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Informace k nově zavedeným signálním kódům a výkonu pro distanční 
konzultaci pro odb. 001 a 002 

Aktualizace k 27. 11. 2020 
 
S platností od 1. 9. 2020 jsou do externího číselníku výkonů zařazeny nové výkony pro 
všeobecné praktické lékaře (odb. 001) a praktické lékaře pro děti a dorost (odb. 002).  
 
Jedná se o 4 signální výkony (kódy 01260, 01261, 01262 a 01263) související s karanténou 
pacienta a vystavením E-neschopenky a výkon pro možnost distanční konzultace lékaře 
s pacientem při respiračním infektu (kód 01300). 
 
      

Kód Název Popis 

01260 (VZP) Signální výkon E-neschopenka 
vydaná z důvodu karantény (izolace) 
pro COVID-19 

signální výkon - pouze pro odb. 001 a 
002 
 

01261 (VZP) Signální výkon - karanténa, 
izolace bez E-neschopenky vystavená 
státnímu pojištěnci 

signální výkon - pouze pro odb. 001 a 
002 
 

01262 (VZP) Signální výkon - karanténa, 
izolace u osoby, která odmítla E-
neschopenku 

signální výkon - pouze pro odb. 001 a 
002 
 

01263 (VZP) Signální výkon - kód ukončení 
karantény/izolace 

signální výkon - pouze pro odb. 001 a 
002 
 

01300 (VZP) Distanční konzultace 
zdravotního stavu praktickým lékařem 

Výkon lze v rámci odb. 001 a 002 
vykázat i na neregistrovaného 
pojištěnce daného poskytovatele.  
Výkon je mimokapitační. 
Jedná se o poskytování zdravotních 
služeb pojištěncům, kteří se nemohou 
dostavit fyzicky do ordinace z důvodu 
respiračního infektu bez alarmujících 
příznaků, kdy z epidemiologických 
důvodů není vhodná návštěva 
poskytovatele zdravotních služeb, 
nebo z důvodu nařízené izolace či 
karantény pro onemocnění COVID-
19, nebo z jiných objektivních důvodů.   
Konzultace je možná telefonicky, e-
mailem apod., současně může být 
realizována preskripce léčivých 
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přípravků a zdravotnických 
prostředků.  
Provedená konzultace zdravotního 
stavu distanční formou musí být 
řádně zdokumentována ve 
zdravotnické dokumentaci pacienta. 
Pravidla pro vykazování výkonu: 
- v případě realizace pouze preskripce 
se výkon nevykazuje,  
- výkon nenahrazuje telefonickou 
konzultaci (09513) a jeho obsahem 
není objednání na vyšetření, 
oznámení výsledku vyšetření apod., 
- k výkonu se nevykazuje výkon 
telefonické konzultace ošetřujícího 
lékaře pacientem (09513) nebo 
signální výkon pro klinický kontakt 
(01543), 
- k výkonu nelze vykazovat ZUM nebo 
ZULP. 
Čas výkonu: 15 min 
OF: 1/1 den, max. 6/1 čtvrtletí 
Bodová hodnota: 176 bodů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


