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Informace ZP MV ČR 

„COVID – 19“ 
pro poskytovatele akutní lůžkové péče 

 
V souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19. 3. 20201, kterým 
přikazuje poskytovatelům akutní lůžkové péče vyčlenit lůžka pro potřebu zajištění akutní lůžkové 
péče o pacienty s onemocněním COVID-19, a to přednostně lůžka s možností umělé plicní ventilace  
a lůžka s možností oxygenoterapie, operativně, dle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou 
situací, 
 
ZP MV ČR akceptuje u svých smluvních partnerů 
x změnu organizace péče a stávajícího spektra a kapacity akutních lůžkových oddělení na lůžka 

intenzivní péče vyššího i nižšího stupně, popř. lůžka pro poskytování resuscitační péče 
x vykazování OD na nové kapacitě lůžek intenzívní, ev. resuscitační péče 
a to bez nutnosti promítnutí těchto změn do Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě 
hrazených služeb. S účinností od 1. 3. 2020. 
 
Podmínkou akceptace úhrad smluvně neošetřené péče je garance plnění věcného, technické a 
přístrojového vybavení a také to, že nemocnice předloží místně příslušnému pracovišti ZP MV ČR 
(https://www.zpmvcr.cz/pracoviste) stručné písemné shrnutí provedených zásadních organizačních 
změn v lůžkovém fondu, s výjimkou měsíce března* vždy k poslednímu dni v měsíci, a to po dobu 
mimořádné situace související s onemocněním COVID-19. Z písemného podání musí být zřejmé: 
a) jestli a jaké oddělení (IČP) bylo uzavřeno či omezeno na kapacitě a jak  
b) jestli došlo k přesunům významného počtu lůžek mezi stávajícími smluvními pracoviště (IČP) v 

rámci nemocnice, s uvedením dotčených pracovišť (IČP) a počtu lůžek, o které se kapacita mění 
c) jestli došlo k dočasnému navýšení lůžkové kapacity v rámci stávajících smluvních pracovišť, které 

nesouvisí s přesunem lůžek z jiného pracoviště, s uvedením pracoviště (IČP) a počtu lůžek, o které 
se kapacita rozšiřuje. 

 
Poskytovatel i nadále odpovídá za poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem  
č. 372/2011 Sb., s přihlédnutím k nouzovému stavu v ČR. 
 
*březnové oznámení lze podat v průběhu měsíce dubna před vyúčtováním poskytnuté péče na nové 
kapacitě. 

V Praze dne 3. 4. 2020  

                                                 

1 zveřejněno na http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-prikaz-poskytovatelum-akutni-luzkove-
pece_18786_4135_1.html 
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