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Změna DR – speciální datové rozhraní: III – 3 Ostatní speciální 
datová rozhraní  
 

III – 3.1  Verifika ční datové soubory 
Po dohodě může pojišťovna předávat smluvnímu PZS dva soubory. Je to soubor přijatých dokladů 
nebo soubor odmítnutých dokladů. Oba ve stejném datovém rozhraní, které je dále uvedeno. Tyto 
soubory vznikly jako kontrolní a slouží k porovnání ohodnocení dokladů ve zdravotní pojišťovně 
s výpočtem u smluvního PZS. 

Jména souborů jsou zavedena takto: 

přijaté doklady: soub_pri.txt 

odmítnuté doklady: soub_odm.txt 

Atributy věty 

Název Typ Délka Začátek Popis 
ICZ C 8 0 Identifikační číslo PZS 
CISDA N 6 8 Číslo dávky 
CISDO N 7 14 Číslo dokladu 
CENDO $ 10.2 21 Souhrnná cena za doklad, která je součtem všech cenových 

položek 
CENVY $ 10.2 31 Cena za výkony, která je součtem cen všech výkonových 

řádků dokladu 
CENMTR $ 10.2 41 Cena za přímý materiál, která je součtem cen přímého 

materiálu ve všech výkonových řádcích dokladu 
CENKAT $ 10.2 51 Cena za kategorii pacienta, která je součtem všech cen v 

jednotlivých kategoriích pacienta 
CENODN $ 10.2 61 Cena paušálu pro odbornost v hlavičce dokladu 
CENHL $ 10.2 71 Cena hromadně vyráběného léčivého přípravku 
CENIL $ 10.2 81 Cena individuálně vyráběného léčivého přípravku 
CENZP $ 10.2 91 Cena ZP 
CENSTM $ 10.2 101 Cena stomatologických výrobků pro děti 
CENSTV $ 10.2 111 Cena stomatologických výrobků pro dospělé 
CENDP $ 10.2 121 Cena přepravy 
Celkem délka věty 131 

 
 
  



Změna DR – číselníky: I – 3.4. Frekven ční omezení zdravotních 
výkon ů 
 

Atributy: 

Název Typ Délka Popis 
KÓD_VÝKONU C 5 Číslo výkonu 
POČET_VÝKONŮ N 3 Maximální počet výkonů 
POČET_K_PODMÍNCE 
PODMÍNKA 

C 20 Časové období  

PODMÍNKA 
POČET_K_PODMÍNCE 

N 3 Počet vztahující se k časovému 
období 

ID_FO C 9 Jednoznačná identifikace 
frekvenčního omezení 

V rámci jednoho frekvenčního omezení (shodné ID_FO) musí být splněna všechna frekvenční 
omezení.  

Pokud k jednomu výkonu existuje více frekvenčních omezení (s různými ID_FO), stačí, aby 
bylo splněno jedno frekvenční omezení. 
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