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Provedené úpravy stávajícího textu jsou zvýrazněny šedivým, zrušené červeným podkladem 

textu.  

 II.1.1. Společné údaje na dokladech 

 Druhý odstavec části „Diagnóza“ kapitoly II.1.1 (text za příkladem) se mění takto: 

V případě, že pro chorobnou jednotku klasifikaci nemocnosti je v MKN-10 dvoje klasifikační 

schéma (se znakem „+“ a „*“), není přípustné použít kód se znakem „*“ v Dg. základní, 

řádkové, ani k označení příčiny smrti. je stanoveno, že diagnóza s křížkem je primární a musí 

tak být užita vždy. Pro kódování nesmí být kód s hvězdičkou nikdy použit samostatně. 

Nicméně, pro kódování nemocnosti může být pořadí kódů s křížkem a s hvězdičkou obrácené, 

pokud je péče poskytována primárně pro danou manifestaci nemoci. Pro tradiční klasifikaci a 

prezentaci dat pro úmrtnost a další aspekty zdravotní péče se používá kód s křížkem.  

 II.2.3. VZP-03/2006 Zvlášť účtované léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, 

VZP-03s/2006 Stomatologické výrobky 

 V kapitole II.2.3  se druhý odstavec části „Cena“ mění takto: 

Rozsah údaje je 9 znaků, 7 míst pro celou část čísla a 2 místa pro desetinnou část čísla. Cena 

musí být povinně vyplněna. U podskupin 12 transfuzní přípravky a krvetvorné buňky, 13 

radiofarmaka, 14 parenterální výživa pro domácí terapii a 15 autologní transfuzní přípravky se 

cena vyplňuje pouze tehdy, pokud není v číselníku „Individuálně vyráběné léčivé přípravky, 

výrobky transfuzních stanic a radiofarmaka“ uvedena úhrada pojišťovnou. 

 II.2.10. VZP-13/2009 „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ 

 Text třetího odstavce kapitoly II.2.10. „Poukaz na léčebnou a ortopedickou 

pomůcku“ se doplňuje takto: 

Pomůcka trvalá, dočasná – způsobem uvedeným na tiskopise se vyznačí, zda předávaná 

pomůcka, označená v číselníku ZP jako zapůjčovaná, je pacientovi dána do trvalého užívání 

(zapůjčena na dobu neurčitou), nebo zapůjčena na omezenou dobu. 

 II.2.13. VZP-15/2004 „Návrh na lázeňskou péči“ 

 Text odstavce „Indikace“ kapitoly II.2.13 se mění takto: 
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Indikace – uvede se číselný kód podle indikačního seznamu. Důležité upozornění: před 

předtištěný obdélník pro vyplnění indikace je nutné doplnit údaj o délce léčebného pobytu – 

jde o údaje uvedené ve sloupci č. 3 Indikačního seznamu. 

vzor:  28  VII/1 

 II.2.14. VZP-16/2004 „Vyúčtování lázeňské péče“ 

 Text odstavce „Indikace“ kapitoly II-2.14 se mění takto: 

Indikace – číselný kód označující lázeňskou léčbu podle Indikačního seznamu. 


