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192. V příloze č. 1 v tabulce Seznam zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění 
nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek se slova „souhlasu revizního 
lékaře“ nahrazují slovy „schválení zdravotní pojišťovny“. 

193. Přílohy č. 3 a 4 znějí: 
„Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb. 

KATEGORIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPISOVANÝCH 
NA POUKAZ 

ODDÍL A 
Tabulka č. 1 

Seznam skupin 

01 - ZP krycí 
02 - ZP pro inkontinentní pacienty 
03 - ZP pro pacienty se stomií 
04 - ZP ortopedicko-protetické a ortopedická obuv 
05 - ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu 
06 - ZP pro kompresivní terapii 
07 - ZP pro pacienty s poruchou mobility 
08 - ZP pro pacienty s poruchou sluchu 
09 - ZP pro pacienty s poruchou zraku 
10 - ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy 
11 - ZP nekategorizované 

 
Tabulka č. 2 

Zvláštní zkratky 

J4 - lékař specializovaného pracoviště pro léčbu dědičných poruch 
metabolismu 
J16 - lékař specializovaného pracoviště angiologického a 
lymfologického 

 
Tabulka č. 3 

Seznam odborností lékařů pro preskripční omezení 
(odbornost zahrnuje všechny podobory a nástavbové 

odbornosti) 
Zkratka 

alergolog a klinický imunolog ALG 
anesteziolog a intenzivista ANS 
dermatovenerolog DER 
dětský lékař; praktický lékař pro děti a dorost PED 
diabetolog a endokrinolog DIA 
foniatr FON 
geriatr GER 
gynekolog a porodník GYN 
chirurg  CHI 
internista INT 
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kardiolog KAR 
klinický onkolog ONK 
klinický osteolog OST 
lékař se specializací v oboru ortodoncie ORD 
lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky ORP 
lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v popáleninové 
medicíně POP 

angiolog, lymfolog a flebolog ANG 
nefrolog NEF 
neonatolog NEO 
neurolog NEU 
oftalmolog OPH 
ortoped ORT 
otorinolaryngolog ORL 
plastický chirurg PLA 
pneumolog PNE 
praktický lékař PRL 
psychiatr PSY 
rehabilitační lékař REH 
revmatolog REV 
tělovýchovný lékař TVL 
traumatolog TRA 
urolog URN 

 
Tabulka č. 4 

Seznam odborností sester pro preskripční omezení 
(odbornost zahrnuje všechny podobory a nástavbové 
odbornosti) 

Zkratka 

všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou 
způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, 
v rozsahu stanoveném ošetřujícím lékařem v doporučení 
domácí péče (sestra v domácí péči) 

SDP 

všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou 
způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, pokud 
je nositelem výkonů podle vyhlášky stanovící seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly 
pro jejich vykazování podle § 17 odst. 4 u poskytovatele, 
který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
v lékařské odbornosti požadované pro předepsání 
příslušného zdravotnického prostředku preskripčním 
omezením uvedeným v ODDÍLU C (sestra v lékařských 
oborech) 

SLO 
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požadované 
komprese 

06.04.02.04 kompresní 
systémy na suchý 
zip –stehenní část 

na výběr II. – 
IV. kompresní 

třída dle 
požadavku 

lékaře; 
garantovaný 
kompresní 

profil s 
možností 
nastavení 

požadované 
komprese 

DER; GER; CHI; 
INT; ANG; 

REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

pokud nelze použít 
jiný způsob 
komprese 

2 ks / 1 rok /  
1 končetina 

2.087,00 Kč / 1 
ks ne 

06.04.02.05 kompresní 
systémy na suchý 
zip –stehenní část 

a chodidlo 

na výběr II. – 
IV. kompresní 

třída dle 
požadavku 

lékaře; 
garantovaný 
kompresní 

profil s 
možností 
nastavení 

požadované 
komprese 

DER; GER; CHI; 
INT; ANG; 

REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

pokud nelze použít 
jiný způsob 
komprese 

2 ks / 1 rok /  
1 končetina 

3.739,00 Kč / 1 
ks ne 

07 ZP pro pacienty s 
poruchou mobility 

  

zdravotní stav, 
který limituje 
mobilitu při 

každodenních 
činnostech 

   

07.01 vozíky + 
příslušenství 

      

07.01.01 mechanické 
vozíky 

–  

funkční pohybový 
deficit nelze řešit 

pomocí 
podpůrných 

zdravotnických 
prostředků pro 
lokomoci, pro 

trvalé použití při 
postižení obou 

dolních končetin, 
které neumožňuje 

pojištěnci 
samostatnou 
lokomoci při 

zachované funkční 
schopnosti horních 

končetin 

   

07.01.01.01 mechanické 
vozíky – základní 

nosnost 
minimálně 120 

kg; 
odnímatelné či 

odklopné 
bočnice; 

odnímatelné 
výškově 

nastavitelné 
podnožky; 

nelze doplnit o 
příslušenství 

DIA; GER; INT; 
REH; NEU; 

ORT; PED; PRL; 
po schválení 

zdravotní 
pojišťovnou 

dále pro zajištění 
těchto schopností 
druhou osobou; 

pro dočasné 
použití při 

postižení jedné 
dolní končetiny 

(nutné vyznačení 
počtu měsíců pro 
další medicínské 

řešení) 

1 ks / 5 let 6.957,00 Kč / 1 
ks ano 

07.01.01.02 mechanické 
vozíky – základní, 

variabilní 

nosnost 
minimálně 120 

kg; 
odnímatelné či 

odklopné 
bočnice; 

odnímatelné 
výškově 

nastavitelné 
podnožky; 

DIA; GER; INT; 
NEU; ORT; 

PED; REH; PRL; 
po schválení 

zdravotní 
pojišťovnou 

funkční pohybový 
deficit nelze řešit 

pomocí 
podpůrných 

zdravotnických 
prostředků pro 
lokomoci nebo 
mechanického 

invalidního vozíku 

1 ks / 5 let 7.826,00 Kč / 1 
ks ano 
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rychloupínací 
osy; volba 

bočnic; 
možnost 
doplnit 

příslušenstvím 

z předchozí 
úhradové skupiny 

07.01.01.03 mechanické 
vozíky – základní, 

odlehčené konstrukce z 
lehkých slitin; 

nosnost 
minimálně 100 

kg; 
odnímatelné 

nebo odklopné 
bočnice; 
výškově 

nastavitelné 
podnožky; 

rychloupínací 
zadní kola; 
hmotnost 

vozíku do 16 
kg v základním 

provedení 

INT; NEU; ORT; 
PED; REH; po 

schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

funkční pohybový 
deficit nelze řešit 

pomocí 
podpůrných 

zdravotnických 
prostředků pro 
lokomoci nebo 
mechanického 

invalidního vozíku 
z předchozích 
úhradových 

skupin; zachovaná 
funkce horních 

končetin; 
dostatečné fyzické 

a mentální 
schopnosti pro 
bezpečné užití 
zdravotnických 

prostředků 

1 ks / 5 let 10.435,00 Kč /  
1 ks ano 

07.01.01.04 mechanické 
vozíky – 

odlehčené, 
částečně variabilní 

konstrukce z 
lehkých slitin; 

nosnost 
minimálně 100 

kg; 
odnímatelné 

nebo odklopné 
bočnice; 
výškově 

nastavitelné 
podnožky; 

rychloupínací 
zadní kola; 

možnost změny 
těžiště; 

nastavení 
sklonu sedačky; 
nastavení výšky 
sedu; hmotnost 
vozíku do 16 

kg v základním 
provedení 

INT; NEU; ORT; 
PED; REH; po 

schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

funkční pohybový 
deficit nelze řešit 

pomocí 
podpůrných 

zdravotnických 
prostředků pro 
lokomoci nebo 
mechanického 

invalidního vozíku 
z předchozích 
úhradových 

skupin; zachovaná 
funkce horních 

končetin; 
dostatečné fyzické 

a mentální 
schopnosti pro 
bezpečné užití 
zdravotnického 

prostředku 

1 ks / 5 let 12.174,00 Kč / 1 
ks ano 

07.01.01.05 mechanické 
vozíky – 

odlehčené, 
variabilní 

konstrukce z 
lehkých slitin; 

nosnost 
minimálně 120 

kg; 
odnímatelné 

nebo odklopné 
bočnice; 
výškově 

nastavitelné 
podnožky; 

rychloupínací 
zadní kola; 

možnost změny 
těžiště; 

nastavení 
sklonu sedačky; 
nastavení výšky 
sedu; hmotnost 
vozíku do 16 

kg v základním 
provedení; 

volba 
variability 
područek; 

volba zadních a 

INT; NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

funkční pohybový 
deficit nelze řešit 

pomocí 
podpůrných 

zdravotnických 
prostředků pro 
lokomoci nebo 
mechanického 

invalidního vozíku 
z předchozích 
úhradových 

skupin; dostatečné 
fyzické a mentální 

schopnosti pro 
bezpečné užití 
zdravotnického 

prostředku 

1 ks / 5 let 17.391,00 Kč /  
1 ks ano 
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předních kol; 
volba výšky 

zad i hloubky 
sedu 

07.01.01.06 mechanické 
vozíky – aktivní 

vozík v 
základním 

provedení do 
12 kg; volba 

šíře a hloubky 
sedu; volba 
výšky zad; 

volitelný úhel 
zádové opěry; 
volitelná výška 
sedačky vpředu 
i vzadu; volba 
typu bočnic; 
volba úhlu 
rámu nebo 
podnožek; 

volba stupaček, 
velikosti 

předních i 
zadních kol; 

možnost změny 
těžiště; 

rychloupínací 
osy kol 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou  

zachovaná funkce 
horních končetin a 

pro vysoce 
aktivního uživatele 

1 ks / 5 let 39.130,00 Kč / 1 
ks ne 

07.01.01.07 mechanické 
vozíky – dětské, 

odlehčené, 
variabilní 

nastavitelná 
hloubka sedu; 
nastavitelné 

područky nebo 
blatníčky; 

bezpečnostní 
kolečka a kryty 
kol v základní 

výbavě 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou  

osoby malého 
vzrůstu; 

zachovaná funkce 
horních končetin; 
dostatečné fyzické 

a mentální 
schopnosti pro 
bezpečné užití 
zdravotnického 
prostředku nebo 

pro zajištění těchto 
schopností druhou 

osobou 

1 ks / 5 let 19.130,00 Kč /  
1 ks ano 

07.01.01.08 mechanické 
vozíky – dětské, 

aktivní 

nastavitelná 
hloubka sedu; 
nastavitelné 

područky nebo 
blatníčky; 

bezpečnostní 
kolečka a kryty 
kol v minimální 

výbavě; 
hmotnost 

vozíku do 11 
kg v minimální 

výbavě 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou  

osoby malého 
vzrůstu; 

zachovaná funkce 
horních končetin; 
dostatečné fyzické 

a mentální 
schopnosti pro 
bezpečné užití 
zdravotnického 
prostředku a pro 
vysoce aktivního 

uživatele 

1 ks / 5 let 34.783,00 Kč / 1 
ks ne 

07.01.01.09 mechanické 
vozíky – speciální, 

nadměrné 

nosnost 
minimálně 160 

kg nebo 
nadměrné 
rozměry; 

odnímatelné či 
odklopné 
bočnice; 

odnímatelné 
výškově 

nastavitelné 
podnožky; 
možnost 
doplnit 

příslušenstvím, 
hmotnost 

vozíku do 20 
kg v základním 

provedení 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou  

zachovaná funkce 
horních končetin 
(nebo zajištění 

těchto schopností 
druhou osobou); 
pacienti nad 120 

kg nebo pacienti s 
abnormálními 
proporcemi 

1 ks / 5 let 13.043,00 Kč /  
1 ks ano 
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07.01.01.10 mechanické 
vozíky – speciální, 

jednopákové 
nosnost min. 

120 kg, 
odnímatelné či 

odklopné 
bočnice, 

odnímatelné 
výškové 

nastavitelné 
podnožky 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou  

zachovaná funkce 
jedné horní 
končetiny; 

specifické nejtěžší 
postižení, kde 
nelze zajistit 
medicínské 

potřeby pacienta 
ostatními 

mechanickými 
vozíky 

1 ks / 5 let 27.826,00 Kč /  
1 ks ne 

07.01.01.11 mechanické 
vozíky – speciální, 

dvouobručové 
nosnost min. 

120 kg, 
odnímatelné či 

odklopné 
bočnice, 

odnímatelné 
výškové 

nastavitelné 
podnožky 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou  

zachovaná funkce 
jedné horní 
končetiny; 

specifické nejtěžší 
postižení, kde 
nelze zajistit 
medicínské 

potřeby pacienta 
ostatními 

mechanickými 
vozíky 

1 ks / 5 let 20.870,00 Kč /  
1 ks ne 

07.01.01.12 mechanické 
vozíky – speciální, 

vertikalizační 

konstrukce z 
lehkých slitin, 
nosnost min. 

110 kg, 
vertikalizační 

funkce do 
úplného stoje 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

specifické nejtěžší 
postižení, kde 
nelze zajistit 
medicínské 

potřeby pacienta 
ostatními 

mechanickými 
vozíky z 

předchozích 
úhradových skupin 

a současně k 
zajištění potřebné 

osové zátěže 
dolních končetin a 

trupu a zlepšení 
funkce respirační, 
gastrointestinálníh
o a uropoetického 

traktu, nelze 
předepsat 
současně s 

vertikalizačním 
stojanem 

1 ks / 5 let 52.174,00 Kč /  
1 ks ne 

07.01.01.13 mechanické 
vozíky – speciální, 

multifunkční 

ergonomicky 
tvarovaný sed i 
zádová opěrka; 

výškově 
nastavitelné 

bočnice; 
polohovací 
podnožky 
výškově 

nastavitelné, 
mechanické 
polohování 
sedačky a 

zádové opěrky; 
bubnové brzdy, 
opěrka hlavy; 
bezpečnostní 

kolečka 

INT; NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

specifické nejtěžší 
postižení, kde 
nelze zajistit 
medicínské 

potřeby pacienta 
ostatními 

mechanickými 
vozíky z 

předchozích 
úhradových skupin 

1 ks / 5 let 43.478,00 Kč /  
1 ks ne 

07.01.01.14 mechanické 
vozíky – speciální, 

multifunkční – 
dětské 

anatomicky 
tvarovaný sed i 
zádová opěrka; 

výškově 
nastavitelné 

bočnice; 
polohovací 
podnožky 
výškově 

nastavitelné, 

INT; NEU; ORT; 
PED; REH; po 

schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

osoby malého 
vzrůstu, specifické 
nejtěžší postižení, 
kde nelze zajistit 

medicínské 
potřeby pacienta 

ostatními 
mechanickými 

vozíky z 

1 ks / 5 let 56.522,00 Kč /  
1 ks ano 
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mechanické 
polohování 
sedačky a 

zádové opěrky; 
opěrka hlavy; 
bezpečnostní 

kolečka 

předchozích 
úhradových skupin 

07.01.02 elektrické vozíky 

max. rychlost 6 
km / hod. 

 

dostatečné fyzické 
a mentální 

schopnosti pro 
bezpečné užití 
elektrického 

vozíku, trvalé 
těžké nebo trvalé 
úplné omezení 
chůze na krátké 
vzdálenosti, k 

zajištění 
samostatné 
mobility v 

kombinaci s 
těžkou poruchou 
funkce horních 

končetin a 
případně trupu 

nebo s chronickým 
onemocněním, 

které neumožňuje 
zvýšit zátěž a 

využití 
mechanického 

vozíku 

   

07.01.02.01 elektrické vozíky – 
převážně 

interiérové, 
základní 

nosnost 
minimálně 100 

kg; ovládání 
pravou nebo 
levou rukou; 

podnožky 
výškově 

stavitelné; 
odnímatelné 

nebo 
odklopitelné 
područky; 

bezúdržbové 
baterie s 

kapacitou 
minimálně 300 

nabíjecích 
cyklů; bez 
možnosti 

příslušenství 

INT; NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

– 1 ks / 7 let 65.217,00 Kč /  
1 ks ano 

07.01.02.02 elektrické vozíky – 
převážně 

interiérové, 
variabilní 

nosnost 120 kg; 
ovládání 

pravou nebo 
levou rukou; 

podnožky 
výškově 

stavitelné; 
odnímatelné 

nebo 
odklopitelné 
područky; 

bezúdržbové 
baterie s 

minimálně 300 
nabíjecích 

cyklů; částečně 
nastavitelný 

sed; odklopný 
držák 

elektroniky; 
bezpečnostní 

pás 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

funkční pohybový 
deficit nelze řešit 

pomocí 
elektrického 

invalidního vozíku 
z předchozí 

úhradové skupiny 

1 ks / 7 let 100.000,00 Kč /  
1 ks ano 
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07.01.02.03 elektrické vozíky – 
převážně 

exteriérové, 
variabilní 

nosnost 130 kg; 
ovládání 

pravou nebo 
levou rukou; 

podnožky 
výškově 

stavitelné; 
odnímatelné 

nebo odklopné 
područky; 

bezúdržbové 
baterie s 

kapacitou 
minimálně 400 

nabíjecích 
cyklů; částečně 
nastavitelný sed 
a sklon zádové 

opěrky; 
bezpečnostní 

pás; vozík musí 
mít osvětlení v 

rozsahu 
nezbytném pro 

provoz na 
pozemních 

komunikacích; 
vhodnost jízdy 
v exteriéru je 
dána vyšším 

výkonem 
motorů nebo 

velikostí kol a 
zároveň 

odpruženým 
nebo kyvným 

uložením 
alespoň jedné 

nápravy 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

funkční pohybový 
deficit nelze řešit 

pomocí 
elektrického 

invalidního vozíku 
z předchozích 
úhradových 

skupin, možnost 
předepsat 
současně s 

mechanickým 
invalidním 
vozíkem do 

finančního limitu 
17.391 Kč /bez 

DPH / 1 ks / 7 let 
včetně 

příslušenství při 
indikaci udržení 

zbytkového 
svalového 

potenciálu a 
mobilizaci 

funkčních rezerv; 
určení vlastnictví 

mechanického 
invalidního vozíku 
se řídí § 32 odst. 3 

1 ks / 7 let 108.696,00 Kč / 
1 ks ano 

07.01.02.04 elektrické vozíky – 
převážně 

exteriérové, 
variabilní s 

anatomickým 
sedem 

nosnost 130 kg; 
ovládání 

pravou nebo 
levou rukou; 

volitelná nebo 
nastavitelná 

hloubka 
sedačky a 

výška zádové 
opěrky; 

nastavitelné 
nebo volitelné 

anatomické 
prvky sedu; 
podnožky 
výškově 

stavitelné; 
odnímatelné 

nebo 
odklopitelné 
područky; 

bezúdržbové 
baterie, 

minimálně 400 
nabíjecích 

cyklů a 60 Ah; 
částečně 

nastavitelný sed 
a sklon zádové 

opěrky; 
bezpečnostní 

pás; vozík musí 
mít osvětlení v 

rozsahu 
nezbytném pro 

provoz na 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

funkční pohybový 
deficit nelze řešit 

pomocí 
elektrického 

invalidního vozíku 
z předchozích 
úhradových 

skupin, možnost 
předepsat 
současně s 

mechanickým 
invalidním 
vozíkem do 

finančního limitu 
17.391,00 Kč/bez 
DPH/ 1 ks/ 7 let 

včetně 
příslušenství při 
indikaci udržení 

zbytkového 
svalového 

potenciálu a 
mobilizaci 

funkčních rezerv; 
určení vlastnictví 

mechanického 
invalidního vozíku 
se řídí § 32 odst. 3 

1 ks / 7 let 123.478,00 Kč / 
1 ks ano 
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pozemních 
komunikacích; 
vhodnost jízdy 
v exteriéru je 
dána vyšším 

výkonem 
motorů nebo 

velikostí kol a 
zároveň 

odpruženým 
nebo kyvným 

uložením 
alespoň jedné 
nápravy; řídící 
elektronika i 
pro elektrické 

funkce 
07.01.02.05 elektrické vozíky – 

speciální, 
vertikalizační 

nosnost 120 kg; 
ovládání 

pravou nebo 
levou rukou; 

podnožky 
výškově 

stavitelné; 
odnímatelné 

nebo 
odklopitelné 
područky; 

bezúdržbové 
baterie s 

kapacitou 
minimálně 400 

nabíjecích 
cyklů a 60 Ah; 

částečně 
nastavitelný sed 
a sklon zádové 

opěrky; 
bezpečnostní 

pás; vozík musí 
mít osvětlení v 

rozsahu 
nezbytném pro 

provoz na 
pozemních 

komunikacích; 
elektricky 
ovládaná 

vertikalizace 
pacienta; řídící 
elektronika i 
pro elektrické 

funkce 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

funkční pohybový 
deficit nelze řešit 

pomocí 
elektrického 

invalidního vozíku 
z předchozích 
úhradových 

skupin, k zajištění 
potřebné osové 
zátěže dolních 

končetin a trupu a 
zlepšení funkce 

respirační, 
gastrointestinálníh
o a uropoetického 

traktu, nelze 
předepsat 
současně s 

vertikalizačním 
stojanem 

1 ks / 7 let 121.739,00 Kč /  
1 ks ano 

07.01.03 příslušenství k 
vozíkům 

      

07.01.03.01 příslušenství 
medicínsky 

zdůvodnitelné k 
mechanickým 

vozíkům 

– 

INT; NEU; ORT; 
PED; REH; po 

schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

– 1 ks / dle 
limitu vozíku 90 % ano – dle 

vozíku 

07.01.03.02 příslušenství 
medicínsky 

zdůvodnitelné k 
elektrickým 

vozíkům 

– 

REH; ORT; 
NEU; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

– 1 ks / 7 let 90 % ano – dle 
vozíku 

07.01.03.03 přídavné 
elektropohony k 
mechanickým 

vozíkům 

přídavný 
elektropohon 
lze použít ke 

každému 
vozíku ze 
skupiny 
částečně 

variabilních, 

NEU; ORT; 
PED; REH; po 

schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

k zajištění 
samostatné 
mobility; v 
kombinaci s 

těžkou poruchou 
funkce horních 

končetin a 
případně trupu 

1 ks / 5 let 90 % ano – dle 
vozíku 
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variabilních a 
aktivních 

nebo s chronickým 
onemocněním, 

které neumožňuje 
zvýšit zátěž a plné 

využití 
mechanického 

vozíku, možnost 
předepsat 
současně s 

mechanickým 
invalidním 
vozíkem při 

indikaci udržení 
zbytkového 
svalového 

potenciálu a 
mobilizaci 

funkčních rezerv 

07.01.03.04  
elektrické 

polohování zádové 
opěrky  

možno uhradit 
k vozíkům ze 

skupin 
07.01.02.03, 
07.01.02.04, 
07.01.02.05  

NEU; ORT; 
PED; REH;  
po schválení 

zdravotní 
pojišťovnou  

 
 

nedostačuje 
mechanické 

polohování, nelze 
řešit pomocí 
elektrického 

vozíku, který má 
toto příslušenství v 

základu  

1 ks / 7 let  95 %  ano – dle 
vozíku  

07.01.03.05  elektrické 
polohování sedu  

možno uhradit 
k vozíkům ze 

skupin 
07.01.02.03, 
07.01.02.04, 
07.01.02.05  

NEU; ORT; 
PED; REH; po 

schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

nedostačuje 
mechanické 

polohování, nelze 
řešit pomocí 
elektrického 

vozíku, který má 
toto příslušenství v 

základu  

1 ks / 7 let  95 %  ano – dle 
vozíku  

07.01.03.06  
elektrické 

polohování 
dolních končetin  

možno uhradit 
k vozíkům ze 

skupin 
07.01.02.03, 
07.01.02.04, 
07.01.02.05  

NEU; ORT; 
PED; REH; po 

schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

nedostačuje 
mechanické 

polohování, nelze 
řešit pomocí 
elektrického 

vozíku, který má 
toto příslušenství v 

základu  

1 ks / 7 let  95 %  ano – dle 
vozíku  

07.01.03.07  

joystick ovládaný 
ústy, bradou, 

dechem, sáním, 
foukáním, 

jazykem, nohou a 
pro pacienty s 

minimální 
svalovou silou 

horních končetin  

možno uhradit 
k vozíkům ze 

skupin 
07.01.02.04, 
07.01.02.05  

NEU; ORT; 
PED; REH; po 

schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

při neschopnosti 
klienta ovládat 

elektrický vozík 
rukou pomocí 

joysticku  

1 ks / 7 let  98 %  ano – dle 
vozíku  

07.02 zdravotní kočárky 
+ příslušenství 

      

07.02.01 zdravotní kočárky 
– nepolohovací 

      

07.02.01.01 zdravotní kočárky 
– nepolohovací 

pro krátkodobé 
použití, 

nastavitelná 
podnožka, 

bezpečnostní 
pás a kolečka v 

minimální 
výbavě; 

hmotnost 
kočárku do 15 
kg v minimální 

výbavě 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

od 2 let, bez 
schopnosti 
samostatné 

lokomoce, kterou 
nelze nahradit 

prostřednictvím 
mechanického 

vozíku 

1 ks / 3 roky 12.174,00 Kč /  
1 ks ne 

07.02.02 zdravotní kočárky 
– částečně 
polohovací 
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07.02.02.01 zdravotní kočárky 
– částečně 
polohovací 

pro krátkodobé 
použití, 

nastavitelná 
podnožka, 

nastavitelná 
zádová opěrka 

v rozsahu 
minimálně 45 

stupňů, 
případně 

nastavitelná 
hloubka sedu, 
bezpečnostní 

pás a kolečka v 
minimální 
výbavě; 

hmotnost 
kočárku do 16 
kg v minimální 
výbavě, možno 

doplnit 
příslušenstvím 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

od 2 let, nutnost 
částečného 

polohování a 
fixace, bez 
schopnosti 
samostatné 

lokomoce, kterou 
nelze nahradit 

prostřednictvím 
mechanického 

vozíku 

1 ks / 3 roky 13.913,00 Kč /  
1 ks ne 

07.02.03 zdravotní kočárky 
– plně polohovací 

      

07.02.03.01 zdravotní kočárky 
– plně polohovací 

pro dlouhodobé 
použití, 

minimální 
nosnost 40 kg, 

nastavení 
sedačky po a 
proti směru 

jízdy, nastavení 
záklonu celé 

sedačky, 
nastavitelná 
podnožka, 

nastavitelná 
vyztužená 

zádová opěrka 
v rozsahu 

minimálně 65 
stupňů, 

nastavitelná 
hloubka sedu, 
bezpečnostní 

pás a kolečka v 
minimální 
výbavě; 

hmotnost 
kočárku do 25 
kg v minimální 
výbavě, možno 

doplnit 
příslušenstvím 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

od 2 let, těžce 
postižení pacienti s 

nutností plného 
polohování a 
fixace, bez 
schopnosti 
samostatné 

lokomoce, kterou 
nelze nahradit 

prostřednictvím 
mechanického 

vozíku 

1 ks / 3 roky 26.087,00 Kč /  
1 ks ne 

07.02.04 podvozky pro 
sedací ortézy 

      

07.02.04.01 podvozky pro 
sedací ortézy 

– 

ORP; NEU; 
ORT; REH; po 

schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

v kombinaci s 
ortézou trupu na 
zakázku pro sed; 
stavy, které nelze 

kompenzovat 
kočárkem nebo 

vozíkem 

1 ks / 5 let 18.261,00 Kč /  
1 ks ne 

07.02.05 příslušenství ke 
zdravotním 
kočárkům 

      

07.02.05.01 příslušenství 
medicínsky 

zdůvodnitelné – 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

od 2 let, bez 
schopnosti 
samostatné 

lokomoce, kterou 
nelze nahradit 

prostřednictvím 

1 ks / 3 roky 90 % ne 
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mechanického 
vozíku 

07.02.05.02 příslušenství 
medicínsky 

zdůvodnitelné k 
podvozkům pro 

sedací ortézy 
– 

ORP; REH; 
ORT; NEU; po 

schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

po přidělení ortézy 
trupu na zakázku 

pro sed; stavy, 
které nelze 

kompenzovat 
kočárkem nebo 

vozíkem 

1 ks / 5 let 90 % ne 

07.03 podpůrné ZP pro 
lokomoci 

      

07.03.01 berle       

07.03.01.01 berle – podpažní opěrka pevná či 
vyměnitelná, 
nastavitelná 

výška rukojeti a 
délka berle 

DIA; INT; TRA; 
GER; CHI; NEU; 
ORP; ORT; PRL; 
SLO; REH; REV 

omezený pohyb 
dolních končetin 1 pár / 2 roky 348,00 Kč / 1 

pár ne 

07.03.01.02 berle – předloketní pevná, 
neměkčená 

rukojeť, 
nastavitelná 
délka berle a 

nenastavitelná 
opěra předloktí 

DIA; INT; TRA; 
GER; CHI; NEU; 
ORP; ORT; PRL; 
SLO; REH; REV 

omezený pohyb 
dolních končetin 2 ks / 2 roky 157,00 Kč / 1 ks ne 

07.03.01.03 berle – 
předloketní, 

speciální 

berle s 
vyměkčenou 
ergonomicky 
tvarovanou 

rukojetí nebo 
dvojitě 

stavitelné (s 
nastavitelnou 
výškou berle i 

opěrky 
předloktí) 

GER; CHI; NEU; 
ORP; ORT; PRL; 
SLO; REH; REV 

trvale omezený 
pohyb dolních 

končetin 

1 ks nebo 1 
pár / 2 roky 217,00 Kč / 1 ks ne 

07.03.02 chodítka 

  

nemožnost, 
omezení nebo 

významné 
zhoršení jedné 

nebo více 
každodenních 

činností, deficit 
nelze řešit pomocí 

hole či berle 

   

07.03.02.01 chodítka – 2kolová pevný nebo 
skládací rám s 

možností 
výškového 
nastavení 

úchopových 
madel v 

rozsahu alespoň 
10 cm, použití 

převážně v 
interiéru, 
nosnost 

minimálně 100 
kg 

GER; CHI; NEU; 
ORP; ORT; PRL; 

REH; REV 
– 1 ks / 5 let 1.739,00 Kč / 1 

ks ne 

07.03.02.02 chodítka – 3kolová rám s možností 
složení, 

úchopová 
madla výškově 

stavitelná v 
rozsahu alespoň 
10 cm, použití 

v interiéru i 
exteriéru, 

průměr kol 
minimálně 150 
mm, nosnost 

GER; CHI; NEU; 
ORP; ORT; PRL; 

REH; REV 
– 1 ks / 5 let 2.522,00 Kč / 1 

ks ne 
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minimálně 100 
kg 

07.03.02.03 chodítka – 4kolová rám s možností 
složení, 

úchopová 
madla výškově 

stavitelná v 
rozsahu alespoň 
10 cm, použití 

převážně v 
exteriéru, 

průměr kol 
minimálně 180 
mm, nosnost 

minimálně 120 
kg 

GER; CHI; NEU; 
ORP; ORT; PRL; 

REH; REV 
– 1 ks / 5 let 

 
3.043,00 Kč / 1 

ks 
ne 

07.03.02.04 chodítka – 
4bodová 

pevný rám s 
možností 

výškového 
nastavení, nebo 
volby varianty 
výšky, nosnost 
minimálně 100 

kg 

GER; CHI; NEU; 
ORP; ORT; PRL; 

REH; REV 
– 1 ks / 5 let 1.217,00 Kč / 1 

ks ne 

07.03.02.05 chodítka – 
4bodová kloubová 

rám s možností 
složení, 
možnost 

výškového 
nastavení v 

rozsahu alespoň 
10 cm, pevné 

nebo reciproční 
krokování, 

nosnost 
minimálně 100 

kg 

GER; CHI; NEU; 
ORP; ORT; PRL; 

REH; REV 
– 1 ks / 5 let 1.739,00 Kč / 1 

ks ne 

07.03.02.06 chodítka – s 
podpůrnými 

prvky, kolová 

předloketní 
opěrky, 

podpažní 
opěrky nebo 
předloketní 

deska s 
možností 

výškového 
nastavení 

minimálně 20 
cm. 

Nastavitelná 
úchopová 

madla, použití 
převážně v 
interiéru, 
nosnost 

minimálně 120 
kg 

GER; NEU; 
ORP; ORT; 
REH; REV; 

– 1 ks / 5 let 4.522,00 Kč / 1 
ks ne 

07.03.02.07 chodítka – dětská různé verze 
technického 

provedení dle 
věku a 

postižení dítěte. 
Pevný nebo 
skládací rám 
konstrukce s 

opěrnými body 
nebo kolečky, 

reverzní 
chodítka 

ORP; CHI; NEU; 
ORT; REH do 18 let včetně 1 ks / 5 let 6.087,00 Kč / 1 

ks ne 

07.03.03 opěrné kozičky 

  

nemožnost, 
omezení nebo 

významné 
zhoršení jedné 

nebo více 
každodenních 
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činností, deficit 
nelze řešit pomocí 

hole či berle či 
chodítka 

07.03.03.01 opěrné kozičky vícebodové 
pevné opory při 
chůzi určené k 

přenášení 
jednou rukou 

GER; NEU; 
ORP; ORT; 
REH; REV 

omezený pohyb 
dolních končetin a 
snížená stabilita 

1 ks / 5 let 870,00 Kč / 1 ks ne 

07.04 prostředky pro 
zvýšení 

soběstačnosti při 
vlastní hygieně 

      

07.04.01 nástavce na WC       

07.04.01.01 nástavce na WC 

– 
GER; NEU; 
ORT; PRL; 
REH; REV 

porucha funkce 
pohybu dolních 

končetin; obtíže v 
udržení pozice těla 
ve stoje v měnění 

pozice v sedě; 
stavy po operaci 

páteře a kyčlí 

1 ks / 3 roky 826,00 Kč / 1 ks ne 

07.04.02 vanové zvedáky + 
příslušenství 

      

07.04.02.01 vanové zvedáky – 
elektrické 

zvedák 
umístěný v 

koupací vaně; 
rozsah zdvihu 
minimálně v 

rozsahu 25-45 
cm; sklopná 

zádová opěrka; 
fixace na dně 
vany; nosnost 
minimálně 120 

kg 

GER; NEU; 
ORT; PRL; 

REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

pro prevenci 
poranění u těžce 
imobilních osob 
(osoby s parézou 

nebo plegií 
končetin, 
poruchou 

vestibulárního 
aparátu, těžkým 
stupněm artrózy 
nosných kloubů, 

amputací končetin 
a funkčně 

obdobným velmi 
těžkým postižením 

motorických 
funkcí) k zajištění 

bezpečného 
přesunu a 
vykonání 

základních 
hygienických 

úkonů 

1 ks / 5 let 14.783,00 Kč /  
1 ks ano 

07.04.02.02 příslušenství 
medicínsky 

zdůvodnitelné k 
vanovým 

zvedákům – 
elektrickým 

přesouvací, 
fixační, 

stabilizační 
příslušenství 

GER; NEU; 
ORT; PRL; 

REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

pro prevenci 
poranění u těžce 
imobilních osob 
(osoby s parézou 

nebo plegií 
končetin, 
poruchou 

vestibulárního 
aparátu, těžkým 
stupněm artrózy 
nosných kloubů, 

amputací končetin 
a funkčně 

obdobným velmi 
těžkým postižením 

motorických 
funkcí) k zajištění 

bezpečného 
přesunu a 
vykonání 

základních 
hygienických 

úkonů 

1 ks / 5 let 90 % ano 

07.05 ZP pro ležící 
pacienty 
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07.05.01 polohovací lůžka       

07.05.01.01 polohovací lůžka – 
elektrická,  
s hrazdou a 
hrazdičkou, 

pojízdná 

lůžko s ložnou 
plochou 

minimálně 
85x200 cm s 
lamelovým 

nebo kovovým 
roštem; 

polohování 
trupu, stehen, 

lýtek (čtyřdílná 
ložná plocha s 

třemi díly 
polohovatelný
mi), elektricky 

nastavitelná 
výška ložné 

plochy v 
rozsahu 

minimálně 30 
cm, nosnost 

minimálně 130 
kg; součástí 

hrazda s 
madlem; 

pacientské 
ovládání; 
bočnice s 
možností 

spuštění nebo 
odejmutí 

GER; NEU; INT; 
ORT; PRL; 

REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

dlouhodobé až 
trvalé stavy s 

těžkými obtížemi 
v mobilitě na 

lůžku – změna 
základní pozice 

těla vleže a vsedě 
a přemisťování –

přesun vleže a 
vsedě, k zajištění 

dlouhodobé péče v 
domácím 

prostředí, pacient 
schopen bezpečně 
ovládat ovládací 

jednotku a sám se 
polohovat, anebo 
je toho schopna 
pečující osoba 

1 ks / 10 let 23.478,00 Kč /  
1 ks ano 

 

07.05.01.02 polohovací lůžka 
elektrická – dětská 

lůžko pro 
potřeby péče o 
dítě s ložnou 

plochou 
úměrnou věku 
dítěte; možnost 

polohování 
mechanického 
či elektrického, 

možnost 
nastavení výšky 

ložné plochy, 
zábrany proti 

pádu 

NEU; PED; 
ORT; REH; po 

schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

dlouhodobé až 
trvalé stavy s 

těžkými obtížemi 
v mobilitě – 

změna základní 
pozice těla vleže a 
sedě, přemisťování 

– přesun vleže a 
vsedě nebo změny 

v prostorové 
orientaci v 
důsledku 

základního 
onemocnění, 
pacient není 

bezpečně zajištěn 
v běžném lůžku, 

zajištění 
dlouhodobé péče v 
domácím prostředí 

1 ks / 7 let 20.870,00 Kč /  
1 ks ano 

07.05.02 polohovací 
zařízení + 

příslušenství 
      

07.05.02.01 polohovací 
zařízení – pro 

sezení 

v základním 
vybavení jsou 
polohovatelné 

stupačky, 
nastavitelná 

zádová opěra; 
polohování 

zádové opěry; 
opěry rukou 
(područky); 

hlavová opěra; 
interiérový 
podvozek 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

těžké obtíže v 
udržení pozice těla 
vsedě nebo těžká 

porucha 
psychomotorickýc

h funkcí nebo 
těžká porucha 

svalového tonu 
trupu a dolních 
končetin, úplné 

obtíže v chůzi na 
krátké vzdálenosti 

1 ks / 7 let 22.609,00 Kč /  
1 ks ano 

07.05.02.02 polohovací 
zařízení – pro 

sezení, s 
odděleným 

polohováním 

v základním 
vybavení jsou 
polohovatelné 

stupačky, 
pánevní pás, 
nastavitelná 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

těžké obtíže v 
udržení pozice těla 
vsedě nebo těžká 

porucha 
psychomotorickýc

h funkcí nebo 

1 ks / 7 let 60.870,00 Kč /  
1 ks ano 
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hrudníku, pánve a 
dolních končetin 

sakrální pelota, 
nastavitelná 

zádová opěra; 
polohování 
sklonu sedu 
(náklonu); 
polohování 

zádové opěry; 
individuálně 
nastavitelná 

délka zavěšení 
polohovatelné 

podnožky, 
opěry rukou 
(područky); 

hlavová opěra; 
interiérový 
podvozek 

těžká porucha 
svalového tonu 
trupu a dolních 
končetin, úplné 

obtíže v chůzi na 
krátké vzdálenosti, 

ke korekci těžké 
funkční až 
strukturální 

deformity (těžké 
skoliózy, těžké 

asymetrie pánve a 
dolních končetin); 

nelze předepsat 
současně s 

trupovou ortézou 
pro sed 

07.05.02.03 polohovací 
zařízení – 

vertikalizační 
v základním 
provedení 
umožňuje 

mechanické 
nastavení úhlu 
vertikalizace s 

možností 
plynulého 
přechodu, 
obsahuje 
úhlově 

nastavitelné 
podnožky, 
výškově 

nastavitelné 
pánevní a 

hrudní fixační 
pásy, 

interiérový 
podvozek 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

těžké obtíže v 
udržení pozice těla 
ve stoje nebo těžká 

porucha 
psychomotorickýc

h funkcí nebo 
těžká porucha 

svalového tonu 
trupu a dolních 
končetin, úplné 

obtíže v chůzi na 
krátké vzdálenosti, 

k zajištění 
potřebné osové 
zátěže dolních 

končetin a trupu a 
zlepšení funkce 

respirační, 
gastrointestinálníh
o a uropoetického 

traktu, pro 
pacienty s 

potřebou buď 
pronační nebo 

supinační 
vertikalizace 

1 ks / 7 let 52.174,00 Kč /  
1 ks ano 

07.05.02.04 příslušenství 
medicínsky 

odůvodněné k 
polohovacím 

zařízením 

– 

NEU; ORT; 
REH; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

– 1 ks / 7 let 90 % ano 

07.05.03 pojízdné zvedáky 
+ příslušenství 

      

07.05.03.01 pojízdné zvedáky elektrický 
bateriový 
zvedák s 
rozsahem 

zdvihu 
minimálně 120 
cm; minimálně 

dvoubodové 
zavěšení; 
rozevřené 

ližiny alespoň 
100 cm; motor 

s možností 
nouzového 
spuštění; 

možnost zdvihu 
osoby, v 

kombinaci s 
vhodným 

závěsem i ze 
země; nosnost 

GER; NEU; 
ORT; REH; INT; 

po schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

stavy s těžkými 
obtížemi v 

mobilitě na lůžku 
– změna základní 
pozice těla vleže a 

vsedě, a 
přemisťování –
přesun vleže a 

vsedě; trvalé těžké 
nebo úplné obtíže 
při chůzi na krátké 

vzdálenosti; v 
kombinaci s 

těžkou poruchou 
funkce horních 

končetin a 
případně trupu, 

nebo s chronickým 
onemocněním, 

které neumožňuje 
zvýšit zátěž 

1 ks / 10 let 24.348,00 Kč /  
1 ks ano 
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minimálně 120 
kg 

07.05.03.02 závěsy k 
pojízdným 
zvedákům 

závěsy k 
použití s 

pojízdnými 
zvedáky; 
nosnost 

minimálně 120 
kg; různá 
provedení 

PRL; GER; 
NEU; ORT; 

REH; INT; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

stavy s těžkými 
obtížemi v 

mobilitě na lůžku 
– měnění základní 
pozice těla vleže a 

vsedě, a 
přemisťování – 
přesun vleže a 

vsedě; trvalé těžké 
nebo úplné obtíže 
při chůzi na krátké 

vzdálenosti; v 
kombinaci s 

těžkou poruchou 
funkce horních 

končetin a 
případně trupu, 

nebo s chronickým 
onemocněním, 

které neumožňuje 
zvýšit zátěž, v 
kombinaci s 
pojízdnými 

zvedáky 

1 ks / 3 roky 2.609,00 Kč / 1 
ks ne 

07.05.04 příslušenství k ZP 
pro ležící pacienty 

      

07.05.04.01 hrazdy s 
hrazdičkou – 

samostatně stojící 

– 
PRL; GER; 
NEU; ORT; 
REH; INT 

těžké obtíže v 
mobilitě na lůžku 
– měnění základní 
pozice těla vleže a 

vsedě a 
přemisťování – 
přesun vleže a 
vsedě; nelze 

předepsat 
současně s 

polohovacím 
lůžkem 

1 ks / 10 let 2.609,00 Kč / 1 
ks ne 

07.06 ZP antidekubitní       

07.06.01 antidekubitní 
matrace + 

příslušenství 
      

07.06.01.01 antidekubitní 
matrace s potahem 
– při nízkém riziku 

vzniku dekubitů 

prořezávaný 
povrch nebo 
vzduchové 

komory, výška 
minimálně 10 

cm, hygienický 
potah, nosnost 
minimálně 100 

kg 

GER; CHI; NEU; 
ORT; REH; 

PRL; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

ekvivalent 
klasifikace rizika 

dekubitů dle 
Nortonové 19-16 
(modifikovaná 

škála) nebo těžké 
obtíže při chůzi na 
krátké vzdálenosti 

a mobilita na 
vozíku 

1 ks / 3 roky 870,00 Kč / 1 ks ne 

07.06.01.02 antidekubitní 
matrace s potahem 

– při středním 
riziku vzniku 

dekubitů 

prořezávaný 
povrch nebo 
vzduchové 

komory, výška 
minimálně 14 

cm, vyměkčené 
části nebo 

vrstvy, 
hygienický 

potah, nosnost 
minimálně 100 

kg 

GER; CHI; NEU; 
ORT; REH; 

PRL; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

ekvivalent 
klasifikace rizika 

dekubitů dle 
Nortonové 16-14 
(modifikovaná 

škála) nebo 
funkční změny 

vedoucí k 
asymetrii pánve a 

těžká porucha 
hybnosti dolních 

končetin a 
mobilita na vozíku 

1 ks / 3 roky 2.609,00 Kč / 1 
ks ne 

07.06.01.03 antidekubitní 
matrace s potahem 

– při vysokém 
riziku vzniku 

dekubitů 

prořezávaný 
povrch nebo 
vzduchové 

komory, výška 
minimálně 14 

GER; CHI; NEU; 
ORT; REH; 

PRL; po 
schválení 

ekvivalent 
klasifikace rizika 

dekubitů dle 
Nortonové 14 až 
12 (modifikovaná 

1 ks / 3 roky 6.957,00 Kč / 1 
ks ne 
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cm, materiál a 
provedení 
efektivně 
snižující a 

rozkládající 
tlak, 

hygienický 
potah, nosnost 
minimálně 100 

kg 

zdravotní 
pojišťovnou 

škála) nebo těžká 
až úplná ztráta 
(porucha) čití v 
sedací oblasti – 

hýždě, zadní 
strana stehen; hráz 
nebo strukturální 
změny vedoucí k 
asymetrii pánve + 

těžká porucha 
hybnosti dolních 

končetin, mobilita 
na vozíku 

07.06.01.04 antidekubitní 
matrace s potahem 

– při velmi 
vysokém riziku 
vzniku dekubitů 

speciálně 
upravený 

povrch nebo 
vzduchové 

komory, výška 
minimálně 14 
cm, materiál a 

provedení 
efektivně 
snižující a 

rozkládající 
tlak, 

hygienický 
potah, nosnost 
min. 100 kg 

GER; CHI; NEU; 
ORT; REH; INT; 

PRL; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

imobilní pacienti s 
vysokým rizikem 

dekubitů s 
předpokladem 
dlouhodobého 
nebo trvalého 

užívání, ekvivalent 
klasifikace rizika 

dekubitů dle 
Nortonové méně 

než 12 
(modifikovaná 

škála) 

1 ks / 3 roky 10.435,00 Kč / 1 
ks ne 

07.06.02 antidekubitní 
podložky sedací a 
zádové do vozíků 

      

07.06.02.01 antidekubitní 
podložky – sedací, 
při nízkém riziku 
vzniku dekubitů 

materiál a 
provedení 
efektivně 
snižující a 

rozkládající 
tlak, 

hygienický 
potah, nosnost 
minimálně 100 

kg, 

GER; NEU; 
ORT; REH; PRL 

ekvivalent 
klasifikace rizika 

dekubitů dle 
Nortonové 19-16 
(modifikovaná 

škála) nebo těžké 
obtíže při chůzi na 
krátké vzdálenosti 

a mobilita na 
vozíku 

1 ks / 3 roky 870,00 Kč / 1 ks ne 

07.06.02.02 antidekubitní 
podložky – sedací, 
při středním riziku 
vzniku dekubitů 

materiál a 
provedení 
efektivně 
snižující a 

rozkládající 
tlak, 

hygienický 
potah, nosnost 
minimálně 100 

kg, 

GER; NEU; 
ORT; REH; 

PRL; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

ekvivalent 
klasifikace rizika 

dekubitů dle 
Nortonové 16-14 
(modifikovaná 

škála) nebo 
funkční změny 

vedoucí k 
asymetrii pánve a 

těžká porucha 
hybnosti dolních 

končetin a 
mobilita na vozíku 

1 ks / 3 roky 1.913,00 Kč / 1 
ks ne 

07.06.02.03 antidekubitní 
podložky – sedací, 
při vysokém riziku 

vzniku dekubitů 

materiál a 
provedení 
efektivně 
snižující a 

rozkládající 
tlak, 

hygienický 
potah, výška 
minimálně 6 

cm a v případě 
nafukovací 
podložky 

minimálně 5 
cm, různé 
rozměry, 
nosnost 

minimálně 100 
kg, 

GER; NEU; 
ORT; REH; 

PRL; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

ekvivalent 
klasifikace rizika 

dekubitů dle 
Nortonové méně 

než 14 
(modifikovaná 

škála) nebo těžká 
až úplná ztráta 
(porucha) čití v 
sedací oblasti – 

hýždě, zadní 
strana stehen; hráz 
nebo strukturální 
změny vedoucí k 
asymetrii pánve + 

těžká porucha 
hybnosti dolních 

končetin, mobilita 
na vozíku 

1 ks / 3 roky 6.522,00 Kč / 1 
ks ne 
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07.06.02.04 antidekubitní 
podložky – 
zádové, při 

vysokém riziku 
vzniku dekubitů – 

GER; NEU; 
ORT; REH; 

PRL; po 
schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

ekvivalent 
klasifikace rizika 

dekubitů dle 
Nortonové méně 

než 14; 
dlouhodobá, anebo 
trvalá mobilita na 

vozíku 

1 ks / 3 roky 1.435,00 Kč / 1 
ks ne 

07.06.03 antidekubitní 
podložky ostatní 

      

07.06.03.01 antidekubitní 
podložky při 
nízkém riziku 

vzniku dekubitů 
materiál a 
provedení 

rozkládající 
tlak, k 

podložení pat, 
loktů, lůžkové 
podložky apod. 

GER; NEU; 
ORT; REH 

imobilní pacienti s 
nízkým rizikem 

dekubitů s 
předpokladem 
dlouhodobého 
nebo trvalého 

užívání, ekvivalent 
klasifikace rizika 

dekubitů dle 
Nortonové 19-16 
(modifikovaná) 

1 ks / 3 roky 348,00 Kč / 1 ks ne 

07.06.03.02 antidekubitní 
podložky – při 

středním a 
vysokém riziku 
vzniku dekubitů materiál a 

provedení 
rozkládající 

tlak, k 
podložení pat, 

loktů, zad, 
lůžkové 

podložky apod. 

GER; NEU; 
ORT; REH; po 

schválení 
zdravotní 

pojišťovnou 

imobilní pacienti s 
vysokým rizikem 

dekubitů nebo s již 
vzniklým 

dekubitem s 
předpokladem 
dlouhodobého 
nebo trvalého 

užívání, ekvivalent 
klasifikace rizika 

dekubitů dle 
Nortonové méně 

než 16 
(modifikovaná 

škála) 

1 ks / 3 roky 1.739,00 Kč / 1 
ks ne 

07.06.04 antidekubitní 
podložky 

polohovací 
      

07.06.04.01 antidekubitní 
podložky 

polohovací –při 
středním a 

vysokém riziku 
vzniku dekubitů materiál a 

provedení 
umožňující 

polohování a 
odlehčení 
pacienta 

GER; NEU; 
ORT; REH; po 

schválení 
zdravotní 

pojišťovnou  

imobilní pacienti s 
vysokým rizikem 

dekubitů nebo s již 
vzniklým 

dekubitem s 
předpokladem 
dlouhodobého 
nebo trvalého 

užívání, ekvivalent 
klasifikace rizika 

dekubitů dle 
Nortonové méně 

než 16 
(modifikovaná 

škála) 

1 ks / 3 roky 1.739,00 Kč / 1 
ks ne 

08 ZP pro pacienty s 
poruchou sluchu 

      

08.01 sluchadla       

08.01.01 sluchadla pro 
vzdušné vedení 

      

08.01.01.01 sluchadla pro 
vzdušné vedení 
pro monoaurální 

korekci – dětská –
jednostranná nebo 
oboustranná ztráta 
sluchu od 40 dB 

SRT na 
postiženém uchu 

sluchadlo 
dětské (do 18 

let včetně) musí 
splňovat tyto 
požadavky: a) 

digitální 
zpracování 

signálu; b) min. 
5 kanálů; c) 
softwarové 

nastavení pro 
dětský 

FON do 18 let včetně 1 ks / 5 let 8.696,00 Kč / 1 
ks ne 


