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Informace ZP MV ČR 
 „COVID - 19“ 

pro ambulantní specialisty k vykazování distanční komunikace 

V souvislosti s aktuální situací v ČR, nouzovým stavem a mimořádnými 
organizačními opatřeními souvisejícími s onemocněním COVID-19 způsobeným 
virem SARS-CoV-2, ve snaze usnadnit ambulantním lékařům vykazování výkonů 
pro distanční komunikaci, umožní ZP MV ČR všem ambulantním lékařům se 
zpětnou platností od 5. 10. 2020 vykazovat následující výkony VZP ČR: 

 

výkon s kódem 09614 

a 

výkon s kódem 09616 
 
Společné podmínky pro vykázání výkonů: 

 v dokumentaci bude vždy řádný záznam o důvodech, obsahu a formě komunikace (telefonická 
nebo elektronická) 

 výkony nejsou určeny pro videokonzultaci vzdáleným přístupem - v těchto případech je nutné 
použít výkon SZP s kódem 09557 

 jde o pacienty, které lékař zná, zejména o pacienty, kteří se do ordinace z důvodu aktuální situace 
nemohou dostavit (např. z důvodu akutního respiračního onemocnění, izolace, karantény, apod.), 
nebo jim to neumožňuje aktuální zdravotní stav, jedná se např. o osoby starší, polymorbidní, 
imunosuprimované, apod.  

 jde o stav pacientů, který nevyžaduje standardní klinický kontakt 

 v rámci obou výkonů může být realizována elektronická preskripce léčivých přípravků, 
vykomunikováno vystavení poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku a jeho zaslání poštou, 
žádanky na vyšetření, apod.  

 výkony nenahrazují operativní telefonickou konzultaci vykazovanou výkonem s kódem 09513 a 
jejich obsahem není např. prosté objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření, vyřízení 
požadavku na zaslání eReceptu (doplnění chronické medikace), apod. 

 k výkonům se nevykazuje výkon 01543, 09615, 09543, 09513 ani 09557 
 

Výkony budou procházet bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených 
služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a PZS.  
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Další podmínky k jednotlivým zdravotním výkonům:  
 
09614 Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou 

 výkon lze vykázat pouze u pacienta, u kterého distanční konzultaci předcházela ambulantní 
kontrola za fyzické přítomnosti pacienta v ordinaci ambulantního specialisty, a to nejdéle 
v intervalu 12 měsíců (tj. pacient již byl v péči daného lékaře) 

 117 bodů,  HB = 1,- Kč, 10 minut 

 OF 1x/1 pojištěnec/1 den,  6x/1 pojištěnec/čtvrtletí 
 
 
09616 Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou u pacienta se závažným 

chronickým onemocněním  

 výkon lze vykázat pouze u pacienta se závažným chronickým onemocněním, který se nemůže 
dostavit fyzicky do ordinace ambulantního specialisty a je u ambulantního specialisty 
dispenzarizován se závažným chronickým onemocněním   

 234 bodů, HB = 1,- Kč, 20 minut 

 OF 1x/1 pojištěnec/1 den,  6x/1 pojištěnec/čtvrtletí 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 21. 10. 2020 


