
PŘEHLED OČKOVACÍCH LÁTEK OČKOVÁNÍ KÓD ZULP

ADACEL přeočkování (DTaP) v 5. roce dítěte

přeočkování  (DTaP+IPV) v 10. roce dítěte

0211814

ENGERIX-B 10 rozložené očkování, očkování novorozenců 0103070

HEXACIMA očkování dětí (DTaPHibVHBIPV) 0194191

INFANRIX rozložené očkování 0032865

IMOVAX POLIO rozložené očkování 0100224

INFANRIX HEXA (s jehlou) pouze očkování předčasně narozených dětí 0025646

INFANRIX HEXA (bez jehly) pouze očkování předčasně narozených dětí 0025642

PRIORIX očkování MMR (13. – 18. měsíc a 5. rok dítěte) 0057521

ENGERIX-B 20  v případě doočkování dětí v rámci 
pravidelného očkování u dětí ve věku 16 – 18 let 0103073

HIBERIX rozložené očkování,
vykázat s příznakem zvýšené úhrady LZVL=“Z“ 0054227

VACTETA očkování proti tetanu vykázat 
s příznakem zvýšené úhrady LZVL=“Z“ 0208575

TETAVAX očkování proti tetanu vykázat 
s příznakem zvýšené úhrady LZVL=“Z“ 0083443

BOOSTRIX POLIO 0120112

Zpracováno ke dni: 1. 7. 2021

VYKAZOVÁNÍ OČKOVÁNÍ V ORDINACI DĚTSKÉHO LÉKAŘE 
PRO ROK 2021
PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ
Očkovací látky zaváží distributor ordinacím bez faktury, vakcíny hradí zdravotní pojišťovny přímo 
distributorovi, lékař vykáže aplikaci na příslušnou pojišťovnu a vakcíny jsou pacientovi očkovány zdarma.

Kód výkonu očkování = 02105
V případě pravidelného očkování, kdy očkovací látku na základě volby hradí pojištěnec nebo jeho 
zákonný zástupce, lékař vykáže kód 02100.

Příklad: výkon 02105 + ZULP v hodnotě 0 Kč + diagnóza + příznak zvýšené úhrady 

OČKOVACÍ LÁTKA

Hexacima

KÓD VÝKONU

02105

KÓD ZULP

0194191

KÓD DG

Z278

PŘÍZNAK ZVÝŠENÉ ÚHRADY

–



VYKAZOVÁNÍ KANCELÁŘI ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ – CLEARINGOVÉ CENTRUM
Clearingové centrum bylo zřízeno pro účely sledování distribuovaných, skladovaných, aplikovaných 
a likvidovaných očkovacích látek. Provozovatelem Clearingového centra je Kancelář zdravotního 
pojištění. Do Clearingového centra předává informace distributor očkovacích látek, zdravotní 
pojišťovny a dále i poskytovatelé, kteří provádějí očkování a ve výkazu uvádějí stav zásob 
jednotlivých očkovacích látek (včetně informace o znehodnocených – zlikvidovaných očkovacích 
látkách). Poskytovatelé zdravotních služeb vykazují 2x za rok (období od 1. 1. do 30. 6. 2021 
a od 1. 7. do 31. 12. 2021), tedy v měsících leden a červenec.

Do formuláře se uvádí pouze vakcíny pro pravidelné očkování, netýká se nepovinného, zvláštního 
a mimořádného očkování. Aktuální formuláře jsou k dispozici na www.kancelarzp.cz.

Kancelář zdravotního pojištění umožňuje zaslat formuláře těmito způsoby:
1. pomocí online formuláře – www.kancelarzp.cz
2. e-mailem formou přílohy – ockovani@kancelarzp.cz
3. poštou – Kancelář ZP – CC, Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Všechna zdravotnická zařízení si mohou na zákaznickém centru společnosti Avenier a.s. požádat 
o zaslání přehledu odebraných očkovacích látek pro pravidelná očkování odebraná v daném pololetí 
a to telefonicky na čísle 800 11 22 33. Přehledy budou zdravotnickým zařízením odeslány 
po skončení daného pololetí. Kompletní přehled kódů a dalších informací k očkování naleznete 
v Metodickém postupu k vykazování očkování (platnost od 1. 1. 2021) dostupném 
na https://vakciny.avenier.cz/cz/vykazovani.

ZDROJ INFORMACÍ V MATERIÁLU
Vyhláška č. 355/2017 Sb., o očkování proti infekčním nemocem; metodický postup k vykazování očkování (platnost 
od 1. 1. 2021); Kancelář zdravotního pojištění KZP (www.kancelarzp.cz)

ZVLÁŠTNÍ A MIMOŘÁDNÉ OČKOVÁNÍ
Vakcíny dodané v rámci zvláštního (např. riziková povolání) a mimořádného očkování 
(lokální epidemie) jsou hrazeny Ministerstvem zdravotnictví ČR a tato očkování lékař nevykazuje 
Clearingovému centru. Lékař vykáže aplikaci očkovací látky na příslušnou pojišťovnu. 

Příklad: výkon 02130 + diagnóza

NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU
Očkovací látky zaváží distributor ordinacím tzv. na fakturu, vakcíny následně ordinace hradí distributorovi 
a po provedeném očkování lékař vykazuje aplikaci na zdravotní pojišťovny, které následně vakcíny 
proplatí (dle aktuální úhradové ceny). V některých případech hradí pacient lékaři rozdíl mezi nákupní 
cenou a úhradovou cenou (pokud si vybere vakcínu, která není plně hrazena ZP).

Kód výkonu očkování = 02125

Příklad očkování proti lidskému papilomaviru u dětí ve věku 13 let: výkon 02125 + ZULP  + diagnóza

Zpracováno ke dni: 1. 7. 2021

OČKOVACÍ LÁTKA

Cervarix

KÓD VÝKONU

02125

KÓD ZULP

0029163

KÓD DG

Z25.8

PŘÍZNAK ZVÝŠENÉ ÚHRADY

–

OČKOVACÍ LÁTKA

Engerix-B 10

KÓD VÝKONU

02130

KÓD ZULP

neuvádí se

KÓD DG

Z24.6

PŘÍZNAK ZVÝŠENÉ ÚHRADY

–


