
Informace o bonifikačních výkonech za očkování proti COVID-19  
s platností od 1. 12. 2021 

 
Platnost výkonů ukončena k 1. 5. 2022 

 
 
Oborová zdravotní pojišťovna zavedla s platností od 1. 12. 2021 bonifikaci praktických 
lékařů za očkování proti COVID-19 ve vlastním sociálním prostředí, a to prostřednictvím 
navrženého výkonu s kódem 48501. 
 
K tomuto návrhu se postupně připojily i ostatní zdravotní pojišťovny, princip bonifikace 
byl obecně přijat a odsouhlasen celým systémem, nicméně z důvodu potřeby nastavení 
jednotných pravidel akceptovaných všemi účastníky, došlo k úpravám v podmínkách 
výkonu a bylo nezbytné jeho přečíslování (namísto výkonu 48501 je zaveden výkon 
99929). OZP pro zjednodušení postupu a jednotnost výkaznictví provádějícími lékaři 
přistoupila ke společnému návrhu a od 1. 12. 2021 za účelem zvýšení proočkovanosti proti 
onemocnění COVID-19 zavádí namísto původně navrženého bonifikačního výkonu 48501 
shodně s ostatními zdravotními pojišťovnami výkon 99929: 
 
Zároveň byl zaveden a všemi pojišťovnami akceptován další bonifikační výkon 99928.  
 
 
 

1) Bonifikace smluvních praktických lékařů (odb. 001/002) za očkování proti 
onemocnění COVID-19 ve vlastním sociálním prostředí 

 
99929 – Bonifikace praktických lékařů za očkování proti COVID-19 ve vlastním sociálním 
prostředí 

• výkon je určen pro smluvní poskytovatele odb. 001 a 002 
• cena = 500 Kč 
• výkon se vykazuje spolu s výkonem aplikace očkování proti onemocnění COVID-19 

dle použité očkovací látky 
• k výkonu nelze vykazovat bonifikační výkon 99928 
• k výkonu lze vykazovat výkony návštěvní služby praktického lékaře u pacienta  
• k výkonu lze vykazovat přepravní výkon č. 10 – Přeprava zdravotnického pracovníka v 

návštěvní službě 
• výkon lze vykázat v případě aplikace očkování proti COVID-19 ve vlastním sociálním 

prostředí pacienta bez ohledu na pořadí dávky očkování 
Výkon bude zařazen do P2 všem smluvním poskytovatelům odb. 001 a 002. 

 
 

2) Bonifikace smluvních praktických lékařů (odb. 001/002) a smluvních nelůžkových 
poskytovatelů jednotlivých ambulantních lékařských odborností za očkování proti 
onemocnění COVID-19 – aplikace 1. nebo posilující dávky očkování 

 
99928 – Bonifikace praktických lékařů a ambulantních specialistů za očkování proti COVID-
19 – aplikace první nebo posilující dávky  

• výkon je určen pro smluvní poskytovatele odb. 001 (VPL), 002 (PLDD), a další lékařské 
odbornosti ambulantní specializované péče 

• cena = 113 Kč 



• vykazuje se spolu s výkonem aplikace očkování dle použité očkovací látky, a to pouze 
v případě: 

o aplikace první dávky očkování; 
o aplikace posilující dávky očkování (zpravidla 3. dávka očkování v případě dvou-

dávkového schématu, resp. posilující dávka v případě jedno-dávkového 
schématu); 

• v případě praktických lékařů lze výkon vykázat u jím registrovaného, i u 
neregistrovaného pojištěnce  

Výkon bude zařazen do P2 všem smluvním poskytovatelům odb. 001 a 002 a těm ambulantním 
specialistům, kteří mají nasmlouvány výkony očkování proti COVID-19. 
 


