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Informace ZP MV ČR 
 

REALIZACE „KOMPENZAČNÍ VYHLÁŠKY“ 
 
 

AKTUALIZACE č. 1 
 
 
1. Úvod 
 
Dne 30. 6. 2020 vyšel ve Sbírce zákonů: 

 Zákon č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby 
zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 (dále jen 
„kompenzační zákon“) a  

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí 
kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (dále jen 
„kompenzační vyhláška“) 

 
 
ZP MV ČR informuje, že  

- nebude rozesílat a uzavírat nové úhradové dodatky.  

- stávající „úhradová vyhláška“ zůstává i nadále v platnosti (změnu úhrad garantuje výše 
uvedený (kompenzační) zákon, dle kterého se použije pro poskytovatele zdravotních 
služeb (dále jen „PZS“) výhodnější varianty).  

- poskytovatelům, kteří uzavírají se ZP MV ČR Smlouvu o poskytování a úhradě ZS 
po 1. 7. 2020, bude zaslán standardní úhradový dodatek, který vychází z platné 
úhradové vyhlášky, navýšení úhrad jim bude realizováno v souladu s dále uvedenými 
informacemi. 

 
 
2. Průběžná úhrada poskytnutých zdravotních služeb – navýšení již od 1. 7. 2020: 
 
Průběžné financování se promítne s platností od 1. 7. 2020 pouze v následujících 
segmentech: 
 

 STOMATOLOGIE 
- navýšení úhrady dle Číselníku VZP ČR aktualizovaného ke dni 1. 7. 2020 
 

 PL/PLDD 

- navýšení hodnoty bodu (dále jen „HB“) mimokapitačních výkonů a úhrada za výkon 
epizody péče (01543), který bude nově uznáván pro PLDD (odb. 002) bez omezení věku 
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- k navýšení dojde i u PZS bez KKVP (výkonová úhrada). 
 

 AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ 

- navýšení úhrady pro PZS poskytující zdravotní péči ve vyčleněných odbornostech 
tj. v odb. 905, 919 a 927, dále v odb. 901, 931 a odb. 305, 306, 308 a 309 dle 
stanovených podmínek 

- navýšení ocenění výkonu 09543 a 09615 
 
Poznámka:  
Pozor, u vyčleněných výkonů v rámci odb. 403, 705, 105, 701 a 704 proběhne navýšení až 
v rámci ročního vyúčtování.  

 

 GYNEKOLOGIE 

- navýšení úhrady za výkon epizody péče 01543 od 1. 7. 2020, pozor: nově bude tento 
výkon epizody kontaktu uznáván a hrazen i pro odb. 604 bez omezení věku 

 

 ZZS, ZDS, PPNP 

- navýšení HB  
 

 LPS, KORONER 

- navýšení HB 
 

 LÉKÁRNY 

- navýšení úhrady za výkon s kódem 09552 (bez uplatnění maximální úhrady) 
 

 LÁZNĚ, OZDRAVOVNY 

- navýšení úhrady hrazených služeb o 17 % 
 
Poznámka:  
Pokud byla PZS ve výše uvedených segmentech některému poskytovateli poskytnuta 
v souvislosti s COVID-19 mimořádná záloha/zvláštní platba, bude po vzájemném projednání 
přikročeno k jejímu postupnému umoření (umořovaná částka bude rozložena do celého 
druhého pololetí tj. měsíčně = 1/6). 
 
 
3. Navýšení úhrady až v rámci ročního vyúčtování 
 
Ve všech ostatních segmentech se navýšení HB dle kompenzační vyhlášky projeví až 
v rámci ročního vyúčtování.  
 

U PZS s předběžnou výkonovou úhradou je možné, v případě žádosti PZS z důvodu 
zajištění potřebného cash-flow, pokračovat v individuálních mimořádných 
zálohách/zvláštních platbách, které budou vypořádány v rámci ročního zúčtování. 

 
 
4. Bonifikace: 
 

 ODBĚROVÁ MÍSTA 

V současné době probíhá upřesňování metodiky a formuláře „Prohlášení poskytovatele 
o odběrových centrech“ mezi zdravotními pojišťovnami.  
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Z důvodu snížení administrativní zátěže a získání relevantních údajů pro účely korektního 
vypořádání bonusových plateb vůči PZS přistoupí ZP MV ČR ke sběru a validaci dat 
až po skončení roku 2020, tak aby byly veškeré závazky a pohledávky vyplývající 
z kompenzační vyhlášky řádně vypořádány v souladu s termínem stanoveným 
v kompenzačním zákoně. 
 

 ODBĚRY 

Tato dílčí bonusová složka za provedení odběru biologického materiálu (výkon 09115) bude 
ze strany ZP MV ČR vypořádána při ročním vyúčtování vyplývajícím z kompenzační 
vyhlášky a v souladu s termínem stanoveným kompenzačním zákonem. 
 

 PZS POSKYTUJÍCÍCH ZDRAVOTNÍ SLUŽBY V ODB. 925 

V případě PZS poskytujících zdravotní služby v odb. 925 proběhne navýšení úhrad 
za  vyjmenované výkony poskytnuté v období od 13. 03. do 31. 05. 2020 s ohledem 
na fakturaci ze strany PZS do 31. 08. 2020. 

AKTUALIZACE č. 1: 
Pro oceňování zdravotních služeb poskytnutých od 1. 8. 2020 došlo ze strany ZP MV ČR 
k navýšení HB o 0,02 Kč. 

 

 VYŠETŘENÍ a PÉČE o Covid-19 pozitivního pacienta v zařízení akutní a následné 
lůžkové péče 

Zde platí stejný postup jako v bodě 3, Navýšení úhrad, včetně bonifikace proběhne až 
v rámci ročního vyúčtování. 
 
Aktuální informace k bonifikacím úhrad budou dle potřeby operativně doplňovány a upřesňovány. 

 
 
5. Individuální složky úhrady, bonifikace nad rámec úhradové vyhlášky: 
 
Individuálně nasmlouvané složky úhrady i bonifikace nad rámec úhradové vyhlášky, na které 
byl mezi PZS a ZP MV ČR v roce 2020 uzavřen úhradový dodatek, zůstanou v platnosti 
a ze strany ZP MV ČR budou řádně vypořádány, nad rámec úhrad navýšených kompenzační 
vyhláškou. 
 
 


