
VYHLÁŠKA č. 439,
kterou se mění vyhláška  

Ministerstva zdravotnictví  
č. 134/1998 Sb., kterou se vydává  

seznam zdravotních výkonů  
s bodovými hodnotami,  

ve znění pozdějších předpisů

Vzorec výpočtu pro celkovou úhradu za konkrétní výkon:
Čas výkonu x minutová režijní sazba + počet bodů za výkon,  

to celé krát platná hodnota bodu

Příklad: 
02022 – opakované komplexní vyšetření – dítě do 6 let

45 x 2,59 + 358 = 474,55 x 1,10 Kč = 522 Kč
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439
VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2008, kterou se mění 

vyhláška Ministerstva zdravotnictví  
č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam  

zdravotních výkonů s bodovými  
hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona  
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 
245/2006 Sb.:

Čl. I
Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 
55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 
Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., 
vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb. a vyhlášky 
č. 331/2007 Sb. zní:

„Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb.

1. TEXTOVÁ ČÁST

Kapitola 1
Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami
1. seznam výkonů  seznam zdravotních výkonů s bodový-

mi hodnotami
2. zdravotní výkon  základní jednotka seznamu, popisující 

ucelenou činnost při poskytování zdra-
votní péče (dále jen výkon)

3. kategorie výkonu  kategorie úhrady výkonu - řadí výkon 
mezi výkony plně hrazené, hrazené za 
určitých podmínek a nehrazené z veřej-
ného zdravotního pojištění

4. autorská odbornost  odbornost, která navrhla a odborně 
garantuje zdravotní výkon

5. číslo výkonu  pětimístné číslo jednoznačně identifi-
kující výkon v rámci seznamu výkonů

6. název výkonu  stručný text vystihující jednoznačně 
podstatu výkonu

7. popis výkonu  text, rozvíjející název výkonu, popisující 
výkon a případně jeho provedení

8. OM omezení místem  omezení pro vykazování výkonu mís-
tem jeho provedení

9. OF omezení frekvencí  omezení pro vykazování výkonu frek-
vencí jeho provedení vztaženou na 
jednoho pojištěnce a jedno nebo více 
časových období

10. čas výkonu  čas výkonu v minutách. Autorská odbor-
nost výkonu je rozhodující pro přiřazení 
minutové režijní sazby. Celková hodno-
ta minutové režie výkonu se vypočte 
jako součin času výkonu a minutové 
režijní sazby příslušné k výkonům dané 
autorské odbornosti (viz kapitola 7). 
Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou 
je pracoviště prováděním výkonu plně 
vytíženo.

11. nositel výkonu  zdravotnický pracovník, který se podílí 
na provedení výkonu. K výkonu jsou 
přiřazeny osobní náklady jednoho 
nositele výkonu, pouze výjimečně více 

nositelů (operační výkony a podobně). 
Je-li nositelem výkonu alespoň jeden 
lékař nebo jiný vysokoškolský pracov-
ník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny 
osobní náklady nelékařských zdravot-
nických pracovníků (jsou obsaženy 
v úhradě nepřímých nákladů - režii).

12. čas nositele výkonu  čas, po který je daný zdravotnický pra-
covník zaměstnán prováděním právě 
tohoto jediného výkonu

13. mzdový index nositele výkonu  
   index, který charakterizuje kvalifikaci 

nositele k provedení výkonu a obtíž-
nost provedení výkonu

14. bodová hodnota výkonu  
   součet všech přímých nákladů na 

výkon (osobních nákladů nositele 
výkonu, nákladů na jednoúčelové pří-
stroje a jejich specifickou údržbu, při 
provedení výkonu přímo spotřebovaný 
zdravotnický materiál a při provedení 
výkonu přímo spotřebované léčivé pří-
pravky) kalkulovaný v korunách a vyjá-
dřený v bodech 

15. ZUM  zvlášť účtovaný zdravotnický materiál, 
který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud 
byl odůvodněně při výkonu spotřebo-
ván

16. ZULP  zvlášť účtovaný léčivý přípravek, který 
lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl 
odůvodněně při výkonu spotřebován

17. OD ošetřovací den
18. ZP zdravotnické prostředky 

Kapitola 2
Obecná pravidla pro vykazování výkonů

1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ
1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jedno-
ho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení.
2. Pokud není v názvu výkonu, popisu výkonu, v kapitole Další 
pravidla pro vykazování výkonů či v omezení frekvencí u výkonu 
uvedeno jinak, hradí zdravotní pojišťovna jednotlivé výkony pro 
jednoho pojištěnce jednomu zdravotnickému zařízení v jednom 
dni pouze jedenkrát. Výkony prováděné na párových orgánech 
uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom 
dni dvakrát, pokud byly provedeny oboustranně, tedy na pravém 
i levém orgánu, není-li u výkonu stanoveno jinak. Výkony prová-
děné na jednotlivých zubech uhradí zdravotní pojišťovna pro jed-
noho pojištěnce v jednom dni jedenkrát na každý zub, na kterém 
byl výkon proveden.
3. Pouze pokud z důvodu náhlé změny zdravotního stavu pojiš-
těnce dojde k novému ošetření (nová návštěva v ordinaci téhož 
lékaře nebo návštěva praktického lékaře či LSPP u pojištěnce) 
je možno při vyúčtování dalšího ošetření použít odpovídajícího 
výkonu podle skutečně znovu poskytnuté péče.
4. Výkon hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, byl-li naplněn 
celý obsah výkonu.
5. Veškerá zdravotní péče, která byla vykázána prostřednictvím 
zdravotních výkonů včetně ošetřovacích dnů zdravotní pojišťov-
ně, musí být řádně dokumentována ve zdravotní dokumentaci 
pojištěnce. Zápis do dokumentace je nedílnou součástí všech 
zdravotních výkonů.
6. Výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden úplně. 
Částečně provedený výkon nemůže být zdravotní pojišťovně 
vykázán.
7. Výkon nemůže být vykázán, pokud je součástí jiného vykáza-
ného výkonu.
8. Při jedné návštěvě lze vykázat na jednoho pojištěnce pouze 
jeden výkon klinického vyšetření jedné odbornosti.
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9. Pokud zdravotnické zařízení vykáže při jedné návštěvě součas-
ně dva výkony, které dle seznamu výkonů nemohou být vykazová-
ny společně, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon vykázaný 
neoprávněně neuhradit.
10. Pokud může být podle seznamu výkonů účtován výkon více 
než jednou, může být vyúčtován pouze tolikrát, kolikrát byl napl-
něn celý čas jeho provedení uvedený v seznamu výkonů. Čas 
zahájení i čas ukončení těchto výkonů je nezbytnou součástí zdra-
votní dokumentace pacienta. Pokud nelze čas zahájení a ukon-
čení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní 
pojišťovna výkon v počtu jeden.
11. Při vykazování výkonů souvisejících s transplantací tkání 
a orgánů dle § 35a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravot-
ním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se omezení frekvencí 
vztahuje na každého dárce.

2. AUTORSKÁ ODBORNOST
1. Autorská odbornost daného zdravotního výkonu vyjadřuje, 
která odborná společnost navrhla zdravotní výkon a zodpovídá za 
jeho odborný obsah.
2. V seznamu výkonů uvedené autorské odbornosti nejsou závaz-
né pro smluvní vztah mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní 
pojišťovnou.

3. KATEGORIE VÝKONŮ
1. Výkon s kategorií P je z veřejného zdravotního pojištění plně 
hrazen.
2. Výkon s kategorií Q je z veřejného zdravotního pojištění hrazen, 
pouze pokud není vykázán spolu s výkony komplexní, opakované 
komplexní, cílené nebo kontrolní vyšetření.
3. Výkon s kategorií W je z veřejného zdravotního pojištění hrazen 
za určitých podmínek. Pokud není u výkonu uvedeno jinak, je 
touto podmínkou provedení výkonu ze zdravotní indikace.
4. Výkon s kategorií Z je z veřejného zdravotního pojištění hrazen 
se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

4. OMEZENÍ MÍSTEM
1. Výkon s omezením místem A je hrazen z veřejného zdravotního 
pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně.
2. Výkon s omezením místem H je hrazen z veřejného zdravotního 
pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci, nebo pokud 
to dovoluje zdravotní stav pacienta v rámci jednodenní péče na 
lůžku
3. Výkon s omezením místem S je hrazen z veřejného zdravotního 
pojištění pouze pokud byl proveden na specializovaném praco-
višti.
4. Výkon s omezením místem SA je hrazen z veřejného zdravotní-
ho pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně na speciali-
zovaném pracovišti.
5. Výkon s omezením místem SH je hrazen z veřejného zdravot-
ního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci na 
specializovaném pracovišti, nebo pokud to dovoluje zdravotní 
stav pacienta v rámci jednodenní péče na lůžku.
6. Výkon, u kterého není omezení místem uvedeno, je hrazen 
z veřejného zdravotního pojištění bez omezení místem provede-
ní.

5. OMEZENÍ FREKVENCÍ
Omezení frekvencí je vztaženo vždy na jednoho pojištěnce, jedno 
nebo více časových období a jedno zdravotnické zařízení.
Pokud je výkon vykázán jedním zdravotnickým zařízením na jed-
noho pojištěnce častěji než je uvedeno v omezení frekvencí, je 
zdravotní pojišťovna oprávněna výkon uhradit do výše omezení 
frekvencí, pokud revizní lékař nerozhodne jinak.
Jednotlivá období omezení frekvencí jsou pro účely poskytování 
zdravotní péče definována následovně:
Týden: za období jeden týden je považována souvislá doba trva-
jící 7 dní
Měsíc: za období jeden měsíc je považována souvislá doba trva-
jící 4 týdny, tj. 28 dnů

3 měsíce, čtvrtletí (1/3 měsíce nebo 1/1 čtvrtletí): za období 
1 čtvrtletí se považuje souvislá doba trvající 89 dní. Tolerovaná 
odchylka od uvedené doby je maximálně 5 dnů.
Rok: za období jeden rok je považována souvislá doba trvající 
365 dní. Tolerovatelná odchylka od uvedené doby je maximálně 
15 dnů.

6. NOSITELÉ VÝKONŮ
Ve výkonech jsou uvedeny čtyři kategorie nositelů výkonů. Jsou 
to:
1. lékař, zubní lékař, farmaceut )
2. klinický psycholog, klinický logoped a fyzioterapeut )
3. jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví2)
4. nelékařský zdravotnický pracovník – dále NLZP2)
Ve výkonu jsou dále uvedeny časy jednotlivých nositelů a jejich 
mzdové indexy.
Mzdové indexy vyjadřují míru kvalifikace daného nositele.
Dodržení kvalifikace nositele použité v kalkulaci není nutnou pod-
mínkou úhrady výkonu konkrétnímu zdravotnickému zařízení.
6.1 Indexy lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Pro nositele výkonů – lékaře, zubní lékaře a farmaceuty jsou sta-
noveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:
1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zub-
ního lékaře nebo farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu 
povolání - symbol L1, hodnota indexu 1
2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře nebo 
farmaceuta s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez 
odborného dohledu na základě certifikátu - symbol L2, hodnota 
indexu 1,8
3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře, zub-
ního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí 
- symbol L3, hodnota indexu 3,5

7. ZUM A ZULP
7.1 Vykazování ZUM
1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný materiál pouze 
tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZUM ano“.
2. Jako zvlášť účtovaný materiál (ZUM) může být k výkonu vykázán 
pouze materiál při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.
3. Pokud není materiál spotřebován celý, může být k výkonu vyká-
zána jeho poměrná část.
7.2 Vykazování ZULP
1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný léčivý přípravek 
pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano“.
2. Transfúzní přípravky, krevní deriváty a radiofarmaka mohou být 
vykázány jako ZULP bez ohledu na to, zda je u výkonu uvedena 
poznámka „ZULP ano“.
3. Jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek může být k výkonu vyká-
zán pouze léčivý přípravek při provedení výkonu jednoznačně 
spotřebovaný.
4. Pokud není léčivý přípravek spotřebován celý, může být k výko-
nu vykázána jeho poměrná část.
7.3 Jako ZUM či ZULP nelze vykázat:
1. Léčivé přípravky, zdravotnický materiál a zdravotnické pro-
středky, které lze předepsat na recept nebo poukaz.
2. Léčivé přípravky a zdravotnický materiál zahrnutý přímo v hod-
notě výkonu (hodnota PMAT a PLP) nebo agregované do ošetřo-
vacího dne či výkonů klinických vyšetření.
3. Léčivé přípravky hrazené lékovým paušálem.
4. Léčivé přípravky, zdravotnický materiál a zdravotnické pro-
středky získané jiným způsobem než nákupem (farmakologické 
studie, firemní, výzkumné granty, sponzorské dary a podobně)

9. NÁVŠTĚVY
Podmínkou vykázání návštěvy je záznam v dokumentaci s uvede-
ním data a času návštěvy.
9.1 Návštěvy praktického lékaře u pacienta
Návštěvy lékaře u pacienta se vykazují zvláštními výkony. Kromě 
těchto výkonů se vykazují výkony klinických vyšetření a další výko-
ny dle platných pravidel.
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Návštěvu praktického lékaře u pacienta lze vykázat následujícími 
výkony:
1. Návštěva praktického lékaře u pacienta
2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou
3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou
4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den 
pracovního klidu
Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3, 
kombinovat.
9.2 Návštěvy specialistů u pacienta
Návštěvu lékaře u pacienta může kromě praktického lékaře 
vykázat také jiný ošetřující lékař, ale pouze pokud je návštěva 
provedena na základě písemné žádosti praktického lékaře regis-
trujícího pacienta. V případě návštěvy v době od 19 do 06 hodin 
nebo v den pracovního volna a pracovního klidu musí žádost 
obsahovat datum a čas návštěvy.
Návštěvu lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:
1. Návštěva specialisty u pacienta
2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou
3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou
4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den 
pracovního klidu
Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3 
kombinovat.
Výkon Návštěva specialisty u pacienta hradí zdravotní pojišťovna 
pouze tehdy, pokud je návštěva vyžádána praktickým lékařem. 
Tento výkon lze vykázat i při návštěvě specialisty v ústavu sociální 
péče nebo obdobném prostředí, ale pouze na jednoho obyvatele 
tohoto ústavu za jeden den. 
9.3 Návštěva sestry a fyzioterapeuta
Návštěva sestry se vykazuje výkony autorských odborností 911, 
914, 921 a 925.
Návštěva sestry se vykazuje výkony autorských odborností 911 
na základě písemné indikace registrujícího praktického lékaře, 
autorských odborností 902, 914, 921 a 925 na základě písemné 
indikace ošetřujícího lékaře
Výkon sestry v době od 22 do 06 hodin lze vykázat spolu s pro-
vedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě 
písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace musí v tomto 
případě vždy obsahovat datum a čas provedení výkonu. 
Výkon sestry v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu 
lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl 
proveden na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře. Tato 
indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum provedení 
výkonu.
9.4 Čas strávený dopravou
Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy lze 
vykázat vždy za každých dokončených 10 minut. Na 1 km vzdále-
nosti lze vykázat nejvíce 2 minuty času.

10. ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY
10.1 Výkonem Podrobný výpis z dokumentace se vykazuje:
činnost registrujícího lékaře spojená s pořízením výpisu ze 
zdravotní dokumentace při předávání pacienta do péče jiného 
registrujícího lékaře.
10.2 Obsahem výkonu Podrobný výpis z dokumentace je přede-
vším:
1. prostudování zdravotní dokumentace pacienta
2. pořízení kopie dokumentace nebo výpisu z dokumentace 
v rozsahu potřebném pro zajištění kontinuity léčebně preventivní 
péče
3. zaslání výpisu nově registrujícímu lékaři
10.3 Výkonem Administrativní úkony praktického lékaře se vyka-
zuje:
činnost spojená s preventivní, dispensární, diagnostickou nebo 
terapeutickou péčí, pokud probíhá bez klinického vyšetření 
pacienta a pokud se nejedná o konzultaci praktického lékaře 
rodinnými příslušníky. 
Spolu s výkony Podrobný výpis z dokumentace a Administrativní 
úkony praktického lékaře nesmí být ve stejný den vykázány žádné 

další výkony klinických vyšetření.
10.4 Výkony vystavení a ukončení pracovní neschopnosti, respek-
tive vystavení žádosti o podporu při ošetřování člena rodiny se 
vykazuje:
Administrativní úkon vystavení legitimace práce neschopného 
a ukončení pracovní neschopnosti resp. vystavení žádosti o pod-
poru při ošetřování člena rodiny.
Výkon vykazuje ošetřující lékař, který pracovní neschopnost, resp. 
ošetřování člena rodiny vystavil.

11. MINIMÁLNÍ KONTAKT
11.1 Výkonem minimální kontakt se vykazuje:
Kontakt lékaře, klinického psychologa nebo klinického logopeda 
s pacientem před diagnostickým nebo terapeutickým výkonem, 
pokud nebyl naplněn obsah výkonu kontrolního vyšetření.
11.2 Obsahem výkonu minimální kontakt je především:
1. anamnéza cíleně zaměřená k následující diagnostické nebo 
terapeutické péči
2. zhodnocení subjektivních obtíží ve vztahu k následující dia-
gnostické nebo terapeutické péči
3. rozhodnutí o termínu další kontroly
4. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo 
zákonnému zástupci
5. sepsání lékařské zprávy - nálezu
6. administrativní činnost spojená s výkonem
7. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

12. TELEFONICKÉ KONZULTACE
Výkonem Telefonická konzultace lékaře pacientem lze vykázat 
telefonické kontakty mezi pacientem a lékařem pouze tehdy, 
pokud bezprostředně souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnos-
tikou nebo terapií. 
Tento výkon lze vykázat, pokud pacient aktivně kontaktuje léka-
ře, i pokud lékař aktivně kontaktuje pacienta, i pokud dojde 
k telefonickému kontaktu mezi lékařem a rodinnými příslušníky 
či zákonnými zástupci pacienta nebo jinými osobami pečujícími 
o pacienta.
Výkon Telefonická konzultace lékaře pacientem může vykázat 
pouze ošetřující lékař. Pokud ošetřující lékař není registrujícím 
lékařem, může tento výkon vykázat pouze tehdy, pokud bez-
prostředně souvisí s problémem, pro který převzal pacienta do 
péče.
Pro psychiatrické obory je definován odlišný výkon telefonické 
informace.

13. LSPP
Při lékařské službě první pomoci vykazuje lékař výkony klinických 
vyšetření odbornosti 001, 002 a 014 vždy v závislosti na věku 
pacienta. Pokud je pacient mladší 18 let, vykazují se výkony 
odbornosti 002, v ostatních případech výkony odbornosti 001.
Dále vykazuje všechny skutečně a v celém rozsahu provedené 
výkony při respektování platných pravidel.
Při lékařské službě první pomoci nelze vykazovat výkony komplex-
ní a opakované komplexní vyšetření. 

14. DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Výkony domácí zdravotní péče vykazují zdravotnická zařízení 
poskytující domácí zdravotní péči.
Výkony domácí zdravotní péče lze vykázat pouze
1. při indikaci registrujícího praktického lékaře nebo registrující-
ho praktického lékaře pro děti a dorost
2. při indikaci ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, a to po dobu 
nezbytně nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitaliza-
ce.
Předpis domácí zdravotní péče registrujícím praktickým lékařem 
nebo registrujícím praktickým lékaře pro děti a dorost má plat-
nost nejvýše 3 měsíce.

15. VÝKONY STATIM
Pokud lékař indikuje provedení výkonu ihned (statim), je nedíl-
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nou součástí této indikace záznam ve zdravotní dokumentaci. 
Výkon je indikován statim pouze z důvodů zdravotních nikoliv 
technicko-organizačních.

Kapitola 3
Výkony klinických vyšetření

Výkony klinických vyšetření jsou základními výkony, kterými zdra-
votnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči 
poskytnutou pojištěncům.
Výkony klinických vyšetření se dělí na komplexní vyšetření, opa-
kované komplexní vyšetření, cílené vyšetření, kontrolní vyšetření 
a konziliární vyšetření.
Do výkonů klinických vyšetření jsou dle jednotlivých autorských 
odborností agregovány materiální a přístrojové náklady výkonů 
agregovaných do klinických vyšetření. Jedná se o výkony, u kte-
rých je v seznamu výkonů v položce kategorie výkonu uvedeno 
označení „Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením“.

16. VYKAZOVÁNÍ KLINICKÝCH VYŠETŘENÍ
1. Při jedné návštěvě lze vykázat pouze jeden z výkonů klinických 
vyšetření.
2. S výkony klinických vyšetření nelze kombinovat administrativní 
výkony a výkon telefonická informace, s výjimkou administrativní-
ho výkonu vystavení nebo ukončení legitimace práce neschopné-
ho, resp. vystavení žádosti o podporu při ošetřování nemocného 
člena rodiny.
3. U autorských odborností, u kterých existuje více výkonů klinic-
kých vyšetření použije vykazující lékař ten výkon, který odpovídá 
jeho způsobilosti.
4. Výkony klinických vyšetření lze kombinovat s výkony návštěvní 
služby.

17. KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ
Výkonem komplexní vyšetření se vykazuje:
1. vyšetření pacienta při převzetí do péče praktického lékaře, 
praktického lékaře pro děti a dorost, gynekologa – porodníka 
a praktického zubního lékaře
2. vyšetření pacienta při převzetí do pravidelné dlouhodobé péče 
ambulantního specializovaného lékaře a dále vždy, pokud došlo 
u konkrétního lékaře k přerušení péče delší než dva roky
3. vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci, pokud hospitali-
zaci nepředcházela hospitalizace na stejném pracovišti v posled-
ních třech měsících
17.1 Obsahem výkonu komplexní vyšetření je především:
1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a soci-
ální
2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních 
a zobrazovacích
4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře, interních 
a chirurgických oborů včetně vyšetření per rectum
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frek-
vence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání 
dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření
9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či 
ZP
10. provedení drobného terapeutického výkonu
11. rozhodnutí o termínu další kontroly
12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině 
nebo zákonnému zástupci
13. psychoterapeutický pohovor
14. individuální zdravotní výchova
15. edukace pacienta
16. sepsání lékařské zprávy - nálezu
17. administrativní činnost spojená s výkonem, poskytnutí 
informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či 

nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými 
postupy
18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

18. OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ
Opakované komplexní vyšetření může vykazovat pouze praktický 
lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost a praktický 
zubní lékař - stomatolog.
18.1 Výkonem opakované komplexní vyšetření se vykazuje:
preventivní prohlídka provedená praktickým lékařem pro dospělé 
nebo praktickým lékařem pro děti a dorost nebo praktickým zub-
ním lékařem - stomatologem.
18.2 Obsahem výkonu opakovaného komplexního vyšetření je 
především:
1. podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociál-
ní s důrazem na změny od minulého komplexního nebo opakova-
ného komplexního vyšetření
2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních 
a zobrazovacích
4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře včetně vyšet-
ření per rectum, u praktického lékaře pro děti a dorost orientační 
vyšetření smyslů a psychomotorického vývoje
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frek-
vence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání 
dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření
9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či 
ZP
10. provedení drobného terapeutického výkonu
11. rozhodnutí o termínu další kontroly
12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině 
nebo zákonnému zástupci
13. psychoterapeutický pohovor
14. individuální zdravotní výchova
15. edukace pacienta
16. sepsání lékařské zprávy - nálezu
17. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, 
žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace 
praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu 
pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy
18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.

19. CÍLENÉ VYŠETŘENÍ
19.1 Výkonem cílené vyšetření se vykazuje:
1. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem zaměřené na subjek-
tivní obtíže
2. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v pravidelné péči při 
významné změně průběhu choroby
3. dispensární vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem
4. přijetí pacienta k hospitalizaci, pokud od poslední hospitaliza-
ce na stejném oddělení neuplynulo více jak tři měsíce
5. propuštění pacienta z hospitalizace
6. vyšetření pacienta spojené s vystavením návrhu na komplexní 
a příspěvkovou lázeňskou péči nebo na pobyt v ozdravovně
7. předoperační vyšetření pacienta
8. preventivní prohlídka gynekologická
19.2 Obsahem výkonu cíleného vyšetření je především:
1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta 
vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílají-
cího lékaře
2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních 
a zobrazovacích
4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta 
(vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesíla-
jícího lékaře
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frek-
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vence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu 
k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího 
lékaře
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně předepsá-
ní dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření
9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či 
ZP
10. provedení drobného terapeutického výkonu 
11. rozhodnutí o termínu další kontroly
12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině 
nebo zákonnému zástupci
13. psychoterapeutický pohovor
14. individuální zdravotní výchova
15. edukace pacienta
16. sepsání lékařské zprávy - nálezu
17. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, 
žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace 
praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu 
pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy
18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

20. KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ
20.1 Výkonem kontrolní vyšetření se vykazuje:
1. vyšetření pacienta, kdy ošetřující lékař kontroluje průběh nebo 
výsledek léčby
2. vyšetření pacienta při ukončení léčby ošetřujícím lékařem
3. vyšetření pacienta při ukončení pracovní neschopnosti ošet-
řujícím lékařem
4. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v průběhu stabilizova-
né choroby
5. vyšetření pacienta před poskytnutím terapeutického úkonu
20.2 Obsahem výkonu kontrolního vyšetření je především:
1. anamnéza cíleně zaměřená k průběhu nebo výsledku léčby
2. zhodnocení subjektivních obtíží a jejich změn
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních 
a zobrazovacích
4. objektivní vyšetření zaměřené k průběhu nebo výsledku léčby
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frek-
vence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu 
k průběhu choroby nebo výsledku léčby 
6. diagnostická rozvaha a závěr
7. rozhodnutí o termínu další kontroly
8. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo 
zákonnému zástupci
9. psychoterapeutický pohovor
10. individuální zdravotní výchova
11. edukace pacienta
12. sepsání lékařské zprávy - nálezu
13. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, 
žádanka o zdravotní transport a podobně)
14. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

21. KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ
Konziliární vyšetření se vykazuje stejným výkonem jako cílené 
vyšetření příslušné odbornosti. Jako konziliární vyšetření může 
být vykázáno pouze cílené vyšetření provedené lékařem se spe-
cializovanou způsobilostí. Vyšetření provedené lékařem s nižší 
kvalifikací nemůže být vykázáno. Výjimkou je klinický psycholog 
a klinický logoped, pokud provádí konziliární vyšetření.
Ošetřující lékař nemůže vykázat konziliární vyšetření.
21.1 Konziliárním vyšetřením se vykazuje:
Vyšetření pacienta vyžádané ošetřujícím lékařem v rozsahu 
potřebném pro získání diagnostického závěru - odpovědi na otáz-
ku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem.
21.2 Obsahem konziliárního vyšetření je především:
1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta 
vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílají-
cího lékaře

2. zhodnocení subjektivních obtíží
3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních 
a zobrazovacích
4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta 
(vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesíla-
jícího lékaře
5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frek-
vence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu 
k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího 
lékaře
6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření
7. diagnostická rozvaha a závěr
8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu včetně předepsá-
ní dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření 
v rozsahu potřebném k získání diagnostického závěru - odpovědi 
na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem
9. doporučení terapeutického postupu
10. doporučení termínu další kontroly nebo předání do péče
11. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině 
nebo zákonnému zástupci
12. psychoterapeutický pohovor
13. individuální zdravotní výchova
14. edukace pacienta
15. sepsání lékařské zprávy - nálezu
16. administrativní činnost spojená s výkonem (povinná hlášení, 
žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace 
praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu 
pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy
17. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.

Kapitola 4
Další pravidla pro vykazování výkonů řazená  

podle jednotlivých autorských odborností

22. 001 – PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ
Výkon
číslo Název 
01441  Stanovení glukózy glukometrem 
se vykazuje:
1. k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenza-
ce diabetika
2. stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají mož-
nost selfmonitoringu a pokud nelze vyšetřit z venosní krve při 
současném odběru biochemického vyšetření.
3. u osob neléčených pro DM, kdy charakter obtíží je suspektní 
z dekompenzace diabetu.
Výkon nelze vykazovat jako screeningové vyšetření při preventiv-
ních a dispenzárních prohlídkách a pokud je odebírána venosní 
krev za účelem biochemického vyšetření.
Další povolené odbornosti: 002, 003, 101, 103 a 104.

23. 002 – PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST
Výkon
číslo  Název 
02230  Kvantitativní stanovení CRP (POCT) 
lze vykazovat jen při doložené účasti na úvodním odborném 
certifikovaném školení o této metodě pořádaném na akreditova-
ném pracovišti ve spolupráci odborných společností a pracovišť 
zajišťujících postgraduální vzdělávání dle jednotné metodiky. Při 
provádění výkonu bude respektováno Doporučení odborných 
společností o provádění laboratorních vyšetření v režimu POCT 
a bude zajištěna vnitřní kontrola kvality, včetně řádně vedeného 
záznamu o ní a účast v systému mezilaboratorních porovnávacích 
zkoušek (externí hodnocení kvality). 

24. 999 - VÝKONY BEZ AUTORSKÉ ODBORNOSTI
Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická 
pracoviště.
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24.1 Čas strávený dopravou
Výkon
číslo  Název 
09521   Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci 

návštěvy á 10 minut 
nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.
24.2 Návštěva v zařízeních sociálních služeb
Výkon
číslo  Název 
09519  Návštěva specialisty u pacienta 
pokud se jedná o návštěvu v zařízení sociálních služeb nebo 
obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho 
klienta tohoto zařízení, výkon klinického vyšetření se vykazuje 
zvlášť.
24.3 Kanylace žíly
Výkonem
číslo  Název 
09220  Kanylace periferní žíly včetně infúze 
nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výko-
ny infúze.
24.4 UZ vyšetření
Výkony
číslo  Název 
09135   UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovi-

nách 
09137  UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách 
09139  UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách 
lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová doku-
mentace.
24.5 Telefonická konzultace
Výkon 
číslo  Název 
09513  Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem 
hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou proble-
matiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze 
takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s prevencí, dispen-
zarizací, diagnostikou nebo léčbou.
24.6 Ošetření a převazy
Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:
číslo  Název 
09237  Ošetření a převaz rány od 1 cm do 10 cm2 
09241  Ošetření a převaz rány od 10 do 30 cm2 
51818   Ošetření a převaz rány, kožních a podkožních afekcí 

nad 30 cm2 
09239  Sutura malé rány do 5 cm 
Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha 
obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat současně pro 
jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, 
krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.
Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními 
výkony odbornosti popáleninové medicíny.

Kapitola 7
Úhrada nepřímých nákladů

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů, s výjimkou 
výkonů dopravy dle kapitoly 8, není zahrnuta položka nepřímé 
náklady - režie.
Režii spojenou s poskytnutím ambulantní zdravotní péče uhradí 
zdravotní pojišťovna na základě času výkonu a minutové režijní 
sazby. Režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu v minu-
tách a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské 
odbornosti.
Čas výkonu je uveden v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami u každého výkonu. Minutová režijní sazba pro jednot-
livé autorské odbornosti je uvedena dále.
Režii spojenou s poskytnutím lůžkové zdravotní péče uhradí 
zdravotní pojišťovna zčásti na základě času výkonu a minutové 
režijní sazby, zbývající část režie je přiřazena k ošetřovacímu dni. 
Hodnota režie přiřazené k ošetřovacím dnům je uvedena dále.

25. MINUTOVÁ REŽIJNÍ SAZBA PŘIŘAZENÁ K VÝKONU
K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologické hemoeliminační meto-
dy), 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 
301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 
405, 406, 407, 710, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 
813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 
904, 910, 917, 925, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba 
ve výši 2,59 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697 
a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,89 bodu za 
jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemo-
eliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 
601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 
707, 708, 709 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,10 
bodu za jednu minutu času výkonu. 
K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 
517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 
je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,65 bodu za jednu 
minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 
527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726 a 727 
je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 6,20 bodu za jednu 
minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 
537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 
je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 9,30 bodu za jednu 
minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 911, 913, 914, 921, 927, je při-
řazena minutová režijní sazba ve výši 1,88 bodu za jednu minutu 
času výkonu. 
K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová 
režijní sazba ve výši 3,24 bodu za jednu minutu času výkonu. 
Minutová režijní sazba za jednu minutu času výkonu přiřazená 
touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností se 
zvyšuje vždy k 1. červenci kalendářního roku o průměrnou roční 
míru inflace (měřenou indexem spotřebitelských cen) za uplynulý 
rok publikovanou Českým statistickým úřadem. Takto vypočtené 
minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.
Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením 
lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, 
dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uve-
dena, nejvýše však do výše 300% uvedené hodnoty.
Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením 
lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, 
dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uve-
dena, nejvýše však do výše 30% uvedené hodnoty.

26. OBSAH REŽIE
V režii je zahrnuto:
Spotřeba materiálu:
palivo
pohonné hmoty a mazadla mimo pohonné hmoty a mazadla 
zahrnuté ve výkonech dopravy,
zdravotnický materiál mimo ten, který je zahrnut jako přímo spo-
třebovaný ve výkonech nebo jako ZUM účtován zvlášť
léčivé přípravky mimo ty, které jsou zahrnuty jako přímo spotře-
bované ve výkonech nebo jako ZULP účtovány zvlášť
potraviny mimo potraviny hrazené ve stravní jednotce v ošetřo-
vacím dni
všeobecný materiál mimo ten, který je zahrnut jako přímo spotře-
bované v některých výkonech
materiál pro údržbu mimo ten, který je zahrnut ve výkonech 
v rámci specifické údržby jednoúčelových přístrojů
prádlo
osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance
drobný hmotný investiční majetek
knihy a učební pomůcky
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Spotřeba energie:
elektrická energie
voda (mimo vodu zahrnutou jako přímo spotřebovanou v někte-
rých výkonech)
pára
plyn
Služby:
opravy a udržování mimo specifickou údržbu jednoúčelových 
přístrojů zahrnutou do výkonů
cestovné zaměstnanců
náklady na reprezentaci
dopravné
nájemné
spoje (poštovné, telefonní poplatky)
dodavatelské praní prádla
dodavatelský úklid
náklady na vzdělávání, účastnické poplatky
software
ostatní služby
Osobní náklady:
mzdové náklady mimo mzdové náklady zahrnuté ve výkonech
ostatní osobní náklady mimo náklady zahrnuté ve výkonech
pojistné na všeobecné zdravotní pojištění mimo pojistné na vše-
obecné zdravotní pojištění zahrnuté ve výkonech
pojistné na sociální pojištění pracovníků mimo pojistné na soci-
ální pojištění zahrnuté ve výkonech
Daně:
Ostatní náklady (odpis nedobytné pohledávky, úroky, jiné ostatní 
náklady)
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku mimo 
jednoúčelové přístroje zahrnuté ve výkonech
Vnitropodnikové náklady pokud jsou účtovány zvlášť (doprava, 
údržba, kotelna, kuchyně, správa)

Kapitola 8
Doprava a náhrady cestovních nákladů

27. DOPRAVA
Dopravou se rozumí součást zdravotní péče, která je poskytována 
pracovištěm zdravotnické záchranné služby (dále ZZS), dopravní 
zdravotní služby (dále DZS) nebo jinými subjekty, které splňují 
stanovené podmínky podle zvláštních předpisů.
27.1 Doprava zahrnuje
1. převozy pacientů
2. převozy doprovodů pacientů 
3. infekční převozy pacientů
4. jízdy vozidly ZZS
5. převozy patologických novorozenců a novorozenců s nízkou 
porodní hmotností
6. leteckou přepravu
7. převozy na pitvu a z pitvy
8. dopravu zdravotnických pracovníků v návštěvní službě
9. dopravu lékařů v LSPP
10. dopravu transfúzních přípravků, speciálních léčivých příprav-
ků, tkání a orgánů k transplantaci, dopravu lékaře nebo jiného 
zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému 
výkonu.
27.1.1 Převozy pacientů
Převozem se rozumí převoz pacienta do a ze zdravotnického 
zařízení, mezi zdravotnickými zařízeními a v rámci zdravotnických 
zařízení příslušnou DZS.
27.1.2 Převozy doprovodů pacientů
Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není 
členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdra-
votní stav pacienta nezbytně nutná.
Doprovod pacienta je vykazován tak, že je připočten počet kilo-
metrů ujetých s doprovodem k počtu kilometrů ujetých s paci-
entem a je vykazován té zdravotní pojišťovně, u které je pacient 
pojištěn.
Jako doprovod pacienta je vykazována pouze cesta s pacientem, 

cesta doprovodu bez pacienta (návrat) není hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění.
27.1.3 Infekční převozy pacientů
Infekčním převozem se rozumí převoz pacientů s infekčními 
a parazitárními nemocemi, prováděný za zvláštního režimu podle 
hygienických předpisů.
27.1.4 Sekundární převoz
Sekundárním převozem se rozumí převoz pacienta u kterého ne-
jsou bezprostředně ohroženy základní životní funkce do takového 
zdravotnického zařízení, které disponuje personálním, věcným 
a technickým vybavením potřebným k zajištění další zdravotní 
péče.
27.1.5 Jízda vozidla ZZS
Jízdou vozidla ZZS se rozumí doprava týmu k pacientovi a převoz 
pacienta za podmínek přednemocniční neodkladné zdravotní 
péče. 
27.1.6 Letecká přeprava
Letecká přeprava pacientů se provádí v mimořádných případech 
na základě schválení revizního lékaře.
27.1.7 Převoz na pitvu a z pitvy
Převoz na pitvu a z pitvy se vykazuje výkonem dopravy s pevnou 
sazbou na jeden ujetý kilometr. Jízda nevytíženého vozidla bez 
zemřelého se nevykazuje.
27.2 V sazbě za jeden km je zahrnuto:
1. příjem požadavku
2. zpracování a třídění informací
3. zadání realizace posádce vozidla
4. jízda k pacientovi a k zemřelému při převozu na pitvu a z pitvy
5. odborné naložení pacienta a jeho převoz do zdravotnického 
zařízení, popřípadě do místa určení
6. odborný dohled a nezbytná péče v průběhu převozu
7. průběžná komunikace s dispečinkem
8. předání pacienta ve zdravotnickém zařízení, popřípadě v místě 
bydliště nebo v místě určení
9. návrat na stanoviště 
10. úklid, desinfekce a příprava vozidla.

28. TARIFNÍ PODMÍNKY
Výkony dopravy zahrnují přímé i nepřímé (režijní) účelně vyna-
ložené náklady na provoz vozidel v daných režimech převozů na 
jednoho pacienta.
28.1 Převozy pacientů
2.1.1. DZS vykáže počet kilometrů ujetých v pásmech dle odst. 7 
s každým konkrétním pacientem vhodnou komunikací do místa 
určení dle indikace lékaře, a to i v případě, je-li současně přepra-
vováno více pacientů, nejvíce však 4 osoby, včetně doprovodů 
pacientů.
2.1.2. Převozy pacientů provedené DZS krajských statutárních 
měst mohou být hrazeny paušální částkou. Při sjednávání pau-
šální částky se postupuje podle vzorce: počet bodů v pásmu 
1 – 30 km x hodnota bodu x průměrná vzdálenost na jednotku 
převozu v km.
Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.
Na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní 
pojišťovnou lze dohodnout i jiný způsob úhrady než za ujeté kilo-
metry. V takovém případě lze převoz hradit sjednanou paušální 
částkou. Při sjednávání paušální částky se vychází ze stanove-
ných sazeb za 1 km, průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní 
lokalitě a vytížení sanitních vozů.
28.2 Infekční převozy pacientů
DZS vykáže počet kilometrů ujetých s každým konkrétním pacien-
tem, vhodnou komunikací do místa určení, dle indikace lékaře, 
a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů, 
nejvíce však 4.
Jízda nevytíženého sanitního vozidla bez pacienta se nevykazuje.
28.3 Jízda vozidla ZZS
V režimu jízdy vozidla ZZS a dále v případě převozu speciální sanit-
kou pro přepravu nedonošených novorozenců a dopravy transfúz-
ních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání a orgánů 
k transplantaci, odborníků ke specializovanému a nezbytnému 
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výkonu, vykáže zařízení všechny ujeté kilometry v souvislosti 
se zásahem u pacienta, včetně jízdy zpět na stanoviště, pokud 
nebyla přerušena cestou k dalšímu zásahu.
Kromě úhrady za ujeté kilometry může být jízda vozidla ZZS hra-
zena rovněž paušálem na jeden výjezd. Tento paušál se určí výpo-
čtem vycházejícím ze stanovených sazeb za 1 km jízdy vozidla ZZS 
a průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě. 
Ve výkonech jízdy vozidla ZZS za 1 km (případně za jeden výjezd 
vozidla ZZS) nejsou zahrnuty zdravotní výkony lékaře, ani výkony 
ostatních odborných zdravotnických pracovníků, které jsou vyka-
zovány samostatně.
28.4 Přistavení vozidla a jízda zpět na stanoviště
Ve všech případech mimo převozů pacientů včetně infekčních 
a převoz na pitvu a z pitvy vykáže zařízení všechny ujeté kilometry, 
včetně přistavení vozidla a jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla 
jízda přerušena cestou k dalšímu převozu.
Místo a čas zahájení a ukončení výkonu musí být vždy uvedeno 
v příslušné dokumentaci.

29. ZVLÁŠTNÍ TARIFNÍ PODMÍNKY
Zdravotní pojišťovny v rámci smluv se zdravotnickým zařízením 
mohou dohodnout:
a)  individuální úhradu mimo ustanovení bodu 2.
b)  zvýšení úhrady za výkony až o dalších 50% v případech odů-
vodněných demografickými a geografickými zvláštnostmi a cha-
rakteristikami území, znemožňující potřebné vytěžování vozidel 
DZS nebo jejich ekonomický provoz.

30. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ POJIŠTĚNCŮM 
V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Doprava pacienta soukromým vozidlem je hrazena podle přísluš-
ného výkonu dopravy ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího 
smluvního zdravotnického zařízení, které je oprávněné poskyt-
nout zdravotní péči potřebného typu. Účtuje se pouze skutečný 
počet kilometrů ujetých s konkrétním pacientem, nikoli cesta 
vozidla bez pacienta.
Úhrada je provedena pojištěnci pouze při předložení poukazu 
vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti indivi-
duální dopravy.

31. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ ZDRAVOTNICKÝM 
PRACOVNÍKŮM V JEJICH NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ A V DOMÁCÍ 

ZDRAVOTNÍ PÉČI
Cestovní náklady při návštěvní službě zdravotnických pracovníků 
jsou hrazeny podle příslušného výkonu dopravy zdravotnickému 
zařízení, které zdravotní péči v návštěvní službě poskytlo.
Zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení mohou ve smlouvě 
dohodnout paušální náhrady cestovních nákladů zdravotnických 
pracovníků v návštěvní službě. Paušální náhrady mohou být 
dohodnuty na časové období nebo na navštíveného pojištěnce.
Maximální vzdálenost, do které hradí zdravotní pojišťovna cestov-
ní náklady zdravotnickým pracovníkům, je dohodnuta ve smlouvě 
mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou s přihléd-
nutím k místním podmínkám a typu poskytované péče.

32. JINÉ FORMY DOPRAVY
Jiné formy dopravy nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního 
pojištění.

33. VÝKONY DOPRAVY
č. výkonu  Název výkonu/Popis výkonu body/1 km
10  Doprava zdravotnického pracovníka 

v návštěvní službě  12,26
12   Doprava lékaře v LSPP  12,46
20  Doprava pacienta soukromým vozidlem  5,30
45  Převoz pacienta v pásmu 1 – 30 km  20,50
46  Převoz pacienta v pásmu 31 – 60 km  19,00
47  Převoz pacienta v pásmu 61 – 130 km  17,50
48  Převoz pacienta v pásmu 131 km a více  17,00

50 Převoz na pitvu a z pitvy  35,00
60   Doprava transfúzních přípravků, speciálních léčiv, 

tkání a orgánů k transplantaci, doprava lékaře 
nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specia-
lizovanému a nezbytnému výkonu  30,46

70  Jízda vozidla ZZS  40,07
72  Převoz speciální sanitkou pro novorozence
  Převoz nedonošeného nebo patologického novoro-

zence do nejbližšího specializovaného zdravotnické-
ho zařízení  40,07

74  Doprava lékaře RLP v setkávacím systému  30,46
80  Převoz infekčního pacienta  26,00

Kapitola 002 – praktické lékařství pro děti a dorost

02021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO 
DĚTI A DOROST – DÍTĚ DO 6 LET
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 65
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 65 ZUM: ne
body: 513 ZULP: ne

02022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM 
LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ DO 6 LET
Preventivní prohlídka.
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 45
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 45 ZUM: ne
body: 358 ZULP: ne

02023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI 
A DOROST – DÍTĚ DO 6 LET
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 20
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 20 ZUM: ne
body: 164 ZULP: ne

02024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO 
DĚTI A DOROST – DÍTĚ DO 6 LET
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 121 ZULP: ne

02031 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO 
DĚTI A DOROST – DÍTĚ NAD 6 LET
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 60
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 60 ZUM: ne
body: 474 ZULP: ne

02032 OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM 
LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST – DÍTĚ NAD 6 LET
Preventivní prohlídka.
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 40
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
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čas výkonu: 40 ZUM: ne
body: 319 ZULP: ne

02033 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI 
A DOROST – DÍTĚ NAD 6 LET
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 125 ZULP: ne

02034 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO 
DĚTI A DOROST – DÍTĚ NAD 6 LET
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 10
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 10 ZUM: ne
body: 83 ZULP: ne

02110 OČKOVÁ NÍ S. C., I. M.
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02120 OČKOVÁNÍ P. O.
Jde o očkování (poliomyelitis), které je součástí schváleného 
očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z pří-
slušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné 
očkování. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před prove-
dením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, 
je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci
očkovací látky.
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 3
OF: 2/1 rok
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 5 ZUM: ne
body: 28 ZULP: ne

02125 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY
Pro případy, kdy by zdravotní pojišťovna uhradila mimořádně 
očkování, které není hrazené pro žádnou kategorii pojištěnců.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením 
očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však
zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očko-
vací látky.
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ano

02130 OČKOVÁNÍ BEZ VÝDEJE OČKOVACÍ LÁTKY
Vykáže se když pojišťovna hradí očkování, ale nedojde k výdeji 
vakcíny.
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením 
očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však
zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očko-

vací látky.
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 2/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02131 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY 
– HEXAVAKCÍNA, DTaPHibHepBIPV
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02132 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY 
– DTaPHib
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02133 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY 
– DTPa
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02134 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY  
– dTpa-IPV
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne
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02135 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY – DT 
(DIFTERIE, TETANUS)
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02136 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY – D 
(DIFTERIE – PRO DOSPĚLÉ)
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02137 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY 
– TETANUS
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02138 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY 
– HEPATITIDA B PRO DĚTI
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02139 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY 
– HEPATITIDA B PRO DOSPĚLÉ
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas

L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02140 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY 
– SPALNIČKY, ZARDĚNKY, PŘÍUŠNICE
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02141 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY 
– SPALNIČKY
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02142 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY 
– SPALNIČKY, PŘÍUŠNICE
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02143 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY 
– PŘÍUŠNICE
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02144 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY 
– HAEMOPHILUS INFLUENZAE b
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
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předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02145 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY – IPV
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02146 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY 
– POLYSACHARIDOVÁ VAKCÍNA PROTI PNEUMOKOKVÝM 
NÁKAZÁM
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02147 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY 
– KONJUGOVANÁ OČKOVACÍ LÁTKA PROTI PNEUMOKOKOVÝM 
NÁKAZÁM – RIZIKOVÉ SKUPINY
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02148 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY 
– KONJUGOVANÁ OČKOVACÍ LÁTKA PROTI PNEUMOKOKOVÝM 
NÁKAZÁM – NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně

čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ano

02149 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY 
– HEPATITIDA A PRO DĚTI
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02150 OČKOVÁNÍ SPOJENÉ S VÝDEJEM OČKOVACÍ LÁTKY 
– HEPATITIDA A PRO DOSPĚLÉ
Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalen-
dáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního
předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výko-
nu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování
k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta 
kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 15
OF: 1/1 den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 15 ZUM: ne
body: 126 ZULP: ne

02200 NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU 
Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Návštěva v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotní-
ho stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované rodinné péče.
Obvykle 1krát na jedno rodné číslo.
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
S2 2 60
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 60 ZUM: ne
body: 143 ZULP: ne

02210 NOVOROZENECKÝ SCREENING, SCREENING 
VROZENÝCH VAD U NOVOROZENCE
Ve výjimečných případech primární screening a nebo rescree-
ning vrozených vad provedený z kapilárního odběru krve.
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L3 3 5
OF: 1/1den
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 10 ZUM: ne
body: 102 ZULP: ne

02230 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT)
Kvantitativní stanovení CRP z plné krve. Rozhodnutí o nasazení 
antibiotické terapie v situaci diferenciální diagnostiky
bakteriálního a virového infektu. Případná kontrola vyšetření do 
48 hodin po zahájení antibiotické terapie.
Kategorie: P – hrazen plně Nositel INDX Čas
L2 2 2
OF: 6/1 čtvrtletí
OM: A – pouze ambulantně
čas výkonu: 5 ZUM: ne
body: 87 ZULP: ne
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