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Datové rozhraní VZP ČR 

Verze 6.2 

Doplněk č. 32 textu datového rozhraní 

pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními 
pojišťovnami 

Upravené znění na základě výsledků projednání se zástupci zdravotních pojišťoven a 
zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotních služeb 

Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 
Praha, listopad 2015 

(účinnost změn od 1. 1. 2016) 
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Provedené úpravy stávající verze DR jsou zvýrazněny; doplněný text šedivým podkladem, 
rušený text červeným přeškrtnutým písmem. 
 

Datové rozhraní individuálních dokladů 
 
 

II – 4.21. Žádanka o schválení (povolení) 
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 
3…ZP 
4…stomatologie 
98  doprava 
99  výkony 

VZACKODUPOZ C 2 3 Pouze pro začátek požadovaného kódu LP a 
ZP (první dva znaky kódu zleva)    

VVYKONPOZ           C 5 5 Pokračování požadovaného  kódu LP a ZP  
nebo výkonový kód péče – povinné pokud se 
jedná o registrovanou zdravotní péči, jinak 
99999 

VZACKODUPOV # C 2 10 Pouze pro začátek povoleného kódu LP a ZP 
(první dva znaky kódu zleva)    

VVYKONPOV #           C 5 12 Pokračování povoleného  kódu LP a ZP  nebo 
výkonový kód péče – povinné pokud se jedná 
o registrovanou zdravotní péči, jinak 99999 

VPOCETPOZ           N 6.2 
11.3 

10 17 Požadované množství péče 

VPOCETPOV  #  N 6.2 
11.3 

1628 Množství schválené RL 

VCENA              N 10.2 2239 Jednotková cena, povinná, pokud se 
jedná o požadavek na: 
- plnou úhradu nebo  
- pokud péče není registrována není stanovena 
výše úhrady 

VPROVEDENI C 8 3249 v jakém provedení je kód výkonu 
(ks,bal,mg…) – povinné pokud se jedná o péči 
neregistrovanou 

VNAZEV           C 150 4057 Název zdravotní péče – povinné pokud se 
jedná o péči neregistrovanou 

Celkem délka věty          190207  
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Poznámka: Pokud ZZ požaduje kód (XX)XXXXX a RL chce místo něj schválit kód 
(YY)YYYYY, pak se v souboru z 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. 

Poznámka: Pokud ZZ požaduje kód XX(XXXXX) a RL místo něj schválí kód 
(YY)YYYYY, pak v souboru z pojišťovny k ZZ budou ve větě typu „V“ vyplněny 
položky VZACKODUPOV=YY,  VVYKONPOV=YYYYY a VPOCETPOV>0. Pokud 
RL schválí požadovaný kód XX(XXXXX) (v požadovaném či jiném množství), pak 
v souboru z pojišťovny k ZZ budou ve větě typu „V“ vyplněny položky 
VZACKODUPOV=XX, VVYKONPOV= XXXXX a VPOCETPOV>0. 

 

Účinnost změny: od 1. 1. 2016 s přechodným obdobím do 31.3.2016  

 

II – 4.08. Průvodní list dávky 

Charakter dávky: (♠) 

CHAR Nabývá hodnot 
F Dávka, kterou dětská odborná léčebna odpovídá pojišťovně poté, co se tato vyjádřila 

k požadavku na doprovod 
N Dávka, kterou pojišťovna posílá schválený návrh lázeňskému zařízení nebo 

ozdravenskému ZZ nebo léčebně 
O  Opravná (obsahuje doklady opravené) 
P Původní dávka (obsahuje doklady poprvé předkládané) 
R Dávka, kterou pojišťovna návrh vrací navrhujícímu lékaři k opravě, doplnění nebo ho 

zamítá 
U Dávka, kterou pojišťovna posílá doplněný návrh dětské odborné léčebně (odsouhlasení 

či zamítnutí doprovodu) 
V Dávka, kterou lázeňské zařízení nebo ozdravenské ZZ nebo léčebna vrací návrh 

pojišťovně 
X Dávka, kterou pojišťovna posílá předkládajícímu lékaři dílčí vyjádření k původní  dávce 

žádanek 
Y Dávka, kterou pojišťovna posílá předkládajícímu lékaři vyjádření ke všem schváleným 

či zamítnutým žádankám původní dávky 
Z Zaplacená dávka – dávka, která je již zúčtována a je pouze předávána z jednoho ÚP do 

druhého (není dovoleno používat smluvním partnerům VZP) 

 

Účinnost změny: od 1. 1. 2016 s přechodným obdobím do 31.3.2016 
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II – 5.21. Dávka žádanek o schválení (povolení) 
 

Obsahuje jen doklady druhu 21. 

Doklad musí vždy začínat větou 1. typu - záhlaví žádanky typ věty „Z“ 
Za větou typu  „Z“ může následovat    
- věta typu 2 - specifikace požadavku typ věty „S“ 
- věta typu 3 - zdůvodnění žádanky typ věty „X“ 
- věta typu 4 - výkon žádanky typ věty „V“ 
Za větou typu  „S“ může následovat   
- věta typu 2, pokud je ZTYPZAD=1 - specifikace požadavku typ věty „S“ 
- věta typu 3 - zdůvodnění žádanky typ věty „X“ 
- věta typu 4 - výkon žádanky typ věty „V“ 
Za větou typu  „X“ může následovat   
- věta typu 3 - zdůvodnění žádanky typ věty „X“ 
- 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 žádanky typ věty „Z“ 
- úvodní věta další dávky 21  typ věty „D“ 
- nic - konec souboru  

Při předávání souboru od pojišťovny ZZ platí stejná pravidla s tím, že za větami větou „V“ 
před další větou „Z“ nebo větou „D“ může ještě následovat libovolný počet vět typu 5. (typ 
věty „R“) – stanovisko revizního lékaře. 

 
Účinnost změny: od 1. 1. 2016 s přechodným obdobím do 31.3.2016 
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