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II – 1. Úvod 

V části II. je popsáno datové rozhraní mezi smluvním zařízením poskytujícím zdravotní péči a 

VZP pro případ předávání individuálních dokladů v datové formě. 

VZP pro přijímání i předávání dokladů předepisuje soubory „ASCII“ (kódování v PC 

LATIN2). Použití tohoto typu souboru bylo voleno s ohledem na univerzální možnosti jejich 

exportu i importu. 

Popis vyplňování položek dokladů a předávání tiskopisů je uveden v materiálu „Metodika pro 

pořizování a předávání dokladů VZP“ v platném znění (dále jen Metodika). 

II – 2. Přijímané doklady na datovém nosiči – obecné zásady 

Každé zdravotnické zařízení, které uzavřelo smlouvu s VZP, předkládá do VZP doklady 

v dávkách. Dávka zpravidla začíná úvodní větou dávky, která obsahuje základní informace o 

zařízení a dávce. Následující věty reprezentují jednotlivé doklady. Doklady se skládají z typů 

vět pevné délky řazených za sebou. Jednotlivé věty jsou od sebe odděleny znaky „posun vozí-

ku a nová řádka“ (CRLF). 

Atributy věty nejsou odděleny delimitory. Popis atributů vět v tomto materiálu je ve tvaru: 

„zkratka“, „typ“, „délka“, „začátek“, „popis“. 

kde typ je 

  

 „C“, znakový atribut, 

 „N“, numerický atribut, 

 „D“, datum, formát „DDMMRRRR“, 

 „$“, peněžní atribut, formát „x.y“ („x“ míst včetně desetinné tečky, z toho „y“ dese-

tinných míst). 

U znakových atributů, jejichž hodnoty se kontrolují na číselníky, musí jejich rozsah odpovídat 

přesně hodnotě uvedené v číselníku. To znamená, že jsou-li v číselníku uvedeny předřazené 

nuly, nesmějí se místo nich uvádět v atributech mezery. Atributy, které jsou nepovinné nebo se 

nevyplňují, jsou mezerovány. 

U numerických atributů jsou povoleny pouze předřazené mezery a číslice „0“ až „9“. Nesmí se 

uvádět znaménko. U atributů, které jsou označeny jako nepovinné nebo se nevyplňují, je v pří-

padě jejich neuvedení nutno vyplnit poslední místo vpravo „0“ a uvést předřazené mezery (ne-

bo nuly). 

U peněžních atributů jsou povoleny pouze předřazené mezery, číslice „0“ až „9“ a desetinná 

tečka. Příklad – číslo 200 musí být uvedeno jako 200.00. U atributů, které jsou označeny jako 

nepovinné nebo se nevyplňují, je v případě jejich neuvedení nutno vyplnit poslední 4 místa 

vpravo „0.00“ a uvést předřazené mezery (nebo nuly). 
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U atributů typu datum jsou povoleny pouze číslice „0“ až „9“. Vyplnění data je v datovém roz-

hraní (DR) povinné (oproti úspornému vyplnění na tiskopisech uvedenému v Metodice). Pokud 

se datum nevyplňuje, atribut se vyplní mezerami. 

Pokud v datovém rozhraní není u jednotlivých atributů výslovně uvedena poznámka „nepovin-

ný údaj“ nebo „nevyplňuje se“, je údaj povinný. Nevyplňuje se znamená zakázané vyplnění. 

Maximální počet vět na dokladech předávaných na datovém nosiči je uveden u DR jednotli-

vých dokladů. 

Soubor na datovém nosiči je ASCII soubor a má předepsané standardní jméno 

KDAVKA.XXX, kde XXX představuje kód pojišťovny z číselníku „Zdravotní pojišťovny“ 

(pro VZP tedy 111). Soubor obsahuje buď jednu dávku, nebo několik dávek řazených za se-

bou. Platí zásada, že na každé datovém nosiči je jen jeden soubor. 

Každý datový nosič musí mít povinně návěští („label“), ve kterém je uvedeno IČZ smluvního 

zařízení ve tvaru uvedeném v Metodice. 
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II – 3. Vyplňování dokladů v DR 

Pro atributy, které se vyskytují na více dokladech, platí že pokud není uvedeno jinak, je 

vyplnění povinné. Dále platí, pokud není u atributu uvedeno jinak, platí obecné zásady. 

Atribut Obecná zásada, poznámka 

Číslo dokladu Jednoznačné číslo dokladu v rámci smluvního zařízení a roku 

Pořadové číslo listu 

dokladu 

Nevyplňuje se 

Celkový počet listů 

dokladu 

Nevyplňuje se 

Číslo pojišťovny Vyplňuje se kódové číslo VZP nebo ZZP 

Typ připojištění Pro zákonné pojištění se vyplňuje kód 1 

Identifikační číslo 

pracoviště 

IČP – Identifikační číslo pracoviště podle smlouvy se ZZ. 

Vyplňuje se podle společných zásad Metodiky v platném znění. 

Identifikační číslo 

pracovníka pracoviště 

IČPP – Identifikační číslo pracovníka pracoviště. Používá se 

výhradně na receptech (pro kontrolu preskripce v nemocnicích). 

Variabilní symbol Je určen pro detailnější identifikaci pracoviště smluvního zaříze-

ní. Vyplňují pouze ta zařízení, která se k tomu smluvně zaváza-

la. 

Odbornost Označuje smluvní odbornost jednotlivých pracovišť (oddělení) 

smluvního zařízení. Vyplňuje se podle číselníku „Smluvní od-

bornosti pracovišť“. 

Číslo diagnózy Vyplňuje se vždy zleva, podle číselníku „Mezinárodní klasifika-

ce nemocí“ (distribuovaného v rozhraní JDG4). Nevyplněné 

pozice zprava jsou mezerovány. 

Číslo výkonu Vyplňuje se podle číselníku „Zdravotní výkony“ 

Skupina podaného 

léčivého přípravku 

nebo ZP 

Vyplňuje se podle číselníku „Skupiny léčivých přípravků a ZP“ 

Kód podaného lé-

čivého přípravku 

nebo ZP 

Vyplňuje se podle číselníků VZP „Hromadně vyráběné léčivé 

přípravky“, „Individuálně připravované léčivé přípravky, výrob-

ky transfuzních stanic a radiofarmaka“ nebo „Prostředky zdra-

votnické techniky“ podle skupiny podaného léčivé přípravky 

nebo ZP. 

Kód stomatologic-

kého výrobku 

Vyplňuje se podle číselníku VZP „Stomatologické výrobky“ 

Typ náhrady Vyplňuje se podle číselníku „Náhrady za zdravotní péči“ 

Kód kvadrantu, 

zubu 

Vyplňuje se podle číselníku „Lokalizace“ 

Datum provedení 

výkonu, podání 

léčivého přípravku, 

… 

Povinné vyplnění je ve tvaru „DDMMRRRR“ 

Doplněk typu věty Rezerva pro rozlišení vět stejného typu. Nevyplňuje se. 

Nevyplňuje se Zakázané vyplnění atributu 
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II – 4. Přijímané doklady – formáty 

Podkapitoly popisující datové rozhraní jsou označeny číslem dokladu uvedeným v Metodice    

a doklady jsou uvedeny ve stejném pořadí jako v Metodice. 

II – 4.01. Vyúčtování výkonů v ambulantní péči 

Vyúčtování v ambulantní péči se skládá ze čtyř typů vět: 

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

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

3. typ – náhrady za zdravotní péči – výskyt podle počtu náhrad, max. 2, 

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

Atributy 1. typu věty – záhlaví: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „A“ – 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. 

HCPO C 3 13 Číslo pojišťovny 

HTPP C 1 16 Typ připojištění 

HICO C 8 17 Identifikační číslo pracoviště (IČP) 

HVAR C 6 25 Variabilní symbol 

HODB C 3 31 Smluvní odbornost pracoviště 

HROD C 10 34 Číslo pojištěnce 

HZDG C 5 44 Číslo základní diagnózy, pro kterou byl pacient 

v tomto období léčen 

HKON C 1 49 Údaj se nevyplňuje 

HICZ C 8 50 IČP žadatele – nevyplňuje se 

HCDZ N 7 58 Číslo dokladu žadatele – nevyplňuje se 

HREZ C 10 65 Rezerva – nevyplňuje se 

HCCEL $ 10.2 75 Cena celkem – nepovinný údaj 

HCBOD N 7 85 Body celkem – nepovinný údaj 

DTYP C 1 92 Doplněk typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje se. 

Celkem: délka věty 93  
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Atributy 2. typu věty – výkony: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „V“ – výkony 

VDAT D 8 1 Datum provedení výkonu. Jeho uvedení je povinné 

u prvního výkonu v daném dnu. 

VKOD C 5 9 Číslo výkonu 

VPOC  N 1 14 Počet provedení výkonu 

VODB C 3 15 Odbornost - uvádí se povinně v případě, kdy vyka-

zovaný výkon byl proveden na pracovišti jiné 

smluvní odbornosti (stejného SZZ), než je uvedena 

v záhlaví dokladu. Jinak může zůstat údaj nevypl-

něn. Platí, že na pracovišti, které požadovaný vý-

kon provedlo, se v tomto případě poskytnuté služ-

by neúčtují. 

VDIA C 5 18 Diagnóza – je-li uvedena základní diagnóza, uvádí 

se jen u výkonů, které se k základní diagnóze ne-

vztahují. Nevyplněná řádková diagnóza se považu-

je za diagnózu základní. 

VBOD N 5 23 Body za výkon – nepovinný údaj 

VTYP C 1 28 Doplněk typu věty výkony. Rezerva, nevyplňuje 

se. 

Celkem délka věty 29  

Atributy 3. typu věty – náhrady za zdravotní péči: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „N“ – náhrady za zdravotní péči 

NTYP C 1 1 Typ náhrady 

TYPN C 1 2 Doplněk typu věty náhrady. Rezerva, nevyplňuje 

se. 

Celkem délka věty 3  

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 diagnozy. Rezerva, ne-

vyplňuje se. 

Celkem délka věty 7  
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II – 4.01s. Vyúčtování výkonů v ambulantní stomatologické péči 

Doklad 01s má stejné datové rozhraní jako doklad 01 s výjimkou věty 2. typu, která je pro-

dloužena o lokalitu. 

Atributy 2. typu věty – výkony: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „V“ – výkony 

VDAT D 8 1 Datum provedení výkonu. Jeho uvedení je povinné 

u prvního výkonu v daném dnu. 

VKOD C 5 9 Číslo výkonu 

VPOC  N 1 14 Počet provedení výkonu 

VODB C 3 15 Odbornost – uvádí se povinně v případě, kdy vy-

kazovaný výkon byl proveden na pracovišti, jiné 

smluvní odbornosti (stejného SZZ), než je uvedena 

v záhlaví dokladu. Jinak zůstává údaj nevyplněn. 

Platí, že na pracovišti, které požadovaný výkon 

provedlo, se v tomto případě poskytnuté služby ne 

účtují. 

VDIA C 5 18 Diagnóza – je-li uvedena základní diagnóza, uvádí 

se jen u výkonů, které se k základní diagnóze ne-

vztahují. Nevyplněná řádková diagnóza se považu-

je za diagnózu základní. 

VBOD N 5 23 Body za výkon – nepovinný údaj 

VKVA C 1 28 Kód kvadrantu 

VZUB C 1 29 Kód zubu 

VRE1 C 1 30 Rezerva – nevyplňuje se 

VRE2 C 1 31 Rezerva – nevyplňuje se 

VTYP C 1 32 Doplněk typu věty výkony. Rezerva, nevyplňuje 

se. 

Celkem délka věty   33  

Atributy VKVA a VZUB se vyplňují takto: 

  

 pokud v číselníku „Výkony s povinnou lokalizací zubu“ atributy KVA, ZUB mají hodnotu 

„A“ (je předepsáno povinné vyplnění kvadrantu nebo zubu na dokladu), atribut VKVA nebo 

VZUB se vyplní podle číselníku „Lokalizace“, 

 pokud v číselníku „Výkony s povinnou lokalizací zubu“ atributy KVA, ZUB mají hodnotu 

„N“ nebo „Z“ (není předepsáno povinné vyplnění kvadrantu nebo zubu na dokladu), atribut 

VKVA nebo VZUB zůstane prázdný ( hodnota = „ “). 
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II – 4.02. Vyúčtování výkonů v ústavní péči 

Vyúčtování hospitalizace se skládá z pěti typů vět: 

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

2. typ – výkony – výskyt podle počtu provedených výkonů, max. 891, 

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

4. typ – ostatní diagnózy – výskyt podle počtu uvedení, max. 14, 

5. typ – kategorie pacienta – výskyt podle počtu uvedení max. 5. 

Atributy 1. typu věty – záhlaví: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „H“ – 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. 

HCPO C 3 13 Číslo pojišťovny 

HTPP C 1 16 Typ připojištění 

HICO C 8 17 Identifikační číslo pracoviště (IČP) 

HVAR C 6 25 Variabilní symbol 

HODB C 3 31 Smluvní odbornost pracoviště 

HROD C 10 34 Číslo pojištěnce 

HZDG C 5 44 Číslo základní diagnózy 

HPOS C 1 49 Číselný kód Typu doporučení k hospitalizaci. Vypl-

ňuje se podle číselníku „Doporučení hospitalizace“. 

HKON C 1 50 Ukončení léčení – povinné vyplnění. Vyplňuje se 

po-dle číselníku „Ukončení léčení“. 

HDOP C 1 51 Indikace, že jde o hospitalizaci matky (příbuzného) 

hospitalizovaného dítěte – nevyplňuje se 

HREZ C 10 52 Rezerva – nevyplňuje se 

HPRI D 8 62 Datum přijetí pacienta k hospitalizaci (otevření účtu) 

HPRO D 8 70 Datum ukončení hospitalizace (uzavření účtu) 

HKAM C 1 78 Indikace, kde pacient pokračuje v hospitalizaci – 

údaj se nevyplňuje 

HCCEL $ 12.2 79 Cena celkem – nepovinný údaj 

HCBOD N 9 91 Body celkem – nepovinný údaj 

DTYP C 1 100 Doplněk typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje se. 

Celkem délka věty   101  
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Atributy 2. typu věty – výkony: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „V“ – výkony 

VDAT D 8 1 Datum provedení výkonu 

VKOD C 5 9 Číslo výkonu. Jako výkony se vykazují i kódy 

ošetřovacích dnů i dnů doprovodu pacienta. 

VODB C 3 14 Odbornost – uvádí se povinně v případě, kdy vy-

kazovaný výkon byl proveden na pracovišti jiné 

smluvní odbornosti (stejného SZZ), než je uvedena 

v záhlaví dokladu. Jinak zůstává údaj nevyplněn. 

Platí, že na pracovišti, které požadovaný výkon 

provedlo, se v tomto případě poskytnuté služby 

neúčtují. 

VPOC N 2 17 Počet provedení výkonu 

VBOD N 5 19 Body za výkon – nepovinný údaj 

VTYP C 1 24 Doplněk typu věty výkony. Rezerva, nevyplňuje 

se. 

Celkem délka věty   25  

Atributy 3. typu věty – náhrady za zdravotní péči: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „N“ – náhrady za zdravotní péči 

NTYP C 1 1 Typ náhrady 

TYPN C 1 2 Doplněk typu věty náhrady. Rezerva, nevyplňuje 

se. 

Celkem délka věty   3  

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 diagnózy související 

s poskytovanou péčí 

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

vyplňuje se. 

Celkem délka věty   7  

Atributy 5. typu věty – kategorie pacienta: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „K“ – kategorie pacienta 

KTYP C 1 1 Druh kategorie podle číselník „Kategorie pacienta“ 

KDNI N 2 2 Počet dní v kategorii 

TYPK C 1 4 Doplněk typu věty kategorie pacienta. Rezerva, ne-

vyplňuje se. 

Celkem délka věty   5  
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I – 4.02s. Vyúčtování výkonů v ústavní stomatologické péči 

Doklad 02s má stejné datové rozhraní jako doklad 02 s výjimkou věty 2. typu, která je pro-

dloužena o lokalitu. 

Atributy 2. typu věty – výkony: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „V“ – výkony 

VDAT D 8 1 Datum provedení výkonu 

VKOD C 5 9 Číslo výkonu. Jako výkony se vykazují i kódy ošet-

řovacích dnů i dnů doprovodu pacienta. 

VODB C 3 14 Odbornost – uvádí se povinně v případě, kdy vykazo-

vaný výkon byl proveden na pracovišti, jiné smluvní 

odbornosti (stejného SZZ), než je uvedena v záhlaví 

dokladu. Jinak zůstává údaj nevyplněn. Platí, že na 

pracovišti, které požadovaný výkon provedlo, se v 

tomto případě poskytnuté služby neúčtují. 

VPOC N 2 17 Počet provedení výkonu 

VBOD N 5 19 Body za výkon – nepovinný údaj 

VKVA C 1 24 Kód kvadrantu 

VZUB C 1 25 Kód zubu 

VRE1 C 1 26 Rezerva – nevyplňuje se 

VRE2 C 1 27 Rezerva – nevyplňuje se 

VTYP C 1 28 Doplněk typu věty výkony. Rezerva, nevyplňuje se. 

Celkem délka věty   29 

 

Atributy VKVA a VZUB se vyplňují takto: 

 pokud v číselníku „Výkony s povinnou lokalizací zubu“ atributy KVA, ZUB mají hodnotu 

„A“ (je předepsáno povinné vyplnění kvadrantu nebo zubu na dokladu), atribut VKVA ne-

bo VZUB se vyplní podle číselníku „Lokalizace“, 
  

 pokud v číselníku „Výkony s povinnou lokalizací zubu“ atributy KVA, ZUB mají hodnotu 

„N“ nebo „Z“ (není předepsáno povinné vyplnění kvadrantu nebo zubu na dokladu), atribut 

VKVA nebo VZUB zůstane prázdný ( hodnota = „ “). 

II – 4.03. Zvlášť účtované léčivé přípravky a ZP 

Tento druh dokladu je nutné vždy vázat na doklad Vyúčtování výkonů v ambulantní, resp. ús-

tavní péči. Obsahuje zvlášť vykazovaný materiál (pro výkony v číselníku „Zdravotní výkony“, 

které mají hodnotu atributu ZUM, nebo ZULP = „A“), léčivé přípravky a zdravotnické pro-

středky  (ZP), které byly pacientovi přímo podány (ne předepsány na recept nebo poukaz), a 

které VZP neproplácí jiným způsobem. Vyúčtování se skládá ze dvou typů vět: 

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

2. typ – přímo podané léčivé přípravky a ZP – výskyt podle počtu přímo podaných lé-

čivých přípravků a ZP, max. 99. 
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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 

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 ceny 

LTPR C 1 9 Skupina podaného léčivého přípravku nebo ZP – 

může nabývat hodnot 1, 2 nebo 3 

LZVL C 1 10 V případě zvýšené úhrady se uvede písmeno „Z“, 

jinak 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 Cena za množství podaného léčivého přípravku a 

ZP – povinné vyplnění mimo výjimečné případy 

vykazování léčiv podskupiny 12, 13 a 15 z číselní-

ku IVLP 

LTYP C 1 39 Doplněk typu věty léčiva a ZP. Rezerva, nevypl-

ňuje se 

Celkem délka věty    40 

II – 4.03s. Stomatologické výrobky 

Doklad 03s má stejné datové rozhraní jako doklad 03 s výjimkou věty 2. typu, která je doplně-

na o lokalitu. Stomatologické výrobky nemají jednoznačnou časovou vazbu na provedení vý-

konu. 

Atributy 2. typu věty – stomatologické výrobky: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „L“ – stomatologické výrobky 



Datové rozhraní VZP ČR – individuální doklady                                                                              verze 6.2 .10 

str. 12/50 

Název Typ Délka Začátek Popis 

LDAT D 8 1 Datum provedení – je rozhodující pro určení ceny 

LTPR C 1 9 Skupina stomatologických výrobků může nabývat 

hodnoty 4. U hospitalizačních odborností může 

nabývat hodnot 4, 1 nebo 2. 

LZVL C 1 10 Schválení revizním lékařem – nevyplňuje se 

LKOD C 7 11 Kód podaného stomatologického výrobku 

LMNO $ 11.3 18 Množství stomatologického výrobku – povinné 

vyplnění 

LFIN $ 10.2 29 Cena za množství stomatologického výrobku. Po-

vinné vyplnění 

LKVA C 1 39 Kód kvadrantu 

LZUB C 1 40 Kód zubu 

LR1 C 1 41 Rezerva – nevyplňuje se 

LR2 C 1 42 Rezerva – nevyplňuje se 

LTYP C 1 43 Doplněk typu věty léčivého přípravku a ZP. Re-

zerva, nevyplňuje se. 

Celkem délka věty   44 

 

Atributy LKVA a LZUB se vyplňují takto: 

 pokud v číselníku „Stomatologické výrobky“ atribut PVK, PVZ mají hodnotu „A“ (je pře-

depsáno povinné vyplnění čelisti, kvadrantu nebo zubu na dokladu) atribut LKVA nebo 

LZUB se vyplní podle číselníku „Lokalizace“, 

 pokud v číselníku „Stomatologické výrobky“ atribut PVK, PVZ mají hodnotu „N“ (není 

předepsáno povinné vyplnění čelisti, kvadrantu nebo zubu na dokladu) atribut LKVA nebo 

LZUB zůstane prázdný (hodnota = „ “). 

II – 4.05. Vyúčtování výkonů nepravidelné péče 

Skládá se ze tří typů vět: 

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

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

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

pojištěnce. 

Atributy 1. typu věty – záhlaví: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „P“ – záhlaví 

PCID N 7 1 Číslo dokladu 

PCPO  C 3 8 Číslo pojišťovny 

PICO  C 8 11 Identifikační číslo pracoviště (IČP) 

PVAR C 6 19 Variabilní symbol 

PODB C 3 25 Smluvní odbornost pracoviště 

PHCEL $ 10.2 28 Cena celkem – nepovinný údaj 

PCBOD N 7 38 Body celkem – nepovinný údaj 
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Název Typ Délka Začátek Popis 

PPOR N 3 45 Pořadové číslo listu v dávce 

DTYP C 1 48 Doplněk typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje 

se. 

Celkem délka věty   49 

Atributy 2. typu věty – výkony: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP  C 1 0 Typ věty „V“ – výkony 

VDAT D 8 1 Datum provedení vykázaných výkonů 

VROD C 10 9 Číslo pojištěnce 

VKOD C 5 19 Číslo výkonu 

VDIA C 5 24 Diagnóza 

VTYP C 1 29 Doplněk typu věty výkony. Rezerva, nevyplňuje 

se. 

Celkem délka věty   30 

Atributy 3. typu věty – náhrady za zdravotní péči: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „N“ – náhrady za zdravotní péči 

NROD C 10 1 Číslo pojištěnce 

NTYP C 1 11 Typ náhrady 

TYPN C 1 12 Doplněk typu věty náhrady. Rezerva, nevyplňuje 

se. 

Celkem délka věty   13 

II – 4.06. Poukaz na vyšetření/ošetření 

Datové rozhraní pro tento doklad vychází z datového rozhraní pro doklad 01 – „Vyúčtování 

výkonů v ambulantní péči“. Všechny speciální varianty dokladu 06 mají stejné DR. 

Poukaz na vyšetření/ošetření se skládá ze čtyř 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. 

Atributy 1. typu věty – záhlaví: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP  C 1 0 Typ věty „E“ – záhlaví dokladu (dílu A i dílu B) 

ECID N 7 1 Číslo dokladu 

ESTR N 1 8 Pořadové číslo listu dokladu 

EPOC N 1 9 Celkový počet listů dokladu 

EPOR N 3 10 Pořadové číslo dokladu v dávce 

ECPO C 3 13 Číslo pojišťovny 

ETPP C 1 16 Typ připojištění 

EICO C 8 17 Identifikační číslo pracoviště (IČP), které výkon 
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Název Typ Délka Začátek Popis 

provedlo (poskytovatele vyžádané péče), díl B 

EVAR C 6 25 Variabilní symbol poskytovatele 

EODB C 3 31 Smluvní odbornost pracoviště poskytovatele vy-

žádané péče (díl B) 

EROD C 10 34 Číslo pojištěnce 

EZDG C 5 44 Číslo základní diagnózy, pro kterou byl pacient 

v tomto období léčen 

EKON C 1 49 Nevyplňuje se 

EICZ C 8 50 Identifikační číslo pracoviště (IČP) ošetřujícího 

lékaře (žadatele) – díl A 

ECDZ N 7 58 Nevyplňuje se 

EDAT D 8 65 Datum vystavení požadavku ošetřujícím lékařem 

ECCEL $ 10.2 73 Cena celkem. Nepovinné vyplnění. 

ECBOD N 7 83 Body celkem. Nepovinné vyplnění. 

EODZ C 3 90 Smluvní odbornost pracoviště žadatele 

EVARZ C 6 93 Variabilní symbol žadatele 

DTYP C 1 99 Doplněk typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje 

se. 

Celkem délka věty   100 

Atributy_2. typu věty – výkony: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „V“ – výkony 

VDAT D 8 1 Datum provedení vyšetření/ošetření 

VKOD C 5 9 Číslo výkonu 

VPOC N 1 14 Počet provedení výkonu 

VTYP C 1 15 Doplněk typu věty výkony. Rezerva, nevyplňuje 

se. 

Celkem  Délka věty 16  

Atributy 3. typu věty – náhrady za zdravotní péči: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „N“ – náhrady za zdravotní péči 

NTYP C 1 1 Typ náhrady 

TYPN C 1 2 Doplněk typu věty náhrady. Rezerva, nevyplňuje 

se. 

Celkem délka věty   3 

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, ne-

vyplňuje se. 

Celkem délka věty   7 
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 II – 4.08. Průvodní list dávky 

Každá dávka je jednoznačně očíslována v rámci roku a v rámci dávek daného smluvního zaří-

zení. Úvodní věta dávky obsahuje údaje pro kontrolu přijímaných dokladů, tj.počet dokladů v 

dávce, celkovou hodnotu dávky v Kč i bodech. 

Atributy dávky: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „D“ – úvodní věta dávky 

CHAR C 1 1 Charakter dávky (viz dále ) – určuje stav předklá-

daných dokladů v dávce 

DTYP C 2 2 Typ dávky (viz dále ) – je určen druhem do-

kladu, který dávka obsahuje, resp. přesně defino-

vanou posloupností druhů dokladů 

DICO C 8 4 Identifikační číslo smluvního zařízení (IČZ), které 

dávku předkládá. Nepovinné pro ZZP. 

DPOB C 4 12 Územní pracoviště VZP – kód územního praco-

viště podle číselníku „Územní pracoviště VZP“, 

kterému je dávka předkládána 

DROK N 4 16 Rok, ve kterém byly předkládané doklady uzavře-

ny 

DMES N 2 20 Měsíc, ve kterém byly předkládané doklady uza-

vřeny. Jsou povoleny pouze číslice „0“ až „9“, na 

první pozici „0“, nebo „1“. 

DCID N 6 22 Číslo dávky – jednoznačné číslo dávky v rámci 

smluvního zařízení a roku 

DPOC N 3 28 Počet dokladů v dávce – slouží ke kontrole kom-

pletnosti dávky 

DBODY N 11 31 Počet bodů za doklady v dávce (počet bodů za 

výkony, režii obsaženou ve výkonu, výkony agre-

gované do OD, režii podle kategorie zařízení ús-

tavní péče a kategorii pacienta). Nepovinné vypl-

nění. 

DFIN $ 18.2 42 Celkem Kč za doklady v dávce (Pmat, cena zvlášť 

účtovaných léčivých přípravků a ZP, ambulantní a 

hospitalizační paušál). Nepovinné vyplnění. 

DDPP C 1 60 Druh pojistného vztahu: 

1 = veřejné zdravotní pojištění, 

2 = smluvní připojištění, 

3 = cestovní zdravotní připojištění, 

4 = pojištění EU a mezinárodní smlouvy. 

DDTYP C 1 61 Doplněk typu věty záhlaví. Pro dávku 10 obsahu-

jící e_recepty se povinně vyplní hodnota „E“. 

V ostatních případech se nevyplňuje. 

Celková délka věty   62 

Charakter dávky: ( ) 

CHAR Nabývá hodnot 
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CHAR Nabývá hodnot 

P Původní dávka (obsahuje doklady poprvé předkládané) 

O  Opravná (obsahuje doklady opravené) 

Z Zaplacená dávka – dávka, která je již zúčtována a je pouze předávána z jed-

noho ÚP do druhého (není dovoleno používat smluvním partnerům VZP) 

Povolené dávky jsou: ( ) 

DTYP Povolené dávky 

04 DÁVKA DRG, obsahuje jen doklady druhu 04 

05 DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ VÝKONŮ NEPRAVIDELNÉ PÉČE A LSPP, 

obsahuje jen doklady druhu 05 

10 DÁVKA RECEPTŮ SMÍŠENÁ, obsahuje jen doklady druhu 10, 11 a 20 

12 DÁVKA POUKAZŮ NA BRÝLE A OPTICKÉ POMŮCKY, obsahuje jen 

doklady druhu 12 

13 DÁVKA POUKAZŮ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU, 

obsahuje jen doklady druhu 13 

14 DÁVKA POUKAZŮ NA FONIATRICKOU POMŮCKU, obsahuje jen do-

klady druhu 14 

16 DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE, obsahuje jen doklady druhu 

16 

21 DÁVKA ŽÁDANEK O SCHVÁLENÍ obsahuje jen doklady druhu 21 

23 DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ OZDRAVENSKÉ PÉČE, obsahuje jen doklady 

druhu 23 

34 DÁVKA PŘÍKAZŮ KE ZDRAVOTNÍMU TRANSPORTU, obsahuje jen 

doklady druhu 34 

36 DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ CEST V NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ, obsahuje jen 

doklady druhu 36 

37 DÁVKA VYÚČTOVÁNÍ VÝKONŮ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY, obsahuje jen 

doklady druhu 37 

80 DÁVKA REGISTRAČNÍCH LISTŮ, obsahuje jen doklady druhu 80 

81 DÁVKA AMBULANTNÍ SMÍŠENÁ PRO STOMATOLOGII, obsahuje jen 

doklady druhu 01s a 03s. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, 

že za doklad 01s se zařadí navazující doklad nebo doklady 03s. 

82 DÁVKA HOSPITALIZAČNÍ SMÍŠENÁ PRO STOMATOLOGII, obsahuje jen 

doklady druhu 02s a 03s. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že že 

za doklad 02s se zařadí navazující doklad nebo doklady 03s. 

90 DÁVKA POUKAZŮ NA VYŠETŘENÍ/OŠETŘENÍ SMÍŠENÁ, obsahuje jen 

doklady druhu 06 a 03. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za za 

doklad 06 se zařadí navazující doklad nebo doklady 03. 

98 DÁVKA AMBULANTNÍ SMÍŠENÁ, obsahuje jen doklady druhu 01 a 

a 03. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za doklad 01 se za- 

zařazuje navazující doklad nebo doklady 03. 

99 DÁVKA HOSPITALIZAČNÍ SMÍŠENÁ, obsahuje jen doklady druhu 02 a 03. 

Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za doklad 02 se zařadí na-

vazující doklad nebo doklady 03. 
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II – 4.09. Průvodní list datového nosiče 

Doklad nemá datové rozhraní. 

II – 4.10. Recept 

Skládá se z jednoho typu věty: 

1. typ věty – recepty – vyskytuje se pro každý doklad jednou. 

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. V případě nemocnic je to i do-

hodnuté identifikační číslo pracovníka pracoviště 

(IČPP). 

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

příslušníka vyplní se „X“, jinak se údaj nevyplňuje 

RHRA C 1 31 Atribut se nevyplňuje, v DR zůstává pro potřeby 

pojišťovny 

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 VZP 

RDG1 C 5 56 Hlavní diagnóza uvedená na receptu, vážící se k 1. 

LP. Povinný údaj v případě, jestliže je požadována 

zvýšená úhrada. 

RPDO1 C 1 61 Uvede se znak „R“ v případě, že lékař trvá na vy-

dání předepsaného 1. LP, jinak se údaj nevyplňuje 

RPZU1 C 1 62 Příznak zvýšené úhrady 1. LP- uvede se znak „Z“, 

jinak se údaj nevyplňuje 

RDO1 $ 10.2 63 Započitatelný doplatek do limitu pacienta za 

množství 1. LP  

RKV1 C 1 73 Příznak vybírání poplatků pro 1. LP 

Nevyplněno – regulační poplatek byl od pojištěnce 

vybrán, 

0 – pojištěnec osvobozen od platby regulačního 
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Název Typ Délka Začátek Popis 

poplatku,  

1 - regulační poplatek měl být od pojištěnce vy-

brán, ale ve skutečnosti vybrán nebyl, 

2 - regulační poplatek nevybrán v případě aviza 

lékárny vystavující výpis z receptu, že poplatek za 

položku z receptu již vybrán byl. 

REZ1 C 10 74 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 

VZP  

RDG2 C 5 107 Hlavní diagnóza uvedená na receptu, vážící se k 2. 

LP. Povinný údaj v případě, jestliže je požadována 

zvýšená úhrada. 

RPDO2 C 1 112 Uvede se znak „R“ v případě, že lékař trvá na vy-

dání předepsaného 2. LP, jinak se údaj nevyplňuje 

RPZU2 C 1 113 Příznak zvýšené úhrady 2. LP - uvede se znak „Z“, 

jinak se údaj nevyplňuje 

RDO2 $ 10.2 114 Započitatelný doplatek do limitu pacienta za 

množství 2. LP  

RKV2 C 1 124 Příznak vybírání poplatku pro 2. LP (dále viz 

RKV1): 

REZ2 C 10 125 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 vypl-

ňované jen v případě omezené preskripce. 

EIDE C 25 154 Elektronický identifikátor receptu v Centrálním 

úložišti SÚKLu. Vyplňuje se pouze u e_receptu 

Celkem délka věty  179 

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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II – 4.12. Poukaz na brýle a optické pomůcky 

Skládá se ze dvou typů vět: 

1. typ věty – poukaz na optickou pomůcku – vyskytuje se pro každý doklad jednou, 

2. typ věty – množství – výskyt podle počtu vykazovaných položek, min. počet = 1, 

max. počet = 10. 

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 pomůc-

ku 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 pří-

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

BHRA C 1 31 Hradí nemocný – jsou povoleny znaky: „C“ – paci-

ent se částečně podílí, VZP hradí do hodnoty MAX 

(úhrada VZP z číselníku), „I“ – VZP hradí plně 

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 

Atributy 2. typu věty – množství: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „M“ – množství 

MKO1 C 7 1 Kód vydané pomůcky. Vyplňuje se podle číselníku 

ZP, pro podskupinu 09. 

MFI1 $ 7.2 8 Cena za vydanou pomůcku 

MTYP C 1 15 Doplněk typu věty množství. Rezerva, nevyplňuje se 

Celkem délka věty   16 
 

II – 4.13. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku 

Skládá se z jednoho typu věty: 

1. typ věty – poukaz na ortopedickou pomůcku – vyskytuje se pro každý doklad jed-

nou. 



Datové rozhraní VZP ČR – individuální doklady                                                                              verze 6.2 .10 

str. 20/50 

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“ – paci-

ent se částečně podílí, VZP hradí do hodnoty MAX 

(úhrada VZP z číselníku), „I“ – VZP hradí plně 

OZVL C 1 31 Zvláštní položka – v případě schválení revizním 

lékařem (viz. Metodika – Společné zásady – Mís-

to pro záznamy pojišťovny) se vyplní „X“, jinak 

se údaj nevyplňuje 

OCI1 C 2 32 Podskupina vydané pomůcky (atribut typ z čísel-

níku ZP) – vyplňuje se podle číselníku ZP 

OKO1 C 7 34 Kód vydané pomůcky. Vyplňuje se podle číselní-

ků pro jednotlivé podskupiny z číselníku VZP 

„Zdravotnické prostředky“ I. díl (ZP předepiso-

vané na poukaz). 

OMN1 $ 6.2 41 Množství vydané pomůcky v měr. jednotkách 

OFI1 $ 10.2 47 Cena za množství vydané pomůcky předkládaná 

k úhradě VZP 

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, „ “ = dočasná. 

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 před-

pokládaný počet měsíců uvedený na tiskopisu. 

Vyplňuje se pouze pokud OTRV=„ “. 

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

půjčovaných pomůcek. 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. 

Celkem délka věty   120 
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II – 4.13P. Přehled vrácených ZP 

Skládá se z jednoho typu věty: 

1. typ věty – oznámení o vrácených ZP – vyskytuje se pro každou pomůcku jednou. 

Atributy 1. typu věty – oznámení o vrácených ZP: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

CP C 10 0 Číslo pojištěnce 

EVIDCIS C 12 10 Evidenční číslo ZP. Vyplňuje se vždy zleva. 

Nevyplněné pozice zprava jsou mezerovány. 

KODZP C 7 22 Kód vráceného ZP 

DATVRAC D 8 29 Datum vrácení ZP 

TYP C 1 37 Typ věty „C“ – oznámení 

OTYP C 1 38 Doplněk typu věty – nevyplňuje se 

Celková délka věty   39 

II – 4.14. Poukaz na foniatrickou pomůcku 

Skládá se ze dvou typů vět: 

1. typ věty – poukaz na foniatrickou pomůcku – vyskytuje se pro každý doklad jednou, 

2. typ věty – množství – výskyt podle počtu vykazovaných položek, min. počet = 1, 

max. počet = 6. 

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“ – paci-

ent se částečně podílí, VZP hradí do hodnoty MAX 

(úhrada VZP z číselníku), „I“ – VZP hradí plně do 

hodnoty MFC (regulovaná cena MF v číselníku) 

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). Vyplňu-

je se podle číselníku ZP, podskupiny 08. 

FDG1 C 5 40 Diagnóza, pro kterou je pomůcka vydána 

DTYP C 1 45 Doplněk typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje se 

Celková délka věty   46 
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Atributy 2. typu věty – množství: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „M“ – množství 

MKO1 C 7 1 Kód vydané pomůcky. Vyplňuje se podle podsku-

piny 08 z číselníku ZP. 

MFI1 $ 8.2 8 Cena za vydanou pomůcku podle číselníku „ZP“ 

MTYP C 1 16 Doplněk typu věty množství. Rezerva, nevyplňuje 

se. 

Celková délka věty   17 

II – 4.15. Návrh na lázeňskou péči 

Doklad nemá datové rozhraní. 

I – 4.16. Vyúčtování lázeňské péče 

se skládá ze tří typů vět: 

1. věta typu „Doklad lázeňské péče“ – se vyskytuje za každý doklad jednou, opakuje se 

max. 999x v dávce 

2. věta typu „Náklad lázeňské péče“ – se vyskytuje podle počtu účtů (ubyt., stravování, 

léčení…), opakuje se max. 50 x 

3. věta typu „Sdělení lázeňské péče“ – se vyskytuje za každý doklad max 20 x. 

Atributy 1. typu věty – doklad lázeňské péče: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1  0 Typ věty „L“ – doklad za lázeňského klienta (pacienta) 

DTYP C 1 1 Doplněk typu věty doklad. Rezerva, nevyplňuje se. 

ICLL N 3 2 Identifikační číslo zařízení v rámci IČZ LZ 

CDOK N 7 5 Číslo dokladu 

IND_1 C 9 12 Indikační skupina  

COP C 4 21 Číslo vysílajícího ÚP 

TYP_LP C 1 25 Typ lázeňské péče (K, P, D) 

JMENO C 30 26 Příjmení a jméno pacienta 

CP C 10 56 Číslo pojištěnce – pacienta 

JMENO_PR C 30 66 Příjmení a jméno průvodce 

CP_PR C 10 96 Číslo pojištěnce – průvodce  

DNAST D 8 106 Datum nástupu léčení 

DUKON D 8 114 Datum ukončení léčení 

DODJ D 8 122 Datum odjezdu 

JMEVYST C 30 130 Příjmení a jméno toho, kdo vystavil doklad 

DVYST D 8 160 Datum vystavení dokladu 

PROD N 3 168 Prodlužky z celkem odléčených dnů 

KOD_UKO C 1  171 Kód ukončení léčby 

CENA_POB N 10.2 172 Cena za pobyt – nepovinný údaj 

Celkem délka věty   182  

Atributy: 
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DNAST se v případě vyúčtování lázeňské péče na více individuální účtech vyplňuje 

na všech individuálních účtech 

DUKON, DODJ se v případě vyúčtování lázeňské péče na více individuálních účtech vypl-

ňuje pouze na posledním individuálním účtu 

PROD v případě vyúčtování na více individuálních účtech se údaj o prodlužkách 

vyplňuje pouze na posledním individuálním účtu 

 

 

Atributy 2. typu věty – náklad lázeňské péče: 

Název Typ Délka Začá-

tek 

Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „U“ – „nákladová“ položka 

DTYP C 1 1 Doplněk typu věty nákladová položka. Rezerva, 

nevyplňuje se. 

DATOD D 8 2 Datum, od kdy vznikl „druh nákladu“ 

KOD_NAK C 1  10 Kód „druhu nákladu“ 

KOD_NAK1 C 1  11 Rezerva na jemné členění nákladů – nevyplňuje 

se 

DOBA N 3 12 Délka trvání „druhu nákladu“ ve dnech 

SAZBA N 7.2 15 Sazba „druhu nákladu“ za den 

CENA C 9.2 22 Celková cena za „druh nákladu“ – nepovinný 

údaj 

LUZKO N 1 31 Počet lůžek na pokoji 

KATEG C 3 32 Kategorie ubytování (WC, KWC, SWC, S a 

BEZ) 

KOD_PRERUS C 1 35 Kód přerušení léčby. Vztahuje se pouze k ubyto-

vání 

Celkem délka věty   36  

Atributy: 

LUZKO, KATEG Vyplňují se pouze u nákladů na ubytování.  

KOD_NAK Oznámení o vybrání regulačního poplatku se vykazuje souběžně 

s vykazováním ostatních nákladů lázeňské péče speciálními kódy čísel-

níku „Náklady lázeňské/ozdravenské péče: 

6 - Regulační poplatek za ošetřovací den – klient, 

7 - Regulační poplatek za ošetřovací den – průvodce, 

8 - Regulační poplatek za klinické vyšetření – klient příspěvkové lázeň-       

ské péče. 

  

Atributy 3. typu věty – sdělení lázeňské péče: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „S“ – sdělení 

STYP C 1 1 Doplněk typu věty sdělení. Rezerva, nevyplňuje se 
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CIS_R N 2 2 Číslo řádku sdělení 

TEXT C 80 4 Text sdělení  

Celkem délka věty   84  

II – 4.18. Návrh na umístění dítěte v ozdravovně 

Doklad nemá datové rozhraní. 

 

 

II – 4.19. Návrh na umístění dítěte v odborné léčebně 

Doklad nemá datové rozhraní. 

II – 4.20. Výpis z receptu 

Doklad má stejné datové rozhraní jako Recept na léčivý přípravek a předává se v dávce recep-

tů.  

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 „Výkon žádanky“, 

5. věta typu „Stanovisko zdravotní pojišťovny“. 
 

Atributy 1. typu věty - záhlaví žádanky: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

ZTYP 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 zdravotní pojišťovny 

ZCISLOZZ            N 7 6 Číslo žádanky ZZ  

ZCISLOZP            N 7 13 Číslo žádanky  zdravotní 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 
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Název Typ Délka Začátek Popis 

ZTYPS C 1 36 Typ subjektu 

P – žádanka pro pojištěnce 

Z – žádanka pro ZZ 

ZČS               C 10 37 Číslo subjektu pro který se žádanka 

požaduje 

Identifikační číslo pojištěnce pro  

ZTYP – P 

IČZ ZZ pro ZTYP – Z 

ZDATZAD         D 8 47 Datum podání žádosti 

ZDATPS          # D 8 55 Datum předběžného schválení RL po-

vinné, pokud bylo předběžně projedná-

no nebo datum začátku platnosti ome-

zení 

ZDATPOV       # D 8 63 Datum označující omezení povolení na 

určité časové období 

ZPOV               # C 3 71 Schváleno ANO / NE, stanovisko RL - 

uvádí se při předání dat ze zdravotní 

pojišťovny ZZ 

ZDATVYJ       # D 8 74 Datum vyjádření RL, uvádí se při pře-

dání dat ze  zdravotní pojišťovny do ZZ 

Celkem délka věty    82  

 

Atributy 2. typu věty -specifikace požadavku: 

Název 
Typ Délka Začátek Popis 

STYP C 1 0 Typ věty „S“ – specifikace požadav-

ku 

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 

DTYP C 1 0 Typ věty „D“ – zdůvodnění žádanky 

DZDUVODNENI C 200 1 Text zdůvodnění ZZ 

Celkem délka věty    201  

 

 

Atributy 4. 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 
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Název 
Typ Délka Začátek Popis 

3…ZP 

4…stomatologie 

98  doprava 

99  výkony 

VZACKODU C 2 3 Pouze pro začátek kódu léčivého 

přípravku a ZP (první dva znaky 

kódu zleva)    

VVYKON           C 5 5 Pokračování kódu léčivého příprav-

ku a ZP  nebo výkonový kód péče – 

povinné pokud se jedná o registro-

vanou zdravotní péči, jinak 99999 

VPOCETPOZ           N 6.2 10 Požadované množství péče 

VPOCETPOV  #  N 6.2 16 Množství schválené RL 

VCENA              N 10.2 22 Jednotková cena,povinná, pokud se 

jedná o požadavek na: 

- plnou úhradu nebo  

- pokud péče není registrována 

VPROVEDENI C 8 32 v jakém provedení je kód výkonu 

(ks,bal,mg…) – povinné pokud se 

jedná o péči neregistrovanou 

VNAZEV           C 150 40 Název zdravotní péče – povinné 

pokud se jedná o péči neregistrova-

nou 

Celkem délka věty    190  

 

Poznámka: Pokud ZZ požaduje kód (XX)XXXXX a RL chce místo něj schválit kód 

(YY)YYYYY, pak se v souboru ze  zdravotní pojišťovny k ZZ vyskytnou 2 věty typu „V“ 

– první věta bude obsahovat VZACKODU=XX, VVYKON=XXXXX, VPOCETPOZ>0 a 

VPOCETPOV=0; druhá věta bude obsahovat VZACKODU=YY, VVYKON=YYYYY, 

VPOCETPOZ=0 a VPOCETPOV>0. 

Atributy 5. typu věty - stanovisko  zdravotní pojišťovn:  

 

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  zdravotní pojišťovny k ZZ 

 

II – 4.22. Hlášení úrazu nebo jiného poškození zdraví 

Doklad nemá datové rozhraní. 
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II – 4.23. Vyúčtování ozdravenské péče 

 

se skládá ze tří typů vět: 

1. typ věty – 'Doklad ozdravenské péče'  - věta typu 'doklad' se vyskytuje za každý doklad 

jednou 

2. typ věty -  ' Náklad ozdravenské péče' - věta typu ' náklad ' se vyskytuje podle počtu účtů 

(ubyt., stravování, ozdravenský program, …) 

3. typ věty – 'Sdělení ozdravenské péče' -  věta typu 'sdělení' se vyskytuje za každý doklad 

max. 20 x. 

 

 

Atributy 1. typu věty – doklad ozdravenské péče: 

 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „L“ – doklad za klienta/pacienta  

DTYP C 1 1 Doplněk typu věty. Rezerva - nevyplňuje se  

ICOL N 3 2 Identifikační číslo zařízení v rámci IČZ OZ 

CDOK N 7 5 Číslo dokladu 

CNAVRH N 7 12 Číslo návrhu   

RNAVRH N 4 19 Rok návrhu 

COP C 4 23 Číslo vysílajícího ÚP (z návrhu) 

OPLAN C 4 27 Ozdravný program 

JMENO C 30 31 Příjmení a jméno klienta/pacienta 

CP C 10 61 Číslo klienta/pacienta 

DNAST D 8 71 Datum nástupu  

DUKON D 8 79 Datum ukončení  

DODJ D 8 87 Datum odjezdu 

JMEVYST C 30 95 Příjmení a jméno toho,kdo vystavil doklad 

DVYST D 8 125 Datum vystavení dokladu 

PROD N 3 133 Prodlužky ze  dnů pobytu celkem 

KOD_UKO C 1 136 Kód ukončení pobytu 

CENA_POB N 10.2 137 Cena za pobyt – nepovinný údaj 

Celkem délka věty    147  
 

Atributy: 

 

DNAST se v případě vyúčtování ozdravenské péče na  více individuální účtech vypl-

ňuje na  všech individuálních účtech 

DUKON, 

DODJ 

se v případě vyúčtování ozdravenské péče na více individuálních účtech vy-

plňuje pouze na posledním individuálním účtu.  

PROD v případě vyúčtování na více individuálních účtech se údaj o prodlužkách 

vyplňuje pouze na posledním individuálním účtu 

 

Atributy 2. typu věty – náklad  ozdravenské péče: 

 

Název Typ Délka  Začátek Popis 
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Název Typ Délka  Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „U“ – „nákladová“ položka 

DTYP C 1 1 Doplněk typu věty. Rezerva - nevyplňuje 

se  

RADEK N 2 2 Číslo řádku dokladu  

DATOD D 8 4 Datum od kdy vznikl „druh nákladu“  

KOD_NAK C 2 12 Kód „druhu nákladu“  

DOBA N 3 14 Délka trvání „druhu nákladu“ ve dnech 

SAZBA N 7.2 17 Sazba „druhu nákladu“ za den 

CENA C 9.2 24 Celková cena za  „druh nákladu“ – nepo-

vinný údaj  

KOD_PRERUS C 1 33 Kód přerušení pobytu 

Celkem délka věty    34  

 

Atributy: 

KOD_NAK - Oznámení o vybrání regulačního poplatku se vykazuje souběžně 

s vykazováním ostatních nákladů ozdravenské péče speciálními kódy číselníku „Náklady 

lázeňské/ozdravenské péče: 

 

6 - Regulační poplatek – klient. 

 

Atributy 3. typu věty – sdělení ozdravenské péče 

 

Název Typ Délka  Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „S“ – sdělení 

DTYP C 1 1 Doplněk typu věty. Rezerva – nevyplňuje 

se  

RADEK N 2 2 Číslo řádku sdělení 

TEXT C 80 4 Text sdělení  

Celkem délka věty    84  

II – 4.30. Registrační list 

Popis viz část II – 4.80 

II – 4.31. Faktura - žádost o vyúčtování 
 

Upozornění: v případě nahrazení vyúčtování papírové faktury elektronickou formou Dato-

vého rozhraní se nepoužívá  průvodní list dávky (kap. II - 4.08). 

 

Žádosti o vyúčtování (faktury za dávky) a žádosti o předběžnou úhradu (faktury za období)  

se předávají v elektronické podobě v souboru FDAVKA.xxx, kde xxx představuje kód po-

jišťovny z číselníku zdravotních pojišťoven. Záhlaví obsahuje kontrolní údaje úplnosti při-

jímaných dokladů, tj. počet žádostí o vyúčtování a počet žádostí o předběžnou kontrolu 

(zálohu). Rozhraní se skládá z vět následujících typů: 
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1. věta typu “Záhlaví vyúčtování” - věta typu “Záhlaví” se vyskytuje v dávce jen 

jednou, 

2. věta typu “Žádost o vyúčtování”, 

3. věta typu “Žádost o předběžnou úhradu”, 

4. věta typu “Dávka zahrnutá do žádosti o vyúčtování”, 

5. věta typu “Specifikace komunikačního rozhraní”. 

Atributy 1. typu věty - záhlaví vyúčtování: 

 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty "F" – záhlaví vyúčtování 

FVERZE N 4.2 1 Číslo verze 

FICZ C 8 5 IČZ – identifikační číslo zařízení. 

FICO C 8 13 IČ – identifikační číslo organizace přidělené 

ČSÚ. 

FICOX C 2 21 Číslo pobočky pokud existuje 

FPLATCE C 3 23 Kód zdravotní pojišťovny. 

FPOB C 4 26 Územní pracoviště VZP – kód územního praco-

viště podle číselníku " Územní pracoviště VZP", 

kterému je dávka  předkládána.  

FPOCV N 2 30 Počet žádostí o vyúčtování 

FPOCZ N 2 32 Počet žádostí o předběžnou úhradu (zálohu) 

FBNKOD C 4 34 Kód peněžního ústavu. 

FSPEC C 10 38 Specifický symbol 

FBNPRED C 6 48 Číslo předčíslí bankovního účtu zdravotnického 

zařízení. 

FBNUCET C 10 54 Číslo bankovního účtu zdravotnického zařízení. 

RTYP C 1 64 Nepovinná bližší specifikace typu 

NTYP C 4 65 Nepovinná rezerva k typu 

Celkem délka věty    69  
 

 

 

 

Atributy 2. typu věty - žádost o vyúčtování: 

 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty "V" – Žádost o vyúčtování 

VCIS N 10 1 Jednoznačné číslo požadavku v roce přidělené 

odpovědným pracovníkem ZZ. 

VVYST D 8 11 Datum vystavení. 

VSPLAT D 8 19 Datum splatnosti. 

VMES N 2 27 Měsíc, za který je poskytnutá péče účtována. 

Jsou povoleny pouze číslice "0" až "9", na první 

pozici "0", nebo "1". 

VROK N 4 29 Rok, za který je poskytnutá péče účtována. 

VFINC $ 18.2 33 Celkem Kč – předpokládaná účtovaná finanční 

částka.  

VFINBOD N 16 51 Celkem body v příslušných dávkách (bodové 
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Název Typ Délka Začátek Popis 

položky) 

VFINKC $ 18.2 67 Celkem Kč v příslušných dávkách (korunové 

položky) 

VPDAV N 6 85 Počet dávek v žádosti 

VDPOJ C 2 91 Druh pojistného vztahu (viz číselník Druh po-

jistného vztahu) 

VDPECE C 2 93 Druh péče (viz číselník Druh péče) 

VPOZ C 73 95 Poznámka nepovinná 

Celkem délka věty    168  
 

 

 

Atributy 3. typu věty - žádost o předběžnou úhradu: 

 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty "Z" – předběžná úhrada 

ZCIS N 10 1 Jednoznačné číslo požadavku v roce přidělené 

odpovědným pracovníkem ZZ 

ZVYST D 8 11 Datum vystavení požadavku. 

ZSPLAT D 8 19 Datum splatnosti. 

ZMES N 2 27 Měsíc, za který je předběžná úhrada účtována. 

Jsou povoleny pouze číslice "0" až "9", na první 

pozici "0", nebo "1". 

ZROK N 4 29 Rok, za který je předběžná úhrada účtována. 

ZFINC $ 18.2 33 Celkem Kč - uvede se požadovaná finanční 

částka.  

ZPOJ C 2 51 Druh pojistného vztahu (viz číselník druh po-

jistného vztahu) 

ZUHR C 1 53 Druh úhrady  (viz číselník druhu úhrady) 

ZTPECE C 1 54 Časové období: M měsíční 

                          Q kvartální 

                           J jiné 

ZPECE C 2 55 Druh péče  (viz číselník druhu péče) 

ZPOZ C 71 57 Poznámka nepovinné 

Celkem délka věty    128  

 

Atributy 4. typu věty -  dávka zahrnutá do žádosti o vyúčtování: 

 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty "D" – Dávka zahrnutá do žádosti o 

vyúčtování 

DCIS N 6 1 Číslo dávky - jednoznačné číslo dávky v rámci 

SZZ a roku 

DMES N 2 7 Měsíc dávky, za který je poskytnutá péče účto-

vána. Jsou povoleny pouze číslice "0" až "9", na 

první pozici "0", nebo "1". 
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Název Typ Délka Začátek Popis 

DROK N 4 9 Rok dávky, za který je poskytnutá péče účtová-

na. 

DUHR C 1 13 Druh úhrady (viz číselník druh úhrady) 

DBODY N 16 14 Hodnota dávky v bodech (bodové položky) 

DKC $ 18.2 30 Hodnota dávky v Kč (korunové položky) 

Celkem délka věty    48  

 

Atributy 5. typu věty - specifikace komunikačního rozhraní: 

 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty "K" – komunikační rozhraní 

KKAN C 1 1 Volba použitého kanálu, např. 

F – SMS na mobilní telefon 

M – zaslání e-mailu 

KZPR N 1 2 Druh zaslané zprávy: 

1 – potvrzení přijetí žádosti o vyúčtování či 

      předběžnou úhradu 

8 – informace o provedené platbě 

9 – zúčtovací zpráva 

KPLA N 1 3 Platnost specifikace 

1 – pouze pro tuto zásilku 

2 – od této zásilky 

KKON C 40 4 Kontakt na příjemce 

pro KKAN = “F” číslo mobilního telefonu ve 

struktuře: mezinárodní předvolba, předvolba 

operátora, číslo příjemce 

pro KKAN = “M” adresa elektronické pošty 

Celkem délka věty    44  
 

 

II – 4.34. Příkaz ke zdravotnímu transportu 

Příkaz ke zdravotnímu transportu se skládá ze čtyř typů vět: 

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

2. typ – výkony provedené – výskyt podle počtu provedených výkonů, max. 5 x, 

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

4. typ – ostatní diagnózy – výskyt podle počtu uvedení max. 2.x. 

Atributy 1. typu věty – záhlaví: 

Název Typ Dél-

ka 

Zač. Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „T“ – záhlaví dokladu (dílu A i dílu B) 

TCID N 7 1 Číslo dokladu 

TSTR N 1 8 Pořadové číslo listu dokladu. Nevyplňuje se. 
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Název Typ Dél-

ka 

Zač. Popis 

TPOC N 1 9 Celkový počet listů dokladu. Nevyplňuje se. 

TPOR N 3 10 Pořadové číslo dokladu v dávce 

TCPO C 3 13 Číslo pojišťovny 

TTPP C 1 16 Typ připojištění 

TICO C 8 17 Identifikační číslo pracoviště poskytovatele vyžádané 

péče – dopravce (IČP – díl B) 

TVAR C 6 25 Variabilní symbol 

TODB C 3 31 Smluvní odbornost pracoviště žadatele 

TROD C 10 34 Číslo pojištěnce 

TZDG C 5 44 Číslo základní diagnózy, pro kterou byl pacient v tomto 

období léčen 

TKON C 1 49 Nevyplňuje se 

TICZ C 8 50 Identifikační číslo pracoviště žadatele – ošetřujícího lé-

kaře (IČP – díl A. 

TCDZ  N 7 58 Číslo jednoho z individuálních výkonových dokladů, 

které má ošetřující lékař otevřen pro příslušného pacien-

ta. Nepovinný údaj. 

TCCEL $ 10.2 65 Cena celkem. Nepovinný údaj. 

TCBOD N 7 75 Body celkem. Nepovinný údaj. 

TSPZ C 7 82 SPZ vozidla, pokud má SPZ 6 znaků, první znak vlevo je 

mezera 

TDUT D 8 89 Datum uskutečnění transportu 

TODJ N 4 97 Čas odjezdu ve tvaru HHMM 

TPRI N 4 101 Čas příjezdu ve tvaru HHMM 

OIDADR C 8 105 *) Číselná identifikace místa, odkud se transport provádí 

dle databáze registru adres UIRADR. Nepovinný údaj, 

pokud jsou vyplněny ODK1 a ODK2.  

OTYPADR N 1 113 *) Vyplňuje se, pokud se uvádí v položce OIDADR je-

den z typů použité kódové identifikace adresy (defaultně 

je 1): 

1 – identifikace adresy, 

2 – identifikace ulice, 

3 – identifikace části obce, 

4 – identifikace obce. 

ODK1 C 30 114 *) Odkud – místo (obec, část obce). Nepovinný údaj, 

pokud uvedena položka OIDADR. 

ODK2 C 30 144 *) Odkud – ulice a číslo. Nepovinný údaj, pokud uvede-

na položka OIDADR. 

OPSC C 5 174 *) PSČ místa odkud se transport provádí.  

TIDADR C 8 179 Číselná identifikace místa nároku na hrazení  transportu 

zdr. poj.  (nejbližšího vhodného ZZ)   dle databáze regis-

tru adres UIRADR. Nepovinný údaj, pokud jsou vyplně-

ny TADR1 a TADR2. 

TYPADR N 1 187 Vyplňuje se, pokud se uvádí v položce OIDADR jeden z 

typů použité kódové identifikace adresy (defaultně je 1): 

1 – identifikace adresy, 

2 – identifikace ulice, 
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Název Typ Dél-

ka 

Zač. Popis 

3 – identifikace části obce, 

4 – identifikace obce. 

TADR1 C 30 188 Místo nároku na hrazení  transportu zdr. poj.  (1. část 

adresy - obec, část obce). Nepovinný údaj, pokud uvede-

na položka TIDADR. 

TADR2 C 30 218 Pokračování adresy místa nároku na hrazení  transportu 

zdr. poj.  (2. část adresy - ulice a číslo). Nepovinný údaj, 

pokud uvedena položka TYPADR. 

TPSC C 5 248 PSČ místa nároku na hrazení  transportu.  

TDOPR C 1 253 Doprovod, pokud je indikován doprovod = „X“, jinak 

mezera 

DTYP C 1 254 Doplněk typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje se 

Celkem délka věty  255 

*) v případě transportu při cestě zpět z jiného ZZ, než bylo lékařem určené nejbližší vhodné 

místo na příkazu pro cestu tam, se do této adresové položky uvede adresace lékařem indikova-

ného nejbližšího vhodného místa na příkazu pro cestu tam. 

Atributy_2. typu věty – výkony: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „V“ – výkony 

VKOD C 5 1 Kód dopravního výkonu – vyplňuje se podle čísel-

níku Doprava, zarovnává se doprava 

VPOC N 4 6 Počet ujetých km 

VBOD N 5 10 Body za výkon – nepovinný údaj 

VTYP C 1 15 Doplněk typu věty výkony. Rezerva, nevyplňuje 

se. 

Celkem délka věty   16 

Atributy 3. typu věty – náhrady za zdravotní péči: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „N“ – náhrady za zdravotní péči 

NTYP C 1 1 Typ náhrady 

TYPN C 1 2 Doplněk typu věty náhrady. Rezerva, nevyplňuje 

se 

Celkem délka věty    3 

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, ne-

vyplňuje se 

Celkem délka věty   7 
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II – 4.35. Záznam o provozu zdravotnického vozidla 

Doklad nemá datové rozhraní. 

 

II – 4.36. Vyúčtování cest lékaře v návštěvní službě 

Vyúčtování se skládá ze dvou typů vět: 

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

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

Atributy 1. typu věty – záhlaví: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „J“ – záhlaví 

HCID N 7 1 Číslo dokladu 

HCPO C 3 8 Číslo pojišťovny 

HICO C 8 11 Identifikační číslo pracoviště (IČP) 

HVAR C 6 19 Variabilní symbol – nepovinný údaj 

HODB C 3 25 Smluvní odbornost pracoviště 

HCEL $ 10.2 28 Cena celkem – nepovinný údaj 

HBOD N 7 38 Body celkem – nepovinný údaj 

HPOR N 3 45 Pořadové číslo listu v dávce 

HKOD C 2 48 Kód druhu dopravy podle číselníku „Doprava“ 

DTYP C 1  50 Doplněk typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje se 

HICP C 8 51 Identifikační číslo pracoviště (IČP) požadujícího 

použití vozidla DRNR 

Celkem délka věty   59 

Atributy 2. typu věty – výkony: 

Název Ty

p 

Dél-

ka 

Zač. Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „V“ – výkony 

VDAT D 8 1 Datum provedení vykázaných výkonů 

VROD C 10 9 Číslo pojištěnce 

VKM N 4 19 Počet km, nepovinný údaj 

VKC $ 9.2 23 Množství Kč, nepovinný údaj 

VDIA C 5 32 Diagnóza 

VKN C 2 37 Kód náhrady, nepovinný údaj 

VODJ N 4 39 Čas odjezdu ve tvaru HHMM 

VPRI N 4 43 Čas příjezdu ve tvaru HHMM 

IDADR C 8 47 Číselná identifikace adresy navštíveného pojištěnce dle 

databáze registru adres UIRADR. Nepovinný údaj, po-

kud jsou vyplněny VCIL a VARD. 

TYPADR N 1 55 Vyplňuje se, pokud se uvádí v položce IDADR jeden z 

typů použité kódové identifikace adresy (defaultně je 1): 

1 – identifikace adresy, 
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Název Ty

p 

Dél-

ka 

Zač. Popis 

2 – identifikace ulice, 

3 – identifikace části obce, 

4 – identifikace obce. 

VCIL C 30 56 Cíl cesty – místo. Nepovinný údaj, pokud uvedena po-

ložka IDADR. 

VADR C 30 86 Cíl cesty – ulice a číslo. Nepovinný údaj, pokud uvedena 

položka IDADR. 

VPSC C 5 116 Cíl cesty – PSČ místa 

VTYP C 1 121 Doplněk typu věty výkony. Rezerva, nevyplňuje se. 

Celkem délka věty   122 

Pozn.: Pokud má smluvní ZZ nasmlouván paušál na měsíc, budou všechny atributy věty – 

výkony, s výjimkou atributu VKC a TYP, nevyplněné, Číslo pojištěnce je vyplněno 

v prvním řádku hodnotou „9999999999“. 

Atributy 2. typu věty – výkony: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „V“ – výkony 

VDAT D 8 1 Datum provedení vykázaných výkonů 

VROD C 10 9 Číslo pojištěnce 

VKM N 4 19 Počet km, nepovinný údaj 

VKC $ 9.2 23 Množství Kč, nepovinný údaj 

VDIA C 5 32 Diagnóza 

VKN C 2 37 Kód náhrady, nepovinný údaj 

VODJ N 4 39 Čas odjezdu ve tvaru HHMM 

VPRI N 4 43 Čas příjezdu ve tvaru HHMM 

VCIL C 20 47 Cíl cesty 

VTYP C 1 67 Doplněk typu věty výkony. Rezerva, nevyplňuje 

se. 

Celkem délka věty   68 

Pozn.: Pokud má smluvní ZZ nasmlouván paušál na měsíc, budou všechny atributy věty – 

výkony, s výjimkou atributu VKC a TYP, nevyplněné, Číslo pojištěnce je vyplněno 

v prvním řádku hodnotou „9999999999“. 

II – 4.37. Vyúčtování výkonů záchranné služby 

Vyúčtování se skládá z pěti typů vět: 

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

2. typ – výkony – výskyt podle počtu provedených výkonů, max. 18, z toho min. 1 a 

max. 9 zdravotních výkonů (musí se vyskytovat alespoň jeden zdravotní výkon), 

3. typ – náhrady za zdravotní péči – výskyt podle počtu náhrad, max. 2, 

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

5. typ – zvlášť účtovaný materiál – výskyt podle počtu přímo poskytnutého materiálu 

max. 10 x. 
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Atributy 1. typu věty – záhlaví: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „W“ – záhlaví 

HCID N 7 1 Číslo dokladu 

HSTR N 1 8 Pořadové číslo listu dokladu. Nevyplňuje se u jed-

nolistového dokladu 

HPOC N 1 9 Celkový počet listů dokladu. Nevyplňuje se u jed-

nolistového dokladu 

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

do 999 

HCPO C 3 13 Číslo pojišťovny 

HTPP C 1 16 Typ připojištění 

HICO C 8 17 Identifikační číslo pracoviště (IČP), které doklad 

předkládá 

HVAR C 6 25 Variabilní symbol 

HODB C 3 31 Smluvní odbornost pracoviště 

HROD C 10 34 Číslo pojištěnce 

HZDG C 5 44 Číslo základní diagnózy, pro kterou byl pacient 

transportován 

HCCEL $ 10.2 49 Cena celkem – nepovinný údaj 

HCBOD N 7 59 Body celkem – nepovinný údaj 

HSPZ C 7 66 SPZ vozidla. Pokud na 6 znaků, první znak vlevo 

mezera 

HDAT D 8 73 Datum provedení zásahu 

HZCAS N 4 81 Čas začátku zásahu ve tvaru HHMM 

HKCAS N 4 85 Čas konce zásahu ve tvaru HHMM 

HPRJ C 25 89 Příjmení pojištěnce. Povinný údaj v případě, kdy 

nelze identifikovat pacienta číslem pojištěnce. 

HJME C 20 114 Jméno pojištěnce. Povinný údaj v případě, kdy 

nelze identifikovat pacienta číslem pojištěnce. 

HPRL C 1 134 Potvrzení revizního lékaře pojišťovny, v případě 

potvrzení nabývá hodnoty „X“ 

DTYP C 1 135 Doplněk typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje 

se. 

Celkem délka věty   136 

Atributy 2. typu věty – výkony: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „V“– výkony 

VKOD C 5  1 Číslo výkonu – vyplňuje se podle číselníků „Zdra-

votní výkony“ a „Doprava“. Číslo výkonu dopravy 

se zarovnává doprava. 

VPOC N 3 6 Počet provedení výkonu nebo počet ujetých km, 

počet zdravotních výkonů max. 9. Počet km max. 

999. 

VBOD N 5 9 Body za výkon – nepovinný údaj 

VTYP C 1 14 Doplněk typu věty výkony. Rezerva, nevyplňuje se. 
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Název Typ Délka Začátek Popis 

Celkem délka věty   15 

Atributy 3. typu věty – náhrady za zdravotní péči: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „N“ – náhrady za zdravotní péči 

NTYP C 1 1 Typ náhrady 

TYPN C 1 2 Doplněk typu věty náhrady. Rezerva, nevyplňuje se. 

Celkem délka věty   3 

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, ne-

vyplňuje se. 

Celkem délka věty   7 

Atributy 5. typu věty – léčivé přípravky a ZP: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

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

LTPR C 1 1 Skupina podaného léčivého přípravku nebo ZP 

LKOD C 7 2 Kód podaného léčivého přípravku a ZP 

LMNO $ 7.3 9 Množství podaného léčivého přípravku a ZP v měr-

ných jednotkách 

LFIN $ 10.2 16 Cena za množství podaného léčivého přípravku a 

ZP. 

LTYP C 1 26 Doplněk typu věty léčivého přípravku a ZP. Re-

zerva, nevyplňuje se. 

Celkem délka věty   27 

II – 4.39. Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukr. vozidlem 

Doklad nemá datové rozhraní. 

II – 4.80. Přihláška registrovaných pojištěnců 

Datové rozhraní pro předávání registrovaných pojištěnců pojišťovně. Doklady 80/1997 VZP – 

„Přihláška registrovaných pojištěnců“ se předávají pojišťovně na samostatné disketě v souboru 

KDAVKA.XXX, která obsahuje pouze jeden typ dávky (DTYP=80) s průvodním listem dávky 

(viz DR část II. – 4.08). Dávka se skládá ze dvou typů vět: 

 1. typ věty – záhlaví, vyskytuje se pro každý doklad jedenkrát, 

 2 typ věty – registrace pojištěnce. Při prvotním hlášení se uvedou všichni registro-

vaní pojištěnci. Při druhém a dalším pouze nově registrovaní pojištěnci. Maximální 

počet vět je 9999. 
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Úvodní věty dávky odpovídají datovému rozhraní – část II. – 4.08 s tím, že CHAR = „P“ a 

DTYP = „80“. 

Atributy 1. typu věty – záhlaví: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „H“ – záhlaví 

HCPO C 3 1 Kód zdravotní pojišťovny 

HICP C 8 4 Přidělené identifikační číslo pracoviště (IČP) lékaře, který 

provedl registraci 

HCID N 7 12 Jednoznačné číslo dokladu v rámci smluvního zařízení a roku 

HROK N 4 19 Rok 

HMES N 2 23 Měsíc, ke kterému je registrace podávána 

HODB C 3 25 Smluvní odbornost pracoviště registrujícího lékaře 

DTYP C 1 28 Doplněk typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje se. 

Délka věty celkem   29  

Atributy 2. typu věty – registrovaní pojištěnci: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „I“ – registrace 

IPOR N 4 1 Pořadové číslo řádku 

IPRI  C 30 5 Příjmení pojištěnce 

IJME C 24 35 Jméno pojištěnce 

ICIP C 10 59 Číslo pojištěnce 

IDAT  D 8 69 Datum registrace pojištěnce u lékaře ve tvaru 

DDMMRRRR 

ITYP C 1 77 Doplněk typu věty registrace. Rezerva, nevyplňuje se. 

Délka věty celkem   78  
 

II – 4.85. Hlášení o zastupování lékaře 

Doklad nemá datové rozhraní. 
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I – 4.90. Seznam nositelů výkonů 

Datové rozhraní, ve kterém ZZ předává detašovanému pracovišti ICZP „Seznam nositelů 

výkonu“. Název souboru je ICZ.QRR, kde 

ICZ je identifikační číslo ZZ 

Q je čtvrtletí 

RR je poslední dvojčíslí roku 

sestává ze dvou typů vět: 

 věta typu 1. – záhlaví zprávy – je uvedena jednou na začátku souboru, 

 věta typu 2. – údaje nositele – opakuje se podle počtu nositelů, nebo není uvedena 

(pokud není žádná změna), maximálně 9999krát 

Atributy 1.typu  věty – záhlaví zprávy: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

IČZ C 8 0 Identifikační číslo ZZ 

IČO N 8 8 IČO přidělené ČSÚ  

CTV C 1 16 Čtvrtletí 

ROK C 4 17 Rok 

SEZ C 1 21 Seznam – nabývá hodnot „U“, „N“ nebo „Z“ 

Délka věty celkem   22 

Atributy2. typu věty – údaje nositele: 

Název Typ Délka Začátek Popis 

PŘI C 30 0 Příjmení nositele výkonu 

JME C 24 30 Jméno nositele výkonu 

TITL C 15 54 Titul(y) nositele výkonu 

RC C 10 69 Rodné číslo nositele výkonu 

KATNV C 1 79 Kategorie nositele výkonu v kat. „a“ až „e“ 

PPNV N 4.2 80 Přepočtený počet nositele výkonu v odbornosti. Nabývá 

hodnot 0.00, 0.25, 0.50, 0.75 nebo 1.00 

CISU N 1 84 Nevyplňuje se. 

ODB C 3 85 Smluvní odbornost pracoviště 

Délka věty celkem   88 

II – 4.91. Reklamační protokol 

Doklad nemá datové rozhraní. 

II – 4.92. Hlášení o zdravotnickém zařízení 

Doklad nemá datové rozhraní. 
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II – 5. Sémantická kritéria pro přijetí dokladů 

Soubor na datovém nosiči je ASCII soubor (kódování PC LATIN2) s předepsaným jménem 

KDAVKA.XXX, kde XXX je kód pojišťovny. Pro soubory předávané VZP tedy 

KDAVKA.111. 

Obsahuje buď jednu nebo několik dávek různého či stejného typu. Každá dávka povinně začí-

ná úvodní větou dávky, a dále obsahuje libovolný nenulový počet celistvých dokladů. Každý 

doklad povinně začíná záhlavím dokladu a obsahuje nenulový počet vět. Pořadí typů vět je 

určeno druhem dokladu. 

II – 5.05. Dávka vyúčtování výkonů nepravidelné péče a LSPP 

Obsahuje jen doklady druhu 05. 

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu záhlaví typ věty „P“ 

Za větou typu „P“ musí vždy následovat – věta typu 2 – výkony typ věty „V“ 

Za větou typu „V“ může následovat   

– další věta typu 2 – výkony typ věty „V“ 

– věta typu 3 – náhrady typ věty „N“ 

– věta typu 1 – záhlaví  typ věty „P“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru 

 

Je-li přítomna věta typu „N“, může za ní 

následovat 

– náhrady  

– další věta typu 3  typ věty „N“ 

– věta typu 1 – záhlaví typ věty „P“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední  

   větu souboru 

 

II – 5.10. Dávka receptů smíšená 

Obsahuje jen doklady druhu 10 a 20. 

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu – recepty typ věty „R“ 

Za větou typu „R“ může následovat   

– další věta typu 1 – recepty typ věty „R“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru 
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II – 5.12. Dávka poukazů na brýle a optické pomůcky 

Osahuje jen doklady druhu 12. 

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu – záhlaví typ věty „B“ 

Za větou typu „B“ musí vždy následovat   

– věta typu 2 – množství typ věty „M“ 

Za větou typu „M“ může následovat   

– další věta typu 2 – množství typ věty „M“ 

– věta typu 1 – záhlaví typ věty „B“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

II – 5.13. Dávka poukazů na ortopedickou pomůcku 

Obsahuje jen doklady druhu 13. 

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu – záhlaví typ věty „O“ 

Za větou typu „O“ může následovat   

– další věta typu 1 – záhlaví typ věty „O“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

II – 5.14. Dávka poukazů na foniatrickou pomůcku 

Obsahuje jen doklady druhu 14. 

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu – záhlaví  typ věty „F“ 

Za větou typu „F“ musí vždy následovat   

– věta typu 2 – množství typ věty „M“ 

Za větou typu „M“ může následovat   

– další věta typu 2 – množství typ věty „M“ 

– věta typu 1 – záhlaví typ věty „F“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

II – 5.16. Dávka vyúčtování lázeňské péče 

Obsahuje jen doklady druhu 16. 

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu – doklad typ věty „L“ 

Za větou typu „L“ musí vždy následovat   

– věta typu 2 – náklad  typ věty „U“ 

Za větou typu „U“ může následovat   

– další věta typu 2 – náklad typ věty „U“ 

– věta typu 1  – doklad typ věty „L“ 

– věta typu 3 – sdělení typ věty „S“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

Za větou typu „S“ může následovat   
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– věta typu 1  – doklad typ věty „L“ 

– věta typu 3 – sdělení typ věty „S“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

 

II – 5.21. Dávka žádanek o schválení (povolení) 

Obsahuje jen doklady druhu 21. 

Dávka musí vždy začínat větou 1. typu - záhlaví žádanky typ věty „Z“ 

Za větou typu  „Z“ může následovat    

- věta typu 2 - specifikace požadav-

ku 

typ věty „S“ 

- věta typu 3 - zdůvodnění žádanky typ věty „D“ 

- věta typu 4 - výkon žádanky typ věty „V“ 

Za větou typu  „S“ může následovat   

- věta typu 2, pokud je ZTYPZAD=1 - specifikace požadav-

ku 

typ věty „S“ 

- věta typu 3 - zdůvodnění žádanky typ věty „D“ 

- věta typu 4 - výkon žádanky typ věty „V“ 

Za větou typu  „D“ může následovat   

- věta typu 3 - zdůvodnění žádanky typ věty „D“ 

- věta typu 4 - výkon žádanky typ věty „V“ 

Za větou typu  „V“ může následovat   

- věta typu 4 - výkon žádanky typ věty „V“ 

- věta typu 1 - záhlaví další žádan-

ky 

typ věty „Z“ 

- nic - konec souboru  

 

Při předávání souboru od zdravotní pojišťovny zdravotnickému zařízení platí stejná pravi-

dla s tím, že za větami „V“ může ještě následovat libovolný počet vět typu 5. (typ věty „R“) 

– stanovisko revizního lékaře. 

II – 5.23. Dávka vyúčtování ozdravenské péče 

Obsahuje jen doklady druhu 23. 

 

 

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu – doklad typ věty „L“ 

Za větou typu „L“ musí vždy následovat   

– věta typu 2 – náklad  typ věty „U“ 

Za větou typu „U“ může následovat   

– další věta typu 2 – náklad typ věty „U“ 

– věta typu 1  – doklad typ věty „L“ 

– věta typu 3 – sdělení typ věty „S“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 
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– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

Za větou typu „S“ může následovat   

– věta typu 1  – doklad typ věty „L“ 

– věta typu 3 – sdělení typ věty „S“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

 

II – 5.31. Dávka faktur - žádostí o vyúčtování 

 

Dávka musí vždy začínat větou 1. typu Záhlaví vyúčtování typ věty "F" 

Za větou typu "F" může následovat   

- věta typu 2 
- Žádost o vyúčtování typ věty "V" 

- věta typu 3 
- Žádost o předběžnou 

úhradu (zálohu) 

typ věty "Z" 

- věta typu 5 - Specifikace komunikač-

ního rozhraní 

typ věty “K” 

Za větou typu "Z", může  následovat    

- věta typu 2 - Žádost o vyúčtování typ věty "V" 

- věta typu 3 
- Žádost o předběžnou 

úhradu (zálohu)  

typ věty "Z" 

- nic - jednalo se o poslední 

větu souboru. 

 

Za  větou typu ”V", musí  následovat   

- věta typu 4 - Dávka zahrnutá do žá-

dosti o vyúčtování 

typ věty "D" 

Za větou typu "D" může následovat   

- věta typu 2 - Žádost o vyúčtování typ věty "V" 

- věta typu 3 - Žádost o předběžnou 

úhradu (záloha) 
 

typ věty "Z" 

- věta typu 4 - Dávka zahrnutá do žá-

dosti o vyúčtování 

typ věty "D" 

- nic - jednalo se o poslední 

větu souboru. 

 

Za větou typu “K” může následovat    

- věta typu 2 
- Žádost o vyúčtování typ věty "V" 

- věta typu 3 
- Žádost o předběžnou 

úhradu (zálohu) 

typ věty "Z" 

- věta typu 5 - Specifikace komunikač-

ního rozhraní 

typ věty “K” 
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II – 5.34. Dávka příkazů ke zdravotnímu transportu 

Osahuje jen doklady druhu 34. 

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu – záhlaví typ věty „T“ 

Za větou typu „T“ musí vždy následovat   

– věta typu 2 – výkony typ věty „V“ 

Za větou typu „V“ může následovat   

– další věta typu 2 – výkony typ věty „V“ 

– věta typu 3 – náhrady typ věty „N“ 

– věta typu 4 – ostatní diagnózy typ věty „G“ 

– věta typu 1 – vyúčtování dopravních vý 

   konů 

– záhlaví typ věty „T“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

Je-li přítomna věta typu „N“, může za ní 

následovat 

  

– další věta typu 3 – náhrady typ věty „N“ 

– věta typu 4 – ostatní diagnózy typ věty „G“ 

– věta typu 1 vyúčtování dopravních výkonů – záhlaví typ věty „T“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

větu souboru 

 

Je-li přítomna věta typu „G“, může za ní 

následovat 

  

– další věta typu 4 – ostatní diagnózy typ věty „G“ 

– věta typu 1 – vyúčtování dopravních vý-

konů 

– záhlaví typ věty „T“ 

– úvodní věta další dávky   typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

II – 5.36. Dávka vyúčtování cest v návštěvní službě 

Obsahuje jen doklady druhu 36. 

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu – záhlaví typ věty „J“ 

Za větou typu „J“ musí vždy následovat   

– věta typu 2 – výkony typ věty „V“ 

Za větou typu „V“ může následovat   

– další věta typu 2 – výkony typ věty „V“ 

– věta typu 1 – záhlaví typ věty „J“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 
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II – 5.37. Dávka vyúčtování výkonů záchranné služby 

Obsahuje jen doklady druhu 37. 

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu – záhlaví typ věty 

„W“ 

Za větou typu „W“ musí vždy následovat   

– věta typu 2 – výkony typ věty „V“ 

Za větou typu „V“ může následovat   

– další věta typu 2 – výkony typ věty „V“ 

– věta typu 3 – náhrady typ věty „N“ 

– věta typu 4 – ostatní diagnózy typ věty „G“ 

– věta typu L – zvlášť vykazované 

   léčivé přípravky a ZP 

typ věty „L“ 

– věta typu 1 pro dalšího pacienta – záhlaví typ věty 

„W“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

Je-li přítomna věta typu „N“, může za ní 

následovat 

  

– další věta typu 3 – náhrady typ věty „N“ 

– věta typu 4 – ostatní diagnózy typ věty „G“ 

věta typu L – zvlášť vykazované 

   léčivé přípravky a ZP 

typ věty „L“ 

věta typu 1 pro dalšího pacienta – záhlaví typ věty 

„W“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic 

 

– jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

Je-li přítomna věta typu „G“, může za ní 

následovat 

  

– další věta typu 4 – ostatní diagnózy typ věty „G“ 

– věta typu L – zvlášť vykazované 

   léčivé přípravky a ZP 

typ věty „L“ 

– věta typu 1 pro dalšího pacienta – záhlaví typ věty 

„W“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

větu souboru 

 

Za větou typu „L“ může následovat   

– další věta typu L – zvlášť vykazované 

   léčivé přípravky a ZP 

typ věty „L“ 

věta typu 1 – záhlaví dokladu 

   pro dalšího pacienta 

typ věty 

„W“ 

úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 
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II – 5.80. Dávka registračních listů 

Obsahuje jen doklady druhu 30 nebo doklad 80. 

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu – záhlaví typ věty „H“ 

Za větou typu „H“ musí vždy následovat   

– věta typu 2 – registrace typ věty „I“ 

Za větou typu „I“ může následovat   

– další věta typu 2 – registrace typ věty „I“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

II – 5.81. Dávka ambulantní smíšená pro stomatologii 

Obsahuje jen doklady druhu 01s a 03s. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak,          

že za doklad 01s se zařadí navazující doklad nebo doklady 03s. 

 ––– pořadí vět jako u dávky 98 ––– 

II – 5.82. Dávka hospitalizační smíšená pro stomatologii 

Obsahuje jen doklady druhu 02s a 03s. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak,        

že za doklad 02s se zařadí navazující doklad nebo doklady 03s. 

 ––– pořadí vět jako u dávky 99 ––– 

II – 5.90. Dávka poukazů na vyšetření/ošetření smíšená 

Obsahuje jen doklady druhu 06 a 03. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak,           

že za doklad 06 se zařadí navazující doklad nebo doklady 03. 

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu – záhlaví typ věty „E“ 

Za větou typu „E“ musí vždy následovat   

– věta typu 2 – výkony typ věty „V“ 

Za větou typu „V“ může následovat   

– další věta typu 2 – výkony typ věty „V“ 

– věta typu 3 – náhrady typ věty „N“ 

– věta typu 4 – ostatní diagnózy typ věty „G“ 

– věta typu Z – zvlášť vykazované 

   léčivé přípravky a ZP 

typ věty „Z“ 

– věta typu 1 pro dalšího pacienta – záhlaví typ věty „E“ 

Úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

Je-li přítomna věta typu „N“, může za ní 

následovat 

  

– další věta typu 3 – náhrady typ věty „N“ 

– věta typu 4 – ostatní diagnózy typ věty „G“ 

– věta typu Z – zvlášť vykazované 

   léčivé přípravky a ZP 

typ věty „Z“ 
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– věta typu 1 pro dalšího pacienta – záhlaví typ věty „E“ 

Úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

Je-li přítomna věta typu „G“, může za ní 

následovat 

  

– další věta typu 4 – ostatní diagnózy typ věty „G“ 

– věta typu Z – zvlášť vykazované 

   léčivé přípravky a ZP 

typ věty „Z“ 

– věta typu 1 pro dalšího pacienta – záhlaví typ věty „E“ 

Úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

Za větou typu „Z“ musí vždy následovat   

– věta typu L – přímo podané léčivé 

   přípravky a ZP 

typ věty „L“ 

Za větou typu „L“ může následovat   

– další věta typu L – přímo podané léčivé 

   přípravky a ZP 

typ věty „L“ 

– další věta typu Z – zvlášť vykazované  

   léčivé přípravky a ZP 

typ věty „Z“ 

– věta typu 1 – záhlaví dokladu pro  

   dalšího pacienta 

typ věty „E“ 

Úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

 

II – 5.98. Dávka ambulantní smíšená 

Obsahuje jen doklady druhu 01 a 03. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak,           

že za doklad 01 se zařadí navazující doklad nebo doklady 03. 

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu – záhlaví typ věty „A“ 

Za větou typu „A“ musí vždy následovat   

– věta typu 2 – výkony typ věty „V“ 

Za větou typu „V“ může následovat   

– další věta typu 2 – výkony typ věty „V“ 

– věta typu 3 – náhrady typ věty „N“ 

– věta typu 4 – ostatní diagnózy typ věty „G“ 

– věta typu 1 – zvlášť vykazované léčivé 

přípravky a ZP při ambulantní péči 

– záhlaví typ věty „Z“ 

– věta typu 1 – vyúčtování výkonů 

   v ambulantní péči 

– záhlaví typ věty „A“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

Je-li přítomna věta typu „N“, může za ní 

následovat 

  

– další věta typu 3 – náhrady typ věty „N“ 
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– věta typu 4 – ostatní diagnózy typ věty „G“ 

– věta typu 1 – zvlášť vykazované léčivé 

přípravky a ZP při ambulantní péči 

– záhlaví typ věty „Z“ 

– věta typu 1 – vyúčtování výkonů 

   v ambulantní péči 

– záhlaví typ věty „A“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

Je-li přítomna věta typu „G“, může za ní 

následovat 

  

– další věta typu 4 – ostatní diagnózy typ věty „G“ 

– věta typu 1 – zvlášť vykazované léčivé 

přípravky a ZP při ambulantní péči 

– záhlaví typ věty „Z“ 

– věta typu 1 – vyúčtování výkonů 

   v ambulantní péči 

– záhlaví typ věty „A“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

Za větou typu „Z“ musí vždy následovat   

– věta typu 2 – přímo podané léčivé 

   přípravky a ZP 

 typ věty „L“ 

Za větou typu „L“ může následovat   

– další věta typu 2 – přímo podané léčivé 

   přípravky a ZP 

typ věty „L“ 

– další věta typu 1 – zvlášť vykazované 

léčivé přípravky a ZP při ambulantní péči 

– záhlaví typ věty „Z“ 

– věta typu 1 – vyúčtování výkonů 

   v ambulantní péči 

– záhlaví typ věty „A“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o posl. větu souboru  

II – 5.99. Dávka hospitalizační smíšená 

Obsahuje jen doklady druhu 02 a 03. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak,           

že za doklad 02 se zařadí navazující doklad nebo doklady 03. 

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu – záhlaví typ věty „H“ 

Za větou typu „H“ musí vždy následovat   

– věta typu 2 – výkony typ věty „V“ 

Za větou typu „V“ může následovat   

– další věta typu 2 – výkony typ věty „V“ 

– věta typu 3 – náhrady typ věty „N“ 

– věta typu 4 – ostatní diagnózy typ věty „G“ 

– věta typu 5 – kategorie pacienta typ věty „K“ 

– věta typu 1 – zvlášť vykazované léčivé 

   přípravky a ZP při ústavní péči 

– záhlaví typ věty „Z“  

– věta typu 1 – vyúčtování výkonů  

   v ústavní péči 

– záhlaví typ věty „H“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 
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– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

Je-li přítomna věta typu „N“, může za ní 

následovat 

  

– další věta typu 3 – náhrady typ věty „N“ 

– věta typu 4 – ostatní diagnózy typ věty „G“ 

– věta typu 5 – kategorie pacienta typ věty „K“ 

– věta typu 1 – zvlášť vykazované léčivé 

   přípravky a ZP při ústavní péči 

– záhlaví typ věty „Z“ 

– věta typu 1 – vyúčtování výkonů  

   v ústavní péči 

– záhlaví typ věty „H“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

Je-li přítomna věta typu „G“, může 

za ní následovat 

  

– další věta typu 4 – ostatní diagnózy typ věty „G“ 

– věta typu 5 – kategorie pacienta typ věty „K“ 

– věta typu 1 – vyúčtování výkonů  

   v ústavní péči 

– záhlaví typ věty „Z“ 

– věta typu 1 – vyúčtování výkonů  

   v ústavní péči 

– záhlaví typ věty „H“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

Je-li přítomna věta typu „K“, může za ní 

následovat 

  

– další věta typu 5 – kategorie pacienta typ věty „K“ 

– věta typu 1 – zvlášť vykazované léčivé 

   přípravky a ZP při ústavní péči 

– záhlaví typ věty „Z“ 

– věta typu 1 – vyúčtování výkonů  

   v ústavní péči 

– záhlaví typ věty „H“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 

 

Je-li přítomna věta typu „Z“ pro ústavní 

péči, musí vždy následovat 

  

– věta typu 2 – přímo podané léčivé 

   přípravky a ZP 

 typ věty „L“ 

Za větou typu „L“ může následovat   

– další věta typu 2 – přímo podané léčivé 

   přípravky a  ZP při ústavní péči 

 typ věty „L“ 

– věta typu 1 – zvlášť vykazované léčivé 

   přípravky a ZP při ústavní péči 

– záhlaví typ věty „Z“ 

– věta typu 1 – vyúčtování výkonů  

   v ústavní péči 

– záhlaví typ věty „H“ 

– úvodní věta další dávky  typ věty „D“ 

– nic – jednalo se o poslední 

   větu souboru. 
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II – 5.99a.Příklad uložení dávky na datovém nosiči 

Následující příklad ve zjednodušené formě ukazuje uložení souboru na datovém nosiči pro 

dávku hospitalizační smíšenou: 

„D“ Úvodní věta dávky  

„H“ Číslo dokladu 1 typ věty 1 – Vyúčtování výkonů 

v ústavní péči 

„V“ Číslo dokladu 1 typ věty 2  

„V“ Číslo dokladu 1 typ věty 2  

„N“ Číslo dokladu 1 typ věty 3  

„N“ Číslo dokladu 1 typ věty 3  

„G“ Číslo dokladu 1 typ věty 4  

„G“ Číslo dokladu 1 typ věty 4  

„K“ Číslo dokladu 1 typ věty 5 

„K“ Číslo dokladu 1 typ věty 5 

„Z“ Číslo dokladu 2 typ věty 1 - Vyúčtování přímo 

podaných léčivých přípravků a 

ZP 

„L“ Číslo dokladu 2 typ věty 2  

„L“ Číslo dokladu 2 typ věty 2  

„H“ Číslo dokladu n typ věty 1 - Vyúčtování výkonů 

v ústavní péči 

„V“ Číslo dokladu n typ věty 2  

„V“ Číslo dokladu n typ věty 2  

„N“ Číslo dokladu n typ věty 3 

„N“ Číslo dokladu n typ věty 3  

„G“ Číslo dokladu n typ věty 4 

„G“ Číslo dokladu n typ věty 4 

„K“ Číslo dokladu n typ věty 5 

„K“ Číslo dokladu n typ věty 5 
 


