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Metodika - Organizace péče o těhotnou pojištěnku

1. Péče o těhotné je hrazena registrujícímu poskytovateli, proto je podmínkou úhrady za těhotnou její 
platná registrace u poskytovatele a odeslání registrace do Kapitačního centra. Poskytovatel předává 
doklady o změnách v registraci pojištěnců nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího 
po měsíci, za který jsou nové registrace dané zdravotní pojišťovně předávány.

2. Úhrada za těhotné je rozdělena to tří balíčkových plateb, přičemž každý balíček obsahuje kód 
výkonu, jehož vykázání vytváří nárok na výplatu příslušného balíčku. Zároveň obsahuje výkony pro 
kontakt s těhotnou ženou. Výkony, které jsou signální pro platbu nebo pro kontakt, jsou označeny 
jako povinné k vykázání. Obsah jednotlivých balíčků je následující:

Platba za první trimestr těhotenství:

- V rámci platby za první trimestr těhotenství jsou hrazeny služby poskytované ode dne vykázání 
výkonu 63897 (výkon se vykazuje nejpozději do 12. týdne těhotenství, obvykle při vystavení 
těhotenské průkazky) do 14. týdne těhotenství (tj. do týdne 13+6 gestačního stáří), případně do 
doby předčasného ukončení těhotenství.

Kód 
výkonu

Název výkonu Povinné vykázání

63897 Péče o těhotnou v prvním trimestru těhotenství Platba
63053 Komplexní prenatální vyšetření Kontakt
09532 Signální výkon prohlídky dispenzarizované osoby -
63055 Vyšetření v prenatální poradně Kontakt
63532 Odběr materiálu z pochvy, čípku a hrdla děložního -
09119 Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let -

63417
Ultrasonografické vyšetření pánve u gynekologických 
onemocnění v porodnictví a šestinedělí

-

Celková platba za první trimestr těhotenství 1 530 Kč

Platba za druhý trimestr těhotenství:

- V rámci platby za druhý trimestr těhotenství jsou hrazeny služby poskytované od 14. týdne 
těhotenství (tj. od 14+0 gestačního stáří) do 28. týdne těhotenství (tj. do 27+6 gestačního stáří), 
případně do doby předčasného ukončení těhotenství. 

Kód 
výkonu

Název výkonu Povinné vykázání

63898 Péče o těhotnou ve druhém trimestru těhotenství Platba

63411
Screeningové ultrasonografické vyšetření v 18. – 20. 
týdnu těhotenství

Kontakt

09532 Signální výkon prohlídky dispenzarizované osoby -
63055 Vyšetření v prenatální poradně Kontakt
09119 Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let -

63417
Ultrasonografické vyšetření pánve u gynekologických 
onemocnění v porodnictví a šestinedělí

-

Celková platba za druhý trimestr těhotenství 2 550 Kč
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Platba za třetí trimestr těhotenství

- V rámci platby za třetí trimestr těhotenství jsou hrazeny služby poskytované od 28. týdne 
těhotenství (tj. od 28+0 gestačního stáří) do 41. týdne těhotenství (tj. 40+6 gestačního stáří)/ 
nebo do data ukončení těhotenství. 

Kód 
výkonu

Název výkonu Povinné vykázání

63899 Péče o těhotnou ve třetím trimestru těhotenství Platba

63413
Screeningové ultrasonografické vyšetření ve 30. - 32. 
týdnu těhotenství

Kontakt

09532 Signální výkon prohlídky dispenzarizované osoby -
63055 Vyšetření v prenatální poradně Kontakt

09119
Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 
let

-

63115 Externí kardiotokografické vyšetření -

63417
Ultrasonografické vyšetření pánve u gynekologických 
onemocnění v porodnictví a šestinedělí

-

Celková platba za třetí trimestr těhotenství 3 570 Kč

3. Pokud registrující poskytovatel výkon 63411 nebo 63413 neprovede, ale indukuje péči k jinému 
poskytovateli, nevykazuje je ani jako signální výkon kontaktu.

4. Výkony, které nejsou označeny jako povinné (platba, kontakt), jsou výkony, které jsou doporučené, 
nevykazují se a odpovídají doporučeným postupům ČGPS ČLS JEP č. 1/2019 Sb., „Zásady 
dispenzární péče v těhotenství“ a č. 2/2019 Sb., „Potermínové těhotenství“. 

5. V průběhu těhotenství registrující poskytovatel nevykazuje dále tyto výkony (tyto výkony jsou 
paušálně započteny v balíčcích v odst. 2 této přílohy) s výjimkou výkonu 09215, který je nezbytné 
vykázat v souvislosti s aplikací imunoglobulinu (Ig) G anti-D, aby byl uznán aplikovaný ZULP:

Kód 
výkonu

Název výkonu

63021 Komplexní vyšetření gynekologem a porodníkem
63022 Cílené vyšetření gynekologem a porodníkem
63023 Kontrolní vyšetření gynekologem a porodníkem

09115
Odběr biologického materiálu jiného než krev na kvantitativní bakteriologické 
vyšetření

09123 Analýza moči chemicky
09133 Sedimentace erytrocytů
09215 Injekce I. M., S. C., I. D.
09219 Intravenózní injekce u dospělého či dítěte nad 10 let
09223 Intravenózní infúze u dospělého nebo dítěte nad 10 let
09511 Minimální kontakt lékaře s pacientem
09513 Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem
09523 Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou

6. Za průběh těhotenství se považuje doba od data provedení výkonu 63897 do data ukončení 
těhotenství (potratem nebo porodem). Za ukončení těhotenství se považuje vykázání některého 
z těchto výkonů na rodné číslo těhotné pojištěnky:

 63119 – Vedení porodu vaginálně – hlavičkou; 

 63120 – Vedení porodu vaginálně – hlavičkou porodní asistentkou při supervizi lékařem; 

 63121 – Vedení porodu koncem pánevním nebo porod dvojčat; 

 63123 – Ukončení porodu vakuumextrakcí, kleštěmi, obratem anebo manuální extrakcí (u 
vícečetného těhotenství zvlášť za každý plod); 

 63125 – Vedení porodu vaginálně – ukončení císařským řezem; 

 63127 – Sectio cesarea; 
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 63129 – Sectio cesarea a sterilizace; 

 63131 – Sectio cesarea s následnou hysterektomií (s nebo bez adnexektomie);

 63896 – (VZP) Signální výkon ukončení těhotenství potratem;

 63149 – Revize po spontánním potratu.

7. Každý balíček bude uhrazen maximálně jedenkrát na jedno těhotenství ženy, a to registrujícímu 
poskytovateli. Podmínkou úhrady je registrace těhotné pojištěnky u daného poskytovatele v čase 
vykázání konkrétního kódu daného balíčku.

8. Balíčky uvedené v odst. 2 nelze vykazovat u zahraničních pojištěnců. Péče o těhotné zahraniční
pojištěnky je v roce 2020 hrazena výkonově s HB ve výši 1,12 Kč.

9. Registrující poskytovatel zajišťuje a garantuje poskytnutí péče o těhotné dle doporučených postupů 
ČGPS ČLS JEP č. 1/2019 Sb., „Zásady dispenzární péče v těhotenství“ a č. 2/2019 Sb., 
„Potermínové těhotenství“. Pokud registrující poskytovatel indukuje provedení výkonu č. 63411 
nebo 63413 případně jiné výkony související s těhotenstvím uvedené v odst. 2 až 5 k jinému, 
neregistrujícímu poskytovateli, ten je nevykazuje. Pokud výkony zahrnuté v balíčcích dle odst. 2 až 
5 neregistrující poskytovatel v průběhu těhotenství vykáže, budou mu uhrazeny hodnotou bodu ve 
výši 0,50 Kč, ale zároveň budou registrujícímu poskytovateli odečteny jako extramurální péče. 
Výjimkou jsou výkony 63022, 63023 nebo 63417, pokud budou vykázány v rámci nepravidelné péče 
na dokladu 05 – Vyúčtování výkonů nepravidelné péče. 




