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Informace poskytovatelům zdravotních služeb k hromadnému nasmlouvání výkonů  
do Přílohy č. 2 ke Smlouvě s platností od 1. 1. 2022 

 
 
Vážení smluvní partneři, 
dovolujeme si Vás informovat, že na základě platnosti vyhlášky č. 482/2021 Sb. (kterou se mění 
vyhláška č. 134/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů) byla k 1. 1. 2022 ze strany ZP MV ČR provedena 
následující úprava v Přílohách č. 2 ke Smlouvám o poskytování a úhradě hrazených služeb s 
jednotlivými PZS: 
 
 automatické hromadné nasmlouvání/ doplnění níže uvedených výkonů pracovištím uvedených 

smluvních odborností 
 
Odbornost 001 

Kód výkonu  Název výkonu 
01196  Management časného záchytu karcinomu plic – zahájení sledování pojištěnce v rámci 

časného záchytu karcinomu plic 
01197  Management časného záchytu karcinomu plic – bez následného sledování pojištěnce 

v rámci časného záchytu karcinomu plic  
__________________________________________________________________________________ 

Odbornost 006 

Kód výkonu  Název výkonu 
05752  Konziliární zhodnocení medikace pacienta ošetřovaného v rámci ambulantní péče 

klinickým farmaceutem 
__________________________________________________________________________________ 

Odbornost 014 

Kód výkonu  Název výkonu 
00905  Signální výkon epizody péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku v rámci 

agregované péče 
__________________________________________________________________________________ 

Odbornost 015 

Kód výkonu  Název výkonu 
00800  (VZP) Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden 

zubní oblouk I 
00801  (VZP) Pokračování léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 

jeden zubní oblouk I 
00995  Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu I 
00996  Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního 

ortodontického aparátu I 
00997  Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu I 
00998  Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje I 
00999  Navázání parciálního oblouku I 
__________________________________________________________________________________ 

Odbornost 205 

Kód výkonu  Název výkonu 
25507  Vyšetření pneumologem v rámci programu časného záchytu karcinomu plic 
__________________________________________________________________________________ 

Odbornost 705 

Kód výkonu  Název výkonu 
75368  Úprava šilhání na dalším jednom přímém nebo šikmém svalu (jedno oko) 
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UPOZORNĚNÍ  

kód bude hromadně nasmlouván pouze specializovaným pracovištím, kde je již 
nasmlouván výkon 75367 a na základě aktuální EP2 je některý z lékařů na tomto 
pracovišti držitelem funkční licence F020 - vyšetření senzorických a motorických 
složek binokulárního vidění  

__________________________________________________________________________________ 

Odbornost 710 

Kód výkonu  Název výkonu 
80100  Léčebná aplikace kožní vysoce koncentrované kapsaicinové náplasti 
__________________________________________________________________________________ 

Odbornost 350, 355, 360, 370, 922 

Kód výkonu  Název výkonu 
35891  (VZP) Vyváděcí balíček z akutní lůžkové péče pro CDZ 
35892  (VZP) Vyváděcí balíček z následné lůžkové péče pro CDZ 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Dále upozorňujeme: 

 došlo ke změnám v omezení místem (nově H nebo SH) u následujících výkonů 

Odbornost 505 

Kód výkonu  Název výkonu 
55110  Korekce vrozených srdečních vad na zavřeném srdci – jednoduché - primoimplantace 
55115  Korekce vrozených srdečních vad na zavřeném srdci – složité nebo operace pro závažné 

poruchy srdečního rytmu bez použití MO - primooperace 
55120  Operace vrozených srdečních vad nebo operace pro závažné poruchy srdečního rytmu 

s použitím mimotělního oběhu - MTO I včetně ceny MO – primooperace 
55130  Operace vrozených srdečních vad s použitím MO-MTO II včetně ceny MO – 

primooperace 
55140  Operace vrozených srdečních vad s použitím MO-MTO III včetně ceny MO – 

primooperace 
55150  Operace vrozených srdečních vad s použitím MO-MTO IV včetně ceny MO – 

primooperace 
55220  Jednoduchý výkon na srdci - primooperace 
55230  Kombinovaný chirurgický výkon na srdci a hrudní aortě - primooperace 
55240  Transpalantace srdce - primooperace 
55250  Sternotomie, torakotomie 
__________________________________________________________________________________ 

Odbornost 601 

Kód výkonu  Název výkonu 
61211  Rekonstrukce šlachového poutka 
61213  Implantace silikonu při defektu šlachy 
__________________________________________________________________________________ 

Odbornost 606 

Kód výkonu  Název výkonu 
66439  Rekonstrukce jednoduché šlachy transpozicí – ruka, zápěstí – první šlacha 
66441  Rekonstrukce jednoduché šlachy transpozicí – ruka, zápěstí – další šlacha 


