
 

    

Metodika k zajištění financování pravidelného očkování fyzických osob, které nejsou 

pojištěnci podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění 

 

Metodika k zajištění financování pravidelného očkování u výše uvedených osob (dále jen 

Metodika) upravuje způsob a postup proplácení pravidelných očkování provedených u 

fyzických osob, které nejsou pojištěnci podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění 

(nepojištěné fyzické osoby). 

Tato metodika je určena pro poskytovatele (PL a PLDD) (dále očkující lékař), dodavatele 

očkovacích látek a Ministerstvo zdravotnictví. 

 

I. Úvod do problematiky  

I.1. S účinností od 1. ledna 2012 je Ministerstvo zdravotnictví podle § 49 odst. 2 zákona  

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, povinno ze státního rozpočtu hradit očkovací látky pro pravidelné 

očkování fyzických osob, které nejsou pojištěnci podle zákona upravujícího veřejné zdravotní 

pojištění.  

I.2. Tato metodika řeší postup při proplácení očkovacích látek pro pravidelná očkování ze 

státního rozpočtu, prováděná u nepojištěných fyzických osob podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., 

o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, a to za dále stanovených 

podmínek. 

 

II. Vymezení procesu zajištění očkovacích látek pro pravidelné očkování u 

nepojištěných fyzických osob 

II.1. Lékař provádějící očkování nepojištěných osob v souladu s touto metodikou použije pro 

toto očkování vakcíny používané i pro očkování osob pojištěných, není tedy nutné provádět 

samostatné jednotlivé objednávky, je pouze nutné provedené očkování nepojištěných osob 

oznámit (viz dále).  

II.2. Očkující lékař neprodleně informuje na adresu vh@mzcr.cz nebo v listinné podobě na 

adresu Ministerstvo zdravotnictví, sekce hlavního hygienika ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 

Praha 2, o druhu očkovacích látek (název a kód SÚKL) s uvedením čísla šarže, počtu dávek a 

datu aplikované očkovací látky nepojištěným fyzickým osobám a dále identifikační údaje 

fyzické osoby, tj. jméno, příjmení a datum narození. Údaje vyplní do přiložené tabulky. 

Vlastní aplikace očkovací látky není hrazena státem, tzn. že výkon je hrazen na základě 

smluvního pojištění nebo v hotovosti. 

II.3. Na základě obdržené informace dle bodu II.2. Ministerstvo zdravotnictví zašle dodavateli 

očkovacích látek společnosti Avenier a.s. a clearingovému centru (provozovatelem 

clearingového centra je Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve 

smyslu ust. § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb.),  údaje o počtu očkovaných nepojištěných 

osob (viz souhrn údajů získaných dle čl. II.2), dvakrát za kalendářní rok vždy podle stavu ke 

dni  30. června a 1. prosince daného kalendářního roku, a to nejpozději do 20 dnů po skončení 

daného pololetí. Po provedení kontroly (zpracuje clearingové centrum) a odsouhlasení počtu 

očkovaných nepojištěných osob za příslušné období provede Ministerstvo zdravotnictví 

úhradu nákladů na očkovací látky přímo dodavateli a.s.Avenier.  

II.4. Doklady uvedené v bodě II.2. archivuje Ministerstvo zdravotnictví po dobu 5 let 

počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. 

 

Příloha: tabulka 

 

V Praze dne 12. března 2012 
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