
Vykazování distančního kontaktu s pacientem 
 

I. VZP ČR 
 

Pro účely vykazování distančního kontaktu lékařů s pacienty, kteří se nemohou fyzicky 

dostavit do ordinace, zavedla VZP ČR následující výkony: 

 

01300 – (VZP) – Distanční konzultace zdravotního stavu praktickým lékařem  

ODBORNOST: 001, 002  

OHODNOCENÍ: 176 bodů 

ČASOVÁ DOTACE: 15 min FREKVENCE: 1/den, 6/čtvrtletí  

PODMÍNKY: K výkonu se nevykazuje výkon 01543, 09543 ani 09513. 

 

 

09614 – (VZP) – Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou  

ODBORNOST: výkon vykazují ambulantní specialisté, včetně odbornosti 603 a 604 

OHODNOCENÍ: 117 bodů  

ČASOVÁ DOTACE: 10 min FREKVENCE: 1/den, 6/čtvrtletí  

PODMÍNKY: K výkonu se nevykazuje výkon 01543, 09615, 09543 ani 09513.  

 

Výkon lze vykázat pouze u pacienta, u kterého distanční konzultaci předcházela ambulantní 

kontrola za fyzické přítomnosti pacienta v ordinaci ambulantního specialisty, a to nejdéle v 

intervalu 12 měsíců (tj. pacient již byl v péči daného lékaře).  

 

09616 – (VZP) – Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou                

u pacienta se závažným chronickým onemocněním  

ODBORNOST: výkon vykazují ambulantní specialisté, včetně odbornosti 603 a 604  

OHODNOCENÍ: 234 bodů  

ČASOVÁ DOTACE: 20 min  

FREKVENCE: 1/den, 6/čtvrtletí  

PODMÍNKY: K výkonu se nevykazuje výkon 01543, 09615, 09543 ani 09513.  

 

Výkon lze vykázat pouze u pacienta se závažným chronickým onemocněním, který se nemůže 

dostavit fyzicky do ordinace ambulantního specialisty a je u ambulantního specialisty 

dispenzarizován se závažným chronickým onemocněním.  

 

Výkony 09614 a 09616 umožňují s účinností od 5.10.2020 vykazovat i Zdravotní 

pojišťovna ministerstva vnitra a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, a to bez nutnosti 

měnit přílohu č. 2 ke Smlouvě.  

Více informací na https://www.zpmvcr.cz/poskytovatele/obecne-informace/informace-v-

souvislosti-s-onemocnenim-covid-19 a https://www.zpskoda.cz/pro-zdravotniky/informace. 

 

35831 – (VZP) – Distanční konzultace zdravotního stavu psychiatrem nebo psychologem  

ODBORNOST: 305, 306, 350, 901  

OHODNOCENÍ: 352 bodů 

ČASOVÁ DOTACE: 30 min  

FREKVENCE: 4/měsíc, 12/čtvrtletí  

PODMÍNKY: - Výkon slouží zejména k zajištění krizové intervence. K výkonu se nevykazuje 

výkon 09615, 09543, 09513. 

 

https://www.zpmvcr.cz/poskytovatele/obecne-informace/informace-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19
https://www.zpmvcr.cz/poskytovatele/obecne-informace/informace-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19


Všechny výše uvedené výkony budou ze strany VZP ČR akceptovány bez nasmlouvání do 

přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi poskytovatelem 

a zdravotní pojišťovnou.  

 

 

 

Společné podmínky pro vykazování výše uvedených výkonů:  

 

- Výkony se vykazují u pacientů, kteří se nemohou dostavit fyzicky do ordinace z důvodu 

respiračního infektu nebo z důvodu nařízené izolace či karantény.  

- Provedená konzultace zdravotního stavu distanční formou musí být řádně 

zdokumentována ve zdravotnické dokumentaci pacienta.  

- Výkon nenahrazuje telefonickou konzultaci (výkon 09513) a jeho obsahem není 

objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod. 

 

 

II. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny 
 

Zdravotní pojišťovny ZPMV ČR, OZP, ČPZP, ZPŠ, VoZP a RBP ZP pro účely 

vykazování distančního kontaktu lékařů s pacienty, kteří se nemohou fyzicky dostavit do 

ordinace, umožňují využít následující výkony:  

 

09557  (SZP) TELEMEDICÍNA - VIDEOKONZULTACE VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM  

(univerzální výkon SZP pro distanční komunikaci prostřednictvím videohovoru určený pro 

lékaře, klinické psychology a klinické logopedy)  

 

AUTORSKÁ ODBORNOST: výkon není omezen odborností lékaře  

KATEGORIE: P – hrazen plně  

OMEZENÍ MÍSTEM: A (pouze ambulantně)  

OMEZENÍ FREKVENCÍ: 1/den, 2/měsíc  

Obvyklá doba trvání celého výkonu: 15 min  

NOSITEL VÝKONU:  

L3 (lékař se specializovanou způsobilostí) – čas nositele = 15 min  

K2 (klinický psycholog, klinický logoped) – čas nositele = 15 min  

Přímo spotřebovaný materiál – PMAT: 0 Přímo spotřebované léčivé přípravy – PLP: 0  

Přístroje: • PC, včetně příslušenství umožňující videokonzultaci  

ZUM: ne ZULP: ne  

BODY: přímé 128 , režijní 48, celkem 176 

 

Popis výkonu:  

- Jedná se o výkon videokonzultace pacienta s ošetřujícím lékařem, klinickým 

psychologem nebo klinickým logopedem vzdáleným přístupem.  

- Videokonzultaci může iniciovat jak pacient, tak lékař, klinický psycholog nebo klinický 

logoped.  

- Výkon lze využít v rámci dispenzární péče o pacienta nebo v případě změny zdravotního 

stavu pacienta nebo potřeby jeho sledování, kontroly či léčebné rady, pokud není nutná 

nebo možná osobní návštěva ze závažných důvodů.  



- Výkon nelze užít v případě preventivní prohlídky.  

- Výkon nenahrazuje telefonickou konzultaci a jeho předmětem není objednání na 

vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod.  

 

Podmínky:  

- Podmínkou úhrady výkonu je fyzická přítomnost lékaře, klinického psychologa nebo 

klinického logopeda ve zdravotnickém zařízení při jeho provádění,  

- ve zdravotnické dokumentaci založené nebo zaznamenané čestné prohlášení 

pacienta/jeho zákonného zástupce o vlastnictví technického vybavení pro vedení 

videohovoru, včetně podepsaného informovaného souhlasu s možností distančního 

kontaktu pacienta s lékařem, klinickým psychologem nebo klinickým logopedem a dále 

vzájemné odsouhlasení podmínek pro technické zabezpečení provádění výkonu a 

ochrany osobních údajů spolu s pacientem.  

Pravidla pro vykazování výkonu:  

 

U všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost:  

• Výkon se neřadí mezi kapitační výkony, ale lze jej provádět jen u registrovaných 

pacientů.  

• Výkon nelze v případě zástupů provádět a vykazovat jako první vyšetření/kontakt v 

rámci nepravidelné péče.  

• S výkonem nelze vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 01543.  

U ambulantních specialistů, klinických psychologů a klinických logopedů:  

• Výkon se vykazuje místo výkonu klinického vyšetření příslušné odbornosti, který by 

byl vykázán v případě prezenčního způsobu klinického vyšetření, a to pouze u pacientů, 

kteří jsou již v dispenzární péči daného poskytovatele nebo u kterých již proběhlo první 

prezenční klinické vyšetření.  

• S výkonem nelze vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 09543 a u registrujících 

gynekologů 01543.  

V zápisu ve zdravotnické dokumentaci pacienta je vždy nutné uvést důvod upřednostnění 

videokonzultace vzdáleným přístupem místo osobní návštěvy, její obsah a výsledek, uložit její 

obrazovou dokumentaci, event. slovní přepis hovoru, a uvést přesný čas spojení –                            

tj. zaznamenat do zdravotnické dokumentace pacienta čas začátku a konce videokonzultace.  

 

Pozn.: Forma naplnění požadavku na uložení obrazové dokumentace je ponechána na úvaze 

poskytovatele, když minimální předpoklad naplnění tohoto požadavku představuje archivace 

snímku obrazovky probíhající videokonzultace, jednoznačně zachycující datum a přesný čas 

pořízení snímku a identifikaci uživatelských účtů obou stran.  

 

OZP s účinností od 5.10.2020 umožňuje vykazovat videokonzultaci bez nutnosti nasmlouvání 

výkonu v příloze č. 2 a nepožaduje uložení obrazové dokumentace, stačí uvedení platformy, na 



které komunikace probíhá, ve ZD. Více na https://www.ozp.cz/pro-lekare/opatreni-v-

souvislosti-covid-19. 

 

Čím výkon začíná:  

Ověřením totožnosti pacienta, zaznamenáním časového údaje o začátku videokonzultace, 

sdělením důvodu kontaktu a zdůvodněním upřednostnění videokonzultace vzdáleným 

přístupem před osobní návštěvou.  

 

Obsah a rozsah výkonu:  

Zjištění subjektivního stavu pacienta a cílené anamnézy. Vyhodnocení všech relevantních 

informací. Vysvětlení léčebných a diagnostických opatření a navržených postupů. Formulace 

diagnosticko-terapeutického závěru. Poskytnutí odborné rady. Vystavení potřebných receptů, 

poukazů, žádanek, formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání 

povinných hlášení. Určení data příští návštěvy, popř. další eventuální videokonzultace 

vzdáleným přístupem. Pořízení obrazové dokumentace proběhlé videokonzultace.  

 

Čím výkon končí:  

Zápisem do zdravotnické dokumentace pacienta s uvedením důvodu upřednostnění 

videokonzultace vzdáleným přístupem před osobní návštěvou, zaznamenáním obsahu a 

výsledku videokonzultace, záznamem přesného času začátku a ukončení videokonzultace a 

uložením obrazové dokumentace, event. slovního přepisu proběhlé videokonzultace, do 

zdravotnické dokumentace.  

 

 

35050  TELEFONICKÁ KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO 

PSYCHOLOGA V PÉČI O JEHO PACIENTA  

(umožněno vykázání nad rámec OF dle SZV)  

 

AUTORSKÁ ODBORNOST: 305 – psychiatrie  

SDÍLENÉ ODBORNOSTI:  

901 – klinická psychologie  

306 – dětská a dorostová psychiatrie  

308 – návykové nemoci  

350 – centrum duševního zdraví  

KATEGORIE: P - hrazen plně  

OMEZENÍ MÍSTEM: A – pouze u ambulantního pacienta 

OMEZENÍ FREKVENCÍ: max. 3/1 den  

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 10  

NOSITELÉ: L2 nebo K2 (10 min)  

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT: 0  

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP: 0  

Přístroje: 0  

ZUM: ne ZULP: ne  

BODOVÁ HODNOTA VÝKONU: 76 (přímé = 44, režie = 32) 

 

Popis:  



Telefonický kontakt ošetřujícího lékaře/klinického psychologa s pacientem nebo s osobami 

jeho prostředí v případech změny zdravotního stavu, potřeby sledování a kontroly, léčebné 

porady, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva z důvodu akutního respiračního infektu 

nebo izolace či karantény v souvislosti s epidemiologickou situací COVID-19. Výkon slouží 

zejména k zajištění krizové intervence.  

 

Čím výkon začíná:  

Úvodním kontaktem, ohlášením.  

 

Obsah a rozsah výkonu:  

Telefonický kontakt s pacientem nebo s osobami jeho prostředí v případech změny stavu, 

potřeby sledování a kontroly, léčebné porady, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva z 

důvodu akutního respiračního infektu nebo izolace či karantény v souvislosti s 

epidemiologickou situací COVID-19.  

 

Čím výkon končí:  

Záznamem do dokumentace, včetně záznamu času spojení; případnou preskripcí léčivých 

přípravků či doporučením dalších vyšetření.  

 

Podmínky:  

• Výkon nelze kombinovat v týž den s výkonem 09513 – Telefonická konzultace 

ošetřujícího lékaře s pacientem.  

• K výkonu se nevykazuje signální výkon 09543 – Signální výkon klinického vyšetření.  

• K výkonu nelze v týž den vykázat žádné jiné zdravotní výkony daných odborností.  

• Výkon neslouží k objednání pacienta k vyšetření, případně k dalším konzultacím 

nesouvisejících se změnou zdravotního stavu.  

 

01300  (VZP) DISTANČNÍ KONZULTACE ZDRAVOTNÍHO STAVU PRAKTICKÝM 

LÉKAŘEM  

(výkon jen pro praktické lékaře pro management respiračních onemocnění nebo pro 

komunikaci s pojištěnci v karanténě/izolaci pro onemocnění Covid-19)  

 

Podmínkou je, že:  

- se jedná o pojištěnce registrovaného u daného poskytovatele zdravotních služeb  

- se jedná o konzultaci u pojištěnců, kteří se nemohou dostavit fyzicky do ordinace 

praktického lékaře o z důvodu respiračního infektu bez alarmujících příznaků a 

negativní epidemiologické anamnézy, kdy z epidemiologických důvodů není vhodná 

návštěva lékaře o z důvodu nařízené izolace či karantény pro onemocnění COVID-19  

- výkon je určen pro případy změny zdravotního stavu (akutní onemocnění, exacerbace 

chronické nemoci, potřeby sledování a kontroly zdravotního stavu, pro dispenzární péči, 

sledování zdravotního stavu v průběhu izolace či karantény  

- v rámci výkonu může být současně realizována preskripce léčivých přípravků a 

zdravotnických prostředků  



- výkon 01300 nenahrazuje výkon 09513 –Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře 

pacientem • výkon není určen pro objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření 

apod.  

- bude respektováno OF 1x/1pojištěnec/1 den, 6x/1 pojištěnec/čtvrtletí  

- ve zdravotnické dokumentaci bude řádný záznam, obsah komunikace  

Pravidla pro vykazování výkonu: 

• výkon se vykazuje mimo KKVP 

  

• k výkonu nelze vykázat  

o výkon 09513 –telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem  

o výkon 01543 (VZP) – Epizoda péče/kontakt v souvislosti s klinickým 

vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče  

o výkon 09557 –TELEMEDICÍNA-Videokonzultace vzdáleným přístupem  

 

• v případě realizace pouhé preskripce se výkon nevykazuje  

   

09513    TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE S PACIENTEM 

(pro výhradně telefonické distanční konzultace)  

 

Týká se všech lékařských odborností. Výkon lze vykázat až 2x denně. 

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) u poskytovatelů ambulantní 

specializované péče hradí výkon 09513 navýšeným počtem bodů 152 a hodnotou bodu      

1,- Kč, tj. za výkon zaplatí 152 Kč, a to od 12. 10. 2020 do odvolání. Tento postup má zajistit 

přiměřenou úhradu vyšší náročnosti telefonických konzultací v době epidemie. Výkon se při 

vykázání automaticky spočítá s vyšším počtem bodů a definovanou hodnotou bodu, není 

potřeba žádné další úkony na straně poskytovatele zdravotních služeb. 

 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP) u poskytovatelů ambulantní specializované 

péče hradí výkon 09513 s hodnotou bodu 2,- Kč, tj. za vykázaný výkon 09513 uhradí         

152 Kč, a to od 5. 10. 2020 do odvolání. 

 

Ostatní zdravotní pojišťovny o jiném způsobu úhrady výkonu 09513 ČLK neinformovaly. 

 
Výkony VZP ČR 09614 a 09616 

 

- tyto výkony umožňuje smluvním poskytovatelům vykazovat zatím pouze 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

- podrobnosti k výkonům viz výše v textu týkajícím se VZP ČR 

- výkony budou ZPMV a ZPŠ hrazeny od 5.10.2020 bez nutnosti měnit přílohu č. 2           

ke Smlouvě  

- více informací na:  

https://www.zpmvcr.cz/poskytovatele/obecne-informace/informace-v-souvislosti-s-

onemocnenim-covid-19 

https://www.zpmvcr.cz/poskytovatele/obecne-informace/informace-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19
https://www.zpmvcr.cz/poskytovatele/obecne-informace/informace-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19


https://www.zpskoda.cz/pro-zdravotniky/informace 

 
Detailní informace k obsahu, vykazování a úhradě uvedených výkonů jsou uvedeny na 

webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven s informacemi pro 

poskytovatele zdravotních služeb k onemocnění Covid-19. 

 

U lékařů je u všech výkonů pro distanční komunikaci akceptováno vystavení eReceptu, 

eŽádanky na laboratorní PCR vyšetření biologického materiálu na přímý průkaz SARS-CoV2, 

eNeschopenky nebo elektronická komunikace pro potřeby administrace ošetřování člena 

rodiny. 

  

 

Zpracováno na základě informací zveřejněných zdravotními pojišťovnami 

Aktualizace ke dni 26.10.2020 

 

 


