
OČKOVACÍ 
LÁTKA KÓD VÝKONU KÓD ZULP KÓD DG PŘÍZNAK ZVÝŠENÉ 

ÚHRADY

FENDRIX 02105 0028399
108 NEFROLOGICKÁ AMBULANCE N18.9

128 DIALÝZA N18.5

VYKAZOVÁNÍ OČKOVÁNÍ OSOB ZAŘAZENÝCH  
DO DIALYZAČNÍHO PROGRAMU PRO ROK 2022

PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ VAKCÍNOU FENDRIX
Očkovací látky Fendrix určené pro osoby zařazené do dialyzačního programu nakupuje 
distributor od výrobce a zaváží zdravotnickému zařízení bez faktury. Zdravotnické 
zařízení vykazuje aplikaci na příslušné pojišťovny a vakcíny jsou pacientovi očkovány 
zdarma. Vykázané vakcíny hradí zdravotní pojišťovny poté přímo distributorovi. Dosud 
neaplikované vakcíny jsou majetkem distributora.
Stav zásob pravidelného očkování se hlásí Clearingovému centru Avenier.
Způsob vykazování: 

 9 výkon 02105 + kód ZULP v hodnotě 0 Kč + diagnóza dle odbornosti + příznak zvýšené úhrady.

KÓD VÝKONU 
OČKOVÁNÍ

02105

NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ VAKCÍNOU FENDRIX
Očkovací látky Fendrix určené pro hospitalizované pacienty zaváží distributor
zdravotnickému zařízení tzv. na fakturu, vakcíny následně zdravotnické zařízení 
hradí distributorovi. Očkovací látku Fendrix ani její aplikaci zdravotní pojišťovny při 
hospitalizaci nehradí, očkování se proto nevykazuje. Při hospitalizaci hradí zdravotní  
pojišťovny zdravotní péči (paušálně) přímo zdravotnickému zařízení. 
Stav zásob se u nepovinného očkování neuvádí.

OČKOVÁNÍ  
SE NEVYKAZUJE

NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ OSOB PŘI HOSPITALIZACI



Všechna zdravotnická zařízení, která měla odběr vakcín pro pravidelné očkování v daném pololetí, obdrží 
e-mailem přehled odebraných očkovacích látek pro pravidelné očkování po skončení daného pololetí. 
Kompletní přehled kódů a dalších informací k očkování naleznete v Metodickém postupu k vykazování očkování 
(poslední verze s platností od 1. 6. 2022) dostupném na https://vakciny.avenier.cz/cz/vykazovani.

KONTAKT

Zákaznická linka  
Clearingového centra 

545 123 123 
Po - Pá, 8.00 - 15.00

vakciny.avenier.cz stavzasob@avenier.cz

E-MAILEM FORMOU 
PŘÍLOHY NA ADRESU
stavzasob@avenier.cz

POŠTOU NA ADRESU 
Clearingové centrum Avenier, 
Bidláky 837/20, 639 00 Brno

ONLINE NA INTERNETOVÝCH 
STRÁNKÁCH 

vakciny.avenier.cz

MOŽNOSTI VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE

ZDROJ INFORMACÍ V MATERIÁLU 
Vyhláška č. 355/2017 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů; Metodický postup k vykazování 
očkování (poslední verze s platností od 1. 6. 2022); Clearingové centrum Avenier (vakciny.avenier.cz).
Zpracováno ke dni: 30. 6. 2022.

HLÁŠENÍ STAVU ZÁSOB A POČTU ZNEHODNOCENÝCH OL – CLEARINGOVÉ CENTRUM AVENIER
Clearingové centrum Avenier bylo zřízeno pro účely sledování distribuovaných, skladovaných, aplikovaných 
a likvidovaných látek pro pravidelné očkování. Provozovatelem Clearingového centra je nově společnost 
Avenier. Do Clearingového centra Avenier předávají informace zdravotní pojišťovny, MZ ČR a poskytovatelé, 
kteří provádějí očkování. Ve výkazu uvádějí stav zásob jednotlivých očkovacích látek včetně informace o 
znehodnocených – zlikvidovaných očkovacích látkách.
Poskytovatelé zdravotních služeb vykazují 2× za rok (za období od 1. 1. do 30. 6. 2022 a od 1. 7.  
do 31. 12. 2022), tedy v měsících leden a červenec.

Upozornění: Do formuláře se uvádí pouze vakcíny pro pravidelné očkování, netýká se nepovinného, 
zvláštního a mimořádného očkování. Aktuální formuláře jsou k dispozici na webu vakciny.avenier.cz.


