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platnost od 1.12.2019

V souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon
č. 48/1997 Sb.“), kterou se mění ČÁST SEDMÁ a Příloha č. 3 ZVZP, ve znění zákona 282/2018
Sb., která nabyla účinnosti od 1. 1. 2019 (dále jen „novela“), je touto metodikou upraven
postup pro způsob účtování úhrady sériových zdravotnických prostředků (dále ZP) na základě
poukazu předloženého pojištěncem.
Od 1. 12. 2019 dochází ke změně stávajících kódů u všech ZP, které byly přeohlášeny na Státní
ústav pro kontrolu léčiv. Původní kódy budou pouze pro informaci uvedeny v poli PKOD.
Zároveň dochází i ke změně podmínek úhrad.
V rámci přechodu ze „současné úpravy zákonem č. 48/1997 Sb.“ (tj. znění zákona účinné do
31. 12. 2018) na „zákonnou úpravu novou“ (tj. znění zákona účinné od 1. 1. 2019) může část
realizace procesu výdeje spadat pod období současné úpravy zákona a část již pod nové znění
zákona, a proto je určen tento postup:
Pro posouzení, zda vyúčtovaný Poukaz na ZP bude uhrazen dle podmínek platných do
30. 11. 2019, nebo podle nově stanovených podmínek a úhrad je rozhodující okamžik, kdy byl
poukaz pojištěncem uplatněn u dodavatele ZP, tzn. kdy pojištěnec řádně vyplněný (a
popřípadě i revizním lékařem schválený) poukaz předloží výdejci (lékárně, výdejně, oční
optice, smluvnímu výdejci).
Níže uvádíme podrobnější metodický postup pro specifické situace, u nichž uvedený závěr
platí za předpokladu, že pojištěncem byla dodržena lhůta pro uplatnění poukazu v souladu s
ustanovením § 48 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (uplatnění
poukazu do 90 dnů ode dne jeho vystavení, nestanoví-li předepisující lékař s ohledem na
zdravotní stav pacienta nebo charakter zdravotnického prostředku jinak).
Výše a podmínky úhrad se řídí níže uvedenými pravidly:
a. Jestliže je řádně vystavený (a pokud je to vyžadováno, tak také schválený revizním
lékařem zdravotní pojišťovny) poukaz uplatněn do 30. 11. 2019 (včetně), bude ZP
uhrazen ve výši a za podmínek, které platily do 30. 11. 2019. Není směrodatné, zda byl
ZP do 30. 11. 2019 také vydán, nebo zda k výdeji došlo až po tomto datu.
b. Pokud dojde k uplatnění poukazu u dodavatele ZP až od 1. 12. 2019, budou zdravotní
pojišťovny za tento zdravotnický prostředek hradit ve výši a dle podmínek uvedených
v Příloze č. 3 novely zákona. Toto platí i v případě, že byl poukaz vystaven v období do
30. 11. 2019.
c. U úhradových skupin zdravotnických prostředků, k jejichž úhradě je dle Přílohy č. 3
novely zákona vyžadován souhlas revizního lékaře a jejichž poukazy byly uplatněny od
1. 12. 2019, je nutné zpětně zajistit schválení revizním lékařem, pokud tento souhlas
již nebyl vysloven. A to i v případě, že dle metodiky platné do 30. 11. 2019 souhlas
revizního lékaře nebyl vyžadován. V opačném případě není možné tyto poukazy
vyúčtovat pojišťovně.
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Nové kódy
Kódy nově ohlášených ZP z období říjen-listopad 2019 (tyto kódy z pole KOD počínají číslicí 5
a mají tvar 5xxxxxx) se vyúčtují pod přiděleným kódem z pole KOD. Zde nedochází k žádné
změně kódu.
Staré kódy přeohlášených ZP
ZP bez schválení revizním lékařem
U poukazů vystavených do 30. 11. 2019, ale uplatněných od 1. 12. 2019
dodavatel/výdejce/výdejna/lékárna ZP před vyúčtováním poukazu zdravotní pojišťovně změní
původní kód (předepsaný dle Číselníku SZP ČR – ZP platného do 30. 11. 2019) na
odpovídající/adekvátní „nový kód“ uvedený v Číselníku SZP ČR – ZP (tyto kódy z pole KOD
počínají číslicí 5 a mají tvar 5xxxxxx), platném od 1. 12. 2019.* Při vyúčtování poukazů
uplatněných od 1. 12. 2019 se uvádí výhradně „nový kód“. V případě uplatnění poukazu po
1. 12. 2019 se výše a podmínky úhrady řídí dle nových pravidel podle novely zákona.
*Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o změnu kódu (u stejného typu zdravotnického prostředku), není
nutné na upravovaných dokladech kromě nového kódu uvádět datum a podpis pracovníka, který změnu
provedl.

ZP na schválení revizním lékařem
a. U poukazů vystavených do 30. 11. 2019, ale uplatněných od 1. 12. 2019
dodavatel/výdejce/výdejna/lékárna ZP před vyúčtováním poukazu zdravotní
pojišťovně změní původní kód (předepsaný dle Číselníku SZP ČR – ZP platného do
30. 11. 2019) na odpovídající/adekvátní „nový kód“ uvedený v Číselníku SZP ČR – ZP
(tyto kódy z pole KOD počínají číslicí 5 a mají tvar 5xxxxxx), platném od 1. 12. 2019.*
Při vyúčtování poukazů uplatněných od 1. 12. 2019 se uvádí výhradně „nový kód“.
b. V případě revizním lékařem schváleného příslušenství k ZP je zároveň nezbytné
zkontrolovat, zda toto příslušenství není od 1. 12. 2019 již součástí ZP. Tato informace
je obsažena v popisu příslušné kategorie v zákoně (Tabulka č.1, Příloha č.3, ODDÍL C
zákona č. 48/1997 Sb.). V takovém případě toto příslušenství nelze schválit jako
samostatnou položku.
c. V případě revizním lékařem schváleného ZP s možností cirkulace je nezbytná
informace dodavatele k vlastnictví předmětného ZP.
*Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o změnu kódu (u stejného typu zdravotnického prostředku), není
nutné na upravovaných dokladech kromě nového kódu uvádět datum a podpis pracovníka, který změnu
provedl.

Kódy oprav a úprav
V případě kódů oprav a úprav schválených revizním lékařem tzn. staré kódy schválené do
30. 11. 2019, ale uplatněné od 1. 12. 2019 dodavatel/výdejce/výdejna/lékárna ZP před
vyúčtováním poukazu zdravotní pojišťovně změní na základě telefonické konzultace s
příslušným níže uvedeným pracovníkem RP starý kód na nový (viz Převodní tabulky níže).
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Převodní tabulky oprav a úprav ZP
Převodní tabulka úprav ZP**
STARÉ KÓDY
0003592

ÚPRAVY VOZÍKŮ

NOVÉ KÓDY
4100008 ÚPRAVY VOZÍKŮ MECHANICKÝCH
4100009 ÚPRAVY VOZÍKŮ ELEKTRICKÝCH

0135300

ÚPRAVY KOČÁRKU ZDRAVOTNÍHO

4100010 ÚPRAVY ZDRAVOTNÍCH KOČÁRKŮ

0093200

ÚPRAVA DÉLKY LŮŽKA PRO
PACIENTY S VÝŠKOU NAD 190CM

4100011 ÚPRAVY POLOHOVACÍCH LŮŽEK – PRODLOUŽENÍ

**Doplňující znění a upřesnění konkrétních kódů je uvedeno v poli DOP Číselníku SZP ČR – ZP

Převodní tabulka oprav ZP**
STARÉ KÓDY
0000269

0000275

0005245

0022628

NOVÉ KÓDY
4100012

OPRAVY VOZÍKŮ MECHANICKÝCH

OPRAVA VOZÍKU MECHANICKÉHO 4100013

OPRAVY VOZÍKŮ MECHANICKÝCH

4100014

OPRAVY VOZÍKŮ MECHANICKÝCH

4100015

OPRAVY VOZÍKŮ ELEKTRICKÝCH

4100016

OPRAVY VOZÍKŮ ELEKTRICKÝCH

4100017

OPRAVY VOZÍKŮ ELEKTRICKÝCH

4100018

OPRAVY VOZÍKŮ ELEKTRICKÝCH – VÝMĚNA
AKUMULÁTORU

4100019

OPRAVY VOZÍKŮ ELEKTRICKÝCH – VÝMĚNA
AKUMULÁTORU

4100020

OPRAVY VANOVÝCH ZVEDÁKŮ

4100021

OPRAVY VANOVÝCH ZVEDÁKŮ

4100022

OPRAVY POLOHOVACÍCH LŮŽEK

4100023

OPRAVY POLOHOVACÍCH LŮŽEK

4100024

OPRAVY POLOHOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PRO SEZENÍ

4100025

OPRAVY POLOHOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PRO SEZENÍ

4100026

OPRAVY POLOHOVACÍCH ZAŘÍZENÍ VERTIKALIZAČNÍCH

4100027

OPRAVY POLOHOVACÍCH ZAŘÍZENÍ VERTIKALIZAČNÍCH

4100028

OPRAVY POJÍZDNÝCH ZVEDÁKŮ MECHANICKÝCH

4100029

OPRAVY POJÍZDNÝCH ZVEDÁKŮ MECHANICKÝCH

4100030

OPRAVY POJÍZDNÝCH ZVEDÁKŮ ELEKTRICKÝCH

4100031

OPRAVY POJÍZDNÝCH ZVEDÁKŮ ELEKTRICKÝCH

4100032

OPRAVY ZP PRO LÉČBU PORUCH DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU

4100033

OPRAVY ZP PRO LÉČBU PORUCH DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU

4100034

OPRAVY PŘÍSTROJŮ PRO SEKVENČNÍ TLAKOVOU
LYMFODRENÁŽ

OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO

OPRAVA VOZÍKU ELEKTRICKÉHO

OPRAVY POMŮCEK
ZAPŮJČOVANÝCH

0016020

OPRAVY POMŮCEK
ZAPŮJČOVANÝCH

0093181

OPRAVY PŘÍSTROJŮ PRO
TLAKOVOU LÉČBU OTOKŮ

**Doplňující znění a upřesnění konkrétních kódů je uvedeno v poli DOP Číselníku SZP ČR – ZP
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