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Datové rozhraní VZP ČR 

Verze 6.2 

Doplněk č. 37 textu datového rozhraní 

pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními 
pojišťovnami 

Upravené znění na základě výsledků projednání se zástupci zdravotních pojišťoven 
a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotních služeb 

Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 
Praha, prosinec 2017 

(1. 3. 2018) 
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5.1 Změna DR: II – 4.10. Recept 

Atributy 1. typu věty – recepty: 

Název Typ Délka Začáte
k 

Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „R“ – recept 
RPOR N 3 1 Pořadové číslo dokladu receptu v dávce. Povolený rozsah 

od 1 do 999 
RROD C 10 4 Číslo pojištěnce 
RDAT D 8 14 Datum vydání léčivého přípravku 
RLEK C 8 22 Identifikační číslo pracoviště (IČP), které doklad (recept) 

vystavilo. 
RPRI C 1 30 Rodinný příslušník – v případě, že jde o rodinného 

příslušníka vyplní se „X“, jinak se údaj nevyplňuje 
RHRA C 1 31 Příznak vykázání signálního výkonu 09552: 

X – výkon byl proveden 
RZVL C 1 32 Zvláštní položka – v případě schválení revizním lékařem 

nebo ATB střediskem (viz. Metodika – Společné zásady – 
Místo pro záznamy pojišťovny) se vyplní „X“, jinak se údaj 
nevyplňuje 

RCI1 C 1 33 Skupina 1. vydaného léčivého přípravku  
(dále jen LP). Povolené znaky jsou: 
1 – Hromadně vyráběné léčivé přípravky, 
2 – Individuálně připravované léčivé přípravky. 

RKO1 C 7 34 Kód 1. LP 
RMN1 $  6 5.2 41 Množství 1. LP v měrných jednotkách 
RFI1 $ 10.2 4647 Cena za množství 1.LP předkládaná k úhradě pojišťovně 
RDG1 C 5 5657 Hlavní diagnóza uvedená na receptu, vážící se k 1. LP. 

Povinný údaj v případě, jestliže je požadována zvýšená 
úhrada, třetí úhrada nebo úhrada VILP . 

RPDO1 C 1 6162 Uvede se znak „R“ v případě, že lékař trvá na vydání 
předepsaného 1. LP, jinak se údaj nevyplňuje 

RPZU1 C 1 6263 Příznak zvýšené úhrady 1. LP – uvede se znak „Z“,  
příznak třetí úhrady 1. LP - uvede se znak „T“, 
příznak pro UHR1 VILP 1. LP - uvede se znak „D“, 
příznak pro UHR2 VILP 1. LP - uvede se znak „C“, 
příznak pro UHR3 VILP 1. LP - uvede se znak „B“, 
jinak se údaj nevyplňuje 

RDO1 $ 10.2 6364 Započitatelný doplatek do limitu pacienta za množství 1. LP  
RKV1 C 1 73 Rezerva, nevyplňuje se 
RDOP1  C 1 74 Uvede se znak „D“ v případě, že výdej 1. LP je dle platného 

Rozhodnutí SÚKL o maximální ceně nebo v případě snížení 
maximální ceny na základě zákona realizován v režimu 
tříměsíčního doprodeje dle platného Cenového předpisu 
MZČR.  

REZ1 C 9 75 Rezerva pro údaje 1. LP 
RCI2 C 1 84 Skupina 2. LP (dále viz RCI1) 
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Název Typ Délka Začáte
k 

Popis 

RKO2 C 7 85 Kód 2. LP 
RMN2 $ 56.2 92 Množství 2. vydaného léčivého přípravku 
RFI2 $ 10.2 9798 Cena za množství 2. LP předkládaná k úhradě pojišťovně  
RDG2 C 5 107108 Hlavní diagnóza uvedená na receptu, vážící se ke 2. LP. 

Povinný údaj v případě, jestliže je požadována zvýšená 
úhrada, třetí úhrada nebo úhrada VILP. 

RPDO2 C 1  112113 Uvede se znak „R“ v případě, že lékař trvá na vydání 
předepsaného 2. LP, jinak se údaj nevyplňuje 

RPZU2 C 1  113114 Příznak zvýšené úhrady 2. LP - uvede se znak „Z“,  
příznak třetí úhrady 2. LP - uvede se znak „T“, 
příznak pro UHR1 VILP 2. LP - uvede se znak „D“, 
příznak pro UHR2 VILP 2. LP - uvede se znak „C“, 
příznak pro UHR3 VILP 2. LP - uvede se znak „B“, 
jinak se údaj nevyplňuje 

RDO2 $ 10.2 114115 Započitatelný doplatek do limitu pacienta za množství 2. LP  
RKV2 C 1 124 Rezerva, nevyplňuje se 
RDOP2  C 1 125 Uvede se znak „D“ v případě, že výdej 2. LP je dle platného 

Rozhodnutí SÚKL o maximální ceně nebo v případě snížení 
maximální ceny na základě zákona realizován v režimu 
tříměsíčního doprodeje dle platného Cenového předpisu 
MZČR. 

REZ2 C 9 126 Rezerva pro údaje 2. LP 
RDDT D 8 135 Datum vystavení receptu na léčivý přípravek. Povinné 

vyplnění u elektronických receptů z Centrálního úložiště. 
REZ3 C 2 143 Rezerva, nevyplňuje se 
DTYP C 1 145 Opakovací recept – v případě, že se jedná o recept na 

opakovaný výdej léčivého přípravku (jakož i o výpis 
z tohoto receptu) vyplní se „R“, jinak se údaj nevyplňuje. 

RLEKD C 8 146 IČP lékaře, který předpis  LP podléhající preskripčnímu 
omezení doporučil. Povinně vyplňované jen v případě 
omezené preskripce. 

EIDE C 36 154 Elektronický identifikátor receptu v Centrálním úložišti 
SÚKLu. Vyplňuje se pouze u e_receptu 

EIDV C 36 190 Elektronický identifikátor výdeje realizovaného na 
elektronický recept. 

Celkem délka věty 190 226 

Poznámky:  

2. LP a údaje k němu se vztahující se vyplňují jen v případě uvedení 2. položky na receptu. 

Obsah atributu RLEKD se vztahuje na ten z předepsaných léčivých přípravků, který má 
omezenou preskripci (do atributu je lékárnou umístěn údaj uvedený na tiskopisu receptu). Dva 
druhy léčivých přípravků s omezenou preskripcí lze předepsat na jednom tiskopisu receptu 
jen v případě, když doporučující lékař je stejný. 
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Hodnota „D“ v atributech RDOP1, RDOP2 se vyplňuje jen tehdy, pokud je léčivý přípravek 
doprodáván za původní (vyšší) cenu dle platného Cenového předpisu (v současnosti režim 
tříměsíčního doprodeje v případě změny maximální ceny). 

Pole EIDE, EIDV se v případě výdeje na listinný recept nevyplňují. 

Účinnost změny -  1. 3. 2018 
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