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Určeno poskytovatelům zdravotních služeb: 

Aktualizace:  

1) Indikace 
Indikaci odběru vzorku a laboratorního vyšetření  provádí prostřednictvím žádanky všeobecný 
praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, ošetřující lékař poskytovatele lůžkové péče, 
epidemiolog KHS, ambulantní specialista - pneumolog (indikace se řídí aktuálním doporučením MZ 
ČR https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zdravotniky) 
 
Pokud je indikujícím pracovištěm krajská hygienická stanice (KHS), uvede vykazující a provádějící 
poskytovatel do odesílatele IČ konkrétní KHS. Ve všech ostatních případech je uvedeno IČP 
indikujícího poskytovatele (VPL, PLDD, nemocniční IČP). 

Laboratorní vyšetření je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeno pouze v případě 
indikace lékaře, ev. KHS. 

2) Odběr vzorků  
 

a) Odběrové centrum 
o seznam uveden na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/  
o odběr vzorku je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO 

MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ 
VYŠETŘENÍ na základě indikace 

o současně je vykazována diagnóza U69.75 - Podezření na onemocnění COVID-19 
o výkon 09115 je vykazován pod stávajícím IČP stávajícího poskytovatele 

(nenasmlouvají se další samostatná IČP) 
 

b) Mobilní tým zdravotnické záchranné služby - PPNP  
o provádí ZZS (pracoviště PPNP)  + odběrový pracovník  
o odběr vzorku je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO 

MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ 
VYŠETŘENÍ na základě indikace  

o současně je vykazována diagnóza U69.75 - Podezření na onemocnění COVID-19 
o vykazován kód dopravy 60 

 
 
 

https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zdravotniky
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
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3) Laboratorní vyšetření 
Poskytovatelé diagnostických služeb oprávněni provádět laboratorní diagnostiku (oprávněné 
laboratoře) v akutní fázi onemocnění COVID-19 jsou zveřejněni na webových stránkách Státního 
zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19-2 
 
Pro potřeby testování jsou vykazovány výkony:  

- 82040 – IZOLACE RNA A TRANSKRIPCE PRO VYŠETŘENÍ EXTRAHUMÁNNÍHO 
GENOMU   

- 82041 – AMPLIFIKACE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU METODOU 
POLYMERÁZOVÉ ŘETĚZOVÉ REAKCE (PCR)  

- Rychlotest: 99945 – (VZP) RYCHLOTEST PRO ONEMOCNĚNÍ COVID – 19   
o jde o signální výkon s nulovou bodovou hodnotou sloužící pro potřeby mapování 

testování COVID-19 
o test je dodáván a hrazen státem 
o prochází bez nasmlouvání, není potřeba výkon nasmlouvávat 

 
Současně je s výkony vykazována diagnóza U69.75 - Podezření na onemocnění COVID-19 
 
4) Smluvní politika u oprávněných laboratoří a úhrada:  
 

a) smluvní poskytovatel se smluvní odb. 802  
o výkony 82040 a 82041 nasmlouvány pod odb. 802 
o po přechodnou dobu v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem 

SARS-CoV-2 je VZP ČR připravena u oprávněných laboratoří (viz webové stránky 
Státního zdravotního ústavu) uhradit výkony 82040 a 82041 (nebo jiné metody, pokud 
budou definované MZ ČR) v plném rozsahu výkonově, tedy nad rámec limitujících 
podmínek úhrady daných vyhláškou č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše 
úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 

 
b) smluvní poskytovatel bez smluvní odb. 802  

o výkony 82040 a 82041 nebudou nasmlouvány 
o po přechodnou dobu v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem 

SARS-CoV-2 je VZP ČR připravena uhradit tyto výkony jako smluvním 
poskytovatelům (viz cenový předpis  Věstník MZ 3/2020 - „Jde-li o zdravotní služby, 
které byly zdravotní pojišťovně vykázány s hlavní nebo vedlejší diagnózou U07.1 – 
COVID-19 nebo U69.75 – Podezření na COVID-19, stanoví se maximální cena bodu 
ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené ve vyhlášce č. 268/2019 Sb.“) 

 
c)  nesmluvní poskytovatel  

o výkony 82040 a 82041 nebudou nasmlouvány 
o po přechodnou dobu v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem 

SARS-CoV-2 je VZP ČR připravena uhradit tyto výkony jako smluvním 
poskytovatelům (viz cenový předpis  Věstník MZ 3/2020 - „Jde-li o zdravotní služby, 
které byly zdravotní pojišťovně vykázány s hlavní nebo vedlejší diagnózou U07.1 – 
COVID-19 nebo U69.75 – Podezření na COVID-19, stanoví se maximální cena bodu ve 
výši 100 % hodnoty bodu stanovené ve vyhlášce č. 268/2019 Sb.“) 

 
 
5) Další vyšetření  
Serologické vyšetření, vyšetření protilátek a proteinů u tohoto onemocnění není hrazeno z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění, nelze vykazovat jakýchkoliv jiný výkon v souvislosti s onemocněním 
COVID-19.  Je potřeba řídit se postupy, které definuje státní správa, koordinuje Krizový team, 
Ministerstvo zdravotnictví a  SZU. 
 

http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19-2
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Původní text:  

Laboratorní vyšetření 

Poskytovatelé diagnostických služeb (laboratoře) vykazují vyšetření vzorků při podezření na 
onemocnění COVID -19 prostřednictvím zdravotních výkonů:  

- 82040 – IZOLACE RNA A TRANSKRIPCE PRO VYŠETŘENÍ EXTRAHUMÁNNÍHO 
GENOMU  

- 82041 – AMPLIFIKACE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU METODOU POLYMERÁZOVÉ 
ŘETĚZOVÉ REAKCE (PCR) 

- 99945 – (VZP) Rychlotest pro onemocnění COVID – 19 (podmínkou nasmlouvání výkonu a 
jeho úhrady je příslušné technické a personální vybavení laboratoře) 

Současně jsou vykazovány diagnózy: 

- HDG Z03.8 - Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy  

- VDG U69.75 -Podezření na onemocnění COVID-19 

Vyšetření hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění se provádí na doporučení hygienika a 
na základě indikace registrujícího všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a 
dorost, poskytovatele akutní lůžkové péče (dále jen „lékaře zdravotnického zařízení“). 

VZP ČR je po přechodnou dobu v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem 
SARS-CoV-2 připravena u oprávněných laboratoří (laboratoře splňující požadavky na personální 
zabezpečení a věcné a technické vybavení uvedené na webových stránkách Státního zdravotního 
ústavu) uhradit výše uvedené výkony (nebo jiné metody, pokud budou definované MZ ČR) v plném 
rozsahu výkonově, tedy nad rámec limitujících podmínek úhrady daných vyhláškou MZ ČR č. 
268/2019 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 
2020. 

Pokud by oprávněnou laboratoří byla stanovena laboratoř, která nemá s VZP ČR uzavřen smluvní 
vztah, budou jí hrazené služby související s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 
hrazeny v hodnotě shodné se smluvními laboratořemi. 

Pokud je výše uvedené vyšetření pojištěnce provedeno na jeho žádost, bez doporučení hygienika a 
indikace lékaře zdravotnického zařízení, nejedná se o úhradu z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění a pojištěnec si odběr i laboratorní test hradí sám. 

 

Pozn:  VZP výkon 99945 se zavádí z důvodu realizace testování pomocí nového přístroje, který je 
schopen odhalit přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 během několika desítek minut od odebrání vzorku  
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