
Upozornění na nové vykazování očkování od 1.1.2013 
 
Upozorňujeme na změnu vykazování  pravidelného/povinného  očkování proti tetanu 
v ordinacích praktických lékařů – odb. 001 v souvislosti s výpadkem očkovací látky 
Tetavax (předpoklad 1. pololetí 2013). 
Interval mezi očkováním stanovený očkovací vyhláškou na 10-15 let  byl prodloužen na 20 
let. Pokud není možné očkování na dobu výpadku Tetavaxu odložit, lze  použít a vykázat 
místo Tetavaxu vakcínu Tetanol Pur  - kód 0154704 (balení po 10 dávkách). 
Vykazování je následující:  výkon 02105 + 0154704 Tetanol Pur v množství 0,1 balení a 
nulové hodnotě. 
Výkon hradí ZP očkujícímu lékaři, očkovací látku distributorovi (fa Avenier),  platí povinnost 
hlášení vakcíny do Clearingového centra – viz metodika očkování. 
Vykazování očkování proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách a 
v předoperační přípravě zůstává nezměněno – viz přehledy a úhrady očkování. 
 
Výkony nepovinného očkování 02127, 02129,02137,02148, 02151, 02153, 
02149, 02150 byly s platností od 1.1.2013 zrušeny, místo nich se vykazuje 
výkon 02125. 
 
Rozdělení očkování z hlediska úhrad: 
 

1. pravidelné/povinné očkování:     (dětská očkování podle očk. kalendáře, tetanus co 
10-20 let-Tetavax, hepatitis B při kontaminaci a u dialýzovaných a nově přijatých do 
domovů…, tbc u rizikových novorozenců a kojenců, pneumokoky u rizik. dětí do 5 let 
s indikacemi dle vyhlášky-Prevenar 13 a u osob v LDN a ÚSP – Pneumo 23,  aj)                                 
-výkon 02105  hradí zdravotní pojišťovna (ZP)  lékaři, vakcínu distributorovi , nutnost 
hlášení vakcín do clearingového centra (www.nrc.cz).                                                                            
Vykazování:   02105 + ZULP v odpovídajícím množství a nulové hodnotě                        
-  výkon 02100  hradí ZP lékaři, vakcínu hradí pojištěnec nebo jeho zástupce  ( týká se 
případů, kdy si pojištěnec zvolí v rámci pravidelného očkování vakcínu nehrazenou   
z  veřejného zdravotního pojištění )                                                                      
Vykazování: 02100,  ZULP  se nevykazuje 

2. nepovinné očkování : (tetanus při poranění a před oper. výkonem- Tetanol Pur, 
vzteklina, chřipka, pneumokoky u kojenců, HPV díky 13-14 let, meningokoky a 
hemofily u pacientů s asplenií a po transplantaci  krvetvorných buněk, vzteklina.                                  
výkon 02125 hradí ZP lékaři, vakcínu hradí ZP lékaři jako ZULP do výše aktuální 
úhrady v číselníku (případné doplatky hradí lékaři pojištěnci)                      
Vykazování: 02125 + ZULP v odpovídajícím množství a vyčíslené ceně – viz výše 

3. zvláštní očkování:   (profesní očkování- např. hepatitida B u zdravotníků, dále  
očkování nařízena hlavním hygienikem ČR při epidemiích- hep. A, ptačí chřipka aj) :                           
výkon 02130  hradí ZP lékaři, vakcínu hradí MZ ČR, nutno ji objednat 
prostřednictvím firmy Avenier na účet MZ ČR.                                                                                      
Vykazování:  02130,  ZULP se nevykazuje 

4. nehrazené očkování - z veřejného zdravotního pojištění není hrazený výkon ani 
vakcína.  V rámci fondu prevence přispívá  ČPZP v tomto roce částkou 1500 Kč  
na  jakoukoliv vakcínu, na kterou se nevztahuje úhrada z veřejného zdravotního 
pojištění, výkony očkování  v tomto případě nejsou hrazeny. 

 



CAVE!!!  Většina vakcín je v balení po jedné, vykazuje se množství 1,0, výjimky jsou: 
množství 0,1 (balení 10 dávek):                                                                                        
0001713  Infanrix                                                                                                             
0025646  Infanrix hexa                                                                                                          
0154704  Tetanol pur 

množství 0,04 (balení 25 dávek): 
0057570   Engerix-B 10 MCG 
0091775   Engerix-B 20 MCG 
 
množství 0,01 (balení 10x10 dávek): 
0051873   D.T.VAX 
0058227   BCG VACCINE SSI       


