
 

Informace ZP MV ČR 
 „COVID - 19“ 

vykazování laboratorního vyšetření 

ZP MV ČR bude akceptovat vykázání vyšetření biologického materiálu u svých pojištěnců z indikace 

lékaře, resp. hygienika, u smluvních i nesmluvních laboratoří, pokud splňují předepsané náležitosti a 

budou součástí garantované sítě ze strany MZ ČR (uveřejněné na stránkách MZ ČR) takto: 

 Výkonem s kódem 82040 - Izolace RNA a transkripce pro vyš. EHG  v počtu 1x/1 den/ 1 pojištěnec  

 Výkonem s kódem 82041 - Amplifikace EHG - v počtu 1x/1 den/ 1 pojištěnec  

 

ZP MV ČR garantuje uhradit vyšetření výkonově v plném rozsahu nad rámec podmínek a limitů 

daných úhradovou vyhláškou pro letošní rok nebo uzavřených cenových ujednáních. 

 

Podmínkou je vykázání: 

a) V případě akutní lůžkové péče 

1. U zatím nepotvrzené dg:  

 Hlavní dg. (HDG) Z03.8 -  Pozorování pro podezření na jiné nemocni a patologické stav a 

 vedlejší dg. (VDG) U69.75 - Podezření na onemocnění COVID – 19 

 

2. U již potvrzené nákazy při opakovaném vyšetření k potvrzení vyléčení 

 HDG J12.8 - Jiná virová pneumonie - v případě přítomnosti pneumonie, popř. J06.8 - Jiné akutní 

infekce horních dýchacích cest na více místech, popř. jiný specifický kód projevů infekce bez 

pneumonie dle pokynů ÚZIS nebo kód „Z22.8 Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí“  

u hospitalizovaných nosičů onemocnění nebo oligosymptomatických pacientů, například  

z izolačních důvodů. 

Vykazování izolačního režimu se řídí pravidly pro vykazování izolace.  

 VDG U07.1 - Onemocnění COVID-19 

Vykazování pacientů s těžkým respiračním syndromem vyžadujícím resuscitační péči, včetně použití 

neinvazivní (HFNO, NIV) nebo invazivní ventilace, eliminačních metod (CVVHD, IHD) nebo ECMO se 

řídí pravidly pro vykazování symptomatických diagnóz (respirační selhání, renální selhání apod.), 

včetně vykázání kódů výkonů a DRG markerů. Specifické diagnózy mají přednost před nespecifickými 

(SIRS).  



b) V případě ambulantní péče 

Podezření na COVID-19 a výtěry na SARS-CoV-2 kódujte na dokladech 01 nebo 06 kódem jako HDG 

„U69.75 Podezření na COVID-19“. 

S účinností od 16. 3. 2020 je možné, na základě vydání cenového předpisu ve Věstníku MZ ČR, hradit i 

nesmluvním laboratořím shodně se smluvními laboratořemi. 

Hradit provedení výkonů s kódy 82040, 82041 přímo laboratoři uvedené v seznamu na stránkách MZ 

ČR, která však nemá oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb.,  

o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, nelze.  

Pokud jde o „akademickou“ laboratoř s potřebným vybavením, mohou být výkony s kódy 82040, 

82041 hrazeny prostřednictvím smlouvy s laboratoří – poskytovatelem zdravotních služeb, který je 

součástí garantované sítě ze strany MZ ČR (https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-laboratori/). 

Laboratorní vyšetření uhradí vyšetřující akademické laboratoři daný poskytovatel zdravotních služeb. 
 
 
Pozn.: Kód VZP 99945 – Rychlotest, bude nasmlouván všem laboratořím dle doporučení MZ ČR. Má 

nulovou hodnotu (HB=0,-Kč) a bude zpočátku určen pro monitorování jeho využití. Nově je určen jen 

pro potvrzení negativity na koronavirus na konci karantény. 
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