
Informace OZP k realizaci „KOMPENZAČNÍ VYHLÁŠKY“ 
 
Aktualizace k 27. 8. 2020 
 
V návaznosti na níže uvedenou informaci k realizaci Kompenzační vyhlášky oznamuje 
OZP svým smluvním partnerům, že u segmentů, u kterých byla Kompenzační 
vyhláškou navýšena hodnota bodu, úhrady za výkon epizody péče nebo ošetřovací 
den s platností od 1. 7. 2020, již toto navýšení realizuje, přičemž výše bude odpovídat 
objemu poskytovatelem vykázaných  a OZP uznaných hrazených služeb v daném 
období. 
 
Navýšení úhrady za odběry a COVID testy  u dg. U69.5 a U70.1 se v současné době 
zpracovává. 
 
Navýšení úhrady za výkony ošetřovacích návštěv odb. 925 – domácí péče v období 
od 13. 3. do 31. 5. 2020 bude provedeno do 31. 8. 2020. 
 
Zároveň byli v současné době smluvní poskytovatelé obesláni a vyzváni k předání 
informací o odběrových centrech (jejich počet, typ – vnitřní/vnější, počet dnů provozu). 
Na základě předaných výstupů pak bude realizováno navýšení úhrady.  
 
***** 
 
 
Vážení smluvní partneři, 
 
ve snaze o nápravu následků pandemie COVID-19 vstoupila k 1. 7. 2020 v účinnost 
nová 
právní úprava týkající se financování zdravotních služeb v roce 2020. Prostřednictvím 
Zákona 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 navazující 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“) tak dochází ke změně úhrad za poskytnuté 
zdravotní služby. 
 
V této souvislosti Vás OZP informuje, že 
- nebude rozesílat a uzavírat nové úhradové dodatky v souvislostí s kompenzační 
vyhláškou; 
 
- 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 varianta; 
 
- poskytovatelům, kteří uzavírají s OZP Smlouvu o poskytování a úhradě ZS po 1. 7. 
2020, 



bude zaslán standardní úhradový dodatek, který vychází z platné úhradové vyhlášky 
a 
navýšení úhrad v roce 2020 jim bude realizováno v souladu s dále uvedenými 
informacemi; 
 
Záloha na kompenzaci - průběžná úhrada poskytnutých zdravotních 
služeb 
 
Záloha na kompenzaci se v průběžném financování promítne s platností od 1. 7. 2020 
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 
- k navýšení dojde i u PZS bez kapitační platby, tj. u PZS s výkonovou úhradou 
 
AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ 
- navýšení úhrady pro PZS poskytující zdravotní péči ve vyčleněných odbornostech 
(odb. 
305, 306, 308, 309, 901, 931, 905, 919 a 927) a pro vyjmenované výkony 43311, 
43313, 
43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633, výkony 43652, 43653, výkony 75347, 
75348, 
75427 a výkony screeningu karcinomu kolorekta, výkony screeningu č. 73028, 73029 
a 
71112 dle stanovených podmínek 
- navýšení ocenění výkonu 09543 a 09615 
 
GYNEKOLOGIE 
- navýšení úhrady za výkon epizody péče 01543 od 1. 7. 2020, nově bude tento výkon 
epizody kontaktu uznáván a hrazen bez omezení věku 
 
KOMPLEMENT 
- navýšení HB pro výkony odb. 806 a výkony screeningu děložního hrdla 
 
ZZS, ZDS, PPNP 
- navýšení HB 
 
LPS 
- navýšení HB 
 
LÉKÁRNY 
- navýšení úhrady za výkon s kódem 09552 (bez uplatnění maximální úhrady) 
 
LÁZNĚ, OZDRAVOVNY 



- navýšení úhrady hrazených služeb o 17 % 
Průběžné ocenění ostatních služeb 
OZP navýšila i ostatní vyhláškou navýšené hodnoty bodu, a to s platností od 1.7.2020. 
Pro 
PZS ve výkonovém způsobu úhrady se tak projeví navýšení v průběžných úhradách. 
Ostatní zálohy na kompenzaci 
 
ODBĚROVÁ MÍSTA 
V současné době probíhá upřesňování metodiky a formuláře „Prohlášení 
poskytovatele o 
odběrových centrech“ mezi zdravotními pojišťovnami. 
Po obdržení relevantních informací je pak OZP připravena provést jednorázové 
dorovnání, a 
to za péči za 1. pololetí. Ve finančním vyrovnání za rok 2020 pak bude provedeno 
dorovnání 
této bonifikace za 2. pololetí. 
 
PZS POSKYTUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY V ODB. 925 
V případě PZS poskytujících zdravotní služby v odb. 925 bude kompenzace za 
vyjmenované 
výkony poskytnuté v období od 13. 03. do 31. 05. 2020 s ohledem na fakturaci ze 
strany PZS 
provedena v termínu do 31. 08. 2020. 
 
DALŠÍ KOMPENZAČNÍ TITULY 
Navýšení úhrad za odběry, za laboratorní výkony 82040 a 82041 u pojištěnců s dg. 
U69.5 a 
U70.1, navýšení za hospitalizace pacientů s diagnózou U70.1, za hospitalizace, u 
nichž bylo 
indikováno testování na onemocnění COVID-19 – vypořádání navýšení za 1. pololetí 
bude 
provedeno v termínu do 15. 9. 2020, zbytek pak bude vypořádán v rámci finančního 
vyrovnání 
za rok 2020. 
 
Aktuální informace k bonifikacím a úhradám budou dle potřeby operativně 
doplňovány a upřesňovány. 


