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Informace ZP MV ČR 
 „COVID - 19“ 

k vykazování distanční komunikace 
 

pro ambulantní poskytovatele 

primární péče, ambulantní 

specializované péče, klinické 

psychologie, klinické logopedie  

a adiktology 
 

ZP MV ČR umožňuje v souvislosti s epidemiologickou situací  
od 1. 7. 2020 do odvolání vykazovat lékařům primární a ambulantní specializované péče, 

 
od 1. 9. 2020 do odvolání vykazovat klinickým psychologům a klinickým logopedům 

a 
od 1. 1. 2021 do odvolání vykazovat adiktologům 

 

videohovor 

výkonem s kódem 09557 
TELEMEDICÍNA – VIDEOKONZULTACE VZDÁLENÝM PŘISTUPEM 

 

Popis výkonu: 

• jedná se o nový výkon vytvořený zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami 

• videokonzultaci může iniciovat jak pacient, tak lékař, klinický psycholog, klinický logoped nebo 
adiktolog 

• výkon lze využít v rámci dispenzární péče o pacienta nebo v případě změny zdravotního stavu 
pacienta nebo potřeby jeho sledování, kontroly či léčebné rady, pokud není nutná nebo možná 
osobní návštěva ze závažných důvodů 

• výkon nelze využít v případě preventivní prohlídky 

• výkon nenahrazuje telefonickou konzultaci a jeho předmětem není objednání na vyšetření, 
oznámení výsledku vyšetření, apod.  

• nositel výkonu L3 (lékař se specializovanou způsobilostí), K2 (klinický psycholog, klinický logoped), 
S4 (adiktolog) 
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• čas výkonu 15 min 

• OF: 1x/1 pojištěnec/1 den, 2x/1 pojištěnec/1 měsíc, 6x/1 pojištěnec/1rok 

• OM: A (pouze ambulantní) 

• 176 bodů, HB=1,- Kč 

 

Podmínky pro nasmlouvání: 

• ZPMV ČR nasmlouvá výkon 09557 do Přílohy č. 2 Smlouvy na základě individuální žádosti PZS, ze 
které jsou patrné následující informace:  
a) pro výkon telemedicíny jsou vyčleněny obvyklé hodiny v rámci ordinační doby 
b) PZS je technicky vybaven PC, včetně příslušenství, umožňujícího videokonzultaci – doloží aspoň 

čestným prohlášením  

• období nasmlouvání: 
a) od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 pro PZS v segmentu primární a ambulantní specializované péče. 

U PZS v segmentu primární a ambulantní specializované péče, kteří měli výkon 09557 
nasmlouván v průběhu r. 2020, dojde k automatickému prodloužení nasmlouvání tohoto 
výkonu. Ostatním PZS bude namlouváno na základě individuální žádosti.    

b) od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 pro PZS v odb. klinický psycholog a klinický logoped. U PZS v odb. 
klinický psycholog a klinický logoped, kteří měli výkon 09557 nasmlouván v průběhu r. 2020, 
dojde k automatickému prodloužení nasmlouvání tohoto výkonu. Ostatním PZS bude 
namlouváno na základě individuální žádosti.     

c) od 1. 1. 2021 pro PZS v odb. adiktolog 
 
Popis - podmínky vykazování a pro úhradu: 

• fyzická přítomnost lékaře, klinického psychologa, klinického logopeda nebo adiktologa ve své 
ordinaci – místě výkonu dle platného oprávnění k výkonu zdravotnické služby 

• ve zdravotnické dokumentaci je založené nebo zaznamenané čestné prohlášení pacienta/jeho 
zákonného zástupce o vlastnictví technického vybavení pro vedení videohovoru 

• ve zdravotnické dokumentaci je pacientem podepsaný informovaný souhlas s možností 
distančního kontaktu pacienta s lékařem, klinickým psychologem, klinickým logopedem nebo 
adiktologem a dále vzájemné odsouhlasení podmínek pro technické zabezpečení provádění 
výkonu a ochrany osobních údajů 

• výkon je hrazen jen u pacientů v dlouhodobé péči (registrace u PL/PLDD a gynekologa podmínkou) 

• nesmí se jednat o první vyšetření pacienta 

• výkon je určen jen pro konzultace, kdy není nutná nebo možná ze závažných důvodů osobní 
návštěva lékaře u pacienta nebo naopak za účelem provedení standardního klinického kontaktu 

• ve zdravotnické dokumentaci jsou popsány důvody upřednostnění videokonzultace před klinickým 
vyšetřením 

• ve zdravotnické dokumentaci je uveden obsah, výsledek, pokud není audiovizuální záznam musí 
být  a audiovizuální záznam k dispozici rámcový slovní přepis, datum, přesný čas a délka spojení  

• výkon není určen pro provedení preventivní prohlídky 

• výkon nenahrazuje telefonickou konzultaci vykazovanou výkonem 09513, kterým se vykazuje 
drtivá většina telefonických konzultací např. z důvodu změny termínu objednání k vyšetření, 
sdělení výsledku vyšetření, vystavení receptu nebo poukazu, upřesnění dávkování léčiva, apod. 

• s výkonem nelze vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 01543, 09543, 09615, 09614, 09616, 
01300, 01305 

 
 
Pravidla pro vykazování výkonu: 
U všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost: 

• výkon se neřadí mezi kapitační výkony, ale lze jej provádět jen u registrovaných pacientů 
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• výkon nelze v případě zástupů provádět a vykazovat jako první vyšetření/kontakt v rámci 
nepravidelné péče 

• s výkonem nelze vykazovat výkony 01543, 09543, 09615, 09513, 01305  

• s výkonem nelze vykazovat výkon 01300 (VZP) – distanční konzultace zdravotního stavu praktickým 
lékařem 
 

 
U ambulantních specialistů, klinických psychologů, klinických logopedů a adiktologů: 

• výkon se vykazuje místo výkonu klinického vyšetření příslušné odbornosti, který by byl vykázán 
v případě prezenčního způsobu klinického vyšetření, a to pouze u pacientů, kteří jsou již 
v dispenzární péči daného poskytovatele nebo u kterých již proběhlo první prezenční klinické 
vyšetření 

• s výkonem nelze vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 09543, 09615 a u registrujících 
gynekologů 01543 

• s výkonem nelze vykazovat výkony 09614 , 09616  
 
 
Průběh videokonzultace: 
Videokonzultace začíná: 

• ověřením totožnosti pacienta 

• zaznamenáním časového údaje o začátku videokonzultace 

• sdělením důvodu kontaktu a zdůvodněním upřednostnění videokonzultace vzdáleným přístupem 
před osobní návštěvou 

 
Samotné vyšetření obvykle probíhá: 

• zjištěním subjektivního stavu pacienta a provedení cílené anamnézy 

• vyhodnocením všech relevantních informací  

• vysvětlením léčebných a diagnostických opatření a navržených postupů 

• formulací diagnosticko-terapeutického závěru 

• poskytnutím odborné rady, režimových popř. dietních doporučení  

• vystavením potřebných receptů, poukazů, žádanek na vyšetření nebo nelékařskou péči, formulářů 
na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny  

• vypsáním povinných hlášení  
 
Videokonzultace končí: 

• určením data příští návštěvy, popř. další eventuální videokonzultace vzdáleným přístupem  

• zápisem do zdravotnické dokumentace pacienta o průběhu a výsledku, uveden čas ukončení 
 
 
 
 
V Praze dne 1. 10. 2020 
V Praze dne 4. 1. 2021 
V Praze dne 31. 3. 2022 

 

 


