
METODIKA VZP 

Indikace zdravotní dopravy 

Příkaz ke zdravotnímu transportu pro cestu do smluvního zdravotnického zařízení (zdravotní pojišťovna hradí dopravu pouze 

ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího zdravotnického zařízení, které je schopno požadovanou zdravotní péči 

poskytnout), kde má být pojištěnci (jehož zdravotní stav odpovídá indikaci zdravotní dopravy) poskytnuta zdravotní péče, 

vyplňuje vždy ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí zdravotní péče požaduje. Zdravotní dopravu tedy indikuje 

lékař odesílajícího smluvního zdravotnického zařízení. Cestu zpět indikuje ošetřující lékař pouze v případě, že je pacient 

odesílán do zdravotnického zařízení, kde není lékař (například rehabilitace, apod.). 

Též u plánovaného kontrolního vyšetření vypisuje žádanku ke zdravotnímu transportu lékař toho smluvního zdravotnického 

zařízení, které o kontrole rozhodlo. To platí v těch případech, že je zjevné, že se zdravotní stav pojištěnce nezmění a 

zdravotnická doprava bude i v termínu kontroly nezbytná. 

Informace o vystavení žádanky ke zdravotnímu transportu musí být vždy součástí zprávy o ošetření pacienta. Zároveň je 

nezbytné uvést veškeré údaje o indikaci zdravotní dopravy (včetně doprovodu) do jeho zdravotnické dokumentace. 

Doprava doprovodu pacienta 

Dle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, indikuje zdravotní dopravu ošetřující lékař, který může zároveň 

indikovat doprovod. 

 Doprovod u zdravotních transportů může být indikován pouze a jedině v případě, že je indikován transport sám. 

 Doprovod je indikován v těch případech, kdy se jedná o dítě do 15 let (je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o jednu 

příbuznou nebo blízkou osobu dítěte). 

 Doprovod je indikován u držitele ZTP/P. 

 Doprovod je indikován pro nezbytnost zajištění kontinuity informací potřebných pro zdravotní péči o pojištěnce jak ze 

strany SZZ, tak rodiny, není-li toho pacient prokazatelně ze zdravotních důvodů sám schopen a není-li možnost toto 

zajistit výměnou informací mezi vysílajícím pracovištěm a pracovištěm poskytujícím požadovanou zdravotní péči. 

Lékař indikující zdravotní dopravu má právo vznést požadavek na odborný dohled a nezbytnou péči v průběhu převozu. V 

souladu s Metodiky VZP ČR verze 6.2 je povinen toto uvést na příslušném dokladu VZP-34/2009 Příkaz ke zdravotnímu 

transportu do kolonky „Pokyny pro posádku“. Tyto služby by měla dopravní zdravotní služba, která požadovaný transport 

uskutečňuje, zajistit, a to v rozsahu, který odpovídá požadované kvalifikaci řidičů. 

ZÁKON č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
Přeprava a náhrada cestovních nákladů 

§ 36 

(1) Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu 
nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní 
stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je 
přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje 
zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní 
pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce. 

(2) Přepravu podle odstavce 1 hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen 
požadovanou zdravotnickou dopravní službu poskytnout. 

(3) V mimořádných případech nebo v případech, kdy 
a) je to ekonomicky výhodnější, hradí zdravotní pojišťovna na základě indikace ošetřujícím lékařem a schválení revizního lékaře i nezbytnou leteckou 

dopravu; 
b) hrozí nebezpečí z prodlení, hradí zdravotní pojišťovna náklady i jinému poskytovateli zdravotních služeb; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař, 
c) jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována přeprava ze zdravotních důvodů dopravní zdravotní službou, hradí 

zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto dopravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro 
tělesně postižené; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař. 

(4) Vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho život, hradí zdravotní pojišťovna na území České republiky přepravu 
transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jakož i přepravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke 
specializovanému a nezbytnému výkonu. 

§ 37 
(1) Ze zdravotního pojištění se hradí indikovaná přeprava lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem. 
(2) Pokud se pojištěnec, který má nárok na přepravu podle § 36, rozhodne pro přepravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař 

takovou přepravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen 
požadované zdravotní služby poskytnout. 
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