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Provedené úpravy stávající verze DR jsou zvýrazněny; doplněný text šedivým podkladem, 
rušený text červeným přeškrtnutým písmem. 

 

I – 3.2. Zdravotní výkony 

Atributy: 

Název Typ Délka Popis 

KOD C 5 Číslo výkonu 

ODB C 3 Autorská odbornost výkonu  

OME C 1 Omezení úhrady místem (A, H, O, D, M, P, Y a mezera)  
   A – výkony provedené ambulantně (A i SA) 

H – výkony provedené při hospitalizaci pacienta (H i SH) 

D – ošetřovací dny (OD) 
M – OD určený pro doprovod pacienta 
P – OD propustky 
Y – OD výkonů intenzivní péče (označených ve starém Seznamu I, J, T a P) 

OMO C 30 Omezení provádění na určité odbornosti  

 
NAZ 

C 254 Název výkonu 

   Pokud kód výkonu ve starém Seznamu výkonů má stejné číselné označení 

jako číslo výkonu v novém seznamu, ale liší se významem a cenou, jsou v 
atributu uvedeny oba (případně zkrácené) názvy. První s platností do 
30. 6. 97, druhý s platností od 1. 7. 97 

VYS C 254 Vysvětlivky k výkonu 

ZUM C 1 Indikace možnosti zvlášť účtovaného materiálu nebo léčivého přípravku 

k výkonu nabývá hodnoty 
   „Z“ - ZUM,  " " - prázdný 
   „L“ - ZULP 

   „A“ – ZUM i ZULP 

TVY N 6.1 Čas výkonu – trvání výkonu (v min.) 

CTN N 6.1 Čas nositele výkonu (v min.) 

Je uveden součet času všech nositelů výkonu ve všech kategoriích nositelů 
výkonu pro daný výkon. V případě, kdy výkon znamená ošetřovací den 
(OD), bude zahrnovat součet času nositelů výkonu zahrnutých do kalkulace 
OD. 

PMZ N 7  Přímé mzdové náklady na výkon Navýšení osobních nákladů nositelů 

výkonů  

PMA N 7 Cena přímo při výkonu spotřebovaného materiálu  
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Název Typ Délka Popis 

PJP C 1 Příznak výkonu  
„0“ – výkon obsažen v kapitačním paušálu odbornosti 001 a 002 
„1“ - výkon obsažen v kapitačním paušálu odbornosti 001 

„2“ - výkon obsažen v kapitačním paušálu odbornosti 002 
„3“ - výkon obsažen v kapitačním paušálu odbornosti 603 
„4“ - výkon obsažen v kapitačním paušálu odborností 001,       
          002 a 603 

„5“ – výkon obsažen v kapitačním paušálu odborností 001  
          a 603  
„6“ – výkon obsažen v kapitačním paušálu odborností 002  
          a 603 

„M“ – označení markerového čísla výkonu 
„D“ – vedle výkonu je zapotřebí uvést výkon s PJP =„M“ 
„P“ – označení regulačního poplatku 

„N“ – výkon vystavení a ukončení pracovní neschopnosti. 

BOD N 6 Body za výkon (body)  
Atribut je vyplněn součtem bodové hodnoty výkonu, a režie výkonu 
(vypočtené jako součin času výkonu a minutové režijní sazby podle autorské 

odbornosti výkonu) a navýšení osobních nákladů nositelů výkonů. V případě, 
kdy výkon znamená OD, bude naplněn hodnotou „0“. Součet bodové 
hodnoty OD (v lineární i sestupné platbě), bodové hodnoty výkonů 
agregovaných do OD podle odbornosti pracoviště a bodové hodnoty režie 

přiřazené k OD podle kategorie PZS ústavní péče je uveden v číselníku 
„Cenová pásma“. 

KAT C 2 Kategorie úhrady z vyhlášky č. 134/1998 Sb. (P, Q, W, Z nebo „ “)  

Název Typ Délka Popis 

UMA $ 6.2 Částečná úhrada materiálu od pojišťovny u kategorizovaných výkonů (%)   

UBO $ 6.2 Částečná úhrada bodů od pojišťovny u kategorizovaných výkonů (%)  
   Atribut mění význam. Bude naplněn jednou setinou bodové hodnoty výkonu 

podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. 

 
Účinnost změny: 1. 7. 2016 
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II – 4.03. Zvlášť účtované léčivé přípravky a ZP 

Atributy 1. typu věty – záhlaví: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „Z“ – záhlaví 

HCID N 7 1 Číslo dokladu 

HSTR N 1 8 Pořadové číslo listu dokladu 

HPOC N 1 9 Celkový počet listů dokladu 

HPOR N 3 10 Pořadové číslo listu v dávce. Povolený rozsah od 1 do 999. 

HICO C 8 13 Identifikační číslo pracoviště (IČP) 

HVAR C 6 21 Variabilní symbol. Nepovinné, nemusí se vyplnit. 

HODB C 3 27 Smluvní odbornost pracoviště 

HROD C 10 30 Číslo pojištěnce 

HZDG C 5 40 Číslo základní diagnózy – nevyplňuje se 

HREZ C 10 45 Rezerva – nevyplňuje se 

HCCEL $ 11.2 55 Cena celkem – nepovinný údaj 

HTYP C 1 66 Doplněk typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje se 

Celkem délka věty 67 

Atributy 2. typu věty – léčivé přípravky a ZP: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „L“ – léčivé přípravky a ZP 

LDAT D 8 1 Datum podání – je rozhodující pro určení úhrady 

LTPR C 1 9 Skupina podaného léčivého přípravku nebo ZP – může 
nabývat hodnot 1, 2 nebo 3 

LZVL C 1 10 Uvede se: 

- Písmeno „Z“ v případě zvýšené úhrady (UHR2) 
- Písmeno „T“ v případě požadavku na třetí úhradu LP 

(UHR3) 
- Písmeno „D“ v případě, že LKOD představuje dočasnou 

úhradu (UHR1) „vysoce inovativního léčivého 
přípravku“ (VILP). 

- Písmeno „C“ v případě, že LKOD představuje úhradu 
(UHR2) „vysoce inovativního léčivého přípravku“ 

(VILP) 
- Písmeno „B“ v případě, že LKOD představuje úhradu 

(UHR3) „vysoce inovativního léčivého přípravku“ 
(VILP) 

- Písmeno „X“ - v případě schválení revizním lékařem, 
pokud LKOD je uveden v číselníku a má UHR1 = 0 . 

V ostatních případech se nevyplňuje. 

LKOD C 7 11 Kód podaného léčivého přípravku nebo ZP 

LMNO $ 11.3 18 Množství podaného léčivého přípravku a ZP v měrných 
jednotkách – povinné vyplnění 

LFIN $ 10.2 29 Úhrada za množství podaného léčivého přípravku a ZP – 
povinné vyplnění mimo výjimečné případy vykazování 
léčivých přípravků podskupiny 12, 13, 14 a 15 z číselníku 

IVLP (v situaci, že u přípravku z uvedených podskupin je 
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Název Typ Délka Začátek Popis 

v číselníku IVLP uvedena cena, není ji třeba uvádět zde). 

LVDG C 5 39 Číslo diagnózy. Vyplňuje se v případě, kdy LZVL nabývá 
hodnot Z, T, X nebo D, C, B 

LTYP C 1 44 Doplněk typu věty léčiva a ZP. Rezerva, nevyplňuje se 

Celkem délka věty 45 

 
Účinnost změny: 1. 7. 2016 s nastavením 3 měsíce přechodného období. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



6 
 

II – 4.10. Recept 

Atributy 1. typu věty – recepty: 

Název Typ Délka Začátek 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 $ 5.2 41 Množství 1. LP v měrných jednotkách 

RFI1 $ 10.2 46 Cena za množství 1.LP předkládaná k úhradě pojišťovně 

RDG1 C 5 56 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 61 Uvede se znak „R“ v případě, že lékař trvá na vydání 
předepsaného 1. LP, jinak se údaj nevyplňuje 

RPZU1 C 1 62 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 63 Započitatelný doplatek do limitu pacienta za množství 
1. LP  
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Název Typ Délka Začátek Popis 

KV1 C 1 73 Příznak vybírání poplatků z receptu: 
Nevyplněno – regulační poplatek za recept, nebo za výpis 
v souvislosti s opakovacím receptem určený pouze a přímo 
pro pojišťovnu (pojištěnec jej neobdrží), byl od pojištěnce 

vybrán, 
0 – pojištěnec osvobozen od platby regulačního poplatku,  
1 – regulační poplatek měl být od pojištěnce vybrán, ale ve 
skutečnosti vybrán nebyl, 

2 – regulační poplatek nevybrán v případě výpisu z receptu 
vystaveného lékárnou pro potřeby pojištěnce (z výpisu 
souvisejícího s výdejem z opakovacího receptu 
vystaveného lékárnou pouze pro potřeby pojišťovny se 

poplatek vybírá). 

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) 

RKO2 C 7 85 Kód 2. LP 

RMN2 $ 5.2 92 Množství 2. vydaného léčivého přípravku 

RFI2 $ 10.2 97 Cena za množství 2. LP předkládaná k úhradě pojišťovně  

RDG2 C 5 107 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 1 112 Uvede se znak „R“ v případě, že lékař trvá na vydání 
předepsaného 2. LP, jinak se údaj nevyplňuje 

RPZU2 C 1 113 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 $ 10.2 114 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 
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Název Typ Délka Začátek Popis 

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 

Celkem délka věty 190 

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. 

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). 

 

Účinnost změny: 1. 7. 2016 s nastavením 3 měsíce přechodného období. 
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II – 4.12. Poukaz na brýle a optické pomůcky 

Atributy 1. typu věty – poukaz na opt. pomůcku: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „B“ – poukaz na optickou pomůcku 

BPOR N 3 1 Pořadové číslo dokladu Poukaz na optickou pomůcku v 

dávce. Povolený rozsah od 1 do 999. 

BROD C 10 4 Číslo pojištěnce 

BDAT D 8 14 Datum vydání pomůcky 

BLEK C 8 22 Identifikační číslo pracoviště, které doklad vystavilo 

BPRI C 1 30 Rodinný příslušník – v případě, že jde o rodinného příslušní-

ka, vyplní se „X“, jinak se údaj nevyplňuje 

BHRA C 1 31 Hradí nemocný – jsou povoleny znaky: „C“ – pacient se 
částečně podílí, pojišťovna hradí do hodnoty MAX (úhrada 
pojišťovny z číselníku), „I“ – pojišťovna hradí plně 

Rezerva 

BZVL C 1 32 Zvláštní položka – v případě schválení revizním lékařem 
(viz. Metodika – Společné zásady – Místo pro záznamy 
pojišťovny) se vyplní „X“, jinak se údaj nevyplňuje 

BDG1 C 5 33 Diagnóza, pro kterou je pomůcka vydána 

DTYP C 1 38 Doplněk typu věty poukaz na optickou pomůcku. Rezerva, 
nevyplňuje se. 

BDNE D 8 39 Datum vystavení poukazu na brýle 

Celková délka věty 47 

 
Účinnost změny: 1. 1. 2017 
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II – 4.13. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku 

Atributy 1. typu věty – poukaz na ort. pomůcku 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „O“ – poukaz na ortopedickou pomůcku 

OPOR N 3 1 Pořadové číslo dokladu poukaz na ortopedickou pomůcku 

v dávce. Povolený rozsah od 1 do 999. 

OROD C 10 4 Číslo pojištěnce 

ODAT D 8 14 Datum vystavení poukazu 

OLEK C 8 22 Identifikační číslo pracoviště (IČP), které doklad vystavilo 

OHRA C 1 30 Hradí nemocný – jsou povoleny znaky: „C“ – pacient se 

částečně podílí, pojišťovna hradí do hodnoty MAX (úhrada 
pojišťovny z číselníku), „I“ – pojišťovna hradí plně 
Rezerva 

OZVL C 1 31 Zvláštní položka – v případě schválení revizním lékařem 

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

OCI1 C 2 32 Podskupina vydané pomůcky (atribut typ z číselníku ZP) – 
vyplňuje se podle číselníku ZP 

OKO1 C 7 34 Kód vydané pomůcky. Vyplňuje se podle číselníků pro 
jednotlivé podskupiny z číselníku „Zdravotnické 
prostředky“ I. díl (ZP předepisované na poukaz). 

OMN1 $ 6.2 41 Množství vydané pomůcky v měr. jednotkách 

OFI1 $ 10.2 47 Cena za množství vydané pomůcky předkládaná k úhradě  

OFI2 $ 10.2 57 Doplatek pojištěnce rovnající se rozdílu mezi cenou 
pomůcky a úhradou pojišťovny 

ODG1 C 5 67 Diagnóza, pro kterou je pomůcka vydána 

OPO1 $ 7.2. 72 Cena za obal a poštovné. Nepovinné vyplnění. 

ODAV D 8 79 Datum vydání pomůcky 

OTRV C 1 87 Pomůcka trvalá nebo dočasná. Nabývá hodnot: 
„X“ = trvalá (zapůjčeno na dobu neurčitou), 
„ “ = dočasná (zapůjčeno na omezenou dobu). 

ONOV C 1 88 Nová nebo repasovaná pomůcka. Nabývá hodnot: 

„X“ = nová, „ “ = použitá. 

OODB C 3 89 Smluvní odbornost pracoviště předepisujícího lékaře – 
nepovinné vyplnění 

ODAN C 6 92 Rezerva – nevyplňuje se 

ODAZ D 8 98 Předpokládané datum vrácení pomůcky. Vyplní se tak, že 

k datu vydání pomůcky se přičte předpokládaný počet 
měsíců uvedený na tiskopisu. Vyplňuje se pouze pokud 
OTRV=„ “. 

OEVC C 12 106 Evidenční číslo pomůcky. Uvádí se pouze u 

zapůjčovaných pomůcek, respektive jejich oprav a 
vybraných individuálně zhotovených ZP specifikovaných 
v Metodice k číselníku ZP. Vyplňuje se vždy zleva. 
Nevyplněné pozice zprava jsou mezerovány. 

OSIN C 1 118 Rezerva 

DTYP C 1 119 Doplněk typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje se. 
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Název Typ Délka Začátek Popis 

Celkem délka věty 120 

 
Účinnost změny: 1. 1. 2017 
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II – 4.14. Poukaz na foniatrickou pomůcku 

Atributy 1. typu věty – poukaz na foniatrickou pomůcku: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „F“ – poukaz na foniatrickou pomůcku 

FPOR N 3 1 Pořadové číslo dokladu poukaz na foniatrickou pomůcku 

v dávce. Povolený rozsah od 1 do 999. 

FROD C 10 4 Číslo pojištěnce 

FDAT D 8 14 Datum vydání pomůcky 

FLEK C 8 22 Identit. číslo pracoviště, které doklad vystavilo 

FPRI C 1 30 Rodinný příslušník – v případě že jde o rodinného 

příslušníka, vyplní se „X“, jinak se nevyplňuje 

FHRA C 1 31 Hradí nemocný – jsou povoleny znaky: „C“ – pacient se 
částečně podílí, pojišťovna hradí do hodnoty MAX (úhrada 
pojišťovny z číselníku), „I“ – pojišťovna hradí plně do 

hodnoty MFC (regulovaná cena MF v číselníku) 
Rezerva 

FZVL C 1 32 Zvláštní položka – v případě schválení revizním lékařem 
(viz. Metodika – Společné zásady – Místo pro záznamy 

pojišťovny) se vyplní „X“, jinak se údaj nevyplňuje 

MKO2 C 7 33 Kód indikační skupiny (stupeň postižení). Vyplňuje se 
podle číselníku ZP, podskupiny 08. 

FDG1 C 5 40 Diagnóza, pro kterou je pomůcka vydána 

FDATVY D 8 45 Datum vystavení poukazu 

DTYP C 1 53 Doplněk typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje se 

Celková délka věty 54 
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