VZP ČR: 

o poskytovatelé akutní lůžkové péče zařazení do sítě urgentních příjmů I. a II. typu 

o poskytovatelé lůžkové péče nezařazení do sítě urgentních příjmů I. a II. typu 

o zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav 

o poskytovatelé ambulantní péče v lékařských odbornostech, kteří budou 

očkování provádět ve výše uvedené minimální provozní době, a to nad rámec 

své běžné ordinační doby 

 V rámci jednoho místa poskytování (adresy) bude poskytovateli nasmlouváno pouze 

jedno pracoviště (IČP) odbornosti 962, pod kterým bude poskytovatel vykazovat 

veškeré provedené výkony očkování proti onemocnění COVID-19 

 V případě zřízení vakcinačního centra na jiné adrese, než je adresa poskytovatele 

zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, doloží 

poskytovatel rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb o nové místo 

poskytování nebo získání povolení uděleného krajským úřadem pro poskytování 

preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.) 

 Poskytovateli je umožněno zřídit mobilní očkovací tým vakcinačního centra II. typu, 

který bude zajišťovat očkování mimo prostory vakcinačního centra zejména u 

pojištěnců poskytovatelů pobytových sociálních služeb 

 Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR) 

 Poskytovatel používá centrální rezervační systém 



 Poskytovateli do přílohy č. 2 odb. 962 budou nasmlouvány výkony proti onemocnění 

COVID-19 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935 (případně dále automaticky 

doplněny další výkony dle dostupných typů očkovacích látek) a v případě zajištění 

mobilního očkovacího týmu vakcinačního centra bude nasmlouván kód č. 10 - přeprava 

zdravotnického pracovníka v návštěvní službě  

 

ad. 3) Smluvní poskytovatelé v odb. 001 – všeobecný praktický lékař a odb. 002 – 

praktický lékař pro děti a dorost  

 Poskytovatelé provádí očkování v rámci standardní ordinační doby 

 Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR) 

 Poskytovateli budou výkony očkování proti onemocnění COVID-19 99930, 99931, 

99932, 99933, 99934, 99935 (případně další výkony dle dostupných typů očkovacích 

látek) uhrazeny bez nasmlouvání do přílohy č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě 

hrazených služeb 

 V případě očkování pojištěnce ve vlastním sociálním prostředí je poskytovateli 

umožněno vykazovat výkony návštěvy praktického lékaře u pacienta a dále výkon č. 10 

- přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě 

ad. 4) Smluvní ambulantní poskytovatelé v odb. 205 - pneumologie a ftizeologie a v odb. 

203 – infekční lékařství a v dalších lékařských odbornostech 

 Poskytovatelé provádí očkování v rámci standardní ordinační doby 

 Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR) 

 Poskytovateli budou výkony očkování proti onemocnění COVID-19 99930, 99934, 

99935, 99937, 99938, 99939 (případně další výkony dle dostupných typů očkovacích 

látek) uhrazeny po nasmlouvání do přílohy č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě 

hrazených služeb 

 Poskytovatel o nasmlouvání výkonů očkování požádá místně příslušnou regionální 

pobočku VZP ČR 

ad. 5) Smluvní poskytovatelé lůžkové péče  

 Smluvní poskytovatelé lůžkové péče, kteří nezřídili očkovací místo - odb. 961 – 

vakcinační centrum COVID-19 I. typu nebo očkovací místo - odb. 962 – vakcinační 

centrum COVID-19 II. typu, ale byl jim dodán v souladu s Mimořádným opatřením MZ 

ČR a Metodickým pokynem pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví léčivý 

přípravek obsahující očkovací látku proti onemocnění COVID-19 

 Poskytovatelé provádí očkování proti onemocnění COVID-19 u pacientů, které má 

v péči, a svých zaměstnanců  

 Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR) 

 Poskytovateli budou výkony očkování proti onemocnění COVID-19 99930, 99931, 

99932, 99933, 99934, 99935 (případně další výkony dle dostupných typů očkovacích 

látek) uhrazeny bez nasmlouvání do přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě 

hrazených služeb 

 

ad 6) Nesmluvní poskytovatelé zdravotních služeb v lékařských odbornostech  

 Poskytovatelé jsou držiteli oprávnění k poskytování zdravotních služeb v lékařských 

odbornostech 

 Disponují zdravotnickými pracovníky provádějícími očkování proti onemocnění 

COVID-19 

 Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR) 

 Poskytovatel používá centrální rezervační systém 



 Poskytovateli je umožněno zřídit mobilní očkovací tým, který bude zajišťovat očkování 

mimo prostory vakcinačního centra zejména u pojištěnců poskytovatelů pobytových 

sociálních služeb 

 Poskytovateli bude přiřazena odbornost 961 - vakcinační centrum COVID-19 I. typu 

nebo 962 - vakcinační centrum COVID-19 II. typu dle doložených podkladů 

S ohledem na realizaci Národní strategie očkování proti onemocnění COVID-19 a vybudování 

dostatečných kapacit očkovacích míst v hlavních pilířích očkování, tedy pilíři vakcinačních 

center a pilíři očkování u praktických lékařů, potřebě koncentrace a udržování stávajících 

kapacit očkování a zajištění racionální distribuce očkovacích látek ve všech regionech, 

nebude stávající síť očkovacích míst (pracovišť – IČP odbornosti 961/962) dále doplňována 

o další očkovací místa (pracoviště) nesmluvních poskytovatelů zdravotních služeb (podle 

části A) bodu 6 ) tohoto organizačního opatření) nad rámec stavu ke dni 15. 4. 2021. 

 

Ad 7) Vojenský zdravotní ústav Praha a Fakultou vojenského zdravotnictví 

 

 Poskytovatel provádí očkování příslušníků a zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany 

a byl mu dodán v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR a Metodickým pokynem 

pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví léčivý přípravek obsahující očkovací 

látku proti onemocnění COVID-19   

 Disponují zdravotnickými pracovníky provádějícími očkování proti onemocnění 

COVID-19 

 Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR) 

 

B. Vykazování a úhrada očkování proti onemocnění COVID-19 

1. Úhrada výkonů očkování – platí pro očkovací místa – smluvní poskytovatele 

zdravotních služeb provádějící očkování  

 výkony vykazovány dle typu použité očkovací látky 

 výkony budou hrazeny mimo regulační mechanismy výkonově ve výši 267,52 Kč za 

uznaný výkon očkování 

 doporučená diagnóza pro vykazování výkonů je Z25.8 – Potřeba imunizace proti jiným 

určeným jednotlivým virovým nemocem 

 vykazování elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, standardně 

na dokladu typu 01, 02 nebo 05, ev. 06  

 v případě provádění očkování u smluvních poskytovatelů se zřízeným vakcinačním 

centrem (nově zavedené odb. 961 a odb. 962) budou výkony vykazovány výhradně pod 

IČP s touto odborností 

 v případě provádění očkování u smluvních poskytovatelů odb. všeobecný praktický 

lékař (odb. 001) a odb. praktický lékař pro děti a dorost (odb. 002) budou výkony 

vykazovány výhradně pod IČP s odb. 001/002 

 v případě provádění očkování u smluvních ambulantních poskytovatelů odb. 

pneumologie a ftizeologie (odb. 205) a odb. infekční lékařství (odb. 203) budou výkony 

vykazovány výhradně pod IČP s odb. 205/203 

 v případě provádění očkování u smluvních ambulantních poskytovatelů v jiných 

lékařských odbornostech budou výkony vykazovány výhradně pod IČP, které 



poskytovatel uvede ve své žádosti zaslané na regionální pobočku VZP ČR a na které 

mu budou nasmlouvány výkony očkování proti onemocnění COVID-19 

 v případě smluvních poskytovatelů lůžkové péče budou výkony vykazovány pod 

odborností IČP, kde bylo očkování provedeno  

 pokud poskytovatel zdravotních služeb prokazatelně realizoval očkování proti 

onemocnění COVID-19 ještě v roce 2020, výkon očkování 99930 vykáže pod 

stávajícím IČP, kde bylo očkování provedeno 

Upřesnění postupu pro smluvní poskytovatele zdravotních služeb pro aplikaci očkovacích látek 

dodaných společným distributorem zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR od 

data 9. 8. 2021: 

 Poskytovatel zdravotních služeb provádějící očkování proti onemocnění COVID-19 

vykazuje nově zavedené výkony očkování 99937, 99938, 99939 uvedené v písm. b) a 

c) v případě aplikace očkovacích látek dodaných novým společným distributorem 

zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR po datu 9. 8. 2021. 

 Nově vybraným společným distributorem zdravotních pojišťoven a Ministerstva 

zdravotnictví ČR zajišťujícím dodávky očkovacích látek Spikevax (Moderna), 

Vaxzevria (Astra Zeneca) a Jannsen (Johnson & Johnson) a případně další očkovací 

látky proti onemocnění COVID-19 je společnost Avenier a.s.  

 U očkovací látky Comirnaty (BIONTECH/PFIZER) dodané novým společným 

distributorem zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR po datu 21. 10. 

2021 je aplikace očkovací látky vykazována výkonem 99936. 

 Poskytovatel zodpovídá za správný způsob vykazování jednotlivých VZP výkonů 

v souvislosti s použitím očkovací látky dle data dodání. 

 

2. Úhrada výkonů očkování – platí pro očkovací místa – nesmluvní poskytovatele 

zdravotních služeb provádějící očkování  

 nesmluvnímu poskytovateli, který byl zařazen do sítě očkovacích míst, je umožněno 

pod přiděleným IČZ a IČP zdravotní pojišťovně vykazovat výkony očkování proti 

onemocnění COVID-19 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935, dle typu použité 

očkovací látky, případně výkon dopravy č. 10 v případě výjezdu mobilního očkovacího 

týmu 

 výkony očkování budou hrazeny výkonově ve výši 267,52 Kč za uznaný výkon 

očkování 

 doporučená diagnóza pro vykazování výkonů je Z25.8 – Potřeba imunizace proti jiným 

určeným jednotlivým virovým nemocem 

 vykazování elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, standardně 

na dokladu typu 01 nebo 05 

Upřesnění postupu pro nesmluvní poskytovatele zdravotních služeb pro aplikaci očkovacích 

látek dodaných společným distributorem zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví 

ČR od data 9. 8. 2021: 

 Poskytovatel zdravotních služeb provádějící očkování proti onemocnění COVID-19 

vykazuje nově zavedené výkony očkování 99937, 99938, 99939 uvedené v písm. b) a 

c) v případě aplikace očkovacích látek dodaných novým společným distributorem 

zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR po datu 9. 8. 2021. 



 Nově vybraným společným distributorem zdravotních pojišťoven a Ministerstva 

zdravotnictví ČR zajišťujícím dodávky očkovacích látek Moderna, Vaxzevria (Astra 

Zeneca) a Jannsen (Johnson & Johnson) a případně další očkovací látky proti 

onemocnění COVID-19 je společnost Avenier a.s.  

 U očkovací látky Comirnaty (BIONTECH/PFIZER) dodané novým společným 

distributorem zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR po datu 21. 10. 

2021 je aplikace očkovací látky vykazována výkonem 99936. 

 Poskytovatel zodpovídá za správný způsob vykazování jednotlivých VZP výkonů 

v souvislosti s použitím očkovací látky dle data dodání. 

 

3. Bonifikace smluvních poskytovatelů provádějících očkování proti onemocnění COVID-

19 Paušální denní úhrada očkovacích míst – vakcinačních center – smluvní 

poskytovatelé zdravotních služeb 

a) Bonifikace vakcinačních center – smluvních poskytovatelů odb. 961/962 - za období 1. 1. 

2021 – 31. 8. 2021 

Podrobnosti k výpočtu paušální denní úhrady očkovacích míst ve vazbě na vývoj dodávek 

a nerovnoměrné rozložení dodávek očkovacích látek v jednotlivých měsících roku 2021 jsou 

uvedeny v metodice, která je přílohou tohoto Organizačního opatření. 

 paušální denní platba za provoz velkokapacitního očkovacího místa za období od 1. 

1. 2021 do 31. 8. 2021 – vakcinačního centra I. typu (odb. 961) ve výši 12 000,- 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 90 tisíc výkonů očkování krát koeficient počtu 

pojištěnců v daném okrese (viz příloha č. 1 tohoto organizačního opatření) za 

období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 

 paušální denní platba za provoz očkovacího místa za období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 

2021 – 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 (viz příloha č. 1 tohoto organizačního opatření) za 

období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 

 paušální denní platba za provoz očkovacího místa za období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 

2021 – 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 (viz příloha č. 1 tohoto organizačního opatření) za 

období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 

 

b) Bonifikace vakcinačních center – smluvních poskytovatelů odb. 961/962 - za období od 1. 

12. 2021 do 30. 4. 2022 

- denní paušální platba bude uhrazena smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb 

v odb. 961/962 při splnění počtu aplikovaných dávek očkování dle níže uvedených 

podmínek: 

 

https://www.cpzp.cz/pdf/Metodicky_pokyn_k_uhrade_provedenych_ockovani_proti_onemocneni_COVID-19_ve_vakcinacnich_centrech.pdf


Pásmo Počet dávek za den OD Počet dávek za den DO Denní bonifikační platba v Kč 

1 100 * KPP 249 * KPP 4 000 Kč * KPP 

2 250 * KPP 499 * KPP 6 000 Kč * KPP 

3 500 * KPP Více 12 000 Kč * KPP 

 

o KPP – koeficient poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném 

okrese – koeficienty jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Organizačního opatření 

a dále v příloze č. 9 vyhlášky č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše 

úhrada hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021); 

o do podmínky vyhodnocení počtu aplikací očkovací látky proti onemocnění 

COVID-19 se počítají všechny aplikované očkovací látky daným pracovištěm 

v odbornosti 961/962 vykázané za daný den; 

 

4. Mobilní očkovací tým (OČT) 

 v případě výjezdu mobilního očkovacího tým (OČT), který bude zajišťovat očkování 

mimo prostory očkovacího místa, je umožněno vykazovat kód dopravy 10, a to 1krát za 

den na jedno místo poskytování zdravotní služby (na prvního očkovaného pojištence 

v místě poskytování – výkon dopravy 10 vykáže té zdravotní pojišťovně, jejíž pojištěnec 

bude v konkrétní den očkován jako první) dle pravidel Metodiky pro pořizování a 

předávání dokladů  

 výkon č. 10 je hrazen s hodnotou bodu ve výši 1,00 Kč 

 vlastní očkování proti onemocnění COVID-19 je vykázáno výše uvedenými výkony 

     



Příloha č. 1: Koeficient poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném okrese (analogie 
přílohy č. 9 vyhlášky č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrada hrazených služeb a 

regulačních omezení pro rok 2021)  

  

      očkování do 31.8.2021  

      

ODBORNOST 961  
(vysokokapacitní, 90 000)  

ODBORNOST 961  
(standardní, 45 000)  

ODBORNOST 962  
(30 000)  

Okres  ČPZP  Paušální platba 

pro odb. 961  

Min. počet 
výkonů  

očkování pro 

odb. 961  

Paušální platba 

pro odb. 961  

Min. počet 
výkonů  

očkování pro 

odb. 961  

Paušální platba 

pro odb. 962  

Min. počet 
výkonů  

očkování pro 

odb. 962  

BENEŠOV  0,025  300  2 250  150  1 125  100  750  

BEROUN  0,348  4 176  31 320  2 088  15 660  1 392  10 440  

BLANSKO  0,017  204  1 530  102  765  68  510  

BRNO-MĚSTO  0,071  852  6 390  426  3 195  284  2 130  

BRNO-VENKOV  0,093  1 116  8 370  558  4 185  372  2 790  

BRUNTÁL  0,153  1 836  13 770  918  6 885  612  4 590  

BŘECLAV  0,144  1 728  12 960  864  6 480  576  4 320  

ČESKÁ LÍPA  0,084  1 008  7 560  504  3 780  336  2 520  

ČESKÉ  
BUDĚJOVICE  0,031  372  2 790  186  1 395  124  930  

ČESKÝ  
KRUMLOV  0,032  384  2 880  192  1 440  128  960  

DĚČÍN  0,153  1 836  13 770  918  6 885  612  4 590  

DOMAŽLICE  0,028  336  2 520  168  1 260  112  840  

FRÝDEK- 
MÍSTEK  0,436  5 232  39 240  2 616  19 620  1 744  13 080  

HAVLÍČKŮV  
BROD  0,167  2 004  15 030  1 002  7 515  668  5 010  

HODONÍN  0,221  2 652  19 890  1 326  9 945  884  6 630  

HRADEC  
KRÁLOVÉ  0,048  576  4 320  288  2 160  192  1 440  

CHEB  0,072  864  6 480  432  3 240  288  2 160  

CHOMUTOV  0,133  1 596  11 970  798  5 985  532  3 990  

CHRUDIM  0,063  756  5 670  378  2 835  252  1 890  

JABLONEC NAD  
NISOU  0,004  48  360  24  180  16  120  

JESENÍK  0,343  4 116  30 870  2 058  15 435  1 372  10 290  

JIČÍN  0,028  336  2 520  168  1 260  112  840  

JIHLAVA  0,051  612  4 590  306  2 295  204  1 530  



JINDŘICHŮV  
HRADEC  0,036  432  3 240  216  1 620  144  1 080  

KARLOVY  
VARY  0,057  684  5 130  342  2 565  228  1 710  

KARVINÁ  0,222  2 664  19 980  1 332  9 990  888  6 660  

KLADNO  0,433  5 196  38 970  2 598  19 485  1 732  12 990  

KLATOVY  0,143  1 716  12 870  858  6 435  572  4 290  

KOLÍN  0,034  408  3 060  204  1 530  136  1 020  

KROMĚŘÍŽ  0,085  1 020  7 650  510  3 825  340  2 550  

 
KUTNÁ HORA  0,277  3 324  24 930  1 662  12 465  1 108  8 310  

LIBEREC  0,011  132  990  66  495  44  330  

LITOMĚŘICE  0,010  120  900  60  450  40  300  

LOUNY  0,034  408  3 060  204  1 530  136  1 020  

MĚLNÍK  0,038  456  3 420  228  1 710  152  1 140  

MLADÁ  
BOLESLAV  0,004  48  360  24  180  16  120  

MOST  0,034  408  3 060  204  1 530  136  1 020  

NÁCHOD  0,080  960  7 200  480  3 600  320  2 400  

NOVÝ JIČÍN  0,204  2 448  18 360  1 224  9 180  816  6 120  

NYMBURK  0,069  828  6 210  414  3 105  276  2 070  

OLOMOUC  0,431  5 172  38 790  2 586  19 395  1 724  12 930  

OPAVA  0,289  3 468  26 010  1 734  13 005  1 156  8 670  

OSTRAVA  0,396  4 752  35 640  2 376  17 820  1 584  11 880  

PARDUBICE  0,066  792  5 940  396  2 970  264  1 980  

PELHŘIMOV  0,031  372  2 790  186  1 395  124  930  

PÍSEK  0,044  528  3 960  264  1 980  176  1 320  

PLZEŇ-JIH  0,088  1 056  7 920  528  3 960  352  2 640  

PLZEŇ-MĚSTO  0,117  1 404  10 530  702  5 265  468  3 510  

PLZEŇ-SEVER  0,117  1 404  10 530  702  5 265  468  3 510  

PRAHA  0,013  156  1 170  78  585  52  390  

PRAHA- 
VÝCHOD  0,034  408  3 060  204  1 530  136  1 020  

PRAHA-ZÁPAD  0,024  288  2 160  144  1 080  96  720  

PRACHATICE  0,073  876  6 570  438  3 285  292  2 190  

PROSTĚJOV  0,548  6 576  49 320  3 288  24 660  2 192  16 440  

PŘEROV  0,080  960  7 200  480  3 600  320  2 400  

PŘÍBRAM  0,038  456  3 420  228  1 710  152  1 140  



RAKOVNÍK  0,220  2 640  19 800  1 320  9 900  880  6 600  

ROKYCANY  0,151  1 812  13 590  906  6 795  604  4 530  

RYCHNOV N.  
KNĚŽNOU  0,020  240  1 800  120  900  80  600  

SEMILY  0,016  192  1 440  96  720  64  480  

SOKOLOV  0,169  2 028  15 210  1 014  7 605  676  5 070  

STRAKONICE  0,038  456  3 420  228  1 710  152  1 140  

SVITAVY  0,032  384  2 880  192  1 440  128  960  

ŠUMPERK  0,363  4 356  32 670  2 178  16 335  1 452  10 890  

TÁBOR  0,143  1 716  12 870  858  6 435  572  4 290  

TACHOV  0,057  684  5 130  342  2 565  228  1 710  

TEPLICE  0,060  720  5 400  360  2 700  240  1 800  

TRUTNOV  0,119  1 428  10 710  714  5 355  476  3 570  

TŘEBÍČ  0,115  1 380  10 350  690  5 175  460  3 450  

UHERSKÉ  
HRADIŠTĚ  0,129  1 548  11 610  774  5 805  516  3 870  

ÚSTÍ NAD  
LABEM  0,025  300  2 250  150  1 125  100  750  

ÚSTÍ NAD  
ORLICÍ  0,111  1 332  9 990  666  4 995  444  3 330  

VSETÍN  0,092  1 104  8 280  552  4 140  368  2 760  

VYŠKOV  0,095  1 140  8 550  570  4 275  380  2 850  

ZLÍN  0,142  1 704  12 780  852  6 390  568  4 260  

ZNOJMO  0,130  1 560  11 700  780  5 850  520  3 900  

ŽĎÁR NAD  
SÁZAVOU  0,122  1 464  10 980  732  5 490  488  3 660  

  


