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2.24 VZP-34/2013 Příkaz ke zdravotnímu transportu 
Příkaz ke zdravotnímu transportu (dále jen Příkaz) je tiskopis s jednou průpisovou nebo 
označenou kopií pro indikaci zdravotnických transportů a přepravy zemřelého pojištěnce na 
patologicko-anatomickou nebo zdravotní pitvu a z patologicko-anatomické nebo zdravotní 
pitvy.  

Zdravotnický transport vyžádá lékař, pokud je pro pojištěnce ze zdravotních důvodů 
indikován. 

Příkaz je třeba použít i v případě indikace sekundární přepravy pacienta vozidlem PPNP 
(vyplní se pouze jeho „díl A“). Sekundárním převozem PPNP se rozumí přeprava pacienta 
mezi poskytovateli zdravotních služeb, kdy se stav pacienta vyznačuje závažným ohrožením 
životních funkcí, nebo vyžaduje jejich pečlivé monitorování nutné k rozpoznání případně se 
rozvíjejících komplikací. Účelem sekundární přepravy je překlad do jiného PZS nebo na 
speciální vyšetření, nebo přeprava dárců orgánů k transplantaci (za splnění podmínky nutnosti 
soustavného poskytování neodkladné péče). 

Příkaz pro cestu do PZS, kde má být pojištěnci poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje vždy ten 
odesílající OL, který poskytnutí zdravotní péče požaduje, v odůvodněných případech i lékař 
ZZS. 

Současně s Příkazem pro cestu do PZS musí odesílající OL vystavit i Příkaz pro cestu zpět, 
pokud požaduje poskytnutí péče od jiných odborných zdravotnických pracovníků než lékařů. 

Lékař, který poskytl pojištěnci zdravotní péči v PZS, je povinen zhodnotit, zda je indikován 
zdravotnický transport pojištěnce do místa pobytu. V případě, že ano, vyplní Příkaz pro cestu 
zpět. Doklad pro přepravu z pitvy vystaví lékař, který pitvu provedl. 

Lékař požadující zdravotnický transport vyplní následující údaje dílu A. 

Dle kap. II. 1. Společné zásady vyplňuje Kód pojišťovny, IČP, Odbornost, Jméno 
a Příjmení pacienta, Číslo pojištěnce, Základní diagnóza, Ostatní dg., Kód náhr. Jako 
základní Dg. uvede Dg. pro indikaci zdravotního transportu. Dále uvádí: 

Na den, ev. hod. – datum dne, na který požaduje transport pojištěnce, a eventuálně hodinu, 
je-li nezbytné, aby byl pojištěnec dopraven ke zdravotní péči na určitou hodinu. 

Důvod k transportu: medicínské odůvodnění požadovaného transportu, event. speciální 
podmínky pro transport pojištěnce, které nejsou obsaženy v pokynech pro posádku. V případě 
transportu k jinému než nejbližšímu PZS, uvede odůvodnění léčby u vzdálenějšího PZS. 
Pokud se jedná o speciální požadavek, vyznačí navíc: 
na zdravotní pitvu:  transport na patologicko-anatomickou nebo zdravotní pitvu; vždy 

se uvede typ určené pitvy dle Listu o prohlídce zemřelého 
ze zdravotní pitvy:  transport z patologicko-anatomické nebo zdravotní pitvy; vždy se 

uvede typ určené pitvy dle Listu o prohlídce zemřelého 
VITAL:  transport lékaře či jiného zdravotnického pracovníka ke 

specializovanému výkonu nebo přeprava transfuzních přípravků, 
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spec. léčivých přípravků, buněk, tkání a orgánů k transplantaci 
nezbytných vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce 
a bezprostřednímu ohrožení jeho života. Dále se uvede jméno 
požadovaného zdravotnického pracovníka nebo druh a množství 
požadovaného materiálu. Výzva se telefonicky předá přepravci. 
Přeprava se vykazuje vždy na číslo pojištěnce příjemce 

infekční převoz: pokud se jedná o transport pojištěnce s infekční Dg., prováděný 
ve zvláštním režimu podle hygienických předpisů 

sekundární přeprava: pro plánovanou přepravu vozidlem PPNP se uvede vždy 
požadovaný typ posádky (RLP nebo RZP)  

převoz pacienta s hmotností nad 140 kg: pokud se jedná o převoz imobilního  
  pojištěnce nad 140 kg, uvede se hmotnost pacienta. 

Odkud, Nejbližší SZZ a Kam – uvede se adresa včetně PSČ a popisného čísla, pokud je 
známo. V případě transportu z patologicko-anatomické nebo zdravotní pitvy je „Odkud“ 
místo provedení zdravotní pitvy a „Nejbližší SZZ“ je místo odkud byl zemřelý převezen na 
pitvu (uvedeno na dokladu „List o prohlídce zemřelého“). 

Hradí ZP: ošetřující lékař označí symbolem x „Odkud“ a symbolem x „Nejbližší SZZ“. 
V případě, že v důvodu transportu lékař zdůvodní nutnost léčby ve vzdálenějším PZS, označí 
symbolem x „Kam“. 

Pokud pojištěnec požaduje transport do jiného než k nejbližšímu PZS, tedy takový transport, 
který je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazen pouze částečně, pak lékař do 
části „Kam“ uvede adresu jako pokyn pro posádku ZDS, kam má být transport proveden. 
V tomto případě pro úhradu ZP označí symbolem x „Odkud“ a „Nejbližší SZZ“. 

V případě použití tiskopisu pro vyžádání přepravy zdravotnického pracovníka označené 
VITAL se v části Odkud uvede jméno požadovaného pracovníka a adresa jeho pracoviště ev. 
místa pobytu. V části „Kam“ se uvede adresa pracoviště, které zdrav. pracovníka požaduje. 

Pokyny pro posádku: vyznačí zaškrtnutím jeden z předtištěných způsobů transportu 
pojištěnce, případně požadavek na dvojposádku, pokud z důvodu zdravotního stavu pojištěnce 
požaduje zajištění transportu dvoučlennou posádkou. Dále zde uvede: 
− při přepravě transfuzních přípravků, spec. léčivých přípravků, tkání a orgánů 

k transplantaci druh a požadované množství, ev. speciální podmínky pro přepravu, 
− imobilní pacient je označen zaškrtnutím „odnést vsedě“ nebo „odnést vleže“ 
− další potřebné požadavky na transport.  

Důvod doprovodu: v případě indikace doprovodu nutno vždy uvést konkrétní odůvodnění 
indikace. Doprovodem se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a 
jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná pro následné ošetření 
a vyšetření u PZS. Pokud lékař doprovod pacienta neindikuje, proškrtne se celý řádek. 

Doprovod je vždy indikován při převozu imobilního pacienta s hmotností nad 140 kg, pokud 
transport nelze zajistit standardně pomocí dvojposádky (uvedeno OL v odůvodnění 
doprovodu). 
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Datum, razítko a podpis lékaře – uvede den vystavení Příkazu a potvrdí razítkem 
a podpisem. Za indikaci transportu odpovídá ošetřující lékař. 

LETECKÁ PŘEPRAVA: indikaci letecké přepravy předává ke schválení ošetřující lékař 
reviznímu lékaři. Revizní lékař potvrdí schválení razítkem a podpisem s uvedením data. 

V případě, kdy pojištěnec požaduje přepravu vozidlem smluvní zdravotnické dopravní služby 
k vzdálenějšímu PZS , než je ošetřujícím lékařem určené, stvrdí tento požadavek svým 
podpisem na rubové straně tiskopisu. 

Přepravce obdrží Příkaz včetně kopie. Podle požadavku ošetřujícího lékaře realizuje 
transport a vyplní požadované údaje dílu B. 

Dle kap. II. 1. Společné zásady vyplňuje Čís. dokladu, Poř. č., IČP, Var. symbol. Dále 
uvádí: 

SPZ vozu – registrační značku vozidla, kterým provedl transport. 

Datum – datum zahájení transportu. 

Odjezd – uvede se čas v hodinách a minutách ve tvaru HH:MM zahájení transportu 
pojištěnce. 

Příjezd – uvede se čas v hodinách a minutách ve tvaru HH:MM předání pojištěnce v místě 
určení. 

Kód – kód provedeného výkonu přepravy podle číselníku Doprava. Kód se zarovnává k pravé 
straně.  

Počet  

Přeprava pacienta – počet km ujetých s každým konkrétním pacientem vhodnou komunikací 
do místa určení dle indikace lékaře. Uvedené platí i v případě, je-li současně přepravováno 
více pacientů, nejvíce však 4 osoby, včetně doprovodů pacientů. Vykazuje se kódem, který 
přísluší pásmu, ve kterém se tyto kilometry nacházejí. Počet km musí odpovídat vzdálenosti 
vypočítané s použitím smluvně dohodnutého SW, zaokrouhlené na celé km. Doprovod 
pacienta se vykazuje tak, že je připočten počet km ujetých s doprovodem k počtu km ujetých 
s pacientem. Tento součet km se vykazuje jedním kódem, v jedné řádce, příslušného pásma, 
ve kterém se součet těchto km nachází. 

V případě vyúčtování individuálním paušálem na jednoho pojištěnce se počet nevykazuje, má 
se za to, že je roven jedné. Doprovod se v tomto případě vykazuje stejným kódem paušálu 
jako u pacienta, a to na číslo doprovázeného pojištěnce v další řádce.  

Přeprava zemřelého: 
- na patologicko-anatomickou nebo zdravotní pitvu uvede se skutečný počet km 

ujetých při převozu zemřelého nejkratší vhodnou komunikací z místa úmrtí do místa 
provedení zdravotní pitvy, 

- z patologicko-anatomické nebo zdravotní pitvy uvede se skutečný počet km ujetých 
nejkratší vhodnou komunikací při přepravě zemřelého z místa provedení zdravotní 
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pitvy, ale nejvýše do vzdálenosti, která je rovna vzdálenosti z místa úmrtí do místa 
pitvy. 

Razítko a podpis přepravce – podpis a razítko dopravce (přepravce).  

Originál tiskopisu je nedílnou součástí vyúčtování a přepravce ho předává vždy pojišťovně. 

V případě letecké přepravy je nutné předložit fakturu přepravce a vyplněný díl A Příkazu se 
schválením revizního lékaře. 

Pozn.: Pokud je dávka papírových dokladů 34 seřazena vzestupně podle vyplněného čísla dokladu a 
je-li současně dávka předávána i v datovém rozhraní (elektronicky, soubor na datovém nosiči), nemusí 
být na papírový doklad 34 vyplněno „Poř. č.“ (pořadové číslo listu dokladu v dávce). 
 
Účinnost změny: 1. 1. 2019 
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