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VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR 
___________________________________________________________________________ 
  

Organizační opatření VZP ČR 
č. 35/2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 

způsobeným virem SARS-CoV-2 
 
 
Vydavatel: Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péče 
 
Datum vydání: 13. 07. 2020                                    Účinnost: dnem vydání 
 

Určeno poskytovatelům zdravotních služeb: 

Po dobu platnosti Mimořádného opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se 
sídlem v Praze pro Kutnohorsko a Čáslavsko https://koronavirus.mzcr.cz/wp-
content/uploads/2020/07/Mimoradne_opatreni_KHS_c.1-2020.pdf, kterým se nařizuje mimořádné 
opatření při epidemii související s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS CoV-2 na 
území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav, VZP ČR vydává následující postup při 
organizaci zdravotních služeb: 
 
 bod 3 MO - provedení RT-PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče s výjimkou pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR 
na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 4 dny – uvedené opatření se týká níže uvedených 
poskytovatelů lůžkové péče:  

ÚP IČO IČZ Název IČZ Místo poskytování 
lůžkové péče 

2300 - Kolín 27256391 23101000 Oblastní nemocnice Kolín, 
a.s. Kutná Hora 

2300 - Kolín 27256391 23200000 Oblastní nemocnice Kolín, 
a.s. Kutná Hora 

2400 - Kutná 
Hora 873764 24200000 Městská nemocnice Čáslav Čáslav 

2400 - Kutná 
Hora 873764 24451000 Městská nemocnice Čáslav Čáslav 

 
Dle doporučení MZ platného od 8. 7. 2020 (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-
content/uploads/2020/07/Strategie-laboratorn%C3%ADho-testov%C3%A1n%C3%AD-
onemocn%C4%9Bn%C3%AD-COVID-19.pdf) a Stanoviska KS-COVID k testování COVID-19 
bezpříznakových pacientů před přijetím k hospitalizaci, před léčebnými výkony a v souvislosti s 
překlady mezi poskytovateli zdravotní péče (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-
content/uploads/2020/06/KS-COVID-provadeni-PCR-hospitalizace-operace-29.5.2020.pdf) vyšetření 
RT-PCR indikuje ošetřující lékař akutní lůžkové péče nebo ambulantní lékař vybraných odborností 
(VPL, PLDD, ORL, INFL, PNEUFTIZ) nebo KHS. 

Pro potřeby testování jsou vykazovány výhradně výkony:  
- 82040 – IZOLACE RNA A TRANSKRIPCE PRO VYŠETŘENÍ EXTRAHUMÁNNÍHO 

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

- výkony 82040 a 82041 jsou hrazeny u jednoho pojištěnce v souvislosti s testem  na 
onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2  jedenkrát za den 

- dávky dokladů jsou VZP ČR předávány elektronicky 
- současně je s výkony vykazována diagnóza U69.75 - Podezření na onemocnění COVID-19 

 

 bod 5 MO - provedení testování osob před příjmem do zařízení sociálních služeb v pobytové 
formě a do odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě, s výjimkou osob, kteří předloží 
lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2, který není starší než 4 
dny 

Dle doporučení MZ platného od 8. 7. 2020 (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-
content/uploads/2020/07/Strategie-laboratorn%C3%ADho-testov%C3%A1n%C3%AD-
onemocn%C4%9Bn%C3%AD-COVID-19.pdf) vyšetření RT-PCR u osob přijímaných do pobytových 
sociálních služeb v ohnisku nákazy z vlastního sociálního prostředí indikuje ambulantní lékař 
vybraných odborností (VPL, PLDD, ORL, INFL, PNEUFTIZ) nebo KHS. 

Pro potřeby testování jsou vykazovány výhradně výkony:  
- 82040 – IZOLACE RNA A TRANSKRIPCE PRO VYŠETŘENÍ EXTRAHUMÁNNÍHO 

GENOMU   
- 82041 – AMPLIFIKACE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU METODOU 

POLYMERÁZOVÉ ŘETĚZOVÉ REAKCE (PCR)  
- výkony 82040 a 82041 jsou hrazeny u jednoho pojištěnce v souvislosti s testem  na 

onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2  jedenkrát za den 
- dávky dokladů jsou VZP ČR předávány elektronicky 
- současně je s výkony vykazována diagnóza U69.75 - Podezření na onemocnění COVID-19 
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