
1 
 

 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR 
___________________________________________________________________________ 
  

Organizační opatření VZP ČR 
č. 15/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 

způsobeným virem SARS-CoV-2 
 
 
Vydavatel: Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péče 
 
Datum vydání: 01. 09. 2021                                   Účinnost: dnem vydání 

Určeno poskytovatelům zdravotních služeb v odb. 001 – všeobecný praktický lékař – očkování 
proti onemocnění COVID-19 

V souladu se Strategií očkování proti nemoci COVID -19 probíhá očkování proti onemocnění COVID-
19 kromě dalších poskytovatelů zdravotních služeb uvedených v Organizačním opatření VZP ČR č. 
57/2020 též v ordinacích smluvních poskytovatelů v odb. 001 – všeobecný praktický lékař.  
 
1) Výkony očkování 
Pro účely vykazování provedeného očkování proti onemocnění COVID-19 je všeobecným praktickým 
lékařům umožněno vykazovat 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. 

distributor Avenier a.s.) 
• 99938 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ ASTRA ZENECA – SPOLEČNÝ DISTRIBUTOR 

(pozn. distributor Avenier a.s.) 
• 99939 - (VZP) COVID-19 - OČKOVÁNÍ – JOHNSON& JOHNSON – SPOLEČNÝ 

DISTRIBUTOR (pozn. distributor Avenier a.s.) 
• 99934 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – CUREVAC – SPOLEČNÝ DISTRIBUTOR (pozn. 

distributor Avenier a.s.) 
• 99935 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – NOVAVAX – SPOLEČNÝ DISTRIBUTOR (pozn. 

distributor Avenier a.s.) 
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Pro všechny výše uvedené zdravotní výkony platí následující podmínky: 
ODBORNOST: 999 
OHODNOCENÍ: 209 bodů vč. režie, HB =1,28 Kč, tj.: jednotná úhrada 267,52 Kč  
FREKVENCE: 1/den, 2/1 rok 
PODMÍNKY: VZP-výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci očkování proti COVID-19, 
s výkonem se již nevykazuje žádný jiný výkon (s výjimkou výkonu „01307 – (VZP) Edukace očkování 
proti onemocnění COVID-19 VPL – rizikový pacient – očkování provedeno“ v případech uvedených 
níže). 

VZP-výkony obsahují kompletní činnosti realizované v rámci očkování proti COVID-19, kterými jsou:  
• odběr anamnézy před aplikací očkovací látky, k vyloučení možné kontraindikace očkování 
• seznámení pacienta s očkováním-důvody, smysl, průběh, případné možné vedlejší reakce 
• skladování očkovací látky při nutnosti dodržení tzv. chladového řetězce 
• příprava očkovací látky dle postupu doporučeného výrobcem 
• vlastní aplikace očkovací látky, desinfekce místa vpichu, po aplikaci přelepení místa vpichu 
• zapsání očkování do dokumentace s vyznačením data, typu očkovací látky a čísla šarže 

aplikované látky 
• krátkodobý dozor nad zdravotním stavem pacienta po aplikaci očkování vč. kontroly stavu 

pacienta (možné okamžité reakce s nutností léčebného zásahu) 
• ve výkonu jsou zakalkulovány materiálové náklady (injekční stříkačka, jehla) 
• administrativa spojená s provedeným očkováním, zadání údajů do ISIN, vystavení certifikátu  

o provedeném očkování 
 
2) Za účelem zvýšení proočkovanosti proti onemocnění COVID-19 v ordinacích všeobecných 
praktických lékařů u rizikových skupin pacientů, ohodnocením zvýšené časové zátěže spojené s 
vyhledáváním, edukací a zajištěním provedení očkování u rizikových skupin pacientů je s účinností od 
1. 9. 2021 zaveden nový VZP výkon 01307 - (VZP) EDUKACE OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 VPL 
– RIZIKOVÝ PACIENT – OČKOVÁNÍ PROVEDENO 
 
ODBORNOST: 001 
OHODNOCENÍ: 380 bodů vč. režie, HB =1,00 Kč, tj.: jednotná úhrada 380 Kč  
FREKVENCE: jedenkrát ročně 
PODMÍNKY: VZP-výkon 01307 je administrativního charakteru. Jedná se o přičítací výkon 
k provedenému výkonu očkování proti onemocnění COVID-19 určený pro všeobecné praktické lékaře.  
Obsahem VZP-výkonu 01307 je aktivní vyhledání a edukace rizikového neočkovaného pacienta, který 
doposud neobdržel žádnou dávku očkovací látky proti onemocnění COVID-19, všeobecným praktickým 
lékařem z výčtu svých registrovaných pojištěnců: 

• ve věkové kategorii 60+,  
• imobilních nebo se zhoršenou mobilitou (osob, které se ze zdravotních důvodů nemohou samy 

dostavit do ordinace VPL), 
• se závažným imunodeficitem, 
• onkologických, 
• po transplantaci. 

Obsahem VZP-výkonu 01307 je ověření skutečnosti, že dotčený pojištěnec nemá v centrálním registru 
očkování proti COVID-19 záznam o provedeném očkování, následné vyzvání pojištěnce k dostavení se 
do ordinace všeobecného praktického lékaře, provedení odborné edukace o významu a vhodnosti 
očkování proti onemocnění COVID-19, vysvětlení významu očkování proti koronaviru a komplikací 
onemocnění COVID-19, podání informace jak se chovat po očkování a zodpovězení případných dotazů 
pojištěnce v rámci tématu očkování. VZP-výkon končí aplikací očkovací látky proti onemocnění 
COVID-19 a vykázání příslušného výkonu dle podané očkovací látky. Nezbytnou podmínkou je zápis 
do zdravotnické dokumentace.  
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Pozn.: o nasmlouvání výkonu 01307 poskytovatelé odb. 001 nemusí žádat; bude uhrazen i bez 
nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy 

3) Další výkony spojené s očkováním proti onemocnění COVID-19 
 
V případě očkování pojištěnce ve vlastním sociálním prostředí je poskytovateli umožněno vykazovat  

• výkony návštěvy praktického lékaře u pacienta,  
• přepravní výkon č. 10 - Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě. 
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