Postup při uzavírání smluv
s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní
asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických
sester, péče zrakového terapeuta, adiktologa, klinického
psychologa a klinického logopeda
(jedná se o pracoviště smluvní odbornosti 925, 902, 917, 921, 927, 916, 914,
905, 919, 901 a 903)
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ČÁST A.
OBECNÁ ČÁST
POJMY
Čl. 1
Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost nelékařských
zdravotnických pracovníků
1) Podmínky pro získávání odborné, specializované a zvláštní odborné způsobilosti
stanovuje zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k
výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“).
2) Hrazené služby - zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění pojištěncům.
3) Poskytovatel – subjekt poskytující pojištěncům zdravotní služby hrazené z veřejného
zdravotního pojištění.
4) Odborná způsobilost k výkonu povolání se získává absolvováním studijního oboru nebo
studijního programu nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu dle příslušných ustanovení
zákona č. 96/2004 Sb.
5) Specializovaná způsobilost k výkonu povolání – způsobilost k výkonu vymezených
činností, která se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační
zkouškou. Specializační vzdělávání uskutečňuje akreditované zařízení podle vzdělávacích
programů, uveřejňovaných ve Věstníku MZ ČR.
Obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti nelékařských zdravotnických
povolání se specializovanou způsobilostí jsou upraveny v Nařízení vlády ČR č. 31/2010
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6) Zvláštní odborná způsobilost k výkonu povolání pro vymezené činnosti, které prohlubují
získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost, se získává absolvováním
certifikovaného kurzu (dále jen „CK“), což je dle § 61 zákona č. 96/2004 Sb. forma
vzdělávání podle vzdělávacího programu uveřejňovaného ve Věstníku MZ ČR.
CK pořádají pouze pracoviště, která pro tyto účely získala pro dané období
akreditaci MZ ČR.
Na http://www.mzcr.cz v sekci Vzdělávání je uveřejněn seznam certifikovaných kurzů pro
nelékařská zdravotnická povolání, jejichž absolvování je nutné pro získání zvláštní
odborné způsobilosti. Název CK, s uvedením pro která nelékařská povolání jsou určena, je
v souboru „Seznam certifikovaných kurzů pro nelékařská zdravotnická povolání“.
CK však nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání. Zdravotnický pracovník, který nemá specializovanou
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způsobilost v příslušném oboru specializačního vzdělání, může vykonávat pouze
jednotlivé činnosti zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí, ke kterým
získal zvláštní odbornou způsobilost absolvováním certifikovaného kurzu.
O úspěšném ukončení CK vydá akreditované zařízení certifikát; náležitosti a vzor
certifikátu stanoví vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých
dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a
specializační vzdělávání. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent CK získal
zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu vzdělávacího programu (viz § 61 odst. 4 zákona
č. 96/2004 Sb.), včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotních služeb.
7) Pověřenou organizací je:
a) právnická osoba zřízená MZ nebo jiná právnická osoba, kterou MZ pověřilo výkonem
některých činností podle tohoto zákona, nebo
b) univerzita nebo jiná právnická osoba, se kterou MZ uzavřelo veřejnoprávní smlouvu
za účelem přenesení výkonu některých činností.
Těmito pověřenými organizacemi jsou mj.:
a) Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně
(http://www.nconzo.cz) pro obory:















všeobecná sestra (s výjimkou oboru Perfuziologie)
dětská sestra
porodní asistentka
ergoterapeut
radiologický asistent
zdravotní laborant
zubní technik
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
farmaceutický asistent
zdravotnický záchranář
nutriční terapeut
fyzioterapeut
odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
(pouze v oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví)
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

b) Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (http://www.ipvz.cz)
pro obory:





všeobecná sestra (pouze v oboru Perfuziologie)
biomedicínský technik
psycholog ve zdravotnictví
logoped ve zdravotnictví
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radiologický fyzik
odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků
(s výjimkou oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví)
biomedicínský inženýr

Čl. 2
Zrušení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu (dále jen „Osvědčení“) a registru zdravotnických pracovníků
způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
(dále jen „RZP“)
1) Zrušením RZP a v něm uváděných zdravotnických pracovníků, kterým bylo vydáno
Osvědčení (jímž se získávalo oprávnění k výkonu povolání bez odborného dohledu),
ztrácí zainteresované subjekty (pacienti, zdravotní pojišťovny, poskytovatelé atd.)
možnost ověřit si způsobilost k výkonu příslušného povolání bez odborného dohledu u
konkrétního zdravotnického pracovníka. Oprávnění k výkonu povolání bez odborného
dohledu vznikne subjektu na základě splnění předepsaného kvalifikačního, popř.
specializačního vzdělání. Doklady o odborné, popř. specializované nebo zvláštní odborné
způsobilosti, jejichž vzory upravuje vyhláška č. 77/2018 Sb., bude možné nahradit
výpisem z Národního registru zdravotnických pracovníků, vedeného podle zákona o
zdravotních službách.
2) Vyhláška č. 77/2018 Sb. upravuje náležitosti a vzory:
a) osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání,
b) certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti,
c) diplomu o specializaci.
Doklady pod písm. a) a b) vydávají akreditovaná zařízení, diplom o specializaci (písm. c)
vydává MZ ČR.

Čl. 3
Souběh
1) Souběhem rozumíme poskytování zdravotních služeb jedné fyzické osoby (nositele
výkonu, jmenovitě uvedeného ve smlouvě) u více poskytovatelů.
2) Souběh úvazků je možný do maximální výše 1,2 za předpokladu, že je fyzicky
realizovatelný, tj. zdravotnický pracovník má čas na přesun mezi pracovišti (nelze
tolerovat situaci, kdy pracovník v jednom čase pracuje na dvou či více místech).
Akceptujeme souběh maximálně na dvou pracovištích různých poskytovatelů (výjimečně
lze v odůvodněných případech akceptovat souběh na třech takových pracovištích).
3) Do souběhu se nezapočítávají služby v rámci pohotovostních služeb a ZZS s výjimkou
úvazku vedoucího lékaře ZZS.
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ČÁST B.
TYPOVÁ SMLOUVA PRO POSKYTOVATELE DOMÁCÍ
PÉČE, FYZIOTERAPIE, ERGOTERAPIE, PORODNÍ
ASISTENCE, ORTOPTICKÉ A PLEOPTICKÉ PÉČE,
NUTRIČNÍ TERAPIE, PÉČE PSYCHIATRICKÝCH SESTER,
PÉČE ZRAKOVÉHO TERAPEUTA, ADIKTOLOGA,
KLINICKÉHO PSYCHOLOGA A KLINICKÉHO LOGOPEDA
Čl. 4
Typová smlouva
1) Podle rámcové smlouvy pro poskytovatele ambulantní péče poskytující domácí péči,
fyzioterapii, ergoterapii, porodní asistenci, ortoptickou a pleoptickou péči, nutriční terapii,
péči psychiatrických sester vypracovala VZP ČR typovou smlouvu. Text typové smlouvy
byl dopracován ve spolupráci se zástupci poskytovatelů tohoto segmentu (KDP Naděje,
Charita České republiky, UNIPA, ČKPA, UNIFY ČR, SMPDP, ČAS, ADP ČR). Dohodu
o znění typové smlouvy stvrdili účastníci jednání protokolem, jehož kopie je v souboru
„Protokol o schválení typové smlouvy“.
2) V souboru „Vzor typové smlouvy pro nelékaře“ je vzor typové smlouvy o poskytování a
úhradě hrazených služeb, která bude uzavřena s poskytovatelem domácí péče,
fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, ortoptické a pleoptické péče, nutriční terapie,
péče psychiatrických sester, péče zrakového terapeuta a adiktologa.
3) V souboru „Vzor typové smlouvy pro klinické psychology a klinické logopedy“ je vzor
typové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, která bude uzavřena
s poskytovateli klinické psychologie a klinické logopedie.

ČÁST C.
DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH
FORMULÁŘŮ PŘÍLOHY Č. 2 SMLOUVY
Čl. 5
Doložení splnění požadavků odborné, specializované a zvláštní odborné
způsobilosti dle zákona č. 96/2004 Sb.
1) Odbornost 902 – samostatné pracoviště fyzioterapeutů – dle SZV nositelé výkonů
K1, K2, K3
a) Nositel výkonu K1 – doklad o odborné způsobilosti k výkonu povolání fyzioterapeuta
(kvalifikace dle § 24 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.).
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b) Nositel výkonu K2 – doklad o způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu
v odbornosti fyzioterapeut (kvalifikace dle § 24 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb.).
c) Nositel výkonu K3 – doklad o specializované způsobilosti k výkonu povolání
odborného fyzioterapeuta (kvalifikace dle § 24 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb.) nebo
doklad o zvláštní odborné způsobilosti k provádění příslušného výkonu (kvalifikace
dle § 61 - § 64 zákona č. 96/2004 Sb.).
2) Odbornost 914 – psychiatrická sestra – dle SZV nositel výkonu S3
a) Nositel výkonu S3 – doklad o odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné
sestry (kvalifikace dle § 5 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.) a zároveň doklad
o specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii (kvalifikace
dle § 55 - § 60 zákona č. 96/2004 Sb. v oboru specializačního vzdělávání dle Nařízení
vlády č. 31/2010 Sb.).
3) Odbornost 917 – ergoterapeut – dle SZV nositelé výkonů S2, S3
a) Nositel výkonu S2 – doklad o odborné způsobilosti k výkonu povolání ergoterapeuta
(kvalifikace dle § 7 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.).
b) Nositel výkonu S3 – doklad o specializované způsobilosti v oboru Ergoterapie pro děti
nebo Ergoterapie pro dospělé (kvalifikace dle § 55 - § 60 zákona č. 96/2004 Sb.
v oboru specializačního vzdělávání dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.) nebo doklad
o zvláštní odborné způsobilosti k provádění příslušného výkonu (kvalifikace dle § 61 § 64 zákona č. 96/2004 Sb.).
4) Odbornost 921 – porodní asistentka – dle SZV nositel výkonu S2
a) Nositel výkonu S2 – doklad o odborné způsobilosti k výkonu povolání porodní
asistentky (kvalifikace dle § 6 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.).
5) Odbornost 925 – pracoviště domácí péče – dle SZV nositelé výkonů S1, S2, S3
a) Nositel výkonu S1 (tj. výkonu 06319) – doklad o odborné způsobilosti k výkonu
povolání ošetřovatele (kvalifikace dle § 36 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.) nebo doklad
o odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře (kvalifikace dle § 42 odst. 1 a 2
zákona č. 96/2004 Sb.).
b) Nositel výkonu S2 – doklad o odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné
sestry (kvalifikace dle § 5 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.) nebo doklad o odborné
způsobilosti k výkonu povolání dětské sestry v případě péče o dětské pacienty
(kvalifikace dle § 5a odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.).
c) Nositel výkonu S3 – doklad o specializované způsobilosti v oboru specializačního
vzdělávání určeného pro všeobecné sestry (kvalifikace dle § 55 - § 60 zákona
č. 96/2004 Sb. v oboru specializačního vzdělávání dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.).
6) Odbornost 927 – pracoviště ortoptisty – dle SZV nositel výkonu S3
a) Nositel výkonu S3 – doklad o odborné způsobilosti k výkonu povolání ortoptisty
(kvalifikace dle § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 96/2004 Sb.) a zároveň doklad o zvláštní
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odborné způsobilosti k provádění výkonů ortoptisty (kvalifikace dle § 61 - § 64
zákona č. 96/2004 Sb.).
7) Odbornost 905 – pracoviště zrakového terapeuta – dle SZV nositel výkonu K1, K2,
K3
a) Nositel výkonu K1 – doklad o odborné způsobilosti k výkonu povolání zrakového
terapeuta (kvalifikace dle § 23a odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.).
b) Nositel výkonu K2 a K3 – doklad o specializované způsobilosti nebo doklad o zvláštní
odborné způsobilosti k provádění příslušného výkonu.
Pozn.: Doposud neexistuje specializační vzdělávání pro zrakové terapeuty a doposud
neexistuje ani samostatný certifikovaný kurz prokazující zvláštní odbornou
způsobilost. Specializovanou způsobilost bylo možné získat pouze podle odst. 3 a 6
článku VIII zákona č. 189/2008 Sb.
8) Odbornost 919 – pracoviště adiktologa – dle SZV nositel výkonu S4
a) Nositel výkonu S4 - doklad o odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa
(kvalifikace dle § 21a odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.) a zároveň doklad o zvláštní
odborné způsobilosti k provádění výkonů adiktologa (kvalifikace dle § 61 - § 64
zákona č. 96/2004 Sb.).
9) Odbornost 916 – nutriční terapeut – dle SZV nositel výkonů S2, S3
a) Nositel výkonu S2 – doklad o odborné způsobilosti k výkonu povolání nutričního
terapeuta (kvalifikace dle § 15 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.).
b) Nositel výkonu S3 – doklad o specializované způsobilosti v oboru Výživa dětí nebo
Výživa dospělých (kvalifikace dle § 55 - § 60 zákona č. 96/2004 Sb. v oboru
specializačního vzdělávání dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.) nebo doklad o zvláštní
odborné způsobilosti k provádění příslušného výkonu (kvalifikace dle § 61 - § 64
zákona č. 96/2004 Sb.).
10) Odbornost 901 – klinický psycholog – dle SZV nositel výkonů K2, K3
a) Nositel výkonu K1 – doklad o odborné způsobilosti k výkonu povolání psychologa ve
zdravotnictví (kvalifikace dle § 22 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.); platná vyhláška
č. 134/1998 Sb. pro odbornost 901 neobsahuje výkony pro nositele K1.
b) Nositel výkonu K2 a K3 – doklad o specializované způsobilosti k výkonu povolání
klinického psychologa (kvalifikace dle § 22 odst. 3 a 4 zákona č. 96/2004 Sb.).
c) Poskytovatelům odbornosti 901 – klinický psycholog lze nasmlouvat výkony
odbornosti 910 – psychoterapie a odbornosti 931 – dětská psychologie. Výkony
odbornosti 910 – psychoterapie mohou být nasmlouvány pouze psychoterapeutům se
specializovanou způsobilostí v systematické psychoterapii (lékaři včetně psychiatrů a
kliničtí psychologové) – dokladem o tom je:
-

Osvědčení IPVZ Praha o absolvování certifikovaného kurzu v systematické
psychoterapii
nebo
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-

Certifikát České psychiatrické společnosti ČLS JEP o absolvování certifikovaného
kurzu v systematické psychoterapii.

11) Odbornost 903 – klinický logoped – dle SZV nositel výkonů K2, K3
a) Nositel výkonu K1 – doklad o odborné způsobilosti k výkonu povolání logopeda ve
zdravotnictví (kvalifikace dle § 23 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.); platná vyhláška
č. 134/1998 Sb. pro odbornost 903 neobsahuje výkony pro nositele K1.
b) Nositel výkonu K2 a K3 – doklad o specializované způsobilosti k výkonu povolání
klinického logopeda (kvalifikace dle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 96/2004 Sb.).

ČÁST D.
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY č. 99/2012 Sb., O
POŽADAVCÍCH NA MINIMÁLNÍ PERSONÁLNÍ
ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Čl. 6
1) Personální zabezpečení pracovišť domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní
asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče zrakového
terapeuta, adiktologa, klinického psychologa a klinického logopeda bude posuzováno
podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „personální vyhláška“).
2) V souladu s personální vyhláškou je personální zabezpečení domácí péče,
fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie,
péče psychiatrických sester, péče zrakového terapeuta, adiktologa, klinického psychologa
a klinického logopeda stanoveno podle jednotlivých odborností zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků podle druhu a oboru poskytované péče a
vymezuje se příslušnou délkou stanovené pracovní doby.
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ČÁST E.
PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY
METODICKÝ NÁVOD K VYPLŇOVÁNÍ DATOVÉHO
OBSAHU FORMULÁŘŮ PŘÍLOHY Č. 2 KE SMLOUVĚ –
PRO PRACOVIŠTĚ NELÉKAŘSKÝCH
ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ, KLINICKÝCH
PSYCHOLOGŮ A KLINICKÝCH LOGOPEDŮ
(PRACOVIŠTĚ SMLUVNÍCH ODBORNOSTÍ 902, 914, 917, 921, 925, 927,
905, 919, 901 a 903)

Čl. 7
Datový obsah přílohy č. 2 smlouvy – formuláře typu A a B
1) Pro vzájemnou komunikaci mezi VZP ČR a smluvním poskytovatelem se používají
elektronické formuláře přílohy č. 2 (EP2) typu A nebo B, s daty získanými exportem
z RPP.
2) EP2 s exportovaným dohodnutým obsahem přílohy č. 2 Smlouvy (spektrum výkonů,
ordinační doba, kvalifikace a kapacita zdravotnických pracovníků, věcné a technické
vybavení atd.) lze podepsat buď elektronickým podpisem obou smluvních stran, nebo
fyzicky s využitím tištěné formy EP2. Záleží na druhu podepsaného dodatku.
3) Je však nutné dodržet pravidlo, že v rámci IČZ platí pouze jeden způsob podpisů pro
všechna pracoviště – nelze kombinovat formuláře EP2 s elektronickým podpisem
a vytištěné formuláře EP2 ručně podepsané.
4) Vzor elektronického formuláře typu A jako vzor přílohy č. 2 je v souboru „Vzor přílohy
č. 2 – vstupní formulář typu A“.
5) Vzor elektronického formuláře typu B jako vzor přílohy č. 2 je v souboru „Vzor přílohy
č. 2 – vstupní formulář typu B“.
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Čl. 8
Věcný obsah přílohy č. 2
A – PRACOVIŠTĚ (ORDINACE) JEDNOHO LÉKAŘE NEBO
VNP
B – PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU
1) Identifikace pracoviště
2) Smluvní odbornost
3) Kapacita pracoviště
4) Časový rozvrh poskytování hrazených služeb
5) Identifikace, kvalifikace vedoucího pracoviště
6) Smluvená oblast poskytování hrazených služeb
7) Zdravotničtí pracovníci poskytující hrazené služby, identifikace, kapacita
8) Nasmlouvané výkony
9) Přístroje pro provedení nasmlouvaných výkonů
10) Vybavení pracoviště pro provedení nasmlouvaných výkonů
11) Smluvní ujednání

Čl. 9
Obecné zásady
1) V tomto metodickém návodu jsou vypsány všechny údaje, uvedené ve formuláři typu A a
B.
2) Formuláře jsou připraveny obecně (ne tedy pouze pro pracoviště nelékařů), jsou v nich
tedy uvedeny i údaje potřebné pro jiné segmenty. U údajů, které se k pracovištím nelékařů
nevztahují, je uvedena poznámka ve žlutém zabarvení – „tento segment nevyplňuje“,
popř. „pracoviště smluvní odbornosti xxx nevyplňuje“.
3) Vyplňují se všechny údaje potřebné pro segment nelékařů, klinických psychologů nebo
klinických logopedů. U údajů, kde je způsob vyplňování jednoznačný, se neuvádějí žádné
další podrobnosti.
4) V metodickém návodu jsou šedým podbarvením označeny ty údaje, které vyplňuje
Pojišťovna. Nepodbarvené údaje vyplňuje smluvní poskytovatel.

Čl. 10
Způsob vyplňování konkrétních údajů ve formulářích typu A, B
1) IČ a název smluvního poskytovatele – je vyplněno již v RPP podle záhlaví Smlouvy
o poskytování a úhradě hrazených služeb (dále Smlouva).
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2) IČZ smluvního poskytovatele – je vyplněno již v RPP podle záhlaví Smlouvy.
3) Číslo smlouvy
4) Platnost smlouvy ode dne – v RPP je vyplněno stejné datum, jaké je uvedeno
ve Smlouvě.
5) Číslo složky – nevyplňuje se
6) Číslo dodatku – nevyplňuje se
7) Datum uplatnění od – konkrétní datum účinnosti změny v příloze, uvádí se 1. den
v měsíci.
8) Datum uplatnění do – uvádí se pouze v případě, že příloha má platnost menší než je
platnost Smlouvy.
9) Identifikační číslo pracoviště (IČP) – je vyplněno již v RPP, přidělené Pojišťovnou
(v souladu s platnou Metodikou pro pořizování a předávání dokladů) a dohodnuté mezi
poskytovatelem a VZP ČR.
10) Pracoviště je součástí primariátu – obsah formulářů je připraven univerzálně pro použití
v ambulantní i lůžkové péči, tj. pro pracoviště mimo poskytovatele lůžkové péče (PLP) se
uvede „Ne“.
V případě, že pracoviště je součástí primariátu v PLP, vždy se uvede číslo tohoto
primariátu.
11) Název ordinace – formulář A,
popř. Název pracoviště – formulář B
12) Variabilní symbol – vyplňuje se jen tehdy, je-li přidělen poskytovatelem zdravotních
služeb
13) Adresa(y) umístění ordinace – formulář A,
popř. Adresa(y) umístění pracoviště – formulář B
vždy se uvede PSČ a číslo popisné.
14) Smluvní odbornost pracoviště – uvádí se smluvně dohodnutá odbornost, ve které
pracoviště poskytuje hrazené služby a pro niž je věcně, technicky a personálně vybaveno.
Vyplňuje se v souladu s aktuálním číselníkem smluvních odborností pracovišť (číselník
Odborn).
15) Pracoviště je hrazeno formou KKVP – vždy se uvede odpovídající způsob, tj.
u segmentu nelékařů se uvede „Ne“
16) Časový rozvrh poskytování hrazených služeb
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a) Nepřetržitý provoz/ nepřetržitá dostupnost poskytování hrazených služeb – formulář
B – uvede se způsob zajištění hrazených služeb. Pracoviště, které poskytuje hrazené
služby 24 hodin denně, uvede „Ano“ a jako počet dnů uvede 7, jako počet hodin 168.
přičemž je nutné, aby údaje korespondovaly s údaji uvedenými v rozvrhu hodin.
b) Počet dnů poskytování hrazených služeb v týdnu – uvede se počet dnů (na základě
tabulky „Rozvrh hodin poskytování hrazených služeb podle místa provozování“).
Pracoviště smluvních odborností 921, 925 a 914 vyplní Počet dnů provozování
přímo, nevyplňují tabulku Rozvrhu v bodě 17.
c) Počet hodin poskytování hrazených služeb v týdnu – uvede se součet hodin
poskytování hrazených služeb na základě vyplněné tabulky „Rozvrh ordinačních
hodin“ nebo „Rozvrh hodin poskytování hrazených služeb“. Zaokrouhluje se na celé
číslo nahoru.
Pracoviště smluvních odborností 914, 921 a 925 nemusejí uvádět – v tom případě se
vyplní 0.
17) Rozvrh ordinačních hodin dle místa provozování – formulář A,
popř. Rozvrh hodin poskytování zdravotních služeb dle místa provozování –
formulář B
a) Údaje se uvádějí na základě vyvěšených ordinačních hodin pro pacienty. V případě, že
pracoviště poskytuje hrazené služby na více místech, uvede se tento rozpis pro každé
místo provozování. Místo provozování se uvádí vždy včetně PSČ.
b) Lze přidat další tabulky Rozvrhu.
c) Pracoviště smluvních odborností 914, 921 a 925 nevyplňují.
d) V případě nepřetržitého provozu (v poli nepřetržitý provoz / nepřetržitá dostupnost
zdravotních služeb zaškrtnuto „Ano“, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) se do rozvrhu
hodin pro každý den v týdnu uvede hodnota od 00:00 do 23:59.
18) Vedoucí pracoviště
a) Příjmení, jméno, titul
b) Rodné číslo
c) Kategorie pracovníka – vyplní se dle tabulky Kategorie pracovníka (v závěru tohoto
materiálu).
d) Typ pracovníka – vyplňuje se v souladu s tabulkou Typ pracovníka (v závěru tohoto
materiálu).
e) Datum od – vyplňuje se pouze tehdy, je-li odlišné od data uplatnění (v tom případě se
uvede 1. den měsíce, kdy vedoucí pracoviště zahájil činnost).
f) Datum do – vyplní se v pouze v případě ukončení činnosti vedoucího pracovníka,
jinak se nevyplňuje.
g) Kapacita pracovníka – uvede se počet hodin v týdnu, po který konkrétní pracovník
pravidelně poskytuje hrazené služby na pracovišti.
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h) Funkční licence – v případě, že na pracovišti je nasmlouván výkon, k jehož
oprávněnému vykazování je zapotřebí, aby zdravotnický pracovník byl držitelem
kvalifikace, která je potřebná pro provedení konkrétního výkonu, je nutné uvést kód
kvalifikace. Lze uvést až 10 různých kvalifikací.
19) Kvalifikace VNP nebo JOP – vyplní se na základě zákona č. 96/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, dále se vyplní případná specializovaná nebo zvláštní odborná
způsobilost – podrobně viz část C čl. 5 „Doklady potřebné pro zpracování vstupních
formulářů příloh č. 2 smlouvy“. Obor specializované způsobilosti musí korespondovat se
smluvní odborností pracoviště.
20) Rozvrh hodin poskytování hrazených služeb – pouze formulář B – pro pracoviště
smluvních odborností 902, 917, 927 se uvede se rozpis hodin pravidelné přítomnosti
vedoucího pracovníka. Pracoviště smluvních odborností 914, 921 a 925 nevyplňují.
21) Doba obvyklé přítomnosti vedoucího pracovníka na pracovišti – pouze formulář B –
pro pracoviště smluvních odborností 902, 917, 927 se vyplní na základě údajů
uvedených v bodě Rozvrh hodin poskytování hrazených služeb (bod 20). Pracoviště
smluvních odborností 914, 921 a 925 nevyplňují.
22) Doklad o statutu lékaře školitele – tento segment nevyplňuje.
23) Součet kapacit zdravotnických pracovníků poskytujících péči na pracovišti – pouze
formulář B – uvede se celkový součet kapacit v hodinách hrazených služeb za týden pro
každou kategorii, včetně kapacity vedoucího pracoviště.
24) Kapacita poskytovaných hrazených služeb – pouze formulář B – pracoviště
smluvních odborností 902, 917 a 927 uvedou maximální počet pacientů, kterým mohou
být poskytnuty hrazené služby současně. Pracoviště smluvních odborností 914, 921 a 925
nevyplňují.
25) Návštěvní služba – pracoviště smluvních odborností 917, 927, 905 a 919 nevyplňují.
a) Nasmlouvaný kód dopravy – pracoviště ostatních smluvních odborností uvedou
konkrétní smluvené kódy dopravy.
26) Smluvená územní oblast pro návštěvní službu – uvádí se pouze v případě pracovišť
smluvních odborností 902, 914, 921 a 925; u pracovišť ostatních smluvních odborností se
nevyplňuje. Smluvená územní oblast se vyplní v souladu s oprávněním k poskytování
zdravotních služeb, výběrovým řízením pro určenou územní oblast a potřebou
dostupnosti. Vyplňuje se vyjmenováním příslušných obcí, okresu, příp. kraje. Pozn.: nikde
nesmí být uvedeno celá Česká republika. Spolu s názvem se uvádí kód okresu či obce.
Uvedené kódy odpovídají standardům EU pro číslování územních oblastí (tzv. systém
LAU – Local Administrative Units) a jsou veřejně dostupné na webových stránkách ČSÚ.
Kódování okresů začíná znaky CZ, v ostatních případech se jedná o obce. Kódy jsou
šestimístné. Části obcí lze ve smluvené územní oblasti uvádět pouze v opravdu
nezbytných případech. Nelze uvádět část obce a k tomu ještě kód celé obce – vždy buď
pouze část obce nebo kód celé obce. V případě, že by poskytovatel zajišťoval péči na
území celého kraje (podmínkou je kladné výběrové řízení pro celý kraj), do přílohy č. 2 se
vyplní všechny kódy okresů konkrétního kraje. V případě, že je smlouva uzavřena
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historicky ještě před konáním výběrových řízení, lze nasmlouvat územní oblast dle
potřeby dostupnosti v regionu za podmínky dodržení rozsahu doposud poskytovaných
hrazených služeb. Pokud by došlo změnou nasmlouvané územní oblasti (např. zvýšením
počtu obcí či nasmlouváním větších obcí s potenciálně vyšším počtem pojištěnců) ke
zvýšení rozsahu poskytovaných hrazených služeb, je nutné před uzavřením smlouvy
konání výběrového řízení dle ust. § 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb. Pokud proběhlo
výběrové řízení, lze nasmlouvat i menší územní oblast, než která byla ve výběrovém
řízení doporučena.
27) Územní oblast pro pojištěnce VZP ČR garantovaná smluvním poskytovatelem –
u všech odborností se ve všech kolonkách (příslušný okres, další okresy, kraj, Česká
republika) uvede „Ne“.
28) Seznam pracovníků poskytujících hrazené služby na pracovišti (Seznam č. 1) – pro
všechny pracovníky poskytující hrazené služby na pracovišti (týká se i pracovníků
pracujících u poskytovatele na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti), s výjimkou vedoucího
pracoviště (jeho údaje jsou uvedeny na začátku formuláře) se vyplní následující body:
a) Příjmení, jméno, titul
b) Rodné číslo
c) Kategorie pracovníka – vyplní se dle tabulky Kategorie pracovníka (v závěru tohoto
materiálu).
d) Typ pracovníka – vyplňuje se v souladu s tabulkou Typ pracovníka (v závěru tohoto
materiálu).
e) Datum od – vyplňuje se pouze tehdy, je-li odlišné od data uplatnění (v tom případě se
uvede 1. den měsíce, kdy zdravotnický pracovník zahájil činnost).
f) Datum do – vyplní se pouze v případě, že konkrétní pracovník ukončí činnost dříve
než je konec platnosti přílohy.
g) Kapacita pracovníka – uvede se počet hodin v týdnu, po který konkrétní pracovník
pravidelně poskytuje hrazené služby na pracovišti (hodinová kapacita 0 může být
uvedena pouze u sloužících pracovníků).
h) Funkční licence – v případě, že zdravotnický pracovník je držitelem kvalifikace, která
je potřebná pro oprávněné vykázání konkrétního nasmlouvaného výkonu, uvede se
kód kvalifikace. Lze uvést až 10 různých funkčních kvalifikací.
29) Seznam nasmlouvaných kódů zdravotních výkonů – vychází se z potřeb
na poskytování hrazených služeb, které má Pojišťovna v daném regionu a které potřebuje
prostřednictvím smluvního vztahu zajistit.
Pro pracoviště konkrétní smluvní odbornosti lze nasmlouvat výkony i více autorských
odborností uvedených v platném seznamu zdravotních výkonů, avšak pouze ty výkony,
pro které jsou splněny předepsané personální předpoklady, věcné a technické vybavení.
Pracoviště konkrétní smluvní odbornosti může mít nasmlouvána jen klinická vyšetření
příslušné autorské odbornosti.
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Pro nasmlouvání ostatních výkonů jiných (více) autorských odborností platí, že musí být
splněno věcné, technické a personální zajištění a sdílenost výkonů dle registračních listů.
V případě, že je nasmlouván výkon, k jehož provedení je pro nositele výkonu předepsaná
funkční licence/ kvalifikace pro provedení výkonu, je nutné, aby v rámci pracoviště byl
pracovník s předepsanou funkční licencí/ kvalifikací uveden. V opačném případě nebude
výkon nasmlouván.
a) Základní soubor výkonů (Seznam č. 2a) – každé smluvní pracoviště dané odbornosti
je povinno pojištěncům samo poskytnout všechny výkony základního souboru. Do
doby, než bude základní soubor výkonů pro každou odbornost stanoven, je nutné kódy
výkonů dohodnout a vyplnit individuálně.
Všechny nasmlouvané kódy výkonů pro pracoviště se v současnosti vyplňují do
Seznamu č. 2a, s výjimkou výkonů vázaných na funkční licenci /kvalifikaci pro
provedení výkonu.
b) Další výkony (nad dohodnutý základní soubor) (Seznam č. 2b) – až bude dohodnut
základní soubor výkonů pro každou odbornost, budou se další výkony v závislosti na
kvalifikaci, technickém vybavení pracoviště a na potřebnosti specializované péče
v konkrétní oblasti uvádět do seznamu 2b – soubor výkonů dohodnutý nad rámec
základního souboru výkonů.
V současnosti se do seznamu č. 2b uvádějí výkony ve vazbě na funkční
licenci/kvalifikaci.
c) Kód výkonu
d) Název výkonu – do formuláře se neuvádí, při exportu je doplněn z RPP na základě
kódu výkonu
e) Datum od – vyplňuje se pouze tehdy, je-li odlišné od data uplatnění (v tom případě se
uvede 1. den měsíce, od kterého je dohodnuto nasmlouvání výkonu mezi
poskytovatelem a VZP ČR).
f) Datum do – vyplní se pouze v případě, že platnost výkonu je nižší, než je platnost
přílohy.
30) Seznam zdravotnické techniky pro provedení nasmlouvaných výkonů (Seznam č. 3)
Některé z nasmlouvaných výkonů potřebují k oprávněnému provedení přístrojové
vybavení. Seznam všech požadovaných přístrojů je uveden v číselníku Vyktech (v RPP je
uveden pod názvem Skupiny přístrojů VZP ČR). Názvy přístrojů jsou převzaty
z registračních listů, které jsou podkladem ke kalkulacím bodové hodnoty výkonů
uvedených v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (vyhláška MZ ČR č.
134/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Do číselníku byly zařazeny pouze základní vybrané přístroje z registračních listů.
Soubor přístrojů se vyplňuje bez vazby na výkon, tj. každý přístroj se uvede pouze 1x bez
ohledu na to, ke kolika výkonům se vztahuje.
Na základě nasmlouvaných výkonů pracoviště vytvoří RP VZP ČR soubor potřebného
přístrojového vybavení, ke kterému poskytovatel doplní potřebné identifikační údaje.
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a) Konkrétní parametry, které se vyplňují do seznamu č. 3:
1. Kód ZTV – identifikační kód přístroje. Vyplní se kód přístroje (zdravotnické
techniky) podle číselníku Vyktech.
2. Název dle VZP ČR – není nutno uvádět (stačí pouze kód ZTV) – název převzatý
z registračního listu k výkonu.
3. Souhrnný název pro skupinu – není nutno uvádět (stačí pouze kód ZTV) – jde
o název sjednocující více přístrojů se stejnou funkcionalitou a byl vytvořen
expertní skupinou NRC.
4. Výrobní číslo – v číselníku Vyktech, kde je uveden příznak E, je nutno uvést
výrobní číslo pro identifikaci konkrétního přístroje; výrobní čísla budou postupně
uváděna u následující zdravotnické techniky: A – Počítačový tomograf (CT), B –
Magnetická rezonance (MR), C – Angiografické a kardioangiografické přístroje, D
– Terapeutický ozařovač, F – RTG skiaskopicko – skiagrafický, G – Gama
kamera, T – SPECT/CT, SPECT/MR, I – Litotriptor na principu rázové vlny, J –
Hyperbarická komora, K – RTG mamografický přístroj, L – Přístroj
hemodializační, N – RTG pro kostní denzitometrii, O – Laser, P – robotická
kinezioterapii - vertikalizaci a chůzi, P – robotická kinezioterapii – horní
končetiny, Q – Dozimetrický systém, Protonový urychlovač, R – Přístroje pro
chirurgickou robotiku, S - Sono, ultrazvuk, ECHO, PET/CT, PET/MR, U – RTG
pro radiochirurgii, V – Mikroskop (operační, neurochirurgie), W – Přístroj pro
fototerapii excimerovým světlem (UVB), Y – Přístroj pro mimotělní, Z –
Cytometr, analyzátor, Chromatograf ThomoTherapy.
Pokud se jedná o méně významnou zdravotnickou techniku, která není výše
uvedena, není nutné vyžadovat od PZS výrobní číslo (v těchto případech lze
povinnost vyplnění daného pole vyřešit kompromisem – např. ponecháním
dosavadního čísla evidenčního). V případě příznaku P v číselníku VYKTECH se
uvede počet přístrojů.
5. Počet přístrojů – u těch přístrojů, které mají ve zveřejněném seznamu na stránkách
VZP ČR uveden příznak P, je nutno uvést počet přístrojů, které má pracoviště
k dispozici.
6. Výrobce – smluvní poskytovatel vyplňuje pouze u těch přístrojů, pro jejichž
identifikaci se uvádí výrobní číslo.
7. Název od smluvního poskytovatele – na základě žádostí různých smluvních
poskytovatelů byla doplněna možnost uvést vlastní název přístroje. Smluvní
poskytovatel může uvést jakýkoliv text (maximálně však 150 znaků dlouhý) pro
vlastní identifikaci přístroje. Vyplnění tohoto pole je dobrovolné, záleží pouze na
vůli smluvního poskytovatele.
8. Datum od – vyplňuje se pouze tehdy, je-li odlišné (pozdější) od data uplatnění
přílohy. Uvede se 1. den měsíce uvedení přístroje do provozu.
9. Datum do – vyplní se pouze tehdy, přestanou-li být na přístrojovém vybavení
poskytovány hrazené služby dříve než je datum ukončení platnosti přílohy.
31) Seznam speciálního vybavení pro provedení nasmlouvaných výkonů (Seznam č. 4) –
uvádí se speciální vybavení, případně speciální prostory, které jsou nezbytnou podmínkou
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pro provedení nasmlouvaných výkonů (vany, bazény, specifické sálky, apod.). Dále se
uvádí specializované vybavení, které je dle registračního listu nezbytné pro provedení
výkonu a přitom není možné k němu vztáhnout podmínky zákona č. 268/2014 Sb., o
zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a které proto není obsaženo v číselníku přístrojů (infuzní
pumpy, teploměry, myčky, odsávačky, rovněž i matrace, stoly, fixační zařízení a další).
Vyplní se název a popř. počet kusů konkrétního vybavení.
a) Datum od – vyplňuje se pouze tehdy, je-li odlišné (pozdější) od data uplatnění přílohy.
Uvede se 1. den měsíce uvedení do provozu.
b) Datum do – vyplní se pouze tehdy, přestane-li být na přístrojovém vybavení
poskytována péče dříve, než je datum ukončení platnosti přílohy.
32) Seznam smluvních specifických položek (seznam č. 7) – je určen pro nasmlouvání
smluvně dohodnuté ceny některých ZUM či ZULP vykazovaných na dokladech 03
(z číselníků léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků).
Vyplňuje se pouze v odůvodněných případech, a to na základě konzultace s Ústředím
VZP ČR.
V případě, že se pro některé ZUM, či ZULP vyplňuje Seznam č. 7, je zapotřebí vyplnit
všechny položky.
a) Skup
1.
2.
3.
4.

pro položku z číselníku HVLP (hromadně vyráběných léčivých přípravků)
pro položku z číselníku IVLP (individuálně vyráběných léčivých přípravků)
pro položku z číselníku ZP (zdravotnických prostředků)
pro položku z číselníku stomatologických výrobků – tento segment nevyplňuje

b) Kód – uvede se kód položky dle příslušného číselníku.
c) Název – uvede se název položky dle příslušného číselníku.
d) Smluvní cena – uvede se smluvně dohodnutá cena konkrétní položky. Tato cena
nesmí být vyšší než je cena v platném číselníku pro dané účtovací období (kromě
případu, kdy v příslušném číselníku pro daný kód je cena rovno nula, pak platí
Smluvní cena ze Seznamu č. 7).
e) Datum od – musí být vždy vyplněno (uvádí se 1. den měsíce).
f) Datum do – musí být vždy vyplněno. Může být maximálně do 31. 12. stejného roku
jako Datum od.
33) Speciální smluvní ujednání – vyplní se vždy, když došlo k jakékoliv další dohodě (např.
o objemu hrazených služeb, podmínkách úhrady, apod.) s konkrétním pracovištěm .
Lze uvést i dohodu o cenovém, úhradovém či jiném limitu ZUM či ZULP, pokud k ní
došlo.
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Čl. 11
Typ pracovníka
Kód

Název typu pracovníka

Kód

Název typu pracovníka

Y

Primář

G

Garant pro obor

X

Vedoucí pracoviště

S

Lékař pracující pouze v ÚPS (ústavní
pohotovostní služba)

F

Specialista s funkční licencí
nebo kvalifikací pro určitý
výkon

O

Ostatní pracovníci

Čl. 12
Kategorie pracovníka
Kód

Název kategorie pracovníka

L3

Lékař se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí

L2

Lékař s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu na základě
certifikátu o absolvování základního kmene.

L1

Lékař s odbornou způsobilostí k výkonu povolání

K3

Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním se specializovanou
způsobilostí, nebo se zvláštní odbornou způsobilostí, příp. s další specializovanou
způsobilostí.
Fyzioterapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu a po prokázání
zvláštní odborné způsobilosti.

K2

K1

Klinický psycholog, klinický logoped s VŠ vzděláním se specializovanou
způsobilostí.
Fyzioterapeut způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Psycholog ve zdravotnictví po absolvování jednooborového studia akreditovaného
magisterského studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování
jednooborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie a
po absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví,
který je prováděn vysokou školou podle zvláštního právního předpisu.
Logoped ve zdravotnictví po absolvování akreditovaného magisterského studijního
oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie
navazujícího na absolvování akreditovaného bakalářského studijního oboru speciální
pedagogika se státní zkouškou z logopedie a surdopedie a po absolvování
akreditovaného kvalifikačního kurzu logoped ve zdravotnictví, který je prováděn
vysokou školou podle zvláštního právního předpisu.
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Fyzioterapeut s odbornou způsobilostí k výkonu povolání fyzioterapeuta (kvalifikace
dle § 24 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.).
J2

VŠ vzdělaný pracovník ve zdravotnictví se specializačním vzděláním

J1

VŠ vzdělaný pracovník ve zdravotnictví se získanou odbornou způsobilostí
v příslušném oboru a akreditovaným kvalifikačním kurzem se způsobilostí k výkonu
zdravotnického povolání

S4

NLZP s VŠ vzděláním, specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou
způsobilostí

S3

NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se
specializovanou způsobilostí (ZPBD s příslušnou specializací)

S2

NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD)

S1

NLZP způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo
přímým vedením

SBM NLZP způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem – bez maturity
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