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VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR 
__________________________________________________________________________ 
  

Organizační opatření VZP ČR 
č. 13/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19  

způsobeným virem SARS-CoV-2 – zajištění zdravotní péče 
na území zasaženém mimořádnou událostí 

 
Vydavatel: Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péče 
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Určeno poskytovatelům zdravotních služeb v odbornosti 001 a 002, kteří byli zasaženi 
mimořádnou událostí – výskyt tornáda v oblasti jižní Moravy 
Toto Organizační opatření VZP ČR je vydáváno pro poskytovatele v oboru všeobecného 
praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost, kteří mají s VZP ČR smluvně 
sjednáno místo poskytování zdravotních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – výskyt tornáda, 
hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí v návaznosti 
na mimořádnou situaci v souvislosti s přírodní katastrofou v oblasti jižní Moravy a situaci 
spojenou s šířením onemocnění COVID-19 za účelem stabilizace poskytování zdravotních 
služeb a stabilizace sítě poskytovatelů v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického 
lékařství pro děti a dorost přímo zasažených přírodní katastrofou. Účelem tohoto Organizačního 
opatření VZP ČR je při zohlednění mimořádné situace poskytovatelů zdravotních služeb 
dotčených mimořádnou událostí, zajistit stabilizaci poskytování zdravotních služeb 
a dostupnost zdravotní péče v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství 
pro děti a dorost přímo v místech zasažených mimořádnou událostí. 
 
V návaznosti na výše uvedené VZP ČR zavádí tyto stabilizační úhradové mechanismy: 
 

1. Mimořádnou stabilizační zálohovou platbu ve výši 50 000 Kč za měsíc. 
2. Garance úhrady měsíční kapitační platby za podmínky zajištění dostupnosti péče pro 

pojištěnce alespoň distančním způsobem. 
3. Nad rámec mimořádné stabilizační zálohové platby dle bodu 1. mimořádná stabilizační 

platba ve výši 25 000 Kč za měsíc na zajištění dostupnosti ordinace v rámci náhradního 
místa poskytování zdravotních služeb, která je určena poskytovatelům, u kterých došlo 
k úplnému zničení prostor smluvně sjednaného místa poskytování hrazených služeb.  

4. Prodloužení termínu pro uznání nově registrovaných pojištěnců k poskytovateli (nový 
termín bude oznámen později v návaznosti na vývoj v zasažených oblastech). 

 
Dotčení poskytovatelé budou kontaktování zaměstnanci Regionální pobočky VZP ČR pro 
Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. 
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