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DR – speciální rozhraní: III – 3.4 LP/ZP pro hromadné snížení cen 

Soubor od poskytovatele zdravotních služeb do zdravotní pojišťovny. 

Soubor SNICEN je určený pro předávání seznamu LP/ZP, u kterého PZS požaduje snížení 

předešlé úhrady za již uhrazené LP/ZP (na základě zpětně uznaných bonusů od distributorů). 

Textový vstupní soubor  

Jmenná konvence: SNICEN_ICZ_ROK_NN.KZP 

kde 

• ICZ  je IČZ poskytovatele 

• ROK je rok provedení zdravotních služeb, u kterých oznamuje PZS snížení dříve 

vykázané ceny 

• NN je pořadové číslo souboru unikátní v rámci IČZ a ROK 

• KZP je kód zdravotní pojišťovny 

 

Struktura věty souboru 

Položka Typ Délka Začátek Popis 

LTPR  C 1 0 Skupina podaného ZULP nebo ZUM (pro ZULP 

a ZUM dále jen "ZU") – může nabývat hodnot 1 - 

HVLP, 2 – IVLP, 3 – PZT a 4 – STOMAG 

LKOD C 7 1 Kód podaného ZU 

LDATOD C 8 8 Období finančního dopadu ve formátu 

DDMMRRRR (pokud LCENA > LCENAV) 

LDATDO C 8 16 Období finančního dopadu ve formátu 

DDMMRRRR (pokud LCENA > LCENAV) 

CP C 10 24 Číslo pojištěnce (bez lomítka). Pole je povinné 

pouze pro kódy, které mají vedoucí znak "9", pro 

tzv. „Kódy ZP“ podaného ZU (LKOD). 

LCENA $ 10.2 34 Cena ZU, přepočtená na množstevní jednotku, 

původně vykazovaná pro ZP za zdravotní služby 

poskytnuté v období LDATOD až LDATDO. 

Nepovinné vyplnění. 

LCENAV $ 10.2 44 Vypočtená cena ZU, přepočtená na množstevní 

jednotku, se započtením zpětného bonusu, za 

zdravotní služby poskytnuté v období LDATOD 

až LDATDO  

Celkem délka věty      54 

Pro každý kalendářní rok se vystavuje nový soubor. 

Účinnost změny: 1. 5. 2021 

 


