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Určeno poskytovatelům zdravotních služeb 
 
Po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření  souvisejících s onemocněním COVID-19 
způsobeným virem SARS-CoV-2 VZP ČR umožňuje při indikaci laboratorního vyšetření COVID-19 

I. všeobecným praktickým lékařům v případě 

• registrovaného pacienta 
o vystavit žádanku k odběru vzorku a laboratornímu vyšetření pro COVID-19  
o vykázat výkon 01543 – (VZP) Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku 

v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče 
• neregistrovaného pacienta  

o vystavit žádanku k odběru vzorku a laboratornímu vyšetření pro COVID-19  
o vykázat výkon 01023 – Cílené vyšetření praktickým lékařem  
o vykázat výkon 01543 – (VZP) Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku 

v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče 

II. praktickým lékařům pro děti a dorost v případě 

• registrovaného pacienta 
o vystavit žádanku k odběru vzorku a laboratornímu vyšetření pro COVID-19  
o vykázat výkon 01543 – (VZP) Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku 

v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče 
• neregistrovaného pacienta  

o vystavit žádanku k odběru vzorku a laboratornímu vyšetření pro COVID-19  
o vykázat výkon 02023 - cílené vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost - dítě 

do 6 let nebo 02033 - cílené vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost - dítě 
nad 6 let 

o vykázat výkon 01543 – (VZP) Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku 
v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče 

 

V případě uzavření praxe registrujícího všeobecného praktického lékaře nebo praktického lékaře pro 
děti a dorost může indikovat laboratorní vyšetření COVID-19 kterýkoli dostupný všeobecný praktický 
lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. 
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