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Změna DR – individuální doklady: II – 4.06. Poukaz na 
vyšetření/ošetření  
 

DR pro tento doklad vychází z dokladu 01 – „Vyúčtování výkonů v ambulantní péči“. 

Všechny speciální varianty dokladu 06 mají stejné DR.  

 

Poukaz na vyšetření/ošetření se skládá ze čtyř  pěti typů vět:  

1. typ – záhlaví dokladu – vyskytuje se pro každý doklad jednou,  

2. typ – provedené výkony – výskyt podle počtu provedených výkonů, max. 99,  

3. typ – náhrady za zdrav. péči – výskyt podle počtu uvedení, max. 2,  

4. typ – ostatní diagnózy – výskyt podle počtu uvedení, max. 4.  

5. typ – ORPHA kódy – výskyt podle počtu uvedení, max. 10. 

 

Atributy 5. typu věty – ORPHA kódy: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „K“ – ORPHA kódy 

GCIS C 6 1 ORPHA kód onemocnění 

GTYP C 1 7 Doplněk typu věty ORPHA kódy. Rezerva, nevyplňuje se. 

Celkem délka věty 8 

 

Změna DR – číselníky: ORPHA kódy vzácných onemocnění 

Atributy: 

Název Typ Délka Popis 

KOD C 6 ORPHA kód  

NAZ C 254 Název onemocnění 

MKN C 254 Diagnózy dle MKN 

Zdrojem číselníku je portál Orphanet nabízející všem zájemcům informace o vzácných 

onemocněních a léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění zde. 

Možnost vyhledávání seznamu vzácných onemocnění najdete na webových stránkách 

Společnosti lékařské genetiky a genomiky zde 

  

http://www.orphanet.cz/national/CZ-CS/index/úvod/
https://slg.cz/vzacna-onemocneni/


Změna DR – individuální doklady: II – 4.21. Žádanka o schválení 
(povolení)  
 

se skládá z vět následujících typů  

 
1. věta typu „Záhlaví žádanky“ – vyskytuje se pro každý doklad jen jednou,  

2. věta typu „Specifikace požadavku“,  

3. věta typu „Zdůvodnění žádanky“,  

4. věta typu – ostatní diagnózy – výskyt podle počtu diagnóz, max. 4, 

5. věta typu „Výkon žádanky“, 

6. věta typu „Stanovisko pojišťovny“.  

 

Atributy 1. typu věty – záhlaví: 

 

Název  Typ  Délka  Začátek  Popis  

TYP  C  1  0  Typ věty „Z“ – záhlaví žádanky  

ZTYPZAD N  2  1  Typ žádanky 

1…žádanka o schválení (povolení) 

2…žádanka o zvýšení úhrady  

ZZP  C  3  3  Číslo pojišťovny  

ZCISLOZZ  N  7  6  Číslo žádanky PZS  

ZCISLOZP # N  7  13  Číslo žádanky pojišťovny - uvádí se při předání dat 

z pojišťovny PZS 

Číslo žádanky pojišťovny povinné, pokud již bylo 

přiděleno  

ZICZ  C  8  20 IČZ žadatele  

ZICP C  8  28 IČP 

Je- li ZTYPZAD=1, je ZICP povinné 

Je-li ZTYPZAD=2, je ZICP nepovinné  

ZTYPS  C  1  36 Typ subjektu 

P- žádanka pro pojištěnce 

Z- žádanka pro PZS  

ZČS  C  10  37 Číslo subjektu, pro který se žádanka požaduje 

Identifikační číslo pojištěnce pro ZTYP-P 

IČZ PZS pro ZTYP-Z  

ZDG C 5 47 Číslo základní diagnózy, pro kterou je péče 

požadována 

ZDATZAD  D 8  52 Datum podání žádosti  

ZDATPS #  D  8  60 Datum předběžného schválení RL povinné, pokud 

bylo předběžně projednáno nebo datum začátku 

platnosti omezení  

ZDATPOV #  D  8  68 Datum označující omezení povolení na určité 

časové období  

ZPOV  # C  3  76 Schváleno ANO/NE, stanovisko RL- uvádí se při 

předání dat z pojišťovny 

ZDATVYJ # D  8  79 Datum vyjádření RL, uvádí se při předání dat 

z pojišťovny do PZS  

ZRL  # C  100  87 Jméno schvalujícího RL  



Název  Typ  Délka  Začátek  Popis  

PRILOHY  C  30  187 Vyplní se název souboru tvořícího přílohu; soubor 

tvořící přílohu je vždy typu .zip (i když obsahuje 

jediný soubor). Přípustné jsou tyto typy souborů 

„zabalené“ do .zip: doc/.docx, .jpg/.jpeg, .pdf.  

Název souboru tvořícího přílohu je 

„ICZ_ROK_ZCISLOPZS _*.zip“, kde:  

ICZ: IČZ předávajícího dávku (hodnota atributu 

DICO z úvodní věty dávky)  

ROK: čtyřčíslí roku (hodnota atributu DROK z 

úvodní věty dávky)  

ZCISLOPZS: číslo žádanky PZS  

_: znak „_“ (znak „_“ za ZCISLOPZS se nemusí 

vyplnit pouze tehdy, pokud za částí ZCISLOPZS 

následuje hned tečka)  

*: libovolný text do maximální celkové délky 

položky PRILOHY = 30 znaků  

Název souboru se nevyplňuje, pokud neexistuje 

příloha.  

Příloha slouží pro obšírnější zdůvodnění požadavku 

ze strany PZS, k přiložení naskenovaných 

podkladů, apod. 

Celkem délka věty 217 

 

Atributy 2. typu věty – specifikace požadavku: 

 

Název  Typ  Délka  Začátek  Popis  

STYP  C  1  0  Typ věty „S“ – Specifikace požadavku 

SSPECIFIKACE C  200 1  Důvod, pro který je posouzení RL vyžádáno 

Celkem délka věty 201 

 

Atributy 3. typu věty – zdůvodnění žádanky: 

 

Název  Typ  Délka  Začátek  Popis  

XTYP  C  1  0  Typ věty „X“ – zdůvodnění žádanky  

XZDUVODNENI  C  200 1 Text zdůvodnění PZS  

Celkem Délka věty 201 

 

  



Atributy 4. typu věty – ostatní diagnózy: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP  C 1 0 Typ věty „G“ – ostatní diagnózy 

GCIS C 5 1 Číslo další vyskytující se diagnózy související 

s poskytovanou péčí 

GTYP C 1 6 Doplněk typu věty ostatní diagnózy. Rezerva, nevyplňuje 

se. 

Celkem délka věty 7  

 

Atributy 54. typu věty – výkon žádanky: 
 

Název  Typ  Délka  Začátek  Popis  

VTYP  C  1  0  Typ věty „V“ – péče žádanky  

VSKUPINA  N  2 1  Skupina výkonů 

1…HVLP 

2…IVLP 

3…ZP 

4…stomatologie 

98 doprava 

99 výkony  

VZACKODUPOZ  C  2  3  Pouze pro začátek požadovaného kódu LP a 

ZP (první dva znaky kódu zleva)  

VYKONPOZ C 57 53 Pokračování požadovaného k Kódu LP a ZP 

nebo výkonový kód péče- povinné pokud se 

jedná o registrovanou zdravotní péči., jinak 

Pro neregistrovanou péči se uvede 99999 pro 

výkonový kód péče a 9999999 pro LP a ZP. 

VZACKODUPOV # C 2 10 Pouze pro začátek povoleného kódu LP a ZP 

(první dva znaky kódu zleva) 

VYKONPOV# c 57 510 Pokračování požadovaného k Kódu LP a ZP 

nebo výkonový kód péče- povinné pokud se 

jedná o registrovanou zdravotní péči., jinak 

Pro neregistrovanou péči se uvede 99999 pro 

výkonový kód péče a 9999999 pro LP a ZP. 

VPOCETPOZ $ 11.3 17 Požadované množství péče 

VPOCETPOV # $ 11.3 28 Množství schválené RL 

VCENA $ 10.2 39 Jednotková cena, povinná pokud se jedná o 

požadavek na: 

- Plnou úhradu 

- Pokud péče není registrována 

VPROVEDENI C 8 49 V jakém provedení je kód výkonu (ks, bal, 

mg…)- povinné pokud se jedná o péči 

neregistrovanou 

VNAZEV C 150 57 Název zdravotní péče. Povinné pole pokud se 

jedná o péči neregistrovanou. 

Celkem délka věty 207 

 



Poznámka: Pokud PZS požaduje kód XX(XXXXX) a RL místo něj schválí kód 

(YY)YYYYY, pak v souboru z pojišťovny k PZS budou ve větě typu „V“ vyplněny položky 

VZACKODUPOV=YY, VVYKONPOV=YYYYY a VPOCETPOV>0. Pokud RL schválí 

požadovaný kód XX(XXXXX) (v požadovaném či jiném množství), pak v souboru z 

pojišťovny k PZS budou ve větě typu „V“ vyplněny položky VZACKODUPOV=XX, 

VVYKONPOV= XXXXX a VPOCETPOV>0.  

 

Atributy 65. typu věty – stanovisko pojišťovny: 

 

Název  Typ  Délka  Začátek  Popis  

DTYP  C  1  0  Typ věty „R“ – stanovisko RL  

DZDUVODNENI  C  200 1  Text stanoviska RL  

Celkem délka věty 201 

 

# Položky mají význam až při komunikaci od pojišťovny k PZS 

 

Účinnost změny - 1. 1. 2020 

 

 


