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Kód Zásadnější textové změny kódů pro rok 2020
Výše 

úhrady

00900

Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce nebo při opakovaném založení zdravotnické dokumentace
Lze vykázat při první registraci pojištěnce nebo při opakovaném založení zdravotnické dokumentace poté, co zdravotnická dokumentace 
vedená o pojištěnci byla v souladu s právními předpisy vyřazena a zničena...
Poznámka: Odstraněn zbytečný popis regulací.

458 Kč
495 Kč

00901
Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce – preventivní prohlídka
Poznámka: Zjednodušení a zpřesnění popisu regulací bez praktického dopadu na vykazování.

450 Kč
455 Kč

00903
Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou
Nelze vykázat současně kombinovat s kódem 00908, 00909, 00931, 00940, 00968 a 00981... 
Poznámka: Sjednocení s textem 00909 bez dopadu na vykazování.

200 Kč
355 Kč

00906

Stomatologické vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce do dne dosažení 6 let nebo registrovaného hendikepovaného pojištěnce
...U hendikepovaného pojištěnce se kód vykazuje s příslušnou diagnózou. Nelze vykázat s kódem 00976.
Poznámka: Omezením na registrovaného pojištěnce se text vrací ke znění před rokem 2010. Jde o podporu pravidelné péče 
o dětského pacienta, vykázání kódu v rámci indukované péče však není omezeno.

95 Kč
115 Kč

00907
Stomatologické ošetření registrovaného pojištěnce od 6 let do dne dosažení 15 let
Poznámka: Viz kód 00906.

68 Kč
90 Kč

00908

Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pojištěnce – i v rámci pohotovostní služby
...konzervativní ošetření dentitio difficilis nebo parodontálního abscesu, zavedení a výměnu drénu, ošetření komplikací chirurgických 
výkonů... 
Lze vykázat samostatně nebo v kombinaci s těmito kódy: 00910, 00911, 00913, 00914, 00916, 00917, 00944 (nelze v případě současného 
vykázání výkonu č. 09545 podle seznamu výkonů), 00948, 00949, 00950, 00951, 00952, 00955, 00957, 00958, 00959, 00960, 00962, 00963, 
00964, 00970 a 00971
Poznámka: Kódy tzv. Základního souboru kódů poskytovaných v rámci neodkladné péče byly s drobnými změnami převedeny 
do textu vyhlášky, obsah kódu 00961 je součástí kódu 00908.

310 Kč
355 Kč

00909

Klinické stomatologické vyšetření
Nelze kombinovat s kódy 00900, 00901, 00902, 00903, 00908,  00931, 00940, 00946 a 00947.
Poznámka: Nově nelze v téže návštěvě kombinovat s kódy 00931 a 00940 (sjednocení s obdobným kódem 00903), jinak jen 
formální změny.

410 Kč
415 Kč

00914

Vyhodnocení ortopantomogramu
Vyhodnocení panoramatického rentgenového snímku...
Podmínkou úhrady je stručný popis snímku ve zdravotnické dokumentaci.
Poznámka: Zápis v dokumentaci dokazuje provedení výkonu.

70 Kč
85 Kč

00917
Anestézie infiltrační
...včetně anestézie na foramen mentale, foramen palatinum maius, a foramen incisivum a tuber maxillae...
Poznámka: Na vykazování se nic nemění, jde jen o zpřesnění formulace.

85 Kč
100 Kč

00920

Ošetření zubního kazu – stálý zub – fotokompozitní výplň stálého zubu fotokompozitní výplní
...Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu
 – v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 365 dní lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných 
celkových onemocněních...
Poznámka: Doplněno zmírnění regulace shodné s kódem 00921.

500 Kč
795 Kč

00921

Ošetření zubního kazu – stálý zub stálého zubu plastickou výplní
Poznámka: Změna názvu legalizuje výplň zhotovenou i z jiné indikace než pouze kaz.
Změna textu dále reflektuje sloučení s kódem 00918 a nedochází k žádným změnám ve vykazování.
Vypuštění formulace „v základním provedení“ u amalgámové výplně nemá žádný praktický dopad, protože vyhlášce 
nadřazená příloha č. 1 zákona 48/1997 Sb. tuto formulaci obsahuje. Nadstandardní amalgámovou výplň s anatomickou modelací 
hradí i nadále pacient.

495 Kč
500 Kč

00922
Ošetření zubního kazu – dočasný zub dočasného zubu plastickou výplní
Poznámka: Pouze změna názvu výkonu (viz kód 00921).

390 Kč
395 Kč

00924
Endodontické ošetření Konzervativní léčba komplikací zubního kazu – dočasný zub
Poznámka: pouze změna názvu výkonu (viz kód 00921).

176 Kč
270 Kč

00925

Endodontické ošetření – stálý zub v rozsahu řezáků a špičáků Konzervativní léčba komplikací zubního kazu II. –  stálý zub
Poznámka: Změna názvu výkonu (viz kód 00921).
Na první pohled nesmyslné rozdělení endodoncie na frontální zuby (00925) a laterální zuby (00926) souvisí s přípravou vyřazení 
části endodoncie ze zdravotního pojištění.

265 Kč
270 Kč

00931

Komplexní léčba chronických onemocnění parodontu v rámci pravidelné parodontologické péče
... Nelze vykázat v kombinaci s kódy 00903 a 00909... 
Poznámka: Změna názvu kódu je převzata ze stávajícího znění definice.
Vyřazení současného vykázání s kódy 00903 a 00909 vychází ze stávajícího textu kódu 00903.

700 Kč
795 Kč

Tabulka 2: Zásadnější textové změny kódů pro rok 2020 oproti stávající úhradové vyhlášce
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Kód Zásadnější textové změny kódů pro rok 2020
Výše 

úhrady

00932
Léčba chronických onemocnění parodontu
...Nelze vykázat s kódy 00900, 00901, 00902, a 00946 a 00947...
Poznámka: Kromě vyřazení současného vykázání s kódy 00902 a 00947. 

243 Kč
300 Kč

00933
Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu
...Lze vykázat – bez omezení 1/1 zub/ 1 095 dnů...
Poznámka: Nová časová regulace souvisí s neregulérním vykazováním některými kolegy.

420 Kč
455 Kč

00940
Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice v rámci pravidelné specializované péče
...Nelze vykázat v kombinaci s kódy 00903 a 00909... 
Poznámka: Změny stejné jako u kódu 00931, dále je kód nově uvolněn i pro odb. 605.

700 Kč
795 Kč

00941
Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice
Poznámka: Nově uvolněno i pro odb. 605.

300 Kč
305 Kč

00946
Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce – preventivní prohlídka I
Poznámka: Zjednodušení a zpřesnění popisu regulací bez praktického dopadu na vykazování.

376 Kč
381 Kč

00947
Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku I
Poznámka: Zjednodušení a zpřesnění popisu regulací bez praktického dopadu na vykazování.

263 Kč
268 Kč

00949

Běžná extrakce dočasného zubu
...U pojištěnců do dne dosažení 18 let je podmínkou úhrady stvrzení podpisem zákonného zástupce nebo zletilé doprovázející osoby nebo 
fotodokumentací v kartě...
Poznámka: Podmínka podpisu doprovázející osoby souvisí s navýšením úhrady o 55 %.

87 Kč
135 Kč

00950
Extrakce stálého zubu nebo dočasného moláru s neresorbovanými kořeny
...(rentgenologicky prokazatelné), u pojištěnců od 8 let hrazeno pouze při zdokumentování rentgenovým vyšetřením.
Poznámka: Pouze změna prokázání nerezorbovaného kořene.

200 Kč
315 Kč

00951
Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
...Při vícečetné extrakci sousedících zubů se vykazuje pouze 1 kód 00951, zbylé extrakce jsou vykázány kódem 00950... 
Poznámka: Nový způsob vykazování vychází z principu „1 kód 00951 na 1 ránu s odklopením laloku“.

525 Kč
600 Kč

00952

Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu
...ošetření zubní retence uzavřenou metodou s mobilizací zubu do směru žádané erupce a fixací ortodontického tahu,... 
...Lokalizace – zub v případě extrakce zubu nebo radixu, či mobilizaci zubu.  
Poznámka: Přesun části kódu 00953.
...Nelze vykázat, jde-li o chirurgický výkon s řízenou tkáňovou regenerací, augmentací a implantací. 
Poznámka: V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb.
...Při vícečetné extrakci sousedících zubů se vykazuje pouze 1 kód 00952, zbylé extrakce jsou vykázány kódem 00950. ...
Poznámka: Nový způsob vykazování vychází z principu „1 kód 00952 na 1 ránu s odklopením laloku“.

1 155 Kč
1 230 Kč

00953
Chirurgické ošetřování retence zubů otevřenými metodami
...plastiky měkkých tkání, podložení kostním štěpem, fixace drátěného tahu, nalepení ortodontického zámku).
Poznámka: Část obsahu kódu byla přesunuta pod kód 00952.

630 Kč
635 Kč

00957
Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Ošetření následků úrazu zubů a alveolu malého rozsahu, včetně replantace, ...

420 Kč
455 Kč

00962

Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch
Vyšetření temporomandibulárního kloubu, zdokumentování onemocnění a konzervativní léčba temporomandibulární poruchy 
temporomandibulárního kloubu (například mezičelistní fixací úprava artikulace, fyzikální terapií, nácvik správného stereotypu otevírání 
nebo manuální repozicí).
Lze vykázat 2/1 kalendářní rok. (omezení frekvencí neplatí pro odbornost 605, 015 a 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školicích 
akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE).
Nelze kombinovat s kódem 00964.
Poznámka: Změna souvisí s novým kódem léčby TMP chirurgem (00964).

300 Kč
305 Kč

00968
Stomatochirurgické vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce PZL – stomatochirurgem
..., 00962 00964...
Poznámka: Výměna kódů souvisí s novým kódem léčby TMP chirurgem.

1 000 Kč
1 005 Kč

00973
Oprava nebo úprava Úprava snímatelné náhrady v ordinaci
Oprava nebo jednoduchá Jednoduchá úprava snímatelné náhrady... 
Poznámka: V ordinaci jsou prakticky reálné pouze úpravy SN, jejich opravy obvykle vyžadují zásah zubní laboratoře.

39 Kč
60 Kč

00981 
–
00994

ORTODONCIE
Pouze formální změny


