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Informace ZP MV ČR 
 „COVID – 19“ 

k indikaci, odběrům  
vzorků k laboratornímu vyšetření 

 

Laboratorní vyšetření je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeno pouze v případě 

odůvodněné indikace lékaře, ev. krajské hygienické stanice (KHS). Odběry za účelem vyšetření 

pomocí rychlotestů nejsou hrazeny. 

a) Odběr vzorku a laboratorní vyšetření indikuje dle doporučení MZ ČR 

zejména: 

 všeobecný praktický lékař,  

 praktický lékař pro děti a dorost,  

 ošetřující lékař poskytovatele lůžkové péče,  

 epidemiolog KHS*,  

 ambulantní specialista – pneumolog,  

ZP MV ČR dále uznává, pokud odběr indikuje: 

 ambulantní specialista - internista, kardiolog 

 ostatní odborní lékaři po konzultaci s KHS a jejím souhlasem.  

 

b) Indikace dle doporučení MZ ČR: viz  

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Informace-k-testov%C3%A1n%C3%AD-

1903201130.pdf 

 

*Pokud je indikujícím pracovištěm lékař KHS, uvede vykazující a provádějící poskytovatel vždy 

odesílatele IČ - konkrétní KHS. Ve všech ostatních případech je uvedeno IČP indikujícího 

poskytovatele se jménem konkrétního lékaře standardně jako u všech laboratorních žádanek.   

 

 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Informace-k-testování-1903201130.pdf
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c) Odběrová centra 

 seznam je uveden na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ 

(seznam laboratoří je uveden na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-laboratori/) 

 odběr vzorku je v případě odběru stěru z nosu a nosohltanu vykazován výkonem s kódem 09115 - 

ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ 

BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 

 odběr vzorku je v případě odběru žilní krve vykázán dle věku pacientem výkonem 09117 nebo 

09119 – ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY…  

 jako hlavní diagnóza je vykazována dg U69.75  

 

d) Mobilní tým zdravotnické záchranné služby, resp. přepravy pacientů 

neodkladné péče zajišťující odběr biologického vzorku u pacienta k laboratornímu vyšetření 

na Covid – 19 ve vlastním sociálním prostředí 

 provádí tým ZZS, resp. pracoviště PPNP + odběrový pracovník nebo záchranář S3 na základě 

řádné indikace ve všech případech, kdy není možné nebo vhodné, aby se k odběru pacient fyzicky 

dostavil 

 odběr vzorku je vykazován výkonem 09115, res. 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 

 současně je vykazován kód dopravy 60  

 v záznamu o výjezdu se uvede jméno řidiče a jméno pracovníka (a identifikace jeho 

zaměstnavatele), který odběr provedl (ten si odběr vykáže). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 31. 3. 2020 
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