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Prodloužení zálohových stabilizačních plateb pro poskytovatele stomatologické péče 
v souvislosti onemocněním COVID-19 

I. Úvodní ustanovení, účel nabídky 

1. Za účelem stabilizace situace a zajištění dostupnosti stomatologické péče v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky pro území České republiky z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu onemocnění COVID-19 (způsobeným 
virem SARS CoV-2) od 12. března 2020 (dále jen „krizové opatření vlády“), bylo VZP ČR 
vydáno Organizační opatření č. 20/2020, kterým VZP ČR poskytovatelům: 

• v odbornosti 014 a 015, 
• s nimiž má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb nejméně do 31. 

12. 2020, 
• kteří poskytují zdravotní služby na pracovišti (IČP) alespoň 17 hodin 

týdně 

(dále jen „Poskytovatel“), 

učinila nabídku poskytování zálohových stabilizačních plateb, jejímž účelem je zajištění 
provozu pracoviště Poskytovatele po dobu trvání krizového opatření vlády.  

2. VZP ČR předkládá za účelem další stabilizace a zajištění stomatologické péče o pojištěnce 
VZP ČR Poskytovatelům novou nabídku (dále jen „Nabídka 2“) směřující k možnosti 
dalšího vyplácení mimořádných stabilizačních měsíčních záloh, a to do 31. 8. 2020. 
Nabídka 2 je určena: 

a) Poskytovatelům, kteří již v minulosti akceptovali nabídku VZP ČR obsaženou 
v Organizačním opatření č. 20/2020, 

b) Poskytovatelům, kteří doposud nabídku VZP ČR obsaženou v Organizačním opatření č. 
20/2020 neakceptovali. 
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II. Nabídka 2 pro Poskytovatele, kteří již v minulosti akceptovali nabídku VZP ČR 
obsaženou v Organizačním opatření č. 20/2020 

 

1. VZP ČR konstatuje, že akceptací její nabídky obsažené v Organizačním opatření č. 20/2020 
ze strany Poskytovatele došlo mezi smluvními stranami k uzavření dodatku k uzavřené 
smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb s obsahem podle nabídky VZP ČR 
uvedené v Organizačním opatření č. 20/2020 (dále jen „Dodatek“).   

2. VZP ČR nabízí Poskytovateli další vyplácení mimořádných stabilizačních měsíčních 
záloh, a to do 31. 8. 2020. Akceptací Nabídky 2 ze strany Poskytovatele dojde ke změně 
uzavřeného Dodatku v části týkající se doby možného vyplácení zálohových stabilizačních 
plateb a období pro provedení jejich finančního vypořádání. Ostatní závazky smluvních stran 
z uzavřeného Dodatku nebudou akceptací Nabídky 2 dotčeny. 

3. Má-li Poskytovatel zájem o další vyplácení mimořádných stabilizačních měsíčních záloh, 
vyjádří akceptaci Nabídky 2 vykázáním výkonu č. 00939 - Signální výkon - mimořádná 
stabilizační měsíční záloha pracoviště stomatologické péče vždy v jednotlivých měsících 
v období červen až srpen 2020.  

4. Zálohová stabilizační platba bude Poskytovateli vyplacena vždy za měsíc, v němž byl výkon 
00939 vykázán, přičemž poslední zálohová stabilizační platba bude Poskytovateli vyplacena 
za měsíc 8/2020. 

5. Zálohové stabilizační platby uhrazené na základě signálního výkonu č. 00939 se považují za 
zálohy na úhradu hrazených služeb poskytnutých v období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020. VZP 
ČR provede jejich finanční vypořádání nejpozději do 150 dnů po skončení roku 2020. 

6. Poskytovateli nevznikne nárok na vyplacení zálohové stabilizační platby, pokud nesplňuje, 
či přestane splňovat podmínky pro její vyplacení uvedené v Organizačním opatření č. 
20/2020. 

 

III. Nabídka 2 pro Poskytovatele, kteří doposud nabídku VZP ČR obsaženou 
v Organizačním opatření č. 20/2020 neakceptovali 

1. Přijetím Nabídky 2 dojde mezi VZP ČR a Poskytovatelem ke sjednání výplat zálohových 
stabilizačních plateb ze strany VZP ČR ve prospěch Poskytovatele, a to za předpokladu, že 
Poskytovatel splní dále uvedené podmínky. 

2. Zálohová stabilizační platba bude Poskytovateli vyplacena za předpokladu, že vykáže 
VZP ČR výkon 00939 - Signální výkon - mimořádná stabilizační měsíční záloha 
pracoviště stomatologické péče v souvislosti se zajištěním provozu pracoviště 
stomatologické péče. Výkon 00939 lze vykázat na jedno IČP pouze jednou měsíčně. 

3. Zálohová stabilizační platba bude Poskytovateli vyplacena vždy za měsíc, v němž byl výkon 
00939 vykázán, a to nejdříve za období měsíce 5/2020. Poslední zálohová stabilizační platba 
bude Poskytovateli vyplacena za měsíc 8/2020. 



 

 

4. Podmínky vykazování výkonu 00939 - Signální výkon - mimořádná stabilizační měsíční 
záloha pracoviště stomatologické péče k výplatě zálohové stabilizační platby: 

a) Poskytovatel je povinen zajistit nepřerušený provoz ordinace v měsíci, za který vykáže 
výkon 00939 - Signální výkon - mimořádná stabilizační měsíční záloha pracoviště 
stomatologické péče spočívající v poskytování alespoň elektronických či telefonických 
konzultací a poskytování neodkladné péče. 

b) VZP ČR byl nejpozději ke dni, v němž Poskytovatel poprvé VZP ČR vykázal výkon 
00939 – Signální výkon - mimořádná stabilizační měsíční záloha pracoviště 
stomatologické péče prokazatelně doručen podepsaný Dodatek o zapojení do Programu 
VZP PLUS – STOMATOLOGIE. 

c) Poskytovatel neodmítne v souladu s pravidly programu VZP PLUS STOMATOLOGIE 
registraci pojištěnců VZP ČR do své péče. 

5. Zálohová stabilizační platba poskytnutá na základě vykázání signálního výkonu 00939 
– Signální výkon - mimořádná stabilizační měsíční záloha pracoviště stomatologické péče 
bude činit částku 50.000,- Kč. Zálohové stabilizační platby uhrazené na základě signálního 
výkonu se považují za zálohy na úhradu hrazených služeb poskytnutých v období od 1. 5. 
2020 do 31. 12. 2020. VZP ČR provede jejich finanční vypořádání nejpozději do 150 dnů po 
skončení roku 2020. 

6. Poskytovatel akceptuje Nabídku 2 vykázáním výkonu 00939 – Signální výkon - mimořádná 
stabilizační měsíční záloha pracoviště stomatologické péče. Vykázání výkonu 00939 – 
Signální výkon - mimořádná stabilizační měsíční záloha pracoviště stomatologické péče 
bude Poskytovatelem realizováno způsobem dohodnutým pro vykazování ostatních 
sjednaných zdravotních výkonů. Akceptací Nabídky 2 dojde mezi VZP ČR a 
Poskytovatelem k uzavření dodatku k uzavřené smlouvě o poskytování a úhradě hrazených 
služeb s obsahem podle této Nabídky 2. 

7. Poskytovateli, který akceptuje Nabídku 2, bude zároveň v případě poskytnutí zdravotní 
služby pojištěnci VZP ČR s prokázanou diagnózou COVID-19 (U 07.1 - která bude 
vykázána na pozici vedlejší diagnózy) uhrazena bonifikační platba ve výši 3 000 Kč. 
Na daného pojištěnce bude bonifikační platba uhrazena 1/1 den. 

8. Podmínky uvedené v odst. 4 písm. b) a c) se netýkají Poskytovatelů v odbornosti 015 a 
pracovišť, na kterých Poskytovatel poskytuje výlučně výkony, jejichž úhrada je podmíněna 
potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů v parodontologii, stomatochirurgii nebo pedostomatologii. 

9. Dodatek o zapojení do programu VZP PLUS – STOMATOLOGIE Poskytovatelé 
v odbornosti 014 obdrželi společně se základním úhradovým dodatkem pro rok 2020. Pokud 
jej Poskytovatel doposud neakceptoval a nemá již tento bonifikační dodatek k dispozici, 
může se obrátit na místně příslušnou Regionální pobočku VZP ČR, která mu jej obratem 
zašle k akceptaci. 

10. Kód 00939 – Signální výkon - mimořádná stabilizační měsíční záloha pracoviště 
stomatologické péče bude vykázán na dokladu 01s pouze u jednoho libovolného pojištěnce 
VZP ČR, na kterého je poskytnuta a vykázána péče v daném měsíci. 
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