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1 O modulu Vykazování na ZP 

1.1 Popis modulu 

Tento modul komplexně řeší problematiku pořizování 

a vykazování výkonů na všechny zdravotní pojišťovny. Byl 

vytvořen speciálně pro poskytovatele sociálních služeb a je 

součástí informačního systému Cygnus, což přináší 

uživatelům následující výhody:  

 

 modul je vytvořen speciálně pro poskytovatele soc. služeb, tzn. neobsahuje řadu zbytečných 

funkcí jako jiné ambulantní programy. Díky tomu je velmi jednoduchý na ovládání a přitom 

obsahuje vše, co je nutné k vykazování výkonů odbornosti 913, 902 a 925  

 pořizování výkonů je velmi jednoduché (četnosti se zadávají zapisováním čísel podobně jako 

v Excelu nebo lze výkony hromadně vygenerovat)  

 program umožňuje evidenci a tisk žádanek (ORP, DP, poukaz na vyšetření), čímž značně 

zjednoduší požadovanou administrativu. Žádanky lze hromadně kopírovat mezi měsíci 

a hromadně tisknout 

 v programu lze provést vyúčtování cest za klienty s možností paušálu na návštěvu, paušálu na 

měsíc nebo jednotlivým vyúčtováním kilometrů 

 můžete si vytisknout prázdnou kartu klienta, do které zaznamenáváte časy a jednotlivé 

provedené výkony 

 vykázání a vytvoření faktur se provede jediným stiskem tlačítka 

 program provádí celou řadu kontrol, abyste neudělali chybu. Obsahuje kontroly na maximální 

četnosti výkonů, čísla pojišťoven, správnost rodných čísel, diagnóz, žádanek, IČZ, IČP, kódu 

územního pracoviště aj. 

 obsahuje nástroj na hromadné vytvoření disket, vytištění faktur a průvodních listů  

 propojení s modulem Sociální část, se kterou sdílí databázi klientů. Klienta tak zadá sociální 

pracovnice a sestra již pouze pořizuje a vykazuje výkony 

 umožňuje pořizovat data na detašovaných pracovištích, pak je sesbírat a vykázat z centrálního 

místa  

 

1.2 Upozornění 

Tato příručka Vám poskytuje některé informace nad rámec popisu používání programu (např. způsob 

vykazování odbornosti 913, vedení papírové dokumentace apod.). Tyto informace musíte 

konzultovat se svým revizním lékařem a vyhovět jeho požadavkům. 
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2 Základní ovládání programu 

Program je navržen pro co nejpřehlednější a nejpříjemnější ovládání. Kromě ovládání myší je u většiny 

funkcí možnost využití klávesnice.  

 

Základní obslužné prvky jsou ve všech oknech stejné: 

 Tlačítko pro přidání nového záznamu (klávesa F2 nebo Insert) 

 Tlačítko pro přidání záznamu kopií z označeného záznamu 

 Tlačítko pro opravu označeného záznamu (klávesa Enter nebo poklepání myší na záznam)  

 Tlačítko pro odebrání označeného záznamu (klávesa Delete nebo Shift+F8) 

 Spuštění tiskového manažera 

 Rychlý tisk aktuálního seznamu 

2.1 Práce se seznamem 

Seznam je možné obsluhovat myší nebo kurzorovými šipkami klávesnice. Na následujícím obrázku je 

zobrazena struktura okna obsahující seznam: 
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Řazení záznamů podle sloupce – jedná se o důležitou funkci sloužící k zpřehlednění informací 

obsažených v seznamu. Řazení může být jednak vzestupné tak i sestupné. Klepnutím na záhlaví 

vybraného sloupce seznamu se seřadí sloupec vzestupně, po opětovném klepnutí sestupně.  

 vzestupné řazení (šipka směrem nahoru) 

 sestupné řazení (šipka směrem dolů) 

 

Zrychlené vyhledávání záznamů – u předem seřazeného sloupce (viz výše) začněte psát první písmena 

nebo čísla hledaného textu a seznam se posune na první řádek začínající tímto písmenem nebo číslem.  

 

 

Šířka sloupců – sloupce můžete rozšiřovat dle libosti klepnutím a tažením myší mezi záhlavími sloupců. 

Chcete-li rozšířit sloupec na šířku nejširší položky, poklepejte myší mezi záhlavími tohoto sloupce 

a sloupce napravo.  

 

Pořadí záznamu a celkový počet záznamů – pod každým seznamem vpravo dole se nachází dvě čísla – 

první určuje pořadí aktuálně vybraného záznamu v seznamu, druhé určuje celkový počet záznamů. 

 

 

Zatrhávání řádků – u některých seznamů se v prvním sloupci zobrazuje zatržítko , pomocí kterého 

označujete řádky, které se budou dále zpracovávat nebo ukládat. Zatržení nebo odtržení řádku 

provedete klepnutím myši do buňky v prvním sloupci nebo 

stisknutím klávesy Mezerník. Chcete-li zatrhnout nebo 

odtrhnout všechny zobrazené řádky, klepněte na záhlaví 

sloupce se zatržítkem   nebo stiskněte klávesy Ctrl+A. 
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2.2 Práce s editačním oknem 

Editační okno se zobrazí vždy, když klepnete na tlačítko Přidat , Přidat kopii  nebo Opravit 

. V tomto okně zadáváte vstupní informace, které se po stisku tlačítka OK uloží do databáze. 

Pokud klepnete na tlačítko Storno (nebo stisknete klávesu Esc), informace se nebudou ukládat. 

V obou případech se vrátíte zpět do okna, odkud se editační okno spouštělo – viz následující obrázek. 

 

 

Mezi položkami editačního okna lze přeskakovat dopředu klávesou Enter nebo Tab a dozadu klávesami 

Shift+Tab. 

 

Položky označené červenou hvězdičkou – označují povinné položky, bez kterých se editační okno 

neuloží.  

 

 

Položky typu editační rozbalovací seznam – můžete ze seznamu vybrat některou z dříve uložených 

hodnot nebo zapsat hodnotu úplně novou. Při psaní počátečních písmen Vám program bude 

automaticky nabízet existující položky. Stisknete-li klávesu Šipka dolů, seznam se rozbalí a Vy můžete 

šipkami nalézt požadovanou hodnotu a klávesou Enter výběr potvrdit.  
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2.3 Filtrování řádků seznamu 

V jednotlivých oknech máte možnost filtrovat zobrazované řádky. Chcete-li zadat podmínku pro 

zobrazení řádků seznamu, otevřete si okno Filtr .  

 

Vyberte požadované 

kritérium pro zobrazení řádků 

(např. klienty jedné 

pojišťovny) a klepněte na 

tlačítko OK. Zapnutý filtr je 

signalizován pomocí 

červeného vykřičníku . Chcete-li vypnout filtrování, klepněte na tlačítko Zrušit filtr  

a zavřete okno tlačítkem OK.  

 

2.4 Tisk 

Veškeré tiskové sestavy se spouští tlačítkem Tisk  (průvodce) nebo Tisk  (okamžitý tisk).  

 

Před vytištěním jakékoliv sestavy se 

zobrazí náhled před tiskem. V tomto 

okně můžete sestavu pomocí tlačítka 

Tisk vytisknout. Tlačítkem Do Wordu můžete sestavu zobrazit v Microsoft Wordu a dodatečně upravit. 

Pomocí tlačítka Uložit PDF můžete sestavu uložit do souboru typu PDF (tyto soubory lze otvírat pomocí 

programu Acrobat Reader). Tlačítky Předchozí a Další můžete přeskakovat mezi stránkami sestavy. 

Tlačítka Zvětšit a Zmenšit umožňují přiblížit nebo oddálit náhled sestavy. 

  

 

TIP: Některé sestavy lze vytisknout rovnou z programu. Jedná se např. o žádanky, výkony na 

zadní stranu žádanky, faktury, průvodní listy a další. Tyto sestavy vytisknete pomocí tlačítka 

. 
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3 Nastavení modulu Vykazování na ZP 

Než začnete pořizovat a vykazovat výkony, musíte do programu zadat základní nastavení – tj. 

informace o pracovišti a pracovnících, lékaře předepisující žádanky a adresy pojišťoven. Program po 

Vás bude vyžadovat údaje ze smluv, které máte uzavřené s jednotlivými pojišťovnami.  

3.1 Jak upravit číselník výkonů? 

V programu jsou nahrány výkony odbornosti 913 (všeobecná sestra v sociálních službách),  

004 (zvláštní ambulantní péče), 902 (fyzioterapie) a 925 (sestra domácí zdravotní péče). 

Vykazovat můžete pouze výkony, které máte nasmlouvány s pojišťovnami.  

 

 

TIP: Přehledný seznam výkonů těchto odborností najdete v příloze nebo si je můžete 

vytisknout z programu. 

 

Otevřete si Číselník výkonů. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP – tlačítko Nastavení – sekce 

Číselník výkonů) 

 

Každý výkon má své jedinečné 

pětimístné číslo. Aby se Vám lépe 

pracovalo s výkony, a lépe jste se 

orientovali při pořizování výkonů, 

můžete si každý výkon přejmenovat. 

Klepněte na tlačítko Opravit  a do 

položky Zkratka uveďte svoji vlastní 

zkratku. V případě, že nemáte 

s pojišťovnou uzavřenou smlouvu na 

daný výkon, zrušte volbu Nasmlouván. 

Takto označený výkon se nebude nabízet při pořizování výkonů jednotlivých klientů. Body u výkonů 

jsou nastaveny dle číselníku VZP, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a dle nastavení zaokrouhlování 

režií časových výkonů pro danou pojišťovnu (viz následující kapitola Jak zadat fakturační údaje 

jednotlivých pojišťoven). 

 

Pomocí tlačítek Přesunout nahoru  a Přesunout dolů  si můžete měnit pořadí, ve kterém jsou 

výkony zobrazeny při grafickém pořizování výkonů. Nahoru si tak můžete umístit ty výkony, které 

používáte nejčastěji (při pořizování budou nejvíc vlevo). Chcete-li si vytisknout přehled výkonů včetně 

jejich zkratek, klepněte na tlačítko Tisk . 
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3.2 Jak zadat fakturační údaje jednotlivých pojišťoven? 

V programu je nahrán seznam pojišťoven. K tomu, abyste 

správně vystavili fakturu na jednotlivé pojišťovny, musíte do 

programu zadat fakturační adresu pobočky každé z pojišťoven, 

na kterou budete nosit faktury a dávky (tuto informaci najdete 

na smlouvě).  

 

Otevřete si Číselník pojišťoven. (Kde? Hlavní okno modulu 

Vykazování na ZP – tlačítko Nastavení – sekce Číselník 

pojišťoven) 

 

Klepněte na tlačítko Opravit  a vyplňte položky Ulice, Obec, PSČ a zvolte Zaokrouhlování režií 

časových výkonů a potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

3.3 Jak zadat informace o pracovišti a jeho pracovnících? 

Tyto údaje jsou pro vykazování výkonů velmi důležité! Věnujte prosím pozornost jejich 

správnému vyplnění, jinak je možné, že Vám pojišťovna výkony vrátí. 

 

Pracoviště je kombinace IČZ (identifikační číslo zařízení) a Odbornosti, tzn. pro každou odbornost, 

kterou budete vykazovat na pojišťovnu, musíte zadat jedno pracoviště. Pokud budete vykazovat pouze 

jedinou odbornost 913, tak budete mít pouze jediné pracoviště. U pracoviště je dále potřeba zadat 

fakturační údaje, které se budou tisknout na faktury. Aby program správně počítal cenu každé faktury, 

musíte zadat koeficienty ceny za bod. Pojišťovna Vám dále přidělí alespoň jedno  

IČP (identifikační číslo pracovníka), pod kterým budete výkony vykazovat. 

   

Otevřete si Číselník pracovišť. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP – tlačítko Nastavení – 

sekce Číselník pracovišť) 

 



 11 

Klepněte na tlačítko Přidat , čímž spustíte průvodce pro přidání pracoviště. 

 

 

Zadejte Název pracoviště, což je Váš vlastní popis pracoviště (např. „Domov pro seniory“). Dále opište 

ze smlouvy IČZ (identifikační číslo zařízení). Pozor, IČZ je něco jiného než IČO organizace. Vyberte ze 

seznamu Územní pracoviště (tuto informaci najdete na smlouvě), Odbornost, kterou máte 

nasmlouvanou a zvolte typ Vykazované dávky. 

 

 

TIP: Pokud budete chtít vyúčtovávat cesty za klienty (odbornosti 902 a 925), je potřeba 

nastavit způsob vyúčtování jednotlivých návštěv (viz kapitola Jak vyúčtovat cesty). 

 

Položky Poslední číslo dávky a Poslední číslo dokladu určují poslední použité číslo dávky a dokladu. 

Tyto položky se při vykazování automaticky zvyšují a neměli byste je měnit.  

 

 

TIP: Pokud budete chtít vykazovat z více detašovaných pracovišť, je potřeba na jednotlivých 

pracovištích správně nastavit Poslední číslo dávky a Poslední číslo dokladu (viz kapitola Jak 

vykázat výkony pořízené na detašovaném pracovišti). 

 

 

TIP: Když po vás regionální pobočka pojišťovny požaduje, aby jste mněli zadanou na faktuře 

její adresu, můžete si jí v programu nastavit. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP – 

tlačítko Nastavení – volba číselník pracovišť – volba Opravit pracoviště – záložka Adresy 

regionálních poboček)  
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Dále vyplňte fakturační údaje, tyto hodnoty budou použity při tisku faktur. V případě, že chcete 

používat vykazování faktur přes portál pojišťoven, tak vyplňte údaje pro vykazování faktur 

prostřednictvím portálu. 

 

 
Pokud si vyberete v nastavení Používat vykazování faktur prostřednictvím portálu kontakt 

emailem a vykazujete pro pojišťovnu VZP, tak by email neměl obsahovat pomlčku. Je možné, 

že by takový formát emailu nebyl v souboru FDAVKA portálem VZP akceptován. V tomto 

případě raději vyberte pro kontakt s pojišťovnou SMS.   

 

Pokud vykazujete přes portál, tak vyplňte druh péče, tak jak ho máte nasmlouván s pojišťovnou. 

Obvyklé hodnoty jsou dle odbornosti:  

Odbornost Druh péče 

004 42 – LZZ – zvl. amb. péče 

902 47 – ÚSP – zvl. amb. Péče 

913 47 – ÚSP – zvl. amb. Péče 

925 28 – homecare III – od 1/4 2001, odbornost 925 

 

Klepněte na tlačítko Další >, čímž postoupíte k dalšímu kroku 

průvodce. Nyní vyplňte koeficienty za bod s jednotlivými 

pojišťovnami (tyto informace najdete na dodatku ke smlouvě 

s každou pojišťovnou). 

 

Klepněte na tlačítko Další >, čímž postoupíte k dalšímu kroku 

průvodce. Podle toho, kolik Vám pojišťovna přidělila IČP 

(identifikační číslo pracovníka), tolik pracovníků musíte zadat. Výkony 

se pak pořizují na jednotlivé pracovníky.  

 

Nyní zadejte informace o prvním pracovníkovi. Jméno pracovníka 

si můžete zvolit libovolné (např. „Sestry“). Dále zadejte IČP (tuto 

informaci najdete na smlouvě). V případě, že pojišťovna 

vyžaduje, aby v dokladech byl uveden variabilní symbol 

pracovníka, uveďte jej do položky Var. symbol.  

 

Máte-li přiděleno jediné IČP, nechte zatržítka u všech oddělení. 

Pokud Vám pojišťovna přidělila více IČP (např. jedno IČP pro 
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domov pro seniory a druhé pro domov se zvláštním režimem), můžete si nastavit, že se konkrétní IČP 

bude nabízet pouze klientům z vybraných oddělení. Rozdělte si tedy nejdřív klienty do oddělení a 

potom zatrhněte u každého pracovníka ta oddělení, pro které lze na dané IČP pořizovat výkony.  

 

Pokud budete chtít změnit koeficienty za bod, klepněte na tlačítko .  

 

Pokud budete chtít zadat dalšího pracovníka, klepněte na tlačítko Přidat  pod seznamem 

pracovníků. Upozornění – používejte jen ta IČP, které máte výslovně uvedené ve smlouvě. 

 

 

TIP: Máte-li pochybnosti, jak nastavit některé položky, volejte hotlinku 543 213 606 nebo pište 

na servis@iscygnus.cz. 

 

3.4 Jak zadat vysílající lékaře do číselníku? 

Abyste nemuseli při zadávání každé žádanky opakovaně 

vyplňovat IČP a Odbornost lékaře, který danou žádanku 

vypsal, můžete si zadat lékaře do číselníku a pak jej pouze 

vybrat ze seznamu. Otevřete si Číselník vysílajících lékařů. 

(Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP – tlačítko 

Nastavení – sekce Číselník vysílajících lékařů) 

 

Klepněte na tlačítko Přidat , vyplňte položky Jméno 

(libovolné označení lékaře mezi ostatními v číselníku), IČP 

lékaře a jeho Odbornost (IČP lékaře a jeho odbornost 

najdete na žádance).  

mailto:servis@iscygnus.cz
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3.5 Jak nastavit fakturu za období? 

Když má pracoviště uzavřenou smlouvu s pojišťovnou na smluvní paušální platbu, je potřeba udělat 

několik nastavení: 

1. Pro vybranou pojišťovnu nastavit typ fakturace: „Fakturace 

za období“, pak nastavit sumu, která se bude paušálně 

fakturovat na pojišťovnu. (Kde? Hlavní okno modulu 

Vykazování za ZP – tlačítko Nastavení – sekce Číselník 

pracovišť – tlačítko Ceny za bod a typ fakturace)   

 

 

 

 

2. Pro takovou pojišťovnu nastavit, FDAVKU s nulovou částku pro 

FDAVKY, které vzniknou opravou, anebo dovykázáním. (Kde? Hlavní 

okno modulu Vykazování za ZP – tlačítko Nastavení – sekce Číselník 

pojišťoven – tlačítko opravit – volba U fakturace za období odesílat 

FDAVKU s nulovou částkou u opravných a dovykázaných dávek) 
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Zadávání klientů 

Abyste mohli začít pořizovat výkony, musíte zadat do programu seznam klientů. Pokud ve Vaší 

organizaci používáte modul Sociální část, stačí klientům doplnit jejich pojišťovnu. Pokud modul Sociální 

část nepoužíváte, musíte zadat kompletní seznam klientů. 

3.6 Jak doplnit klienty, pokud používáte modul Sociální část? 

Klienty zadává do programu sociální pracovnice, takže Vám stačí doplnit pouze číslo pojišťovny.  

 

Otevřete si okno Pořizování výkonů. 

(Kde? Hlavní okno modulu Vykazování 

na ZP – tlačítko Pořizování výkonů) 

 

Označte klienta a klepněte na tlačítko 

Opravit informace o klientovi . 

Vybere pojišťovnu a uložte okno 

tlačítkem OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP: V tomto okně můžete rovněž změnit číslo pojištěnce, pokud není stejné jako jeho rodné 

číslo (např. cizinci). 

3.7 Jak zadat klienty, pokud nepoužíváte modul Sociální část? 

Klienty zadáváte ve zjednodušeném okně v modulu Sociální část, které obsahuje pouze položky nutné 

pro vykazování. 

 

Otevřete si zjednodušenou verzi modulu Sociální část. (Kde? Hlavní rozcestník – tlačítko Sociální část) 

 

Klepněte na tlačítko Přidat  a vyplňte požadované údaje, zejména Příjmení, Rodné číslo 

a Pojišťovnu. Položka Status slouží k rozdělení klientů na Aktuální, Bývalé a Archivní. V případě 

ukončení pobytu klienta mu pouze změníte jeho Status z Aktuální na Bývalý a zadáte datum ukončení 

pobytu. 
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3.8 Jak zobrazit bývalé klienty? 

V přehledu klientů se standardně zobrazují pouze aktuální klienti (klienti se Statutem Aktuální). Pokud 

si chcete zobrazit bývalé klienty, klepněte na tlačítko Filtr  a nastavte položku Status na hodnotu 

Aktuální a Bývalí a potvrďte tlačítkem OK. S bývalými klienty můžete pracovat stejným způsobem jako 

s aktuálními. 

 

Zapnutý filtr je signalizován pomocí červeného vykřičníku . Chcete-li vypnout filtrování, klepněte 

na tlačítko Zrušit filtr  a zavřete okno tlačítkem OK. 
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4 Žádanky 

4.1 Jak zadat a vytisknout klientovi žádanku? 

Žádanku klientovi vystaví vysílající lékař. Na žádance je uvedeno datum, IČP a odbornost lékaře, 

diagnózy klienta a požadované výkony. Žádanku je potřeba přepsat do programu, aby se na ni mohly 

pořízené výkony navázat. V jeden den může být platných několik žádanek (např. jedna na podávání 

léků, další na ošetření rány). 

 

Otevřete si okno Pořizování výkonů. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP – tlačítko Pořizování 

výkonů) 

Označte požadovaného klienta a klepněte na tlačítko Žádanky . Zobrazí se přehled všech 

žádanek daného klienta. Pro přidání nové žádanky klepněte na tlačítko Přidat  a vyplňte 

požadované údaje.  

 

Při zadávání žádanky si můžete zvolit, jakého typu žádanka je (ORP, DP, základní). Jakmile změníte 

Typ žádanky, změní se jednotlivé položky v okně tak, aby odpovídaly konkrétnímu typu žádanky.  

 

Lékaře, který žádanku vypsal, vyberte ze seznamu. Pokud v seznamu daného lékaře nemáte, můžete 

jej tam přidat – klepněte na tlačítko , čímž se dostanete do Číselníku vysílajících lékařů.  

 

Pojišťovna a druh pojištění se předvyplní dle údajů zadaných u klienta. Pod zadanou pojišťovnou 

a druhem pojištění se vykazují všechny výkony pořízené na tuto žádanku. Pokud klient změní 

pojišťovnu nebo druh pojištění, tak změnu opravte u klienta. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na 

ZP – tlačítko Pořizování výkonů – tlačítko Opravit informace o klientovi) 
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Program v sobě obsahuje číselník diagnóz dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN10 a kontroluje 

vložené diagnózy. Diagnózy zadávejte bez tečky a měly by být čtyřmístné nebo pětimístné. Třímístnou 

diagnózu lze zadat pouze takovou, kterou nelze blíže specifikovat pomocí čtvrtého místa (např. F03 – 

neurčená demence).  

 

Jediné povinné údaje, které se budou ukládat na diskety pro pojišťovny, jsou Datum žádanky, 

Vysílající lékař, Základní diagnóza, případně pokud vyplníte Další diagnózy a Kód náhrady. Všechny 

ostatní údaje jsou nepovinné a slouží pouze pro tisk žádanek. Při zadávání požadovaných výkonů 

můžete klepnout na tlačítko Načíst název výkonu , čímž 

se předvyplní text výkonu, který můžete libovolně upravit. 

Další informace, které se tisknou na žádanku, najdete 

v záložce Poukaz na vyšetření ORP/DP.  

 

 

TIP: Pomocí tlačítka Načíst z modulu Dokumentace klienta lze načíst lékařské diagnózy z karty 

klienta ze sekce Zdravotní údaje. Dále se z okna Realizace ošetřovatelského plánu načtou 

popisy a četnosti požadovaných výkonů dle skutečné realizace (příp. se zohlední naplánované 

intervence z Plánovacího kalendáře). 

 

Program umožňuje vytisknout Poukaz na vyšetření/ošetření buď včetně formuláře nebo do tiskopisu 

VZP. V přehledu žádanek označte žádanku, kterou chcete vytisknout, klepněte na tlačítko Tisk  a 

vyberte jednu z možností: 

Poukaz na 
vyšetření ORP 

 Včetně formuláře 
Vytiskne přední i zadní stranu žádanky, na přední 

straně budou vyplněny údaje žádanky. 

 Do tiskopisu VZP 
Vytiskne údaje žádanky (pouze přední strana) do 
kupovaného tiskopisu VZP. 

Vykázané 

výkony 

 Do vytištěného formuláře 
Vytiskne vykázané výkony na zadní stranu formuláře, 

který byl dříve vytištěn z modulu Vykazování na ZP. 

 Do tiskopisu VZP 
Vytiskne vykázané výkony na zadní stranu 

kupovaného tiskopisu VZP. 

Pro přidávání žádanky na další měsíc doporučujeme použít tlačítko Kopie , čímž vytvoříte kopii 

označené žádanky. Program automaticky zvýší datum žádanky o jeden měsíc a zároveň zvýší její 

pořadové číslo. 

 

 
TIP: Při zadávání žádanky typu ORP (tlačítkem Přidat  nebo Kopie ) nebo při změně 

typu žádanky program dle nastavení načítá stupeň příspěvku na péči z modulu Sociální část. 

(Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP – tlačítko Nastavení – sekce Obecné) 
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4.2 Jak hromadně zkopírovat žádanky do následujícího měsíce? 

Program nabízí nástroj na hromadnou správu žádanek. (Kde?  Hlavní okno modulu Vykazování na ZP – 

tlačítko Pořizování výkonů – tlačítko Operace – položka Přehled žádanek) 

 

V tomto okně jsou zobrazeni všichni klienti, kteří mají na daný měsíc zadanou žádanku. Žádanky 

můžete jednotlivě kopírovat tlačítkem Kopie , opravovat tlačítkem Opravit  nebo mazat 

tlačítkem Odebrat .  

 

 
TIP: Přehled žádanek si můžete pomocí tlačítka Filtr  přizpůsobit a zobrazit si tak např. 

pouze žádanky klientů z jednoho oddělení nebo žádanky od jednoho lékaře. Zapnutý filtr se 

zohledňuje při hromadném kopírování žádanek. 

 

Chcete-li hromadně zkopírovat žádanky z jednoho měsíce do následujícího, klepněte na tlačítko 

Operace a vyberte položku Hromadně zkopírovat žádanky. Zadejte měsíc, do kterého chcete žádanky 

zkopírovat a pokračujte tlačítkem Další >. Program zobrazí přehled žádanek, které budou zkopírovány. 

Zatrhněte žádanky, které chcete zkopírovat a dokončete operaci tlačítkem OK. Po zkopírování žádanek 

je pomocí tlačítka Opravit  překontrolujte a upravte případné změny. 

Při hromadné kopii žádanek se kontrolují všechny diagnózy klientů. Pokud na žádance existují 

nevykazovatelné diagnózy, zobrazí se upozorňující okno s výpisem klientů a jejich diagnózami, které 

není možné vykázat na pojišťovnu. 

4.3 Jak hromadně vytisknout žádanky? 

Žádanky na daný měsíc můžete vytisknout i hromadně pomocí tiskové sestavy Poukaz na vyšetření-

hromadný tisk. (Kde? Tiskový manažer – skupina Žádanky – sestava Poukaz na vyšetření-hromadný 

tisk) 

 

Nejdříve zvolte volbu Tisk předních stran a vytiskněte si více 

předních stran najednou. Poté vložte všechny žádanky 

zpátky do tiskárny (pozor na orientaci stránek) a zvolte volbu 

Tisk zadních stran. Před tiskem (v okně výběru tiskárny) 

nastavte Počet kopií na požadovaný počet listů. 
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5 Pořizování výkonů 

Tato kapitola popisuje způsob zadávání provedených výkonů do programu na karty jednotlivých 

klientů. Výkony odbornosti 913 jsou hrazeny po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, tzn. před 

zadáváním výkonů je potřeba zapsat do programu žádanku, kterou klientovi vystavil vysílající lékař. 

Dále je potřeba mít nastavený program, zejména pracoviště a pracovníka a mít zadané klienty včetně 

čísel pojišťoven.  

 

 

TIP: Vykazované výkony musí být řádně zdokumentované. U každé provedené intervence by 

měla být uvedena informace o datu, čase, trvání a pracovníkovi, který ji provedl. K vedení 

ošetřovatelské dokumentace můžete využít modul Dokumentace klienta, který je rovněž 

součástí IS Cygnus. Díky provázanosti těchto dvou modulů lze jednoduše načítat 

zdokumentované intervence v podobě pořízených výkonů na karty jednotlivých klientů. 

 

V okně Pořizování výkonů jsou vypsáni všichni aktuální klienti. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování 

na ZP – tlačítko Pořizování výkonů)  

 

 

Červeně jsou vypsáni klienti, kteří nemají vyplněnou pojišťovnu. Pro tyto klienty nelze zadávat výkony. 

V pravé části okna je vypsáno posledních 10 žádanek označeného klienta. 
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TIP: Pokud ve Vaší organizaci používáte modul Sociální část, může se stát, že sociální 

pracovnice označí zemřelého klienta jako bývalého a ten již nebude zobrazován v aktuálním 

seznamu. Stačí, když si pomocí tlačítka Filtr  nastavíte položku Status na Aktuální 

a Bývalí. 

 

 

TIP: Pokud má klient zadanou žádanku na daný měsíc, má před svým jménem zobrazenou 

ikonu . Pokud má již pořízené výkony, bude ikona zelené barvy . Pomocí tlačítka Filtr si 

můžete např. zobrazit pouze klienty, kteří mají zadané žádanky, ale nemají ještě pořízené 

výkony. 

5.1 Jakým způsobem pořizovat výkony odbornosti 913? 

Výkony této odbornosti lze rozdělit na 4 skupiny: 

Ošetřovatelská 

intervence 

Tento výkon se kombinuje s materiálovými výkony, 
čas 10 minut. V případě provedení výkonu v noci, o 

víkendu nebo ve svátek lze navíc ve stejném 
rozsahu vykázat bonifikační výkony. 

OSETR(06613) 

Materiálové 

výkony 

Výkony, které pokrývají náklady na provedení 
výkonu. Nemají vlastní čas, vždy se kombinují s 

ošetřovatelskou intervencí.  

TERAP(06623), ODBER(06621), 

INFUZ(06625), INHAL(06627), 
RANA(06629), KATET(06631), 

GASTR(06633), VYSETR(06635), 

INZUL(06637), STOM(06639) 

Bonifikační 

výkony 

Výkony provedené v noci, o víkendu nebo ve 

svátek. 
NOCNI(06645), SVATE(06649) 

Administrativní 

péče sestry 

Tento výkon se vykazuje bez kombinace 

s ošetřovatelskou intervencí, čas 60 minut. 
ADMIN(06611) 

 

Do programu se zadávají jednotlivé materiálové výkony a souhrnné číslo odpovídající celkové 

ošetřovatelské intervenci na klienta za den. V papírové podobě však musíte mít jednotlivé výkony 

rozepsány (konkrétní požadavky konzultujte se svým revizním lékařem). 

 

Některé příklady: 

 Podávání léků 3krát denně, které každé zabere 10 minut budete vykazovat jako OSETR: 3, 

TERAP: 3 a v případě víkendu navíc SVATE: 3. 

 Pokud daný den byl kromě podávání léků navíc proveden odběr krve v délce 10 minut, budete 

vykazovat OSETR: 4, TERAP: 3, ODBER: 1 a v případě víkendu navíc SVATE: 4. 

5.2  Jak zapsat provedené výkony? 

Vybrat si můžete mezi grafickým zadáváním pomocí myši nebo jednotlivým zadáváním. Otevřete si 

okno Pořizování výkonů. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP – tlačítko Pořizování výkonů) 

 



 22 

Nejdříve vyberte v levé horní části okna období, za které chcete 

data pořizovat.  

Označte požadovaného klienta a otevřete jeho přehled výkonů buď poklepáním na řádek s klientem, 

nebo stiskem klávesy Enter, nebo klepnutím na tlačítko Přehled výkonů . 

 

 

Nejdříve vyberte v horní části okna žádanku, pracoviště a pracovníka, na které budete výkony 

pořizovat. Pokud je v jednotlivých seznamech pouze jedna položka (jediná žádanka, jediné pracoviště 

nebo jediný pracovník), bude příslušný seznam zašeděný.  

 

 

Výkony se vždy pořizují na konkrétní žádanku. Jakmile vyberte žádanku ze seznamu, zobrazí se pouze 

výkony pořízené na tuto žádanku a buňky budou editovatelné (obarveny zeleně) pouze v rámci 

platnosti žádanky. Pokud zvolíte položku Všechny, budou zobrazeny všechny pořízené výkony, které 

ale nemůžete editovat.  

 

K dispozici máte čtyři způsoby zadávání výkonů. Všechny způsoby jsou naprosto ekvivalentní a pokud 

výkon zadáte na jedné záložce, objeví se ihned i na druhé a opačně. 
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Způsob 1 – grafické zadávání výkonů: 

Výkony lze zadávat pouze do zelených buněk. Pokud buňky nejsou zelené, znamená to, že na daný 

den není zadána žádanka nebo klient nebyl v zařízení přítomen (program zohledňuje datum nástupu 

a datum ukončení pobytu). Pokud je buňka červená, znamená to, že byla překročena maximální 

četnost výkonu na den (tyto výkony pojišťovna neproplatí).  

 

Výkony zadejte následovně: 

 pomocí myši – držte klávesu Ctrl a klepnutím levým tlačítkem do buňky zadáte výkon (zvýšíte 

četnost o jedna), pravým tlačítkem odeberete výkon (snížíte četnost o jedna) 

 nebo označte buňku a zadejte konkrétní počet výkonů na klávesnici. Klávesou Enter zadávání 

potvrdíte. Klávesou Delete můžete provedený výkon z buňky smazat  

 

 

TIP: Záhlaví sloupců s názvy výkonů si můžete libovolně přejmenovat tak, aby se v nich lépe 

orientovalo. Dále si můžete určit pořadí, ve kterém jsou výkony zobrazeny (viz kapitola Jak 

upravit číselník výkonů). 

 

Způsob 2 – jednotlivé zadávání výkonů: 

Výkony jsou zobrazeny ve formě 

seznamu. Do seznamu lze jednoduše 

přidávat další výkony, editovat je, nebo 

mazat. 

 

 

 

 

Pro zadání výkonu klepněte na tlačítko Přidat  

a vyplňte požadované údaje. Mezi položkami se můžete 

pohybovat pomocí klávesy Enter nebo Tab, pro výběry ze 

seznamů můžete použít klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů. 

Při zadávání zkratky výkonu začněte psát první znaky – 

program automaticky vyhledá a doplní zkratku podle 

počátečních písmen. Až se přesunete na tlačítko OK+Další, 

stiskněte klávesu Enter, čímž program uloží výkon 

a přesune kurzor na položku Datum, abyste mohli zadat 

další výkon. 

Pokud je některá buňka ve sloupci Počet červená, byla překročena maximální četnost výkonu na den 

(tyto výkony pojišťovna neproplatí). 
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Způsob 3 – hromadné zadávání výkonů: 

Program umožňuje hromadně vygenerovat pravidelně se opakující skupiny výkonů (např. podávání 

léků společně s intervencí a bonifikačním kódem za víkendy). Vygenerované výkony můžete 

samozřejmě dodatečně upravit dle postupů uvedených výše. 

 

Klepněte na tlačítko Operace a zvolte položku Hromadně zadat výkony.  

 

 

Zadejte četnosti jednotlivých výkonů (např. OSETR=6, TERAP=3, SVATE=6) 

a značte myší požadované dny, do kterých chcete tuto skupinu výkonů vložit. 

Pro označení více dní naráz klepněte pravým tlačítkem myši do některého ze 

dní a vyberte jednu z možností (např. Označ vše). V případě, že v daných 

dnech již nějaké výkony existují, si můžete zvolit, co s nimi má program udělat – buď může nové 

výkony přičíst k existujícím (volba Přičíst ke stávající hodnotě), nebo je smazat a zapsat pouze nové 

výkony (volba Nahradit stávající hodnotu).  

 

Způsob 4 – načtení výkonů z modulu Dokumentace klienta: 

Program umožňuje načíst zdokumentované intervence z okna Realizace ošetřovatelského plánu 

v modulu Dokumentace klienta. Klepněte na tlačítko Operace a zvolte položku Načíst výkony z modulu 

Dokumentace klienta.  

 

 

TIP: Pro hromadné smazání pořízených výkonů daného klienta můžete využít operaci Vymazat 

pořízené výkony. (Kde? Tlačítko Operace – položka Vymazat pořízené výkony) 

 

Jakmile dokončíte zadávání výkonů, uložte je tlačítkem OK vpravo dole. Pokud klepnete na tlačítko 

Storno, nebudou žádné z provedených změn uloženy. 
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Chcete-li vytisknout přehled pořízených výkonů vybraného klienta za daný měsíc, klepněte na tlačítko 

Tisk  a vyberte tiskovou sestavu Přehled výkonů.  

 

 

TIP: Program nabízí celou řadu tiskových statistických sestav, které jsou tištěny na základě 

pořízených výkonů. (Kde? Tiskový manažer – sestavy ve skupině Pořízené výkony) 
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6 Vykazování výkonů 

Jakmile zadáte výkony u všech klientů za daný měsíc, můžete je vykázat. Vykázáním se zde rozumí 

překontrolování správnosti, vytvoření dávek a faktur, uložení dávek na diskety a vytištění faktur 

a průvodních listů. Celá tato operace je jednoduchá a skládá se z několika kroků. 

6.1 Jak vykázat výkony a vytvořit faktury? 

Vykázání spustíte z okna Pořizování výkonů. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP – tlačítko 

Pořizování výkonů – tlačítko Operace – položka Vykázat výkony) 

 

Nejdříve vyberte období, které chcete vykázat (program 

automaticky nabízí předešlý měsíc). Vykázat můžete pro 

každou pojišťovnu i pracoviště zvlášť. Pro zjednodušení 

ponechejte volbu Všechny. Volba Vytvořit faktury z nově 

vytvořených dávek automaticky vytvoří z dávek faktury, takže 

se nemusíte o nic starat (tuto volbu zrušte v případě, že 

chcete na fakturu umístit i dávky z detašovaného pracoviště, 

viz kapitola Jak vykázat výkony pořízené na detašovaném 

pracovišti). Klepněte na tlačítko OK.  

 

 

Před samotným vykázáním se provede celá řada kontrol (maximální četnosti výkonů, dělitelnost 

rodného čísla modulo 11, kontrola existence dávek, nepřítomnost klienta, aj). Případné chybové 

zprávy jsou zobrazeny v Přehledu chyb pod sebou. Tento seznam si můžete vytisknout pomocí tlačítka 

Tisk . Chyby je nutné před dalším pokračováním odstranit! V opačném případě hrozí, že Vám 

pojišťovna doklady s chybami vrátí a neproplatí. 
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6.2 Jak uložit dávky na diskety a vytisknout faktury a průvodky? 

Otevřete si okno Faktury. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP – tlačítko Fakturace) 

 

V tomto okně je zobrazen seznam všech vytvořených faktur. Červeně označené faktury jsou ty, které 

ještě nebyly uloženy na diskety (tj. ty nově vytvořené). Program automaticky čísluje faktury a to ve 

formátu xxxYYY, kde xxx odpovídá pořadovému číslu faktury a YYY odpovídá číslu pojišťovny, na 

kterou je faktura vystavena. Datum vystavení a Datum zdanitelného plnění jsou při vytvoření faktury 

nastaveny na poslední den v měsíci, za který se vykazuje. Datum odeslání je nastaveno na den, kdy 

byly faktury vytvořeny a Datum splatnosti je o 30 dní vyšší. 

Chcete-li opravit některou položku z faktury, označte požadovanou fakturu a klepněte na tlačítko 

Opravit . 

 

Pro hromadné vytvoření disket ze všech 

faktur, které ještě nebyly zpracovány (tj. 

červeně označené), klepněte na tlačítko 

Operace a vyberte položku Hromadně 

uložit dávky. 

 

Otevře se průvodce, který Vás postupně 

vyzve k vložení diskety pro danou 

pojišťovnu, pak vytiskne průvodní list 
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a nakonec fakturu. Na disketu napište své IČZ a počet předávaných dávek (tuto informaci najdete na 

průvodním listu). Poté bude následovat další pojišťovna, dokud nebudou vytvořeny všechny diskety. 

O průběhu zpracování jste informováni pomocí zelených zatržítek. 

 

Chcete-li vytvořit disketu pouze z jediné konkrétní faktury, označte ji a klepněte na tlačítko Vytvořit 

soubor . Chcete-li vytisknout konkrétní fakturu nebo průvodní list, označte požadovanou fakturu, 

klepněte na tlačítko Tisk  a vyberte položku Faktura nebo Průvodní list diskety. 

 

 

TIP: Dávku lze uložit i na jiné přenosné médium (např. USB disk), nebo přímo do Vašeho 

počítače. Označte fakturu, kterou chcete uložit a klepněte na tlačítko Vytvořit soubor . Ve 

chvíli, kdy Vás program vyzve, abyste vložili disketu do mechaniky, klepněte na tlačítko 

. Otevře se Vám okno, ve kterém zvolíte jiné umístění, kam se má dávka uložit 

(např. Tento počítač – Vyměnitelný disk). 

6.3 Jak vytvořit soubor FDAVKA ? 

Pro hromadné vytvoření souborů ze všech faktur, které 

ještě nebyly zpracovány (tj. červeně označené), 

klepněte na tlačítko Operace a vyberte položku 

Hromadně vytvořit soubory pro portál.  

 

Otevře se průvodce, který Vás postupně vyzve 

k výběru místa pro uložení souborů pro danou 

pojišťovnu. Poté bude následovat další pojišťovna, 

dokud nebudou vytvořeny všechny soubory. 

O průběhu zpracování jste informováni pomocí 

zelených zatržítek. Společně se  souborem FDAVKA se 

vytváří i soubor KDAVKA. 

 

Chcete-li vytvořit soubory pouze z jediné konkrétní faktury, označte ji a klepněte na tlačítko Vytvořit 

soubor .  

6.4 Jak ověřit čitelnost disket a překontrolovat obsah? 

Poté, co jste uložili všechny soubory, je nutné 

překontrolovat jejich čitelnost a obsah pomocí 

externího programu WKONTROL, který zdarma 

distribuuje VZP. Klepněte na tlačítko Operace 
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a vyberte položku Zkontrolovat dávky programem WKONTROL. 

 

Vložte první disketu do počítače. V programu WKONTROL nejdřív vyberte disketu A: (viz obrázek), ve 

spodní části se načte obsah diskety. Označte soubor KDAVKA.xxx (kde xxx odpovídá číslu pojišťovny) 

a klepněte na tlačítko Kontrola. V otevřeném okně zadejte své IČZ a klepněte na tlačítko OK.  

 

V případě, že je disketa v pořádku, zobrazí se tato hláška: 

 

 

 

 

Pokud je v dávce chyba, zobrazí se následující hláška:  

 

 

 

 

V obou dvou případech se přepne zobrazení na 

Protokoly. Protokol si můžete zobrazit tak, že na něj 

poklepete. Chcete-li jej smazat, klepněte na tlačítko 

Smazat.  

 

Pro otestování další diskety se opět přepněte na 

Soubory, vložte další disketu a klepněte na tlačítko Kontrola. 
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7 Pokročilé funkce 

7.1 Jak si zobrazit vykázané dávky, doklady a výkony? 

Otevřete si okno Přehled dávek. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP – tlačítko Přehled dávek) 

 

V tomto okně jsou zobrazeny všechny vytvořené dávky. Dávky, které nejsou umístěny na faktuře, jsou 

označené červeně a ve sloupci Fakturována mají uvedené slovo Ne. Dávka se skládá z dokladů, 

doklady se skládají z výkonů. Chcete-li zobrazit doklady v dávce, označte požadovanou dávku 

a klepněte na tlačítko Detailní informace . Stejně tak si můžete zobrazit výkony obsažené 

v dokladu.  

 

Struktura je zobrazena na následujícím obrázku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloupec Charakter určuje jeden ze dvou typů dávky: 

Původní dávka Dávka, kterou vykazujete pojišťovně poprvé a obsahuje pouze nové doklady. 

Opravná dávka 

Dávka obsahuje pouze opravené doklady, které jste již dříve vykázali a 

pojišťovna Vám je vrátila s požadavkem na jejich opravu. Více informací 
k opravným dávkám najdete v kapitole 7.4. 

 

Faktura č. 001111 

Dávka č. 1 

Doklad č. 1 

Výkon 

Výkon 

Výkon 

Výkon 

Výkon 

 

Doklad č. 2 

Výkon 

Výkon 

Výkon 

 

Dávka č. 2 

Doklad č. 3 

Výkon 

Výkon 

Výkon 

Výkon 
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Ve sloupci Způsob vzniku je uveden způsob, jakým dávka vznikla: 

Standardní vykázání 
Dávka vznikla standardním měsíčním vykázáním výkonů z okna Přehled 
klientů. Charakter dávky je vždy Původní. Více informací o tomto způsobu 

najdete v kapitole 7.1. 

Import ze souboru 

Dávka byla importována z detašovaného pracoviště. Za tímto textem může 
být uveden volitelný popis, který jste si zadali při importu dávky. Charakter 

dávky může být jak Původní, tak Opravná. Více informací o tomto způsobu 

najdete v kapitole 8.2. 

Dovykázání výkonů 
Dávka vznikla dovykázáním výkonů. Charakter dávky je vždy Původní. Více 

informací o tomto způsobu najdete v kapitole 8.3. 

Oprava dokladu 
Dávka vznikla opravou dokladu. Charakter dávky může být jak Původní, tak 

Opravná. Více informací o tomto způsobu najdete v kapitole 8.4. 

7.2 Jak vykázat výkony pořízené na detašovaném pracovišti? 

Na detašovaném pracovišti si musíte nainstalovat program a kompletně jej nastavit, stejně jako 

v centrálním místě, kde se data sesbírají a hromadně vykáží. Na detašovaném pracovišti je však navíc 

potřeba nastavit jiné číslování dokladů a dávek, protože jinak by čísla mezi sebou kolidovala – 

nastavte číslo poslední dávky na 10.000 a číslo posledního dokladu na 100.000 (na dalším pracovišti 

pak 20.000 a 200.000 atd.). (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP – tlačítko Nastavení – sekce 

Číselník pracovišť – zadat/vybrat pracoviště – položky Poslední číslo dávky a Poslední číslo dokladu)     

 

V centrálním místě pořiďte výkony, při vykázání ale zrušte volbu Vytvořit faktury, protože je potřeba 

počkat s vytvářením faktur až do chvíle, než se sesbírají všechny dávky z detašovaných pracovišť. 

Faktury se pak vytvoří ručně. 

 

Na detašovaném pracovišti pořiďte i vykažte výkony standardním způsobem a vytvořte diskety 

(faktury a průvodní listy si vytiskněte pouze pro kontrolu).  

 

Diskety doneste do místa, kde se data budou 

centrálně vykazovat a naimportujte dávky mezi 

ostatní. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP 

– tlačítko Přehled dávek – tlačítko Operace – položka 

Importovat dávku ze souboru)     

 

Nyní vytvořte ručně faktury. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP – tlačítko Fakturace – 

tlačítko Přidat) Pak vytvořte hromadně diskety, vytiskněte faktury a průvodní listy. 
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7.3 Jak dovykázat výkony za období, které již bylo jednou vykázané? 

Dovykázání použijete v případě, kdy jste při standardním měsíčním vykázání zapomněli vykázat 

konkrétní výkony jednoho nebo více klientů a chcete je ještě dodatečně vykázat. Program vytvoří 

standardní dávky (charakter dávek je Původní) a tyto dávky vykážete pojišťovně na samostatné 

faktuře. 

 

Nejdřív pořiďte požadované výkony na kartě klienta. Poté spusťte operaci Vytvořit dávku 

dovykázáním, která porovná aktuálně pořízené výkony s dříve vykázanými výkony. (Kde? Hlavní okno 

modulu Vykazování na ZP – tlačítko Přehled dávek – 

tlačítko Operace – položka Vytvořit dávku dovykázáním) 

 

Zatrhněte klienty, u kterých chcete dovykázat výkony 

(v seznamu klientů jsou zobrazeni pouze klienti, kteří 

mají alespoň jednu žádanku). V případě, že chcete 

rovnou vytvořit faktury k nově vykázaným výkonům, 

zatrhněte volbu Vytvořit faktury z nově vytvořených 

dávek. Jakmile klepnete na tlačítko Další >, program 

vyhledá a zobrazí nalezené rozdíly mezi pořízenými 

a vykázanými výkony (budou zobrazeny nově pořízené 

výkony a výkony, jejichž četnost se zvýšila oproti dříve 

vykázaným výkonům). Zatrhněte požadované výkony, 

klepněte na tlačítko Další > a dále pokračujte jako při 

standardním vykázání.  

7.4 Jak opravit doklady, které pojišťovna odmítla? 

Jestliže Vám pojišťovna vrátí chybné doklady (např. neznámé RČ, 

špatné číslo pojišťovny), musíte vytvořit opravnou dávku. (Kde? Hlavní 

okno modulu Vykazování na ZP – tlačítko Přehled dávek – tlačítko 

Operace – položka Vytvořit opravnou dávku) 

 

Zadejte číslo dokladu, u něhož chcete provést opravu a klepněte na tlačítko Další >. 

 

V následujícím okně se Vám zobrazí informace o dokladu a seznam výkonů umístěných na tomto 

dokladu. Chcete-li změnit základní informace na dokladu, klepněte na tlačítko Opravit  v horní 

části okna a proveďte požadované změny. Chcete-li přidat, opravit nebo odebrat některý z výkonů, 

použijte příslušná tlačítka pod seznamem výkonů.  
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Doklad uložte tlačítkem OK. Mohou nastat tři situace: 

 Program vytvoří novou dávku (charakter dávky je Opravná) a do ní umístí tento nově 

vytvořený doklad 

 Program vloží doklad do již existující dávky, pokud již v daném období existuje opravná dávka 

pro danou pojišťovnu 

 Program vytvoří standardní dávku (charakter dávky je Původní) – to v případě, že jste 

v dokladu změnili číslo pojišťovny, takže pro novou pojišťovnu je to dávka nová a ne opravná 

 

Po zadání všech oprav dokladů vytvořte faktury. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP – 

tlačítko Fakturace – tlačítko Přidat) Pak vytvořte hromadně diskety, vytiskněte faktury a průvodní listy. 
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7.5 Jak změnit pojišťovnu a druh pojištění klienta? 

V případě změny pojišťovny nebo druhu pojištění klienta 

nastavte novou pojišťovnu a zadejte od kdy je tato změna 

platná.  (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP – 

tlačítko Pořizování výkonů – tlačítko Opravit informace 

o klientovi) 

 

Pokud jste již dávky za období, v němž byla klientovi 

změněna pojišťovna, odnesly na původní pojišťovnu, 

proveďte nejprve změnu pojišťovny a následně dovykázání výkonů na novou pojišťovnu (viz kapitola 

Jak dovykázat výkony za období, které již bylo jednou vykázané?).  

 

7.6 Jak vyúčtovat cesty? 

Program nabízí možnost vyúčtovat cesty za klientem pro odbornosti 902 a 925. 

 

1. Nastavení 

Nejdříve je potřeba správně nastavit Pracoviště. (Kde? Hlavní okno modulu Vykazování na ZP – 

tlačítko Nastavení – sekce Číselník pracovišť – tlačítko Opravit) 

 

U pracoviště, u kterého chcete vyúčtovávat cesty za klientem, je 

potřeba zatrhnout volbu Vyúčtování cest – tím se v horní části 

zpřístupní nová záložka Vyúčtování cest. Na této záložce nejdřív 

zadejte pro každou pojišťovnu způsob vykazování cest – vyberte 

pojišťovnu a zvolte jeden z typů: 

 Paušál na jednu návštěvu – zadáváte počet ujetých km, ale 

cena je stanovena paušálně 

 Paušál na měsíc – nutnost zadávat km záleží na dohodě 

s konkrétní pojišťovnou, automaticky se vytvoří dávka s měsíčním paušálem za každého klienta 

 Není stanoven paušál – zadáváte počet ujetých km, cena je stanovena dle skutečných km  

 



 35 

 

Při vyúčtování cest program automaticky vypočítává časy příjezdu a odjezdu. Čas strávený na cestě 

program může vypočítat dvěma způsoby – zvolte jeden z nich. 

 

Zadejte adresu pro vyúčtování cest, odkud pracovníci odjíždí za pacienty. 

 

Volba Rozepsat vícenásobné časové výkony určuje, jestli při zadání vyšší četnosti daného výkonu se 

má výkon vykázat jako samostatné jednonásobné výkony (tj. lze ke každému z nich vyúčtovat cestu), 

nebo se má vykázat jako jeden výkon s vyšší četností (vše v rámci jedné cesty). 

 

Volba Automaticky zvyšovat skupinu výkonů určuje, jestli při zadání časového výkonu se má 

automaticky zařadit do další skupiny návštěv (tj. když pořídíte tři časové výkony, budou zařazeny do 

tří skupin a budou se vyúčtovávat 3 cesty). Jedná se pouze o výchozí nastavení, jakmile totiž výkony 

pořídíte, můžete si skupiny i četnosti libovolně opravit. 

 

Dále je potřeba nastavit Pracovníky: (Kde? Hlavní okno modulu 

Vykazování na ZP – tlačítko Nastavení – sekce Číselník pracovišť – 

sekce Číselník pracovníků – tlačítko Opravit) 

 

Volba jiná adresa pracoviště pro vyúčtování cest určuje, jestli 

pracovník odjíždí za pacienty z adresy zadané u pracoviště nebo 

z jiné adresy (např. z domova).  
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2. Pořizování výkonů  

Jakmile zapnete u pracoviště volbu Vyúčtování cest, 

změní se trochu i způsob pořizování výkonů. Časové 

výkony na jednoho klienta v jeden den se řadí do tzv. 

Skupiny výkonů. Pro každou Skupinu výkonů se pak 

vyúčtovává jedna cesta. Po zapsání četnosti výkonu 

v Grafickém zadávání výkonů si můžete časové výkony 

otevřít (poklepáním levým tlačítkem myši nebo tlačítkem 

Enter) a upravit rozepsání těchto výkonů. Skupinu 

výkonů změníte poklepáním levým tlačítkem myši na 

buňku ve sloupci Skupina výkonů (opakovaným 

poklepáním se mění skupina První-Druhá-Třetí-První-…). 

 

 

Pokud chcete např. vyúčtovat dvě cesty za klientem za jeden den, musí být časový výkon 06317 ve 

skupině První a výkon 06318 ve skupině Druhá. Toto rozepisování se týká pouze časových výkonů. 

 

3. Vyúčtování cest  

Vyúčtování cest se provádí po jednotlivých pracovnících a jednotlivých dnech. (Kde? Hlavní okno 

modulu Vykazování na ZP – tlačítko Pořizování výkonů – tlačítko Operace – položka Vyúčtování cest) 

 

 

Nejdřív vyberte Pracoviště, Pracovníka a Datum. Zobrazí se seznam klientů, které vybraný pracovník 

daný den navštívil. Jeden klient může být v seznamu i vícekrát, pokud má více Skupin výkonů – viz 

výše. Položka Cíl cesty se automaticky načítá z karty klienta. (Kde? Hlavní rozcestník – tlačítko Sociální 

část – Karta klienta – položka Adresa) 

 

Nyní seřaďte klienty vzestupně dle pořadí návštěv – označte požadovaný řádek a pomocí tlačítek 

Přesunout nahoru  nebo Přesunout dolů  posuňte řádek na správné místo. Nebo označte 

požadovaný řádek, stiskněte klávesu Ctrl a řádek posuňte klávesami Šipka nahoru a Šipka dolů. Třetí 

způsob, jak nastavit pořadí návštěv, je pomocí tlačítka Hromadně nastavit pořadí návštěv .  
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Nyní do sloupce Km zadejte počet ujetých kilometrů ke každému klientovi. Pak zapište čas odjezdu 

k prvnímu klientovi do první buňky ve sloupci Odjezd (např. 08:00) a stiskněte klávesu Enter. Program 

dopočítá časy příjezdů a odjezdů k dalším klientům. U poslední návštěvy zobrazí symbol , což 

znamená, že do času posledního příjezdu (návrat) je započítaná i doba strávená u klienta. Pokud 

chcete návštěvy rozdělit do více samostatných cest s návratem, zapište čas odjezdu do buňky ve 

sloupci Odjezd, kdy začíná další skupina návštěv (např. 12:00) a stiskněte klávesu Enter. 

 

4. Vykázání cest 

Při vykázání výkonů se vytvoří dávka číslo 90 se seznamem výkonů a dávka číslo 36 se seznamem 

cest. Obě dávky budou sloučeny na jednu fakturu. Při vykázání výkonů program kontroluje, jestli ke 

každému časovému výkonu (resp. Skupině návštěv) je vyúčtována cesta, jinak Vás na to upozorní. 

  

7.7 Podklady pro výpočet regulačních omezení ZP 

Podklad pro výpočet regulačních omezení ZP slouží k odhadu plateb za aktuální období. Pro výpočet se 

bere v potaz referenční období (rok předchozí). Pro tyto účely existuje tisková sestava Podklady pro 

výpočet regulačních omezení. (Kde? Tiskový manažer – sekce Fakturace – tisková sestava Podklady 

pro výpočet regulačních omezení)  

 



 38 

8 Přílohy 

8.1 Číselník výkonů odbornosti 913 

  Číslo Zkratka Název Čas Nositel 
Omezení 

za den 

1 06611 ADMIN 

Zavedení nebo ukončení odborné 

zdravotní péče, administrativní činnost 
sestry 

60 S3 1 

2 06613 OSETR 
Ošetřovatelská intervence - časová 

dispozice 10 minut 
10 S2 18 

3 06621 ODBER 

Komplex - odběr biologického materiálu, 

event. orientační vyšetření biologického 
materiálu 

 S2 3 

4 06623 TERAP 

Aplikace léčebné terapie P. 0., I. M., S. C., 

I. V., UV, event. další způsoby aplikace 
terapie či. instilace léčiv 

 S2 4 

5 06625 INFUZ 

Příprava a aplikace ordinované infúzní 

terapie po písemném pověření ošetřujícím 
lékařem za účelem zajištění hydratace, 

dodání léčebných látek a energetických 
zdrojů, léčby bolesti 

 S2 3 

6 06627 INHAL 
Aplikace inhalační léčebné terapie, 
oxygenoterapie 

 S2 3 

7 06629 RANA Péče o ránu  S2 3 

8 06631 KATET 

Komplex - klysma, laváže, ošetření 

permanentních katétru a zavádění 
permanentních katétru u žen 

 S2 3 

9 06633 GASTR Zavádění nasogastrické sondy  S2 1 

10 06635 VYSETR 

Komplex - vyšetření stavu pacienta 

přístrojovou technikou, ošetření kožních 

lézí přístrojovou technikou 

 S2 1 

11 06637 INZUL Nácvik a zaučování aplikace inzulínu  S2 3 

12 06639 STOM Ošetření stomií  S2 3 

13 06645 NOCNI 
Bonifikační kód za práci zdravotní sestry v 
době od 22:00 do 06:00 hodin 

   6 

14 06649 SVATE 
Bonifikační kód za práci zdravotní sestry v 
době pracovního volna nebo pracovního 

klidu 

   18 

 

  


