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Určeno poskytovatelům lůžkové péče, kteří zajišťují provoz polní nemocnice  

 

Podle § 11 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, mohou být „zdravotní služby poskytovány pouze ve zdravotnických zařízeních 

v místech uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb; to neplatí v případě 

zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí, zdravotnické dopravní služby, 

přepravy pacientů neodkladné péče, přednemocniční neodkladné péče poskytované v rámci 

zdravotnické záchranné služby, zdravotních služeb poskytovaných v mobilních 

zdravotnických zařízeních ozbrojených sil za krizových situací a jde-li o převoz těla zemřelého 

na pitvu a z pitvy podle zákona o pohřebnictví. V případě, že poskytovatel poskytuje pouze 

domácí péči, musí mít kontaktní pracoviště“.  

 

Polní nemocnicí se podle vyhlášky č. 156/2015 Sb., o podmínkách poskytování zdravotních 

služeb vojenskými poskytovateli, rozumí „vojenské mobilní zdravotnické zařízení vojenských 

poskytovatelů ambulantní, specializované ambulantní, jednodenní a lůžkové péče, určené 

k poskytování zdravotních služeb vojákovi z povolání na místě plnění jeho úkolů, zejména 

v zahraniční operaci, nebo po vyhlášení krizového stavu na území České republiky i dalším 

osobám“.  

 

Kapacity v rámci polních nemocnic slouží pro stabilizaci poskytování zdravotní péče pacientům 

s onemocněním COVID-19 zejména pro lehčí formy nákazy onemocněním COVID-19 jako 

doléčovací pracoviště pro méně rizikové pacienty s cílem uvolnit lůžka v nemocnicích 

pro akutní případy onemocnění COVID-19.  

 

Postup pro smluvní politiku a úhradové mechanismy  

 

1. Podmínkou je předložení pověření o zřízení polní nemocnice ze strany MZ ČR, popř. 

jiného příslušného orgánu veřejné moci.  

2. Poskytovateli bude pro potřeby polní nemocnice přiděleno samostatné (ze strany VZP 

ČR) IČP v odbornosti 9F9/9H9 nebo 9U7 pod stávajícím IČZ poskytovatele lůžkové 

péče.  

3. Pro pracoviště polní nemocnice bude vytvořena samostatná příloha č. 2 Smlouvy 

o poskytování a úhradě hrazených služeb, ve které budou uvedeny tyto údaje: 

a) adresa místa poskytování – v souladu s oprávněním k poskytování zdravotních 

služeb,  

b) celkový počet lůžek pracoviště,  

c) personální zabezpečení pracoviště,  

d) nasmlouvaná odbornost: 9F9/9H9 nebo 9U7,  

e) standardní seznam nasmlouvaných zdravotních výkonů.  



 

 

4. Úhradový mechanismus bude realizován takto:  

 

 

a) Platba za ošetřovací den  

 

Kód 

ošetřovacího 

dne 

Hodnota paušální sazby za OD v Kč pro rok 2021 pro jednotlivé 

kategorie pacienta 

Kategorie 

pacienta 11 

Kategorie 

pacienta 22 

Kategorie 

pacienta 33 

Kategorie 

pacienta 44 

Kategorie 

pacienta 55 

00005 1 687,35 1 824,94 2 037,61 2 203,06 2 462,58 

00024 2 012,98 2 180,39 2 392,82 2 554,80 2 714,44 

 

 

b) Úhrada bude provedena výkonovým způsobem podle počtu poskytovatelem 

vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných ošetřovacích dnů/výkonů na 

základě měsíční fakturace a zpracování předaných dokladů.  

 

                                                           
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.   
3 Kategorie pacienta 3 – lucidní pacient, neschopný pohybu mimo lůžko ani s dopomocí, či 

samostatně na invalidním vozíku, vyžaduje téměř úplnou obsluhu.   
4 Kategorie pacienta 4 – lucidní, zcela imobilní pacient, případně inkontinentní, vyžaduje 

ošetřovatelskou pomoc při všech úkonech.   
5 Kategorie pacienta5 – pacient je v bezvědomí, případně v deliriózním stavu.   


