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DR – číselníky: I – 3.2. Zdravotní výkony 

Atributy: 

Název Typ Délka Popis 

KOD C 5 Číslo výkonu 

ODB C 3 Autorská odbornost výkonu  

OME C 5 Omezení úhrady místem:  

   A – výkony provedené ambulantně 

H – výkony provedené při hospitalizaci pacienta, nebo pokud to 

povoluje stav pacienta v rámci jednodenní péče na lůžku 

S – výkony provedené na specializovaném pracovišti 

SA – výkony provedené ambulantně na specializovaném pracovišti 

SH – výkony provedené na specializovaném pracovišti při 

hospitalizaci pacienta, nebo pokud to povoluje stav pacienta v rámci 

jednodenní péče na lůžku 

AOD – výkony provedené ambulantně agregované do ošetřovacího 

dne (OD) 

SAOD – výkony provedené ambulantně na specializovaném 

pracovišti agregované do ošetřovacího dne (OD) 

D – ošetřovací dny (OD) 

M – OD určený pro doprovod pacienta 

P – OD propustky 

Y – OD výkonů intenzivní péče (označených ve starém Seznamu I, J, 

T a P) 

OMO C 30 Omezení provádění na určité odbornosti  

NAZ C 254 Název výkonu 

VYS C 254 Vysvětlivky k výkonu 

ZUM C 1 Indikace možnosti zvlášť účtovaného materiálu nebo léčivého 

přípravku k výkonu nabývá hodnoty  

   „  “ – ZUM ne, ZULP ne 

Z – ZUM ano, ZULP ne 

   L – ZUM ne, ZULP ano 

   A – ZUM ano, ZULP ano 

TVY N 6.1 Čas výkonu – trvání výkonu (v min.)  

CTN N 6.1 Čas nositele výkonu (v min.)  

Je uveden součet času všech nositelů výkonu ve všech kategoriích 

nositelů výkonu pro daný výkon. V případě, kdy výkon znamená 

ošetřovací den (OD), bude zahrnovat součet času nositelů výkonu 

zahrnutých do kalkulace OD. 

PMZ N 7 Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů  

Atribut se od 1. 1. 2022 nevyužívá 

PMA N 7 Cena přímo při výkonu spotřebovaného materiálu 

Cena výkonu v Kč  
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Název Typ Délka Popis 

PJP C 1 Příznak výkonu  

„0“ – výkon obsažen v kapitačním paušálu odbornosti 001 a 002 

„1“ - výkon obsažen v kapitačním paušálu odbornosti 001 

„2“ - výkon obsažen v kapitačním paušálu odbornosti 002 

„3“ - výkon obsažen v kapitačním paušálu odbornosti 603 

„4“ - výkon obsažen v kapitačním paušálu odborností 001,       

          002 a 603 

„5“ – výkon obsažen v kapitačním paušálu odborností 001  

          a 603  

„6“ – výkon obsažen v kapitačním paušálu odborností 002  

          a 603 

„M“ – označení markerového čísla výkonu 

„D“ – vedle výkonu je zapotřebí uvést výkon s PJP = „M“ 

„P“ – označení regulačního poplatku 

„N“ – výkon vystavení a ukončení pracovní neschopnosti. 

BOD N 6 Body za výkon (body)  

Atribut je vyplněn součtem bodové hodnoty bodovou hodnotou 

výkonu, režie výkonu (vypočtené jako součin času výkonu a minutové 

režijní sazby podle autorské odbornosti výkonu) a navýšení osobních 

nákladů nositelů výkonů dle vyhlášky č. 134/1998 Sb. V případě, kdy 

výkon znamená OD, bude naplněn hodnotou „0“. Součet bodové 

hodnoty OD (v lineární i sestupné platbě), bodové hodnoty výkonů 

agregovaných do OD podle odbornosti pracoviště a bodové hodnoty 

režie přiřazené k OD podle kategorie PZS ústavní péče je uveden v 

číselníku „Cenová pásma“. 

KAT C 2 Kategorie úhrady z vyhlášky č. 134/1998 Sb. (P, W, Z nebo „ “)  

UMA $ 6.2 Setina hodnoty režie výkonu  

Atribut se od 1. 1. 2022 nevyužívá 

UBO $ 6.2 Částečná úhrada bodů. Setina bodové hodnoty výkonu podle 

vyhlášky č. 134/1998 Sb. 

Atribut mění význam. Bude naplněn jednou setinou bodové hodnoty 

výkonu podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. 

Atribut se od 1. 1. 2022 nevyužívá 

Účinnost změny: 1. 1. 2022 


