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Provedené úpravy stávajícího textu jsou zvýrazněny šedivým, zrušené červeným podkladem 
textu.  

 Seznam zkratek 

 Ze seznamu zkratek se odstraňuje text: 

ICZP Informační centrum zdravotního pojištění 
IČPP identifikační číslo pracovníka na pracovišti 

 I.1. Doklad 

 V části „DRUHY DOKLADŮ POUŽÍVANÝCH PRO STYK S POJIŠŤOVNAMI“ se 
z přehledu druhu dokladů odstraňují řádky: 

91  Reklamační protokol  
92  Hlášení o zdravotnickém zařízení 

 I.2.2.2. Smluvní odbornost pracoviště ústavní péče 

 Text pro znak U se mění takto: 

U – dlouhodobá léčebná a rehabilitační ústavní péče následná péče, nebo následná 
ošetřovatelská péče, popř. následná intenzivní ošetřovatelská péče 
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 Na konec kapitoly I.2.2.2 „Smluvní odbornost pracoviště ústavní péče“ se doplňuje 
text: 

D – dlouhodobá intenzivní péče 

Pokud SZZ poskytuje indikovanou speciálně zaměřenou dlouhodobou intenzivní péči o 
základní životní funkce na vyčleněných, personálně a technicky k tomu vybavených 
lůžkových pracovištích. 

 II.1.1. Společné údaje na dokladech 

 Odstavec IČZ kapitoly II.1.1 “Společné údaje na dokladech“ se mění takto: 

IČZ – identifikační číslo zařízení, nebo části zařízení, je jednoznačný osmimístný číselný kód 
ve vztahu k VZP. Číslo přiděluje vždy místně příslušné ÚP pracoviště VZP na základě žádosti 
té zdravotní pojišťovny, která první uzavře smlouvu na poskytování zdravotní péče s daným 
zařízením. Vyžaduje-li to potřeba, může ÚP VZP přidělit přidělí VZP kód IČZ i takovému 
zařízení, které nemá smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Tento způsob přidělování IČZ 
usnadňuje identifikaci zdravotnických zařízení a předávání informací o nich mezi všemi 
zdravotními pojišťovnami. První dvě číslice označují číslo pracoviště VZP, na jehož území se 
zařízení nachází. Označení odpovídá prvním dvěma číslicím čísla ÚP z číselníku Územní 
pracoviště VZP. Je vyplňováno na příslušných dokladech tiskopisech (dokladech) 08, 09, 13p, 
16, 22, 23, 31, 32, 35, 85, a 90, 91 a 92.  

 Celý odstavec IČPP kapitoly II.1.1 “Společné údaje na dokladech“ se zrušuje. 

 Odstavec Razítko zdrav. zařízení, jmenovka a podpis lékaře kapitoly II.1.1 
“Společné údaje na dokladech“ se upravuje takto: 

Razítko zdrav. zařízení, jmenovka a podpis lékaře – rozumí se lékaře, který doklad 
vystavil. Telefonní číslo místa poskytování zdravotní péče a IČP (případně IČPP) na otisku 
razítka musí být čitelné. V případě nečitelnosti nutno vypsat vedle otisku razítka. 

 II.2.8. Recept 

 V kapitole II.2.8 „Recept“ se začátek odstavce „Popl.“ mění takto: 

Popl. – uvede se symbol signalizující vybrání nebo nevybrání regulačního poplatku (od 
1.1.2012 se regulační poplatek za celý recept vyznačí do pole „Popl.“ u prvního vydaného 
léčivého přípravku): 

 II.2.16. VZP-19/2004 „Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně, Návrh 
na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“ 

 Na konec kapitoly II-2.16. „Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně, 
Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“ se doplňuje text: 

Postup při přehlášení pojištěnce k jiné pojišťovně v době po podání návrhu pojišťovně: 

Pokud návrh posuzuje revizní lékař pojišťovny, tak se v těchto případech postupuje jako u 
návrhů na lázeňskou péči (viz odstavec „Postup při přehlášení pojištěnce k jiné pojišťovně v 
době po podání návrhu pojišťovně“ v kapitole II.2.13 včetně poznámky za tímto odstavcem). 
Pokud je pacient překládán přímo z nemocnice do dětské odborné léčebny (návrh neposuzuje 
revizní lékař), tak pojišťovny uhradí léčbu za ty dny, ve kterých byl pacient pojištěncem té 
které pojišťovny).  
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 II.2.30. VZP-90/2006 „Seznam nositelů výkonů“ 

 Text kapitoly II-2.30 VZP-90/2006 „Seznam nositelů výkonů“ se mění takto: 

II-2.30 VZP-90/2006  Seznam nositelů výkonů 

Tiskopis slouží ZZ ke čtvrtletnímu hlášení nositelů výkonů. Hlášení je předáno do 30 dnů po 
skončení čtvrtletí. Dle kap. II.1. „Společné zásady“ se vyplňuje IČZ, IČO, Poř. číslo, 
Odbornost. Dále se uvádí: 

Období – číslo čtvrtletí a poslední dvojčíslí roku, za které je Seznam předkládán. 

Název subjektu – název a sídlo ZZ uvedené v rozhodnutí o registraci vydaném orgánem 
příslušným k registraci, nebo ve zřizovací listině. 

Seznam – uvede se jeden z následujících znaků: 

„N“ nedošlo ke změně oproti minulému období (není třeba vykazovat), 

„U“ v případě, že doklad obsahuje všechny nositele výkonů (nově vzniklá ZZ jsou povinna 
předat za uplynulé čtvrtletí vždy toto úplné hlášení, pro ostatní ZZ se doporučuje 
předávat úplné hlášení minimálně jednou ročně), 

„Z“ v případě, že se na dokladu uvádějí všechny změny oproti minulému období. Platné údaje 
z předcházejícího období, které už jsou v ICZP pojišťovně evidovány,  není třeba 
vyplňovat. Rodné číslo musí být vyplněno vždy. Pokud se jedná o: 

změnu příjmení, jména nebo titulu – bude vyplněno rodné číslo, nové příjmení, nové jméno a 
nové tituly, 

zánik pracovního úvazku – bude vyplněno rodné číslo, písmeno „Z“ v rubrice Kategorie a 
nula v rubrice PPNV, 

při změně kategorie nebo změně PPNV je třeba zadat vždy oba údaje a odbornost, 

v případě nového zaměstnance budou vyplněny všechny údaje. 
Poř. číslo – listu. 

Příjmení, jméno, titul – údaje nositele výkonů. 

Rodné číslo – pro nositele výkonů. Musí být vyplněno vždy. Pokud je nositelem výkonů cizí 
státní příslušník, nahradí se rodné číslo číslem pojištěnce. Pokud cizinec nemá číslo 
pojištěnce, číslo mu přidělí ICZP vygeneruje správce Centrálního registru pojištěnců a zavede 
ho do CRP s kódem 0X. 

Kategorie – vyplní se podle zákona č. 48/1997 Sb., § 41, odstavec 5 „Seznamu výkonů 
s bodovými hodnotami“ pro uvedeného nositele výkonu podle následující tabulky. 

 
Kategorie Význam 

A Lékař bez absolvované specializační průpravy 
B Lékař s absolvovanou specializační průpravou I. stupně 
C Lékař s absolvovanou specializační průpravou II. stupně nebo s nástavbovou 

specializační průpravou 
D Klinický psycholog, klinický logoped, absolvent vysoké školy ve studijním 

oboru tělesná výchova a sport a rehabilitace. Ostatní absolventi vysokých škol 
(např. RNDr., Ing.) se nevykazují. 

E Střední zdravotnický pracovník 
1 lékař, zubní lékař, farmaceut 
2 klinický psycholog, klinický logoped a fyzioterapeut 
3 jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví 
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4 nelékařský zdravotnický pracovník 
 
V kategorii „E“ (střední zdravotnický pracovník) se uvádějí pracovníci: 

samostatného pracoviště domácí péče, 

samostatného pracoviště rehabilitačních pracovníků – absolventů SZŠ, 

laboratoří a komplementu v odbornostech 222, 801-822, 

sestra ošetřujícího lékaře, pokud pracuje samostatně bez přítomnosti lékaře mimo ordinaci 
(dle vyhlášky MZ 134/98 Sb.), 

záchranáři – střední zdravotnický pracovník v odbornosti 709 při samostatné činnosti 
v týmech RZP, 

lůžkové části ZZ. 
PPNV – přepočtený počet nositele výkonu se zjistí z počtu hodin odpracovaných jednotlivým 
nositelem výkonu ve ZZ v daném čtvrtletí při poskytování zdravotní péče hrazené ze 
zdravotního pojištění (podle zákona č. 48/1997 Sb., § 41, odstavec 6) takto: 

 
Odpracovaný čas nositele 
      výkonu v období 

Přepočtený počet 
  nositele výkonu 

Do 10 hodin / čtvrtletí 0,00 

Do 100 hodin / čtvrtletí 0,25 

Do 200 hodin / čtvrtletí 0,50 

Do 300 hodin / čtvrtletí 0,75 

Nad 300 hodin / čtvrtletí 1,00 

V případě, že je nositelem výkonů sestra ošetřujícího lékaře, je počet odpracovaných hodin 
vztažen pouze na dobu samostatně prováděných zdravotních výkonů. 

Odbornost – vyplní se smluvní odbornost nositele výkonu, který vykonává svou činnost v 
této odbornosti, včetně lékařů i sester. Odbornost se nemusí vyplňovat, pokud se shoduje 
s odborností uvedenou v předchozím řádku. 

Údaje PPNV a Odbornost se nevyplňují. 

Počet listů celkem:, Datum:, Razítko a Podpis statutárního zástupce ZZ se uvede na 
posledním listě. 

Zákonnou povinnost poskytovatelů zdravotní péče sdělovat zdravotním pojišťovnám seznam 
jednotlivých nositelů výkonů lze splnit i jiným způsobem než předáním souboru 
v definovaném datovém rozhraní (viz kapitola III – 3. „DR seznamu nositelů výkonů pro 
pojišťovny“ Datového rozhraní pro pořizování a předávání dokladů) či tiskopisu VZP-
90/2006 „Seznam nositelů výkonů“, avšak za podmínky, že rozsah předávaných údajů a 
termín jejich poskytování odpovídají výše uvedeným specifikacím. 

 II.2.31. VZP 91/1998 „Reklamační protokol“ 

 Celý text kapitoly II-2.31 VZP 91/1998 „Reklamační protokol“ se zrušuje. 

 II.2.32. VZP-92/1998 „Hlášení o zdravotnickém zařízení“ 

 Celý text kapitoly II-2.32 VZP-92/1998 „Hlášení o zdravotnickém zařízení“ se zrušuje. 
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 III.1. Dávky 

 Text části „Dávky pro potřeby ICZP“ se mění takto: 

Dávky pro potřeby ICZP sdělení seznamu nositelů výkonů 

Každé SZZ (tedy i nesmluvní ve vztahu k VZP) předává nejpozději do 60 30 dní po skončení 
čtvrtletí druh dokladu 90 – „Seznam nositelů výkonu“ (pokud není tato zákonná povinnost 
splněna jiným způsobem – viz kapitola II-2.30 „Seznam nositelů výkonů“). Toto hlášení 
předává nesmluvnímu detašovanému pracovišti ICZP, které v současné době spravuje místně 
příslušné ÚP VZP.  

Při prvním vyplnění dokladu se předává vždy úplný seznam nositelů výkonů. V případě, že 
nedochází k žádné změně v nositelích výkonů oproti minulému období, doklad se 
nepředkládá. 

V případě reklamace korekčního koeficientu v ICZP pro zdravotnické zařízení se předává 
nesmluvnímu detašovanému pracovišti vyplněný a potvrzený doklad 91 Reklamační protokol. 

 IV.13. Lokalizace 

 V kapitole IV.13 „Lokalizace“ se nadpis mění takto: 

13. Lokalizace ve stomatologii 

 Stávající text „9 – meziodent“ se mění na: 

9 – meziodent, hemiextrakce 

 Na konec kapitoly IV.13 „Lokalizace ve stomatologi“ se doplňuje text: 

Při vykazování lokalizace v případě provedení egalizace bezzubého alveolárního výběžku se 
vykáže pozice jednoho ze zubů, který se v ošetřené oblasti (sextantu) nacházel, pokud byla 
čelist ozubená. 

 V. Seznam a vzory tiskopisů 

 Ze seznamu tiskopisů se odstraňují řádky: 

VZP-91/1998  Reklamační protokol  
VZP 92/1998  Hlášení o zdravotnickém zařízení 


