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Zrušení organizačních opatření VZP ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 
způsobeným virem SARS-CoV 
 
Dnem vydání se zrušují tato organizační opatření: 

- Organizační opatření č. 16/2020 – Potvrzení o účasti na lékařské pohotovostní službě 
- Organizační opatření č. 17/2020 – Vykazování a předávání poukazů (poukazy na 

výdej zdravotnického prostředky a žádanky o dopravu) 
- Organizační opatření č. 21/2020 – Změna lůžkového fondu akutních lůžkových 

oddělení 
- Organizační opatření č. 23/2020 – Úhrada zdravotní péče poskytované na lůžkách 

následné péče, dlouhodobé péče a na pracovištích zvláštní ambulantní péče 

Dnem 30. 6. 2020 se zrušují tato organizační opatření: 

- Organizační opatření č. 6/2020 – Vykazování telefonické konzultace lékaře 
s pacientem u VPL 

- Organizační opatření č. 8/2020 – Informace k preskripci 
- Organizační opatření č. 9/2020 – Vykazování cíleného vyšetření u ambulantních 

specialistů 
- Organizační opatření č. 11/2020 – Vykazování telefonické konzultace lékaře 

s pacientem u PLDD 
- Organizační opatření č. 13/2020 – Doplnění organizačního opatření č. 9/2020 
- Organizační opatření č. 15/2020 – Vykazování signálního výkonu 00944 poskytovateli 

stomatologické péče 
- Organizační opatření č. 18/2020 – Schvalování úhrady léčivých přípravků revizním 

lékařem 
- Organizační opatření č. 30/2020 – Vykazování elektronické konzultace adiktologa 

s pacientem 

 

https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_16_2020-dolozeni-lps.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_17_2020-vykazovani-a-predavani-poukazu.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_21_2020-zmena-akutniho-luzkoveho-fondu.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_23_2020-nasledna-pece.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_06_2020-kontakt-u-vpl.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_08_2020-preskripce.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_09_2020-cilene-vysetreni-ambspec.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_11_2020-kontakt-u-pldd.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_13_2020-upresneni-9_nemocnice.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_15_2020-kontakt-u-stomatologa.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_18_2020-schvaleni-lp-reviznim-lekarem.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_30_2020_adiktologie.pdf
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Dnem 31. 8. 2020 se zrušují tato organizační opatření: 

- Organizační opatření č. 3/2020 – Rozšíření počtu poskytovatelů oprávněných 
zajišťovat implantace ECMO 

- Organizační opatření č. 14/2020 – Informace pro poskytovatele domácí péče 
- Organizační opatření č. 22/2020 – Úhrada přepravy infekčních pacientů u 

poskytovatelů zdravotnické dopravní služby 
- Organizační opatření č. 24/2020 – Úprava pravidel pro vykazování preventivní péče a 

pravidelného očkování u PLDD 

 

https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_03_2020-ecmo.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_14_2020-domaci-pece.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_22_2020-doprava-infekcni-kod.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_24_2020-pldd-preventivni-prohlidky.pdf

