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Informace pro lůžková zdravotnická zařízení s výjimkou akutní 

lůžkové péče, pobytová zařízení sociálních služeb a pro zařízení 
s náhradní lůžkovou kapacitou v souvislosti s onemocněním COVID-
19 způsobeným virem SARS-CoV-2 ve vazbě na vydání Mimořádného 

opatření MZ ČR z 24.4.2020 
 

Určeno poskytovatelům lůžkové péče 

 

Po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření  souvisejících s onemocněním COVID-19 

způsobeným virem SARS-CoV-2 ve vazbě na vydání Mimořádného opatření MZ ČR z 24. 4. 2020 

(vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové péče, nebo v zařízeních 

pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje a 

hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální 

služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 10 lůžek na 100 000 obyvatel 

kraje nebo hlavního města Prahy a pro případ změny epidemiologické situace být připraven navýšit na 

60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to do 7 dnů na základě pokynu 

Ministerstva zdravotnictví, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny)  

 

RBP akceptuje  

• umístění klientů pobytových zařízení sociálních služeb s prokázaným onemocněním 

COVID-19 na pracoviště zvláštní ambulantní péče (odb. 004) 

• navýšení počtu lůžek následné péče (OD 00024) u stávajících poskytovatelů zdravotních 

služeb s nasmlouvanými lůžky OD 00024 (forma zdravotních služeb následná lůžková péče)  

• navýšení počtu lůžek dlouhodobé péče (OD 00005) u stávajících poskytovatelů zdravotních 

služeb s nasmlouvanými lůžky OD 00005 (forma zdravotních služeb dlouhodobá lůžková 

péče), 

a to bez promítnutí těchto změn do Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.  

 

Důsledkem vydání Mimořádného opatření MZ ČR z 24. 4. 2020 dochází ke změně organizace péče u 

poskytovatelů lůžkové péče s garancí zajištění personálního zabezpečení a věcného a technické 

vybavení na přechodnou dobu po dobu platnosti mimořádných opatření. 

  

Realizované změny lze oznámit RBP, zdravotní pojišťovně buď prostřednictvím emailu RBP@rbp-

zp.cz nebo datovou schránkou edyadmh nebo prostřednictvím poštovní služby. 

 

RBP dále akceptuje umístění pacientů původně hospitalizovaných s prokázaným onemocněním 

COVID-19, kteří nevykazují závažné klinické příznaky onemocnění, do náhradních lůžkových 

kapacit s tím, že pacient překládaný do náhradní lůžkové kapacity nemůže být z objektivních důvodů 

(zejména epidemiologické důvody, potřeba další ošetřovatelské péče, kterou by bylo možno realizovat 

v rámci odb. 925, 913) propuštěn do vlastního sociálního prostředí či umístěn v pobytovém zařízení 

sociálních služeb.  

 

Náhradní lůžková kapacita bude vykazována na dokladu 02 výkonem 00795 (ošetřovací den) 

s odborností 9H9 za každý ošetřovací den dle kategorie pacienta 1 nebo 2 s diagnózou U07.1 a tato 
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náhradní lůžková kapacita může být zřízena u poskytovatelů v níže uvedených typech 

zdravotnických zařízení:  

  

• následná léčebně rehabilitační péče (odb. 2U1), 

• následná péče v odb. pneumologie a ftizeologie (odb. 2U5), 

• následná péče v odb. psychiatrie (odb. 3U5), 

• lázeňská léčebně rehabilitační péče (odb. 2L1). 
 

Poskytovatel zdravotních služeb garantuje dodržení odpovídajícího personálního zabezpečení pro 

poskytování lůžkové péče. 

 

Pokud výše uvedený poskytovatel nemá aktuálně nasmlouvanou odb. 9H9, bude poskytovateli pro účel 

vykazování výkonu 00795 přiděleno nesmluvní IČZ. Nesmluvní IČZ bude přiděleno na žádost 

poskytovatele, která bude adresována místně příslušné Regionální pobočce VZP ČR. Doklad o 

přidělení IČZ z VZP ČR zašle poskytovatel zdravotních služeb buď prostřednictvím emailu rbp@rbp-

zp.cz nebo datovou schránkou edyadmh nebo prostřednictvím poštovní služby. 

  

Délka pobytu pacientů/klientů hrazená ošetřovacím dnem 00795, kteří budou splňovat podmínky výše 

uvedené (dg. U07.1, nezávažné klinické příznaky onemocnění), by neměla překročit 10, max. 20 dní od 

data odběru pozitivního testu PCR, pokud zdravotní stav nevyžaduje pro komplikace onemocnění 

Covid19 delší pobyt z prokazatelně zdravotní indikace. 

 

Výše úhrady za výkon 00795 je stanovena jako konečná a nepodléhá žádným dalším úpravám či 

bonifikacím podle úhradové vyhlášky pro rok 2020 či kompenzační vyhlášky pro rok 2020 nebo 

úhradové vyhlášky pro rok 2021 a nabývá následujících hodnot: 

 

Kód 

ošetřovacího dne 

ve tvaru 00795 

Hodnota paušální sazby za OD v Kč pro rok 2020 

PSOD pro kategorii pacienta 11 PSOD pro kategorii pacienta 22 

00795 1 562,36 1 689,76 

 

Kód 

ošetřovacího dne 

ve tvaru 00795 

Hodnota paušální sazby za OD v Kč pro rok 2021 

PSOD pro kategorii pacienta 11 PSOD pro kategorii pacienta 22 

00795 1 687,35 1 824,94 

 

 
1 Kategorie pacienta 1 – pacient soběstačný – je nezávislý na základní ošetřovatelské péči 

 
2 Kategorie pacienta 2 – pacient částečně soběstačný – pacient se sám obslouží s dopomocí, je schopen pohybu 

mimo lůžko s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku 
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