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Naše značka: Vaše značka: Vyřizuje: Praha 
2420692–2020  

Ze dne: 15.10.2020 
 

Ing. Markéta Benešová 23.10.2020 
tel: 284 021 250 
email: mbenesova@vozp.cz 

 

 
Odpověď na výzvu zaměstnaneckým zdravotním pojišťovnám k zavedení výkonů 
09614 a 09616 
 
 
Vážený pane prezidente, 

 

dne 21. 10. 2020 jsem obdržel Vaši výzvu zaměstnaneckým zdravotním pojišťovnám 

k zavedení výkonů 09614 a 09616 ze dne 15. 10. 2020. 

 

Sděluji Vám, že Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VoZP“) nebude 

sdílet výkony distančních konzultací nově vytvořené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 

České republiky (dále jen „VZP“), mimo výkon 01300 (VZP) Distanční konzultace 

zdravotního stavu praktickým lékařem. Pro segment ambulantní specializované péče 

s ohledem vyšší náročnost telefonických konzultací v čase i obsahu po dobu nouzového 

stavu navýšila hodnotu bodu na 2 Kč u výkonu 09513 Telefonická konzultace, tzn. úhrada je 

ve výši 152 Kč. 

  

VoZP ve spolupráci s ostatními zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami sdruženými 

ve Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (dále jen „SZP“) nabízí seznam výkonů 

distančních konzultací, které jsou již zavedené dle vyhlášky č. 269/2019 Sb., kterou 

se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „vyhláška č. 269/2019 Sb.“), se změnami podmínek úhrady u některých 

výkonů, společně s výkonem 09557 (SZP) Telemedicína – videokonzultace vzdáleným 

přístupem, který byl zaveden dne 1. 7. 2020. 

 

Seznam distančních výkonů byl zveřejněn Opatřením č. 13 v souvislosti s vývojem epidemie 

COVID-19 na webových stránkách VoZP na adrese: https://www.vozp.cz/covid-seznam-

vykonu-distancnich-konzultaci. 

 

Tímto opatřením ode dne 5. 10. 2020 VoZP hradí výkony distančních konzultací 

dle odborností během epidemie COVID-19. Tučně s podtržením jsou označeny změny 

podmínek úhrady oproti vyhlášce č. 269/2019 Sb. Platnost tohoto opatření do odvolání. 

Vážený pan 
MUDr. Milan Kubek 
prezident České lékařské komory  
Kancelář prezidenta 
Lékařská ulice č. 2  
150 00 Praha 5 

https://www.vozp.cz/covid-seznam-vykonu-distancnich-konzultaci
https://www.vozp.cz/covid-seznam-vykonu-distancnich-konzultaci
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Všeobecný praktický lékař (001) a praktický lékař pro děti a dorost (002) 

01300 (VZP) Distanční konzultace zdravotního stavu praktickým lékařem – 15 min, 176 Kč, 

1/1den 6/3měsíce 

09557 (SZP) Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem – 15 min, 176 bodů, 

1/1den 2/1měsíc 

 

Ambulantní specialista (999) 

09513 Telefonická konzultace – 10 min, 76 bodů, 2x/1den, bod = 2 Kč, 152 Kč 

09557 (SZP) Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem – 15 min, 176 bodů, 

1/1den 2/1měsíc 

 

Stomatolog (014) 

00944 Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacienta od 18 let věku v souvislosti 

s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře – bez omezení věku, 61 Kč 

 

Psychiatr, klinický psycholog (305, 306, 350, 901) 

09513 Telefonická konzultace – 10 min, 76 bodů, 2/1den, bod = 2 Kč, 152 Kč 

35050 Telefonická konzultace psychiatra nebo klinického psychologa v péči o jeho pacienta, 

10 min, 76 bodů, 3/den (celkem 228 bodů) 

09557 (SZP) Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem – 15 min, 176 bodů, 

1/1den 2/1měsíc 

 

Klinický logoped (903) 

09513 Telefonická konzultace – 10 min, 76 bodů, 2/1den, bod = 2 Kč, 152 Kč 

09557 (SZP) Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem – 15 min, 176 bodů, 

1/1den 2/1měsíc 

 

Adiktolog (919) 

38023 Minimální kontakt adiktologa s pacientem – 10 min, 88 bodů, 2/1 den, 12/1 čtvrtletí 

(umožnění vykazovat jako distanční výkon) 

 

Seznam výkonů pro možnost vykázání distanční péče považuje VoZP za dostatečný. 

Vykazování klinických vyšetření při distanční péči jako na jaře roku 2020 nebude 

akceptováno. 

 

S úctou 

 

 

 

 

Ing. Josef Diessl 

generální ředitel VoZP ČR 
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