Připravované změny popisu ASCII
souboru sestavy R1449
Verze popisu 1.2
Účinná od února 2015
ASCII soubor bude ve 4. bloku rozšířen o novou položku
• Vypočteno – Kč za výkony 09552/09543.
ASCII soubor bude rozšířen o dva nové bloky:
• Blok se seznamem dokladů se zpětnou změnou druhu pojištění
• Blok se seznamem přeceněných dávek.
Změny jsou vyznačeny modrým písmem.
Soubor je ASCII delimited s proměnnou délkou věty, jednotlivé údaje jsou odděleny čárkou a
nenumerická pole jsou uzavřena v uvozovkách. Kódování češtiny v CP 1250.
S ohledem na doplnění řady nových údajů do sestavy a na rozčlenění sestavy na několik
oddílů bylo z praktického hlediska potřeba i v ASCII formě uvádět samostatně jednotlivé
oddíly. Pro oddíly platí tyto zásady:
-

Každý oddíl začíná uvozujícím řádkem jehož prvním znakem je středník.

-

Text uvozujícího řádku jednoznačně identifikuje příslušný oddíl.

-

Pořadí oddílů je neměnné.

-

V souboru mohou pro dané IČZ a dávku některé oddíly chybět stejně jako v sestavě pdf
(pokud např. nebyla úhrada v dané dávce redukována, nebude v souboru pro tuto dávku
figurovat oddíl uvádějící redukované doklady dávky; nebude tam ani uvozující věta
tohoto oddílu).

-

První tři oddíly jsou uvedeny vždy a obsahují pouze uvozující řádek. Slouží pro uvedení
základních identifikačních údajů souboru (kdo a kdy zpracoval, použité parametry, …).

Dále je uveden popis struktury jednotlivých oddílů. Modře jsou v závorkách doplněny
vysvětlující komentáře.
1) Uvozující řádek se základními údaji o výstupu; začíná vždy takto:
;"Protokol o zpracování dávek",111,

Příklad pro konkrétní soubor:
;"Protokol o zpracování dávek",111,9100,"p70001154785.pdf","PBVDAV_R1449
1.19","Datum zpracování: 27.08.2012 13:12"
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Tento oddíl je uveden vždy a obsahuje pouze uvozující řádek se základními údaji o
zpracování.
2) Uvozující řádek o zpracovateli výstupu; začíná vždy takto:
;"Vyřizuje:

Příklad pro konkrétní soubor:
;"Vyřizuje: fajtj89"

Tento oddíl je uveden vždy a obsahuje pouze uvozující řádek s identifikační zkratkou
zpracovatele souboru.
3) Uvozující řádek s parametry pro tvorbu výstupu; začíná vždy takto:
;"Parametry:

Příklad pro konkrétní soubor:
;"Parametry: KP/ÚP:8900, Období VZP od:07.2012, Období VZP do:07.2012,
IČZ:89301000"

Tento oddíl je uveden vždy a obsahuje pouze uvozující řádek s parametry, pro které byl
soubor vytvořen.
4) Uvozující řádek pro konkrétní dávku daného IČZ; je vždy uveden takto:

;"IČZ","Název IČZ","Číslo dávky","Typ dávky","Charakter dávky","Období
dávky","Dávka odmítnuta","Počet předložených dokladů","Počet odmítnutých
dokladů","Počet redukovaných dokladů","Požadováno - body","Požadováno položky v Kč","Vypočteno - body","Vypočteno - položky v Kč","Vypočteno – Kč
za výkony 09552/09543","Vypočteno - Kč celkem","Status","Kód chyby pro
odmítnutí dávky","Důvod odmítnutí dávky","Požadováno Kč za odmítnuté
doklady dávky","Redukované doklady - požadováno celkem","Redukované doklady
- vypočteno celkem","Redukované doklady - rozdíl celkem","Požadováno Kč za
doklady se zjištěnou chybou"

Tento oddíl je uveden vždy pro novou kombinaci IČZ a dávka. Uvozující řádek obsahuje
popis údajů, které následují v řádku pod tímto uvozujícím řádkem (řádek nadpisů). Za
uvozujícím řádkem je uveden vždy pouze jeden (a právě jeden) řádek údajů. Věta následující
za uvozující větou obsahuje tyto údaje:
IČZ
Název IČZ
Číslo dávky
Typ dávky
Charakter dávky
Období dávky
Dávka odmítnuta
Počet předložených dokladů
Počet odmítnutých dokladů
Počet redukovaných dokladů
Požadováno – body
Požadováno - položky v Kč
Vypočteno – body
Vypočteno - položky v Kč
Vypočteno – Kč za výkony 09552/09543
Vypočteno - Kč celkem
Status
Kód chyby pro odmítnutí dávky
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Důvod odmítnutí dávky
Požadováno Kč za odmítnuté doklady dávky
Redukované doklady – požadováno celkem
Redukované doklady – vypočteno celkem
Redukované doklady – rozdíl celkem
Požadováno Kč za doklady se zjištěnou chybou

Příklad pro konkrétní soubor:
"89301000","Fakultní nemocnice Olomouc",1797,"90","P","06/2009","Ne",1,0,0,,,-60.00,0.00,-54.60,"Dávka byla
přijata v plném rozsahu - všechny vykazované doklady jsou přijaty / položky
za ZUM, ZULP, LP, ZP jsou hrazeny dle požadované ceny ",,"",,,,,

5) Uvozující řádek pro náklady dávky za dávku jako celek; je vždy uveden takto:
;"Kód nákladu","Popis nákladu","Druh ceny nákladu","Hodnota nákladu"

Tento oddíl (uvozující řádek) je uveden, pokud nebyla celá dávka odmítnuta. Uvozující řádek
obsahuje popis údajů, které následují v řádcích pod tímto uvozujícím řádkem (řádek nadpisů).
Za uvozujícím řádkem následuje alespoň jeden řádek údajů. Věty následující za uvozující
větou obsahují tyto údaje:
Kód nákladu (číselné vyjádření druhu nákladu z číselníku)
Popis nákladu (slovní popis kódu nákladu – např. „Pobyt – Doprovod“, „Lékový paušál – Hospitalizační
péče“, atd.)
Druh ceny nákladu (nabývá hodnot: Kč, Počet bodů)
Hodnota nákladu (hodnota daného nákladu v bodech nebo Kč – dle druhu ceny nákladu)

Příklad pro konkrétní soubor:

"110","Výkony - Ambulantní péče","Počet bodů",21090.00

6) Uvozující řádek pro odmítnuté doklady dávky (jak v případě neúplně přijaté dávky,
tak pro zkontrolované doklady dávky odmítnuté v plném rozsahu); je vždy uveden
takto:

;"Odmítnuté doklady - číslo dokladu","Odmítnuté doklady - IČP","Odmítnuté
doklady - odbornost","Odmítnuté doklady - číslo pojištěnce","Odmítnuté
doklady - list","Odmítnuté doklady - řádek","Odmítnuté doklady - datum
vykázání kódu","Odmítnuté doklady - skupina","Odmítnuté doklady - odmítnutý
kód","Odmítnuté doklady - množství pro kód","Odmítnuté doklady - požadováno
Kč","Odmítnuté doklady - kód chyby","Odmítnuté doklady - popis chyby"

Tento oddíl (uvozující řádek) je uveden, pokud byl odmítnut alespoň jeden doklad dané
dávky. Uvozující řádek obsahuje popis údajů, které následují v řádcích pod tímto uvozujícím
řádkem (řádek nadpisů). Za uvozujícím řádkem následuje alespoň jeden řádek údajů. Věty
následující za uvozující větou obsahují tyto údaje:
Odmítnuté
Odmítnuté
Odmítnuté
Odmítnuté
Odmítnuté
Odmítnuté
Odmítnuté
Odmítnuté
Odmítnuté
Odmítnuté
Odmítnuté
Odmítnuté

doklady
doklady
doklady
doklady
doklady
doklady
doklady
doklady
doklady
doklady
doklady
doklady

–
–
–
–
–
–
–
–
-

číslo dokladu
IČP
odbornost
číslo pojištěnce
list
řádek
datum vykázání kódu
skupina
odmítnutý kód
množství pro kód
požadováno Kč
kód chyby
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Odmítnuté doklady - popis chyby

Příklad pro konkrétní soubor:
2167724,"89301405","802","370714412",1,2,"27.07.2012","","82145",1.00,,1200
03,"Error VYKDEN, 82145 nemůže být vykázán současně s výkonem 00602."

7) Uvozující řádek pro redukované doklady dávky; je vždy uveden takto:

;"Redukované doklady - číslo dokladu","Redukované doklady - IČP (vždy IČP
provádějícího)","Redukované doklady - odbornost (vždy odbornost
provádějícího)","Redukované doklady - číslo pojištěnce","Redukované doklady
- list","Redukované doklady - řádek","Redukované doklady - datum (datum
provedení/vydání)","Redukované doklady - skupina","Redukované doklady kód","Redukované doklady - množství","Redukované doklady požadováno","Redukované doklady - vypočteno","Redukované doklady - rozdíl"

Tento oddíl (uvozující řádek) je uveden, pokud je v dané dávce alespoň jeden doklad
s redukovanou úhradou. Uvozující řádek obsahuje popis údajů, které následují v řádcích pod
tímto uvozujícím řádkem (řádek nadpisů). Za uvozujícím řádkem následuje alespoň jeden
řádek údajů. Věty následující za uvozující větou obsahují tyto údaje:
Redukované
Redukované
Redukované
Redukované
Redukované
Redukované
Redukované
Redukované
Redukované
Redukované
Redukované
Redukované
Redukované

doklady
doklady
doklady
doklady
doklady
doklady
doklady
doklady
doklady
doklady
doklady
doklady
doklady

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

číslo dokladu
IČP (vždy IČP provádějícího)
odbornost (vždy odbornost provádějícího)
číslo pojištěnce
list
řádek
datum (datum provedení/vydání)
skupina
kód
množství
požadováno
vypočteno
rozdíl

Příklad pro konkrétní soubor:
2169247,"89301222","407","6905103755",1,1,"30.07.2012","2","0002077",220.00
,51453.60,51442.60,11.00

8) Uvozující řádek pro údaje o regulačních poplatcích (za IČZ celkem); je vždy uveden
takto:
;"Poplatek - kód","Poplatek - počet"

Tento oddíl (uvozující řádek) je uveden, pokud ve všech dávkách daného konkrétního IČZ byl
vykázán alespoň jeden regulační poplatek. Uvozující řádek obsahuje popis údajů, které
následují v řádcích pod tímto uvozujícím řádkem (řádek nadpisů). Za uvozujícím řádkem
následuje alespoň jeden řádek údajů. Věty následující za uvozující větou obsahují tyto údaje:
Poplatek – kód
Poplatek - počet

Poznámka: Jsou uvedeny jen řádky pro ty druhy (kódy) regulačních poplatků, které se v dávce
vyskytují; pokud některý kód regulačního poplatku nebyl vůbec v dávce vykázán, tak
příslušný řádek není uveden.
Příklady pro konkrétní soubor:
"09543",6200
"09544",9371
"09545",528
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"09547",244

9) Uvozující řádek pro údaje o pojištěncích s DP4 v dávkách za DP1 (ve všech dávkách
daného konkrétního IČZ – za IČZ celkem); je vždy uveden takto:
;"DP4 v dávce DP1 - číslo pojištěnce","DP4 v dávce DP1 - číslo dávky","DP4
v dávce DP1 - období dávky","DP4 v dávce DP1 - číslo dokladu","DP4 v dávce
DP1 - číslo řádku","DP4 v dávce DP1 - doklad odmítnut","DP4 v dávce DP1 všechny řádky jiný DP","DP4 v dávce DP1 - vypočteno v DP4","DP4 v dávce DP1
- platné pojištění od","DP4 v dávce DP1 - platné pojištění do"

Tento oddíl (uvozující řádek) je uveden, pokud v dávkách daného konkrétního IČZ byl
vykázán alespoň jeden případ DP=4 zařazený v dávce s DP=1. Uvozující řádek obsahuje
popis údajů, které následují v řádcích pod tímto uvozujícím řádkem (řádek nadpisů). Za
uvozujícím řádkem následuje alespoň jeden řádek údajů. Věty následující za uvozující větou
obsahují tyto údaje:
DP4
DP4
DP4
DP4
DP4
DP4
DP4
DP4
DP4
DP4

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

dávce
dávce
dávce
dávce
dávce
dávce
dávce
dávce
dávce
dávce

DP1
DP1
DP1
DP1
DP1
DP1
DP1
DP1
DP1
DP1

–
–
–
–
–
–

číslo pojištěnce
číslo dávky
období dávky
číslo dokladu
číslo řádku
doklad odmítnut
všechny řádky jiný DP (u dokladů 05 vždy nevyplněno)
Vypočteno v DP4
Platné pojištění od
Platné pojištění do

Příklad pro konkrétní soubor:
"0756774018",800632,"06/2012",8016468,,"Ne","Ano",2509.20,"07.09.2011","08.
09.2012"

10) Uvozující řádek pro údaje o pojištěncích s DP1 v dávkách za DP4 (ve všech dávkách
daného konkrétního IČZ – za IČZ celkem); je vždy uveden takto:
;"DP1 v dávce DP4 - číslo pojištěnce","DP1 v dávce DP4 - číslo dávky","DP1
v dávce DP4 - období dávky","DP1 v dávce DP4 - číslo dokladu","DP1 v dávce
DP4 - číslo řádku","DP1 v dávce DP4 - doklad odmítnut","DP1 v dávce DP4 všechny řádky jiný DP","DP1 v dávce DP4 - vypočteno v DP1","DP1 v dávce DP4
- platné pojištění od","DP1 v dávce DP4 - platné pojištění do"

Tento oddíl (uvozující řádek) je uveden, pokud v dávkách daného konkrétního IČZ byl
vykázán alespoň jeden případ DP=1 zařazený v dávce s DP=4. Uvozující řádek obsahuje
popis údajů, které následují v řádcích pod tímto uvozujícím řádkem (řádek nadpisů). Za
uvozujícím řádkem následuje alespoň jeden řádek údajů. Věty následující za uvozující větou
obsahují tyto údaje:
DP1
DP1
DP1
DP1
DP1
DP1
DP1
DP1
DP1
DP1

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

dávce
dávce
dávce
dávce
dávce
dávce
dávce
dávce
dávce
dávce

DP4
DP4
DP4
DP4
DP4
DP4
DP4
DP4
DP4
DP4

–
–
–
–
–
–

číslo pojištěnce
číslo dávky
období dávky
číslo dokladu
číslo řádku
doklad odmítnut
všechny řádky jiný DP (u dokladů 05 vždy nevyplněno)
Vypočteno v DP1
Platné pojištění od
Platné pojištění do

Příklad pro konkrétní soubor:
"6807032133",5069,"08/2012",2147390,,"Ne","Ano",0.00,"05.12.2011","01.01.30
00"
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11) Uvozující řádek pro údaje za IČZ celkem; je vždy uveden takto:

;"Celkem počet dokladů - předloženo","Celkem počet dokladů odmítnuto","Celkem počet dokladů - redukováno","Celkem požadováno body","Celkem požadováno - položky v Kč","Celkem vypočteno - body","Celkem
vypočteno - položky v Kč","Celkem vypočteno - Kč celkem","Celkem redukováno
- rozdíl Kč","Celkem odmítnuto - Kč","Celkem redukováno a odmítnuto Kč","Vypočteno v DP4 - celkem Kč","Vypočteno v DP1 - celkem Kč"

Tento oddíl (uvozující řádek) je uveden vždy. Uvozující řádek obsahuje popis údajů, které
následují v řádku pod tímto uvozujícím řádkem (řádek nadpisů). Za uvozujícím řádkem je
uveden vždy pouze jeden (a právě jeden) řádek údajů. Věta následující za uvozující větou
obsahuje tyto údaje:
Celkem počet dokladů – předloženo
Celkem počet dokladů – odmítnuto
Celkem počet dokladů - redukováno
Celkem požadováno – body
Celkem požadováno – položky v Kč
Celkem vypočteno – body
Celkem vypočteno – položky v Kč
Celkem vypočteno – Kč celkem
Celkem redukováno – rozdíl Kč
Celkem odmítnuto – Kč
Celkem součet redukováno a odmítnuto – Kč
Vypočteno v DP4 – celkem Kč
Vypočteno v DP1 – celkem Kč

Příklad pro konkrétní soubor:
49871,987,88,87932502.00,59498260.41,85251216.50,54436649.06,55096608.69,68
7464.84,0.00,0.00,108057.87,0.00

12) Uvozující dva řádky pro údaje o zpětných změnách DP; řádky jsou vždy uvedeny
takto:
;"Doklady se zpětnými změnami DP"
;"Dávka Pův.","Rok","Měsíc","Druh","Storno","Náhrada","Přecenění","Doklad
Pův.","Doklad Nový","IČP","Číslo pojištěnce","DP Pův.","DP Nový","Původní –
Body","Původní – Položky v Kč","Původní – Kč celkem","Nové – Body","Nové –
Položky v Kč","Nové – Kč celkem","Revize"

Tento oddíl (s uvozujícími řádky) je uveden, pokud pro konkrétní IČZ došlo k přecenění
dokladů zpětnou změnou DP (DP4 na DP1 nebo naopak). Druhý uvozující řádek obsahuje
popis údajů, které následují v řádcích pod tímto uvozujícím řádkem (řádek nadpisů). Za
uvozujícím řádkem následuje alespoň jeden řádek údajů. Věty následující za uvozující větou
obsahují tyto údaje:
Dávka Pův.
Rok
Měsíc
Druh
Storno
Náhrada
Přecenění
Doklad Pův.

číslo původní dávky, kde dochází ke změně DP - od IČZ
rok původní dávky
měsíc původní dávky
druh původní dávky
číslo dávky storna (interní dávka VZP)
číslo dávky náhrady (interní dávka VZP)
číslo běhu Přecenění DP (proces zpětné změny DP VZP)
původní číslo dokladu (předloženo od IČZ)
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Doklad Nový
číslo dokladu s novým DP (interní doklad VZP)
IČP
IČP na dokladu
Číslo pojištěnce
Číslo pojištěnce
DP Pův.
DP, který měl doklad před změnou (doklad Doklad Pův.)
DP Nový
DP, který má doklad po změně (doklad Doklad Nový)
Původní – Body
původní hodnota dokladu v bodech
Původní – Položky v Kč původní hodnota položek v Kč
Původní – Kč celkem
původní hodnota Kč celkem
Nové – Body
nová hodnota (po změně) dokladu v bodech
Nové – Položky v Kč
nová hodnota (po změně) položek v Kč
Nové – Kč celkem
nová hodnota (po změně) dokladu v Kč celkem
Revize
uvedeno „*“, pokud nad dokladem byla před přeceněním provedena revize

Příklad pro konkrétní soubor:

;"Doklady se zpětnými změnami DP"
;"Dávka Pův.","Rok","Měsíc","Druh","Storno","Náhrada","Přecenění","Doklad
Pův.","Doklad Nový","IČP","Číslo pojištěnce","DP Pův.","DP Nový","Původní –
Body","Původní – Položky v Kč","Původní – Kč celkem","Nové – Body","Nové –
Položky v Kč","Nové – Kč celkem","Revize"
550,2014,1,"98",-38,-39,670012,550001,-141,"01000000","6807032133",
"4","1",250,100,100,250,100,350,""
628,2014,4,"98",-50,-51,670018,550031,-180,"01000000", "6807032133",
"4","1",250,100,100,250,100,350,""
628,2014,4,"98",-50,-51,670018,550032,-181,"01000000","6807032133",
"4","1",0,100,100,0,100,100,"*"

13) Uvozující dva řádky pro údaje o dávkách z přecenění; řádky jsou vždy uvedeny
takto:
;„Dávky z Přecenění“
;"Přecenění","Důvod Přecenění","Dávka Pův.","Rok","Měsíc","Druh","Storno","
Náhrada","Původní – Body","Původní – Položky v Kč","Původní – Kč
celkem","Nové – Body","Nové – Položky v Kč","Nové – Kč celkem","Revize"

Tento oddíl (s uvozujícími řádky) je uveden, pokud pro konkrétní IČZ došlo k přecenění
některých dávek. Přeceněním se rozumí rekalkulace cen – bodů a/nebo dalších položek.
Druhý uvozující řádek obsahuje popis údajů, které následují v řádcích pod tímto uvozujícím
řádkem (řádek nadpisů). Za uvozujícím řádkem následuje alespoň jeden řádek údajů. Věty
následující za uvozující větou obsahují tyto údaje:
Dávka Pův.
číslo původní (přeceňované) dávky od PZS
Rok
rok dávky
Měsíc
měsíc dávky
Druh
druh dávky (98, …)
Storno
číslo dávky storna (interní dávka VZP)
Náhrada
číslo dávky náhrady (interní dávka VZP)
Původní – Body
původní hodnota dávky v bodech
Původní – Položky v Kč původní hodnota položek dávky v Kč
Původní – Kč celkem
původní hodnota dávky Kč celkem
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Nové – Body
Nové – Položky v Kč
Nové – Kč celkem
Revize

nová hodnota (po změně) dávky v bodech
nová hodnota (po změně) položek dávky v Kč
nová hodnota (po změně) dávky v Kč celkem
uvedeno „*“, pokud nad dávkou byla před přeceněním provedena revize,
jinak nevyplněno

Příklad pro konkrétní soubor:

;"Dávky z Přecenění"
;"Přecenění","Důvod Přecenění","Dávka Pův.","Rok","Měsíc","Druh","Storno","
Náhrada","Původní – Body","Původní – Položky v Kč","Původní – Kč
celkem","Nové – Body","Nové – Položky v Kč","Nové – Kč celkem","Revize"
641235,"Oprava číselníku LEKY",432,2014,1,"98",132,-33,8500,3000,3000,
8500,3300,3300,""
641235,"Oprava číselníku LEKY",438,2014,2,"98",-142,-143,9500,2000,2000,
9500,2200,2500,"*"
642347,"Změna VF - 241 na 246",454,2014,2,"99",-142,-268,500,1000,2000,
9500,2500,200,"*"
642347,"Změna VF - 241 na 246",456,2014,2,"99",-142,-333,500,220,25,9500,
2200,2200,""
642347,"Změna VF - 241 na 246",458,2014,2,"98",-142,-254,5500,240,2566,
9500,211,254,""

Seznam zkratek:
DP

Druh pojištění

DP1

Veřejné zdravotní pojištění

DP4

Pojištění EU a mezinárodní smlouvy
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