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Financování nemocnic 2020
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Vyhláška č. 268/2019 Sb.
ze dne 18.října 2019

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a regulačních omezení

pro rok 2020

Vyhláška č. 305/2020 Sb.
ze dne 23.června 2020

kompenzační zákon
pro rok 2020

Vyhláška č. 172/2021 Sb.
ze dne 21.dubna 2021

další kompenzační zákon !
pro rok 2020

Memorandum MZ a ZP   
o spolupráci při budování sítě s 

urgentními příjmy

ze dne 20.prosince 2019
pro rok 2020

Metodický výklad MZČR
k vyhlášce č.305/2020 Sb.

Nedatováno? Nepodepsáno?
v souvislosti s COVID-19

pro rok 2020

Organizační 
opatření:

VZP ČR č.  5/2020 
VZP ČR č. 41/2020
VZP ČR č. 53/2020 
VZP ČR č. 54/2020 
VZP ČR č. 56/2020 
VZP ČR č. 57/2020 
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Aktualizace financování nemocnic 2020 - MZČR

Změny pro nemocnice:

▶ Zvýšená cena bodu odb. 709 (PPNP)

▶ Zvýšená cena bodu odb. 989 (DZS)

▶ Navýšení odměn pracovníkům 2.vlna

▶ Zvýšená cena bodu pro odb. 306,308

▶ Zvýšená cena bodu pro odb. 108,110,202,204,206,208,210,
301,303,304,350,401,405,406,409,502,503,504,505,506,507,6
02,605, 697,701,703,704,707,708,720, 780,881

▶ Zvýšená cena bodu pro odb. 809,810

▶ Zvýšená cena bodu odb. 926 (paliativní péče)

▶ Změna u dialýzy (navýšení některých výkonů)

▶ Navýšení koeficientu kompenzace následné péče pro OD:
00005,00021,00022,00023,00024,00025,00026, 00028,00029

Vyhláška č. 172/2021 
Sb.

ze dne 21. dubna 2021
další kompenzační zákon !

zpětně pro rok 2020
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Aktualizace financování nemocnic 2020 - MZČR

Změny pro nemocnice:

▶ Navýšení úhrady za OD u hospitalizací s Dg. U07.1 pro
standardní OD ve výši 2 331 Kč a pro intenzivní OD ve výši
59 064 Kč se omezuje na počet dnů ode dne začínajícího
pozitivním testem a trvající po dobu pacienta v Covid zóně.
Navýšení se nevztahuje na OD před pozitivním testem.

▶ Poznámka: počet OD není v roce 2020 limitován!

Metodický výklad 
MZČR

k vyhlášce č.305/2020 
Sb.

Nedatováno? 
Nepodepsáno?

v souvislosti s COVID-19
pro rok 2020
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Financování nemocnic 2021
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Vyhláška č. 428/2020 Sb.
ze dne 2.října 2020

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a regulačních omezení 

pro rok 2021

Metodický výklad  MZČR  
k vyhlášce č.428/2020
Nedatováno? Nepodepsáno?

v souvislosti s COVID-19  
pro rok 2021

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
kompenzační vyhláška 

o stanovení způsobu zahrnutí 
kompenzace do výše úhrad 

pro rok 2021

Doporučení MZČR              
k aplikaci vyhlášky            

č. 428/2020 Sb. 
Nedatováno? Nepodepsáno?

pro rok 2021

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
další kompenzační vyhláška 

pro rok 2021
vyjde v roce 2022 !

Organizační 
opatření:

VZP ČR č. 53/2020
VZP ČR č. 54/2020
VZP ČR č. 56/2020
VZP ČR č. 57/2020
VZP ČR č.  2/2021
VZP ČR č.  6/2021
VZP ČR č. 11/2021
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Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR

Změny pro nemocnice:

▶ Nahrazení výkonů 82040 a 82041 výkony 82301, 82302
• Důvodem je fakt, že nové výkony již obsahují informaci

o pozitivitě nebo negativitě testu. Cena je snížena na 1 113 Kč

▶ Navýšení úhrady za OD 00051-00078 s Dg. U07.1 u kterých
byl vykázán výkon 55227 (IMPLANTACE ECMO) nebo
90901-90907 (UPV) ve výši 59 064 Kč.

▶ Navýšení úhrady za OD 00051-00078 s Dg. U07.1 u kterých
nebyl vykázán výkon 55227 (IMPLANTACE ECMO) nebo
90901-90907 (UPV) ve výši 39 967 Kč.

▶ Navýšení úhrady se omezuje na max 20 OD!
▶ Začátek infekčnosti se definuje datem provedení výkonu

82301 (pozitivní PCR test) nebo provedením vyšetření na
přítomnost antigenu viru SARS-COV-2.

Metodický výklad 
MZČR

k vyhlášce č.428/2020 
Sb.

Nedatováno? Nepodepsáno?
v souvislosti s COVID-19

pro rok 2021
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Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR

Změny pro nemocnice:

▶ Úprava vzorce ve vyhlášce pro výpočet redukovaného 
casemixu !!! 

▶ Navýšení úhrady za OD psychiatrických ústavů

Poznámka: jedná se o doporučení, realizaci musí provést ZP 
ve svých úhradových dodatcích

Doporučení MZČR
k aplikaci vyhlášky

č. 428/2020 Sb. 
Nedatováno? 

Nepodepsáno?
pro rok 2021



www.iczgroup.com9

Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR

Změny pro nemocnice:

Za každý případ hospitalizace poskytovatelem vykázaný
a zdravotní pojišťovnou uznaný, ukončený v hodnoceném období, u
kterého bylo indikováno testování na onemocnění COVID-19, se
navyšuje úhrada poskytovateli o 1 113 Kč, pokud jde o případ
hospitalizace vykázaný do 30. června 2021, a o 614 Kč, pokud jde o
případ hospitalizace vykázaný od 1. července 2021:

a) za každý vykázaný výkon č. 82301 a 82304 podle seznamu 
výkonů, jde-li o případ s diagnózou U07.1 podle mezinárodní 
klasifikace nemocí,

b) jednou, pokud jde o případ s diagnózou U69.75 podle 
mezinárodní klasifikace nemocí a byl alespoň jednou vykázán 
výkon č. 82302 podle seznamu výkonů.

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
kompenzační vyhláška 
- o stanovení způsobu 

zahrnutí kompenzace do 
výše úhrad za hrazené 

služby poskytnuté
v roce 2021

1/15
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Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR

Změny pro nemocnice:
U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 u kterých byl vykázán výkon č.  
55227 podle seznamu výkonů nebo některý z DRG markerů č. 90901 až 90907, 
se úhrada poskytovateli navyšuje o 59 064 Kč za každý ošetřovací den č. 00051 
až 00078 podle seznamu výkonů, poskytnutý do 20 dnů od prvního poskytnutí 
výkonu č. 82301 nebo výkonu screeningového testování COVID-19 pomocí 
metody PCR s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu SARS-
CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301 ani 
82302 kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 180 kalendářních dnů.

U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace 
nemocí poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, 
ukončených v hodnoceném období, u kterých není splněna podmínka dle věty 
první,  se úhrada poskytovateli navyšuje o 39 967 Kč za každý OD č. 00051 až 
00078, poskytnutý do 20 dnů od prvního poskytnutí výkonu č. 82301 nebo 
výkonu screeningového testování COVID-19 pomocí metody PCR s pozitivním 
výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu SARS-CoV-2 s pozitivním 
výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301 ani 82302 podle 
seznamu výkonů, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 180 
kalendářních dnů.

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
kompenzační vyhláška 
- o stanovení způsobu 

zahrnutí kompenzace do 
výše úhrad za hrazené 

služby poskytnuté
v roce 2021

2/15
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Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR

Změny pro nemocnice:

U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 poskytovatelem 

vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, ukončených 

v období  od 1. ledna 2021 do 31. května 2021 se úhrada 

poskytovateli navyšuje o 1 000 Kč za každý standardní OD 

poskytnutý do 20 dnů od prvního poskytnutí výkonu č. 82301 

podle seznamu výkonů nebo výkonu screeningového testování 

COVID-19 pomocí metody PCR s pozitivním výsledkem nebo 

výkonu o průkazu antigenu SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem 

v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301 ani 82302 podle 

seznamu výkonů, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 

180 kalendářních dnů. 

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
kompenzační vyhláška 
- o stanovení způsobu 

zahrnutí kompenzace do 
výše úhrad za hrazené 

služby poskytnuté
v roce 2021

3/15
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Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR

Změny pro nemocnice:

Ruší se redukce casemixu u hospitalizací dle paušální úhrady     
a vytváří se nový vzorec pro výpočet výnosů hospitalizací A

Původně:

Nově:

4/15

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
kompenzační vyhláška 
- o stanovení způsobu 

zahrnutí kompenzace do 
výše úhrad za hrazené 

služby poskytnuté
v roce 2021
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Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR

Změna produkčního koeficientu:

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
kompenzační vyhláška 
- o stanovení způsobu 

zahrnutí kompenzace do 
výše úhrad za hrazené 

služby poskytnuté
v roce 2021
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Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR
Změny pro nemocnice:
Navyšuje se úhrada za hospitalizace vyčleněné z paušální úhrady C,D
(533 skupin CZ-DRG oboru chirurgie, ortopedie):

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
kompenzační vyhláška 
- o stanovení způsobu 

zahrnutí kompenzace do 
výše úhrad za hrazené 

služby poskytnuté
v roce 2021

𝐼𝑍𝑆2021,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶𝐷 je individuální základní sazba pro kompenzace vypočtená následovně:

𝐼𝑍𝑆2021,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶𝐷 =
𝐼𝑍𝑆2021,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶𝐸 ∗ 𝐶𝑀2019,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶 + 𝐼𝑍𝑆2021,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐷𝐹 ∗ 𝐶𝑀2019,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐷

𝐶𝑀2019,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶 + 𝐶𝑀2019,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐷

𝐶𝑀2021,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶𝐷,𝑘𝑜𝑚𝑝
𝑀1−4 je hodnota propadu objemu plánované péče vypočtená následovně:

𝐶𝑀2021,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶𝐷,𝑘𝑜𝑚𝑝
𝑀1−4 = 0,85 ∗

𝐶𝑀𝑙𝑜𝑠2019,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶𝐷
𝑀1−4

𝐶𝑀2019,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶𝐷
𝑀1−4 ∗

𝑚𝑖𝑛ൣ𝑚𝑎𝑥 0; 0,975 ∗ 𝐶𝑀2019,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐵−𝐻
𝑀1−4 − 𝐶𝑀2021,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐵−𝐻

𝑀1−4 ;

൧𝑚𝑎𝑥 0; 0,975 ∗ 𝐶𝑀2019,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶𝐷
𝑀1−4 − 𝐶𝑀2021,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶𝐷

𝑀1−4

6/15
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Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
kompenzační vyhláška 
- o stanovení způsobu 

zahrnutí kompenzace do 
výše úhrad za hrazené 

služby poskytnuté
v roce 2021

Odhad propadu plánované péče mezi prvními čtyřmi měsíci roku 2021(období omezení 
péče) a prvními čtyřmi měsíci roku 2019.Propad se započítává pouze do výše očekávané 

produkce roku 2021,která je stanovena jako 97,5 % roku 2019.

Limitace celkovým propadem produkce poskytovatele ve výkonnostně hrazených 
skupinách péče (do výše očekávané produkce roku 2021, která je stanovena na 97,5 % 
roku 2019). Pokud totiž došlo k propadu plánované péče, ale u ostatních typů 
výkonnostně hrazené péče došlo k růstu, bude mít nemocnice propad plánované péče 

kompenzován navýšením standardních úhrad za ostatní typy péče.

Vysvětlení vzorce pro výpočet parametru:

𝐶𝑀2021,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶𝐷,𝑘𝑜𝑚𝑝
𝑀1−4 = 0,85 ∗

𝐶𝑀𝑙𝑜𝑠2019,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶𝐷
𝑀1−4

𝐶𝑀2019,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶𝐷
𝑀1−4 ∗

𝑚𝑖𝑛ൣ𝑚𝑎𝑥 0; 0,975 ∗ 𝐶𝑀2019,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐵−𝐻
𝑀1−4 − 𝐶𝑀2021,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐵−𝐻

𝑀1−4 ;

൧𝑚𝑎𝑥 0; 0,975 ∗ 𝐶𝑀2019,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶𝐷
𝑀1−4 − 𝐶𝑀2021,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶𝐷

𝑀1−4

Poměrná část propadu CM, která bude finálně kompenzována. Plánovaná péče je typická 
vysokým podílem materiálových nákladů (totální endoprotézy, bypassy) a náklady na tyto 
nespotřebované materiály není třeba kompenzovat. Z propadu produkce se tudíž vyčíslí
pouze jeho nemateriálová složka daná dílčími relativními váhami pro nepřímé náklady 
(CMlos, které jsou doplněny do přílohy č. 10). Dále se celková kompenzace vynásobí 
koeficientem 0,85, který stanovuje výsledné procento kompenzace propadu produkce.

1

2

3

1

2

3

7/15
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Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR
Změny pro nemocnice:
Navyšuje se úhrada za hospitalizace vyčleněné z paušální úhrady H
(psychiatrie):

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
kompenzační vyhláška 
- o stanovení způsobu 

zahrnutí kompenzace do 
výše úhrad za hrazené 

služby poskytnuté
v roce 2021

Původní výpočet redukovaného casemixu:

Nový výpočet redukovaného casemixu:

8/15
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Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR
Výpočet kompenzovaného casemixu hospitalizací H

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
kompenzační vyhláška 
- o stanovení způsobu 

zahrnutí kompenzace do 
výše úhrad za hrazené 

služby poskytnuté
v roce 2021

Kompenzovaný casemix se počítá jako součin casemixu a 

koeficientu ze srovnání mediánu délky hospitalizace 2019/2021

Platí : 

pokud bude v letošním roce medián poměru délky hospitalizace

pod 87%, dojde k navýšení casemixu. V opačném případě se 

casemix nezmění.
9/15
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Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR

Změny pro nemocnice:

▶ Navyšuje se úhrada za urgentní příjem na minimálně 
100% loňského roku. Maximálně na 125%.

Původně:

Nově:

10/15

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
kompenzační vyhláška 
- o stanovení způsobu 

zahrnutí kompenzace do 
výše úhrad za hrazené 

služby poskytnuté
v roce 2021
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Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR

Změny pro nemocnice:

Následná lůžková péče - OD 00021,00026 (psychiatrie)

Navyšuje se koeficientu KN pro kategorie1-4

z hodnoty 1,09 na hodnotu 1,12

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
kompenzační vyhláška 
- o stanovení způsobu 

zahrnutí kompenzace do 
výše úhrad za hrazené 

služby poskytnuté
v roce 2021

11/15
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Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR

Změny pro nemocnice - následná lůžková péče

Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace u pojištěnce s

diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí,

poskytnutý v období od 1. ledna 2021 do 31. května 2021 a

zdravotní pojišťovnou uznaný, poskytnutý do 20 dnů od prvního

poskytnutí výkonu č. 82301 podle seznamu výkonů nebo výkonu

screeningového testování COVID-19 pomocí metody PCR

s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu SARS-

CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon

č. 82301 ani 82302 podle seznamu výkonů, kterýmkoliv

poskytovatelem během posledních 180 kalendářních dnů, se

navyšuje o 1 000 Kč

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
kompenzační vyhláška 
- o stanovení způsobu 

zahrnutí kompenzace do 
výše úhrad za hrazené 

služby poskytnuté
v roce 2021

12/15
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Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR

Změny pro nemocnice - následná lůžková intenzivní péče

Za každý OD 00017 poskytnutý pacientům s diagnózou U07.1 do 20 dnů od prvního

poskytnutí výkonu č. 82301 nebo výkonu screeningového testování COVID-19

pomocí metody PCR s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu

SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301

ani 82302 podle seznamu výkonů, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních

180 kalendářních dnů, se poskytovateli navyšuje úhrada o 13 863 Kč.

Za každý OD 00015, 00020, 00033 a 00035 poskytnutý v období od 1. ledna 2021

do 31. května 2021 pacientům s diagnózou U07.1 do 20 dnů od prvního poskytnutí

výkonu č. 82301 podle seznamu výkonů nebo výkonu screeningového testování

COVID-19 pomocí metody PCR s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu

antigenu SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon

č. 82301 ani 82302, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 180

kalendářních dnů, se poskytovateli navyšuje úhrada o 1 000 Kč.

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
kompenzační vyhláška 
- o stanovení způsobu 

zahrnutí kompenzace do 
výše úhrad za hrazené 

služby poskytnuté
v roce 2021

13/15
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Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR

Změny pro nemocnice – preskripce, vyžádaná péče

Zmírňuje se limit pro stanovení sankce za překročení preskripce a
vyžádané péče

• Původní limit do 105% referenční průměrné úhrady

• Nový limit do 120% referenční průměrné úhrady.

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
kompenzační vyhláška 
- o stanovení způsobu 

zahrnutí kompenzace do 
výše úhrad za hrazené 

služby poskytnuté
v roce 2021

14/15
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Aktualizace financování nemocnic 2021 - MZČR

Změny pro nemocnice – rozšíření spektra léků Př.12

Individuálně vyráběné léčivé přípravky:

➢ Plazma čerstvá, zmrazená pro klinické použití     

(0207928, 0207929)

Neregistrované léčivé přípravky obsahující léčivé látky:

➢ Bamlanivimab

➢ kombinace Bamlanivimab a Etesevimab

➢ kombinace Casirivimab a Imdevimab

Vyhláška č. ?/2021 Sb.
kompenzační vyhláška 
- o stanovení způsobu 

zahrnutí kompenzace do 
výše úhrad za hrazené 

služby poskytnuté
v roce 2021

15/15
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Aktualizace financování nemocnic 2020/2021 - VZP

Změny pro nemocnice:

▶ Výkon antigenního testu:

• 99948 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 
REALIZOVANÝ V ANTIGENNÍM ODBĚROVÉM CENTRU

• ODBORNOST: 958 

• OHODNOCENÍ: 350,72 Kč 

• FREKVENCE: 1/den

▶ Prioritně tvoří síť antigenních odběrových center: 

• poskytovatelé zdravotních služeb s již nasmlouvanou odb. 
955 – odběrové centrum, 

• poskytovatelé zdravotních služeb s již nasmlouvanou odb. 
957 – odběrové místo.

• antigenní odběrové centrum odb. 958

Organizační opatření 
VZP ČR č. 53/2020

sít antigenních odběrových 
center

1 aktualizace

Účinnost:
1. 12. 2020 - 8. 3. 2021
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Aktualizace financování nemocnic 2020/2021 - VZP

Změny pro nemocnice:
▶ Výkon antigenního testu:

• 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 
REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ

• ODBORNOST: 999
• FREKVENCE: 1/3 dny
• OHODNOCENÍ: 350,72 Kč 

▶ Garantovanou síť antigenních odběrových center tvoří: 
a. stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odb. 955 –

odběrové centrum, kterým byla nasmlouvána odbornosti
958 – antigenní odběrové centrum,

b. stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odb. 957 –
odběrové místo, kterým byla nasmlouvána odbornosti 958
– antigenní odběrové centrum,

c. poskytovatelé zdravotních služeb, kteří požádali o zařazení
do sítě poskytovatelů odbornosti 958 – antigenní
odběrové centrum

Organizační opatření 
VZP ČR č. 54/2020

garantovaná síť 
antigenních odběrových 

center
3 aktualizace

Účinnost:
10. 12. 2020 - 8. 3. 2021
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Aktualizace financování nemocnic 2020/2021 - VZP

Historie:

Organizační opatření VZP ČR č. 5/2020

▶ Účinnost: 16.3.2020 – 25.9.2020

Organizační opatření VZP ČR č. 41/2020

▶ Účinnost: 25.9.2020 – 31.12.2020

Organizační opatření VZP ČR č. 2/2021

▶ Účinnost: 1.1.2021 –

Organizační opatření 
VZP ČR č. 2/2021

realizace odběrů a PCR 
testování na COVID-191

1 aktualizace

Účinnost:
od 1. 1. 2021

1/3
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Aktualizace financování nemocnic 2020/2021 - VZP

Změny pro nemocnice:

▶ Síť odběrových center a laboratoří:

• Garantovaná páteřní síť odběrových center – odb. 955

• Garantovaná regionální síť odběr. center – odb. 955

• Odběrová místa – odb. 957

▶ Odběr vzorku je vykazován výkonem:

• 09115 – ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ 
KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ,
HB = 1,06 Kč + navýšení úhrady ve výši 100 Kč

▶ Současně nasmlouvány výkony:

• 09119 – ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE 
NAD 10 LET

• 09117 – ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DÍTĚTĚ DO 10 LET

Organizační opatření 
VZP ČR č. 2/2021

realizace odběrů a PCR 
testování na COVID-191

1 aktualizace

Účinnost:
od 1. 1. 2021

2/3
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Aktualizace financování nemocnic 2020/2021 - VZP

Změny pro nemocnice:

▶ Pro odběrová centra (odb. 955) se navyšuje úhrada
o 8 000 Kč za každý den kdy by vykázán alespoň jeden
výkon 09115 s diagnózou U07.1 nebo U69.75 vynásoben
koefientem počtem pojištěnců v daném kraji

▶ Pro odběrová místa (odb. 957) se navyšuje úhrada
o 3 000 Kč za každý den kdy by vykázán alespoň jeden
výkon 09115 s diagnózou U07.1 nebo U69.75 vynásoben
koefientem počtem pojištěnců v daném kraji

▶ Oprávněné laboratoře (odb.802) mohou vykazovat
výkony:

• 82301 - DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2
POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK POZITIVNÍ

• 82302 - DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2
POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK NEGATIVNÍ

Organizační opatření 
VZP ČR č. 2/2021

realizace odběrů a PCR 
testování na COVID-191

1 aktualizace

Účinnost:
od 1. 1. 2021

3/3
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Aktualizace financování nemocnic 2020/2021 - VZP

Změny pro nemocnice:

▶ Nové výkony:

• 99930 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – BIONTECH/PFIZER 

• 99931 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – MODERNA 

• 99932 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – ASTRAZENECA 

• 99933 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – JOHNSON & JOHNSON 

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

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

• ODBORNOST: 999 

• OHODNOCENÍ: 209 bodů vč. režie, HB =1,28 Kč, tj.: jednotná 
úhrada 267,52 Kč 

• FREKVENCE: 1/den, 2/1 rok

Organizační opatření 
VZP ČR č. 56/2020

výkony očkování COVID-19
2 aktualizace

Účinnost:
od 22. 12. 2020
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Aktualizace financování nemocnic 2020/2021 - VZP

Změny pro nemocnice:

▶ Síť očkovacích míst:
• Očkovací místo - odb. 961 – vakcinační centrum COVID-19 

I. typu 

• Očkovací místo - odb. 962 – vakcinační centrum COVID-19 
II. typu 

• Smluvními poskytovateli v odbornosti všeobecný 
praktický lékař (odb. 001) a praktický lékař pro děti a 
dorost (odb. 002)

• Smluvní poskytovatel lůžkové péče

Organizační opatření 
VZP ČR č. 57/2020

síť poskytovatelů očkování 
proti onemocnění

COVID-19
4 aktualizace

Účinnost:
od 22. 12. 2020

1/3
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Aktualizace financování nemocnic 2020/2021 - VZP

Paušální denní úhrada očkovacích míst:

▶ Paušální denní platba za provoz velkokapacitního očkovacího
místa – vakcinačního centra I. typu (odb. 961) ve výši
12 000,- Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců 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 )

▶ 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)

Organizační opatření 
VZP ČR č. 57/2020

síť poskytovatelů očkování 
proti onemocnění

COVID-19
4 aktualizace

Účinnost:
od 22. 12. 2020

2/3
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Aktualizace financování nemocnic 2020/2021 - VZP

Paušální denní úhrada očkovacích míst:

▶ 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)

Poznámka: Opatření VZP č.56/2020 a 57/2020 platí jen do
30.6.2021 následně budou opět upraveny

Organizační opatření 
VZP ČR č. 57/2020

síť poskytovatelů očkování 
proti onemocnění

COVID-19
4 aktualizace

Účinnost:
od 22. 12. 2020

3/3
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Aktualizace financování nemocnic 2020/2021 - VZP

Změny pro nemocnice:

▶ Pokyn navíc řeší detailně úhradu při nesplnění některé z 
podmínek.Např. : Metodický pokyn k 

úhradě provedených 
očkování COVID-19 ve 
vakcinačních centrech
Upřesnění k Organizačním 

opatřením : 
Organizační opatření VZP 

ČR č. 56/2020 
Organizační opatření VZP 

ČR č. 57/2020
Účinnost: od 5. 5. 2021
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Aktualizace financování nemocnic 2020/2021 - VZP

Změny pro nemocnice:
▶ Antigenní testování je vykazováno prostřednictvím VZP 

výkonu:

99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V 
RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ 

OHODNOCENÍ: 201 Kč

Pokud se jedná o dobrovolné plošné antigenní testování, tak jej
lze provádět na žádost osoby nejvýše jedenkrát za 7 dnů.

Organizační opatření 
VZP ČR č. 6/2021 

nově antigenní testování

Účinnost:
od 1. 6. 2021
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Aktualizace financování nemocnic 2020/2021 - VZP

Změny pro nemocnice:

▶ Odběr biologického materiálu pro následné screeningové RT-
PCR testování je prováděn v síti poskytovatelů:  

• odbornosti 955 – odběrové centrum, 

• odbornosti 957 – odběrové místo, 

• odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum, 

• odbornosti 001 – praktický lékař nebo 002 – praktický lékař 
pro děti

▶ Odběr biologického materiálu pro screeningové RT-PCR 
vyšetření je vykazován výhradně zdravotním výkonem VZP: 

• 09950 - (VZP) Odběr biologického materiálu pro screeningové 
PCR

• ODBORNOST: 999         OHODNOCENÍ: 47 Kč 

• FREKVENCE: 2 krát za měsíc 

• NELZE: vykázat současně vykázat 09115

Organizační opatření 
VZP ČR č. 11/2021 
screeningové RT-PCR 
testování na žádost 

pojištěnce

Účinnost:
od 1. 6. 2021

1/2
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Aktualizace financování nemocnic 2020/2021 - VZP

Změny pro nemocnice:

▶ Screeningové RT-PCR testování je prováděno v síti 
smluvních laboratorních poskytovatelů a je vykazováno 
výhradně zdravotním výkonem VZP:

• 82350 - (VZP) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ COVID-19 
POMOCÍ METODY PCR 

• OHODNOCENÍ: 614 Kč 

• FREKVENCE: 2 krát za měsíc

• NELZE: vykázat současně s výkony

82301,82302,82040,82041,82036

Organizační opatření 
VZP ČR č. 11/2021 
screeningové RT-PCR 
testování na žádost 

pojištěnce

Účinnost:
od 1. 6. 2021

1/2
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Aktualizace financování nemocnic 2020/2021

Zdroje
▶ https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx

▶ https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19

▶ https://www.mzcr.cz/category/metodiky-a-stanoviska/

▶ https://koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky/

▶ http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19

MZČR předpokládá v budoucnu vydání ještě další kompenzační vyhlášky!!!
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