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Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
___________________________________________________________________________ 
  
Opatření č. 13/2020 z důvodu preventivně-bezpečnostních ochranných opatření v době 
vyhlášeného nouzového stavu na území ČR   
 
Datum vydání: 23. 3. 2020                                   Účinnost: dnem vydání 
 
 

 
 

Informace o akceptaci kódu přepravy 61 a 80 
 
 
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR z důvodu ohrožení zdraví v 
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru oznamuje OZP svým smluvním partnerům – 
poskytovatelům zdravotnické dopravní služby, vč. poskytovatelů akutní lůžkové péče, že 
umožní vykazovat výkon přepravy – kód 61: 
 
 

1)  v případě dopravy léčivého přípravku k pacientovi na základě indikace lékaře 
příslušného smluvního poskytovatele se zvláštní smlouvou („centrová péče“) 
v případech nutnosti pokračování zavedené terapie, kdy se pacient nemůže dostavit k 
jeho aplikaci k příslušnému poskytovateli. 
 

• jedná se o aplikaci léčivého přípravku samotným pacientem nebo jeho blízkými, nikoli 
pro přepravu LP k jinému poskytovateli, 

• lze akceptovat i jiné vozidlo než sanitu, 
• podmínkou vykázání kódu je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci 

pacienta. 
 
 
 

2) v případě dopravy biologického materiálu v souvislosti s testováním onemocnění 
COVID-19 na základě indikace poskytovatelem akutní lůžkové péče, ZZS, PL a 
PLDD. 

 
• podmínkou je následné vykázání některého z výkonů: 99945, 82040, 82041, popř. 

09115, 
• lze akceptovat i jiné vozidlo než sanitu, 
• podmínkou vykázání kódu je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci 

pacienta. 
 
 
 
Doplnění ze dne 7. 4. 2020: 
V případě transportu SARS-CoV-2 pozitivního pojištěnce, event. suspektního z nákazy, OZP 
umožní vykázat příslušnému smluvnímu partnerovi vykázání výkonu přepravy – kód 80 – 
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Přeprava infekčního pacienta, a to i v případě, že tento přepravní výkon nemá poskytovatel 
standardně zařazen do spektra nasmlouvaných výkonů. 
 
Podmínkou pro úhradu tohoto transportu je, že současně je s tímto výkonem přepravy 
vykazována diagnóza U07.1. 
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