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Informace ZP MV ČR 

 „COVID - 19“ 
k vykazování distanční komunikace pro 
všeobecné praktické lékaře a praktické 

lékaře pro děti a dorost 
 

ZP MV ČR umožňuje v souvislosti s epidemiologickou situací od 1. 9. 2020 
do 31. 12. 2020 odvolání vykazovat praktickým lékařům odborností  001 a 002  

 
výkon 01300 (VZP) 

DISTANČNÍ KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU PRAKTICKÝM LÉKAŘEM  
(telefon, e-mail, chat) 

 
 
 
Podmínkou je, že: 
 se jedná o pojištěnce ZPMV ČR registrovaného u daného poskytovatele zdravotních služeb 
 se jedná o konzultaci u pojištěnců, kteří se nemohou dostavit fyzicky do ordinace praktického 

lékaře 
o z důvodu respiračního infektu bez alarmujících příznaků a negativní epidemiologické 

anamnézy, kdy z epidemiologických důvodů není vhodná návštěva lékaře 
o z důvodu nařízené izolace či karantény pro onemocnění COVID-19 
o z jiných objektivních důvodů 

 výkon je určen pro případy změny zdravotního stavu (akutní onemocnění, exacerbace chronické 
nemoci, potřeby sledování a kontroly zdravotního stavu, pro dispenzární péči, sledování 
zdravotního stavu v průběhu izolace či karantény 

 v rámci výkonu může být současně realizována preskripce léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků 

 výkon 01300 (VZP) nenahrazuje výkon 09513 –Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře 
pacientem 

 výkon není určen pro objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod. 
 bude respektováno OF 1x/1pojištěnec/1 den, 6x/1 pojištěnec/čtvrtletí 
 ve zdravotnické dokumentaci bude řádný záznam, obsah komunikace  
 ohodnocení výkonu je: 176 bodů (HB=1 Kč), časová dotace: 15 min. 
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Pravidla pro vykazování výkonu 
 výkon se vykazuje mimo KKVP 
 k výkonu nelze vykázat 

o výkon 09513 –telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem 
o výkon 01543 (VZP) – Epizoda péče/kontakt v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci 

lékaře primární péče 
o výkon 09557 –TELEMEDICÍNA-Videokonzultace vzdáleným přístupem 

 v případě realizace pouhé preskripce se výkon nevykazuje 
 
ZPMV ČR bude výkon 01300 bez nasmlouvání akceptovat u odb. 001 a 002 dle popsaných pravidel 
od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 odvolání.  
Výkon je hrazen dle standardních úhradových mechanismů a není považován za nově nasmlouvaný 
výkon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 7. 10. 2020 
Aktualizace v Praze dne 26. 10. 2020 

 


