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Informace ZP MV ČR 
 „COVID – 19“ 

k vykazování transportů zdravotnického 

personálu k odběru biologického vzorku 

k laboratornímu vyšetření  

ve vlastním sociálním prostředí pacienta 

 

ZP MV ČR umožňuje s účinností od 1. 3. 2020 do odvolání 

 

po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 

způsobeným virem SARS-CoV-2 poskytovatelům Zdravotnické záchranné služby vykázat výkon 

přepravy č. 60 – Přeprava transfúzních přípravků, speciálních léčiv, tkání, buněk a orgánů  

k transplantaci, přeprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému  

a nezbytnému výkonu (vykáže pod odborností 799) v případě odběru biologického vzorku  

u pacienta k laboratornímu vyšetření na Covid – 19 ve vlastním sociálním prostředí.  

Podmínky indikace jsou řešeny v Informaci ZP MV ČR „COVID – 19 “k indikaci, odběrům vzorků  

k laboratornímu vyšetření“. 

Podmínkou vykazování výkonu č. 60 je v uvedené souvislosti to, že: 

 transport provádí mobilní tým ZZS v režimu PPNP,  

 odběr je proveden na základě řádné indikace ve všech případech, kdy není možné nebo vhodné, 

aby se k odběru pacient fyzicky dostavil, 

 transport je realizován na základě indikace na dokladu VZP-34 – Příkaz ke zdravotnímu 

transportu, který musí obsahovat veškeré náležitosti dané aktuální Metodikou pro pořizování a 

předávání dokladů a originál tiskopisu je nedílnou součástí vyúčtování. 

Podmínky úhrady: 

 odběr vzorku je vykazován ZZS výkonem s kódem 09115, resp. 09117 nebo 09119, jako hlavní 

diagnóza je vykazována a na žádance uvedena dg.: U69.75, pokud jde o podezření, nebo U07.1, 

jde-li o nakaženého pacienta s již potvrzenou diagnózou a potřebu opakovaného odběru,  
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 transport je vykazován kódem dopravy 60, 

 poskytovatel vykáže všechny ujeté km v souvislosti se zásahem u pacienta, včetně jízdy vozidla 

zpět na stanoviště, pokud nebyla přerušena cestou k dalšímu pacientovi, 

 v záznamu o výjezdu musí být uvedeno jméno řidiče a jméno pracovníka (a identifikace jeho 

zaměstnavatele nejde-li o pracovníka ZZS), který odběr provedl (ten si odběr vykáže).  

 

 

 

 

V Praze dne 8. 4. 2020 

 

Aktualizace v Praze dne 15. 4. 2020 

 

 


