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Abstract 

In this thesis, I will describe a new service provided by insurance companies to their 

clients. This service is part of Portal of Health Insurance Companies (Portál zdravotních 

pojišťoven), which is an internet application similar to electronic banking allowing its 

users to handle their agenda comfortably, easily, quickly and safely. 

Due the high amount of services, which are included in Portal, I will attempt to 

analyze the possibilities and the usage of one of them - the administration of personnel and 

technical equipment, including the administration of services of health care providers, 

which is called Attachment 2 (Příloha 2). Furthermore, in the practical part of this thesis, 

I will try the process of ratification of Attachment 2 myself and I will give my comments 

and suggestions about it. 

Keywords: processes, interfaces, communications, conditions, roles 

Anotace 

V bakalářské práci se budu zabývat relativně novou službou, kterou zdravotní 

pojišťovny nabízí svým uživatelům prostřednictvím Portálu zdravotních pojišťoven, což je 

internetová aplikace podobná elektronickému bankovnictví, která umožňuje uživatelům 

pohodlné, snadné, rychlé a bezpečné vyřízení agendy. 

Vzhledem k velkému množství služeb, které Portál zdravotních pojišťoven 

zprostředkovává, bude mým cílem popsat možnosti a využití jedné z nich, a to 

Administrace personálního a technického vybavení, včetně administrace smluvních výkonů 

poskytovatelů zdravotních služeb označené jako Příloha 2. Dále pak provedu praktickou 

část, ve které sama vyzkouším pořízení a schválení Přílohy 2 na konkrétní nemocnici 

včetně připomínek a návrhů, ke kterým jsem během této praktické části došla. 

Klíčová slova: procesy, rozhraní, komunikace, stavy, role 
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Úvod 

Na českém trhu působí v současné chvíli sedm zdravotních pojišťoven. Pět z nich -

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 

pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna-zdravotní pojišťovna, Vojenská 

zdravotní pojišťovna ČR a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - je zapojeno do společného 

projektu, který se nazývá Portál zdravotních pojišťoven. Zbývající dvě zdravotní 

pojišťovny – VZP a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra - do tohoto projektu zapojeny 

nejsou, využívají vlastní portály. 

Portál zdravotních pojišťoven, neboli Portál ZP, je internetová aplikace podobná 

elektronickému bankovnictví, která umožňuje uživatelům pohodlné, snadné, rychlé 

a bezpečné vyřízení agendy se zdravotními pojišťovnami. [11] 

Vlastníci autorských práv jsou softwarová firma a pět výše uvedených zdravotních 

pojišťoven. 

Uživateli jsou všechna zdravotnická zařízení, která mají s uvedenými zdravotními 

pojišťovnami uzavřený smluvní vztah o poskytování a úhradě zdravotních služeb.  

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně názvosloví ze zdravotnického zařízení 

na poskytovatel zdravotních služeb, budu dále v práci používat správné aktuální 

názvosloví.  

 

Obrázek 1 Schéma propojení PZS s Portálem ZP(vlastní tvorba) 
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V mé práci se z důvodu rozsáhlých možností Portálu ZP zabývám pouze 

elektronickou Přílohou 2, což je  nástroj k administraci personálního, organizačního 

a technického vybavení a smluvních výkonů poskytovatelů zdravotních služeb v režimu 

on-line. 

Cílem práce je informovat o existenci Portálu zdravotních pojišťoven a popsat 

využití tohoto portálu při podávání elektronické Přílohy 2 poskytovateli zdravotních 

služeb. V první kapitole se věnuji popisu procesů, které se v celé proceduře od podání až 

po uzavření Přílohy 2 vyskytují, jako je např. její schválení či neschválení ze strany 

zdravotní pojišťovny, popis vzájemné komunikace a technických prostředků k této 

komunikaci potřebných.  Kapitola druhá a  třetí má za úkol informovat o probíhající 

komunikaci mezi Portálem ZP a Informačním systémem zdravotní pojišťovny a také 

seznámení s technickými prostředky komunikace mezi Portálem ZP a uživatelem. Poslední 

kapitola má za úkol přiblížit praktické využití této internetové aplikace na příkladu podání 

a také schválení Přílohy 2 již konkrétní nemocnice, upozornit na mírné nedostatky této 

služby a navrhnout změny, které by mohly práci s Přílohou 2 zlepšit. 
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1  Procesy poskytovatele zdravotních služeb směrem ke 

zdravotní pojišťovně a naopak 

Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým 

pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní 

prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě 

zdravotních služeb. Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní 

pojišťovny.  

Vzhledem k tomu, že Příloha 2 je součástí smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem 

zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou, je nutné mít pro správné hrazení péče 

pojištěncům zdravotních pojišťoven zavedenou aktuální Přílohu 2. 

Zdravotní pojišťovny tedy vedou: 

a) seznam smluvních poskytovatelů; tento seznam je každá zdravotní pojišťovna 

povinna zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup. 

b) přehled zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u jednotlivých 

smluvních poskytovatelů. Tito lékařští pracovníci se dělí na lékaře, zubní lékaře 

a zdravotnické pracovníky vykonávající nelékařské zdravotnické povolání podle zákona 

o nelékařských zdravotnických povoláních a kteří vykazují zdravotní pojišťovně provedené 

zdravotní výkony podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. [4] 

1.1. Obecné zpracování 

Obecně je u zdravotních pojišťoven (dále také ZP) zapojených do internetové aplikace 

Portál ZP praxe taková, že poskytovatelé zdravotních služeb (dále také PZS), kteří mají s těmito 

ZP uzavřeny smlouvy o úhradě a poskytování zdravotních služeb a zároveň dodatek k této 

smlouvě o přístupu a předávání Přílohy 2 (dále také P2) elektronicky, si připravují Přílohy 2 

na Portále ZP sami a předávají vybraným či všem pojišťovnám. 
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Obrázek 2 Základní datové toky(vlastní tvorba) 

Zdravotní pojišťovny tuto službu nabízí bezplatně a uživatelé tak získají sjednocenou 

komunikaci. Portál obecně vznikl jako řešení narůstajících složitostí různých aplikací 

a rostoucího množství dostupných informací. Portály souvisí s efektivní prací na internetu 

a současně s využitím těchto informací a jejich rychlou dostupností.  Prostřednictvím 

portálů jsou soustředěny na jednom místě dostupné informace z různých informačních 

zdrojů. Uživatel očekává trvalou možnost přístupu z libovolného místa.[1] Portál ZP je 

integrovanou webovou aplikací, která slouží ke zjednodušení komunikace 

a prostřednictvím které přijímají zdravotní pojišťovny informace od klientů, jako jsou 

vyúčtování zdravotní péče od lékařů, podání hlášení o platbách zdravotního pojištění 

od zaměstnavatelů či podání přehledu OSVČ pro pojištěnce.  

Portál ZP funguje 24 hodin denně a nepřetržitě po celý rok – uživatelé si sami zvolí, 

kdy a se kterou pojišťovnou chtějí komunikovat. Elektronická výměna dokladů v mnoha 

případech zrychluje jejich vyřízení. Uživatelé portálu nemusí tisknout papírové formuláře, 

nepohodlně je vyplňovat a následně se starat o jejich doručení. Portál rovněž umožňuje 

informačním systémům obou komunikujících stran (např. SW lékaře a IS zdravotní 

pojišťovny) vyměňovat automatizovaně strukturované informace dle definovaných 

datových rozhraní (např. datové rozhraní VZP), čímž odpadá nutnost pořizovat/opticky 

rozpoznávat data z papírových formulářů. Již před zavedením Portálu ZP byly takto 

strukturované informace vyměňovány na datových nosičích – např. na disketách. Nyní je 

ale předání pro obě strany výrazně komfortnější. Uživatelům Portálu ZP tak odpadla 
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Navíc portál umožňuje rychlou reakci na urgentní požadavky a garantuje doručení 

odeslaných dat. [11] 

Tato administrace zajišťuje evidenci Příloh 2 a navazujících digitalizovaných 

dokumentů (tedy scanů dokladů o kvalifikaci lekaře, zdravotnické technice, která je 

potřebná pro určitý výkon apod.) vkládaných poskytovateli zdravotních služeb. Dále 

podporuje schvalovací procesy Příloh 2, které jsou pro poskytovatele zdravotních služeb 

jednou z nejdůležitějších příloh pro správné vykazování péče poskytovanou pojištěncům 

jednotlivých zdravotních pojišťoven. [14] 

1.2  Oprávnění dle rolí 

Zástupci jak ZP, tak PZS, kteří komunikují s Portálem ZP, mají přidělená oprávnění dle 

nastavených rolí. 

Každá z rolí, jak na straně poskytovatele zdravotních služeb, tak na straně zdravotní 

pojišťovny slouží ke specifickým účelům. 

1.2.1 Zástupci poskytovatelů zdravotních služeb  

Pro využívání Administrace P2 postačí zavedené konto na Portále zdravotních pojišťoven 

a u něj nastavené pomocí registračního formuláře oprávnění v následujících speciálních rolí: 

 P2Editor – smí upravovat Přílohy 2 vůči všem pojišťovnám  

 P2ZodpZást – smí  předat Přílohu 2 pojišťovnám, vůči kterým má tuto roli nastavenu  

 P2StatutZást – smí nastavit právní platnost Příloze  2 vůči pojišťovnám, vůči kterým má 

tuto roli nastavenu  

Je možné mít nastavenou i kombinaci těchto rolí, pokud všechny úkony má na starosti 

pouze jeden člověk. 

Pro nastavení právní platnosti P2 ze strany lůžkového poskytovatele zdravotních služeb je 

vyžadován elektronický podpis, a proto je nutné u statutárního zástupce lůžkových 

poskytovatelů zdravotních služeb přihlášení s osobním certifikátem. V ostatních případech 

postačí přihlášení pomocí SMS ověření .  
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1.2.2 Zástupci zdravotních pojišťoven 

Pro využívání Administrace P2 postačí zavedené konto na Portále zdravotních pojišťoven 

a u něj přes IT oddělení nastavené oprávnění na tu zdravotní pojišťovnu, pro kterou pracuje.  

Portál rozlišuje dva základní typy klientů pro zástupce zdravotní pojišťovny, které nastavuje 

administrátor dané pojišťovny: 

 Obecný zástupce příslušné ZP 

 Statutární zástupce příslušné ZP 

Kombinaci podrobnějších rolí, které umožňují participaci na schvalovacím procesu, nastavuje 

administrátor příslušné ZP. Tyto role jsou: 

 Smluvní asistent – umožňuje nastavovat podrobnější role ostatním zástupcům stejné ZP 

a spravovat i jejich výběrová kritéria. Lze tak připravit prostředí např. skupině revizních 

lékařů, konkrétnímu reviznímu lékaři apod. 

 Revizní lékař – vyjadřuje se kladně nebo záporně k požadovaným výkonům, případně 

požaduje doplnění materiálů potřebných ke schválení 

 Smluvní pracovník – na základě vyjádření revizního lékaře schvaluje nebo neschvaluje 

žádosti poskytovatele zdravotních služeb a zasílá žadateli informace o schválení, 

zamítnutí, popř. doplnění podkladů. Nastavuje právní platnost. 

Každé portálové konto má tyto možnosti přihlašování: 

 Osobním certifikátem 

 SMS zprávou 

Některé funkcionality pro revizní lékaře, smluvní pracovníky a statutární zástupce vyžadují 

elektronický podpis, a proto vyžadují přihlášení se certifikátem.  
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1.3  Schvalovací procesy Přílohy 2  

Stavy schvalovacího procesu lze nejlépe popsat na základě grafického vyjádření 

tohoto procesu. 

 

 

Obrázek 3 Schvalovací proces P2 [14] 

Každá Příloha 2 prochází stavy  uvedenými v obrázku č. 3 a popsanými v podkapitole 

1.3.1, přičemž tyto přechody spouštějí: 

 ZZa – zástupce poskytovatele zdravotních služeb (asistent – ze strany PZS označen 

jako P2Editor) 
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 ZZzz - zástupce poskytovatele zdravotních služeb (zodpovědný zástupce - ze strany 

PZS označen P2ZodpZást) 

 SA – smluvní asistent dané zdravotní pojišťovny 

 RL – revizní lékař dané zdravotní pojišťovny 

 SP – smluvní pracovník dané zdravotní pojišťovny 

Při vstupu do schvalovacího řízení a po jeho ukončení se daná Příloha 2 automaticky 

archivuje, a je proto možné její tehdejší podobu dohledat. Může tak procházet opakovaně 

schvalovacím řízením pro následující období s tím, že předchozí schválená období stejné 

Přílohy 2 je možné dohledat. [14]   

1.3.1 Popis jednotlivých stavů  

1. Vytvářen: Rozpracováno ze strany poskytovatele zdravotních služeb. Zástupce 

zdravotní pojišťovny k ní ještě nemá přístup. Poskytovatel zdravotních služeb ji tedy může 

upravovat bez omezení, případně i smazat. Dále může založit novou Přílohu 2 buď 

importováním XML souboru vzniklého exportem dat z PDF formuláře dané P2 nebo ručně 

vyplněním webového formuláře. 

2. Připraven k předání: Připraveno k předání do příslušné zdravotní pojišťovny. Čeká se 

na zodpovědného zástupce PZS, až ji pojišťovně předá. 

3. Požadovaná změna: V tomto stavu se již nachází P2 ve fázi schvalovacího procesu ze 

strany ZP. Podmínkou tedy je, aby ji zodpovědný zástupce PZS předal do ZP. Zde má 

smluvní asistent možnost buď shledat podání P2 formálně v pořádku a rovnou jí předat 

reviznímu lékaři, vyžádat si u PZS doplnění chybějících dokumentů nebo požádat PZS 

o doplnění P2. V posledních dvou případech obdrží zástupci PZS notifikační e-mail 

o těchto událostech. 

4. Schváleno smluvním asistentem: V této fázi je již na řadě revizní lékař ZP. K dispozici 

má veškerou komunikaci, která do této chvíle proběhla mezi ZP a PZS, přidané 

digitalizované dokumenty a také zprávy od Portálu ZP, jako je např. nedostatečné množství 

pracovníků vůči ošetřovatelskému dni předávaného výkonu. Revizní lékař zde může 
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zamítnout konkrétní výkon, pracovníka nebo techniku, a po případných úpravách předat 

s interním vyjádřením dále.  

5. Vyjádření revizního lékaře: Zde má smluvní pracovník opět několik možností: 

Schválení P2, schválení P2 s vyjádřením pro PZS, zamítnutí P2 včetně odůvodnění 

zamítnutí nebo vrácení reviznímu lékaři, včetně interní zprávy (bude zpřístupněna jen 

pracovníkům příslušné ZP).  

6. Schváleno smluvní pracovníkem: Schvalovací proces je ze strany příslušné ZP 

ukončen a P2 byla schválena. Stav 6 podléhá asynchronnímu nastavování právní platnosti. 

Právní platnost nejdříve nastavuje statutární zástupce poskytovatele zdravotních služeb, po 

něm pak statutární zástupce zdravotní pojišťovny. Nastavení právní platnosti je mimo 

rozsah této práce.  

Příloha 2 ve stavu 6 má zpřesňující, po sobě následující „podstavy“: 

a) Právní platnost ještě nenastavena žádnou stranou. Jedná se o prvotní „podstav“ 

stavu 6. 

b) Právní platnost již nastavena statutárním zástupcem poskytovatele zdravotních 

služeb, ale ještě nenastavena statutárním zástupcem zdravotní pojišťovny.  

c) Právní platnost nastavena jak statutárním zástupcem poskytovatele zdravotních 

služeb, tak statutárním zástupcem zdravotní pojišťovny. Jedná se o konečný 

„podstav“ stavu 6. [14] 

7. Upravován: P2 alespoň jednou prošla u příslušné ZP schvalovacím řízením a nyní je ze 

strany PZS připravována nová verze (např. pro další období). 

8. Zamítnuto smluvním pracovníkem: Schvalovací proces je ze strany příslušné ZP 

ukončen a P2 byla zamítnuta. Důvod zamítnutí je u ní připojen. 

9. Chybí dokumenty: Schvalovací proces je u příslušné ZP pozastaven a čeká se 

na zástupce PZS, až doplní požadované dokumenty a vrátí P2 zpět do schvalovacího 

procesu. [13] 
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Ucelenou skupinu P2 ve stavu „Schválenou smluvním pracovníkem“ elektronicky 

podepíše jak statutární zástupce dané ZP, tak statutární zástupce PZS. [9] 

1.4. Ostatní procesy Přílohy 2 

Vzhledem k rozsahu práce jsou v této kapitole uvedeny ostatní možné procesy 

nad Přílohou 2 pouze ve zkratce. 

 Vyhledávání expirovaných P2 – Poskytovatel zdravotních služeb může této 

nabídky využít pro vyhledání svých již schválených P2, buď s blížící se dobou 

exspirace (lze zadat Datum uplatnění do) nebo těch P2, u kterých je již platnost 

ukončena.  

 Vyhledávání P2 s expirovanými dokumenty – vyhledávání schválených P2 

s blížícím se ukončením platnosti všech dokumentů u pracovníka, techniky, popř. 

těch dokumentů, jejichž platnost již vypršela. 

 Vyhledávání P2 s přetíženými pracovníky – vyhledání pracovníků uvedených 

v různých P2, kteří po sečtení všech úvazků překračují maximální přípustný 

pracovní úvazek.   

 Hierarchie P2 – umožní hierarchické uspořádání P2 dle typu přílohy. 

 Vyhledávání pracovníka – vyhledání a částečné zobrazení P2, kde se konkrétní 

pracovník nachází. Pokud je tato nabídka zvolena pracovníkem ZP, umožní 

vyhledat pracovníka také napříč různými PZS. 

 Vyhledávání techniky – vyhledání a částečné zobrazení P2, kde se nachází 

konkrétní technika. Ze strany ZP lze konkrétní techniku vyhledat napříč různými 

PZS. 

 Vyhledávání dokumentu – vyhledání digitalizovaného dokumentu. 

 Vyhledávání výkonu – vyhledání a částečné zobrazení P2, kde se nachází 

konkrétní výkon. Ze strany ZP lze konkrétní výkon vyhledat napříč různými PZS. 

 Smazání P2 – smazání omylem zavedené P2. Podmínkou je, aby nebyla předána 

žádné pojišťovně do schvalovacího procesu. 
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2 Informační rozhraní 

2.1 Komunikace Portálu ZP s informačním systémem zdravotní 

pojišťovny 

Komunikace je realizována prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, který 

umožňuje vzájemnou identifikaci obou komunikujících stran. Iniciující strana vytvoří 

POST požadavek, ve kterém předá parametr request obsahující XML data pro výzvu. 

Základní XML struktury byly převzaty od VZP ( řešeno mimo zúčastněnou softwarovou 

firmu) a doplněny o další XML elementy popsané v této kapitole. 

Parametr request ale nemusí obsahovat přímo vlastní data. Pomocí tohoto parametru 

lze předat soubor obsahující XML data pro výzvu. Tento soubor může být komprimovaný - 

buď kompresí ZIP (soubor pak musí mít příponu .zip) nebo GZIP (a přípona souboru pak 

musí být .gz). Je lhostejné, jakým způsobem je parametr request plněn (zda 

(ne)komprimovaný soubor či přímo data), na další zpracování toto nemá vliv. 

Komprimovaný soubor lze s použít u rozsáhlé výzvy. Odpovědí je opět XML soubor.  

Definice, které musí veškerá komunikace splňovat, jsou specifikovány v souboru 

DTD.  

Obvykle komunikaci zahajuje informační systém ZP (dále IS ZP) a Portál ZP 

odpovídá. 

Rozhraní PZP je definováno obecně a to takovým způsobem, že je použitelné 

pro spolupráci jak s jiným externím systémem (tedy IS ZP), tak s vizuálním prostředím 

v internetovém prohlížeči. 

2.1.1 Pravidla pro XML dokument výzvy či odpovědi 

 Splňuje formální pravidla pro XML 

 Odpovídá definici příslušného DTD souboru 

 Hlavní prvek (Komunikace) obsahuje právě 2 základní prvky: 

 Data - vlastní předávaná data. Kromě předávaných dat, která závisí 

na konkrétní komunikaci, obsahuje tyto atributy: 



Michaela Havránková: Portál pro zdravotní pojišťovny 

2014 12 

 

Typ - směr komunikace (POZADAVEK pro její zahájení (HTTPS 

request) a ODPOVED pro její ukončení) 

Účel - specifikace účelu dané komunikace. Odpověď na požadavek 

komunikace konkrétního účelu má stejný účel, liší se tedy jen v atributu 

Typ a samozřejmě i v obsahu prvku Data. 

 Podpis - elektronický podpis elementu data včetně jeho počátečního 

a koncového tagu. Podepsáno certifikátem, který je uložen jak na Portálu, 

tak v IS ZP. 

Příklad DTD souboru 

<!ELEMENT Komunikace (Data, Podpis)> 

<!ELEMENT Data (Notifikace | Odpoved | Seznam | 

  SeznamOdp | SeznamPotvrd | DataDetail | 

  DataDetailOdp | P2Seznam | P2SeznamOdp | 

  P2SeznamPotvrd | P2Detail | P2DetailOdp |  

  P2DokDetail | P2DokDetailOdp | P2Stav | 

  P2SchvalHlavicku | Pozadavek)> 

<!ATTLIST Data Typ  (POZADAVEK | ODPOVED)  #REQUIRED 

   Ucel (NOTIFIKACE | 

   SEZNAM | 

   SEZNAM_POTVRD | 

   DATA_DETAIL | 

   DATA_RESENI | 

   P2SEZNAM | 

   P2SEZNAM_POTVRD | 

   P2DETAIL | 

   P2DOKDETAIL | 

   P2STAV | 

   P2SCHVALHLAVICKU )  #REQUIRED> 
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2.1.1.1 Podepisování XML 

Podepisována je veškerá komunikace. Mechanismus je volen co nejjednodušší, stále 

stejný pro jakoukoli komunikaci, normalizovaný a obsahující jen nezbytně nutné části. 

Každá komunikující strana musí mít uložený certifikát strany opačné. Způsob 

distribuce certifikátů je již mimo hranice tohoto podsystému. 

XML dokumenty zahrnují prvek Podpis, jež obsahuje podpis prvku Data (včetně 

počátečního a koncového tagu) a nic víc (tedy žádné dodatečné mezery, odřádkování 

apod.). 

Vlastní podpis je realizován dle normy  PKCS#7 ( Public Key Cryptographic 

Standards). Data podpisu již nesmějí z kapacitních důvodů obsahovat podepisovaná data 

(přenášely by se v rámci stejného XML duplicitně). Neobsahují ani žádné certifikáty (obě 

komunikující strany musejí znát certifikáty stran opačné). 

2.1.2 Konkrétní komunikace k Příloze 2 

Zde je popsána komunikace mezi Portálem ZP a Informačním systémem zdravotní 

pojišťovny (dále IS ZP) z hlediska předání P2 z Portálu do IS ZP, dále předání 

digitalizovaných dokumentů vztažených k P2 (z Portálu do IS ZP) a možnost nastavení 

nového stavu konkrétní P2 (změnu, v tomto případě, požaduje IS ZP). 

U každé P2 a u každého digitalizovaného dokumentu Portál pro zdravotní pojišťovnu 

eviduje, zda si jej již stáhla do svého IS. V případě, že dojde ke změně (nový stav P2, 

změna obsahu P2, změna průvodních informací k digitalizovanému dokumentu), si 

případný příznak stažení nastaví zpět na „dosud nestaženo“ a v následných komunikacích 

o této skutečnosti bude Portál ZP informovat IS ZP. 

IS ZP může průběžně aktualizovat kompletní stav P2 u sebe ,případně může využívat 

Portál jako úložiště P2 a stahovat si jen vybrané P2. Rozhodnutí závisí na politice 

a přístupu ZP. 

Stejně tak může realizovat schvalovací proces u sebe a na Portál předávat 

až informace o jeho ukončení, případně i informace o jeho průběhu. 
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2.1.2.1 Seznam Příloh  2      

Touto komunikací IS ZP získá stručný seznam P2 splňujících zadané filtrační 

podmínky. Udržuje-li si ZP kompletní stav P2 ve svém IS, může tuto komunikaci spouštět 

v pravidelných intervalech robotem. 

Pro zahájení komunikace je použit objekt P2Seznam. Zde se využívají jen jeho 

atributy; vlastní obsah příslušného XML prvku je prázdný. Tato komunikace slouží 

především ke stažení seznamu P2, který dosud není odeslán nebo potvrzen (atribut 

PouzeNove=“ANO“, ostatní filtry nepoužity), lze ji však použít i pro stažení jiných 

seznamů (viz atributy (filtry) objektu P2Seznam). 

Odpovědí je buď objekt P2SeznamOdp nebo v případě chyby univerzální Odpoved. 

Informace o verzi se předá tehdy, pokud byly použity filtry; byl-li požadován seznam 

jen nových P2, informace o verzi nemá smysl, neboť IS ZP by si následně měl zažádat 

o poslední dostupnou verzi a ta se mezitím může změnit. 

Ukázka XML 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 

<!DOCTYPE Komunikace> 

<Komunikace> 

<Data Typ="POZADAVEK" Ucel="P2SEZNAM"> 

<P2Seznam PouzeNove="ANO"/> 

</Data> 

<Podpis>9876543210 - podpis ZP - 0123456789</Podpis> 

</Komunikace> 

2.1.2.2 Potvrzení přijetí seznamu Příloh 2    

Touto komunikací sděluje IS ZP portálu, že potvrzuje příjem všech P2, jejichž 

detaily dosud nezná, ale byly mu předány v rámci komunikace dle kap. 2.1.2.1. Seznam 

Příloh 2. Je tedy věcí portálu, aby si evidoval, která data v těchto seznamech již byla 

odeslána, a zajistil, aby v rámci dalšího předání seznamu dat tato data již předávána 

nebyla. 

Proto tedy v objektu P2SeznamPotvrd, který pro tuto komunikaci IS ZP použije, není 

žádný atribut a ani žádné další údaje. Odpovědí je pak univerzální Odpoved. Přílohy 2 
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takto dříve potvrzené portál překlopí zpět do předchozího stavu a znovu je tedy bude 

nabízet v seznamu dat, čímž zabezpečí, že na ně IS ZP „nezapomene“ a bude si moci 

stáhnout příslušné podrobnosti. Teprve pak budou tyto P2, obsažené v tomto seznamu, 

staženy.  

Ukázka XML 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 

<!DOCTYPE Komunikace> 

<Komunikace> 

<Data Ucel="SEZNAM_POTVRD" Typ="POZADAVEK"> 

<SeznamPotvrd /> 

</Data> 

<Podpis>9876543210- podpis ZP - 0123456789</Podpis> 

</Komunikace> 

2.1.2.3 Předání Přílohy 2     

Zde si IS ZP vyžádá konkrétní detailní data P2. Identifikaci P2 zná z předchozí 

komunikace dle kap. 2.1.2.1. Seznam Příloh 2 Použije objekt P2Detail. V každém případě 

musí specifikovat identifikaci P2, kterou vyžaduje. Dále může, ale nemusí požadovat 

i konkrétní historickou verzi; pokud ji explicitně nezadá, portál předá poslední dostupnou 

verzi. 

Tato komunikace mj. znamená implicitní potvrzení přijetí těchto dat předaných 

v rámci komunikace dle kap. 2.1.2.1. Seznam Příloh 2 (pokud ještě potvrzená nebyla - 

např. komunikací dle kap. 2.1.2.2 Potvrzení přijetí seznamu Příloh 2). Tedy  portál tímto 

ví, že IS ZP registruje existenci těchto dat (zná jejich identifikaci, ale ještě ne obsah). 

Jakmile IS ZP bude chtít poslat seznam nových P2 (viz PouzeNove=“ANO“ 

ve výzvě komunikace dle kap. 2.1.2.1 Seznam Příloh 2), tyto P2 předána nebudou, protože 

IS ZP ví o jejich existenci. 

Ze žádosti o data se tedy neusuzuje doručení dat, ale doručení informace o existenci 

těchto dat. Teprve dojde-li ke změně stavu či obsahu dané P2, znovu bude předávána 

v seznamu nových P2. 

file:///C:/Users/hamicha/AppData/Local/Temp/Temp1_Komunikace%20portalu%20P4ZP%20-%20vzory%20XML.zip/03.%20Potvrzení%20přijetí%20seznamu%20nových%20požadavků/1.%20Potvrzení%20ZP%20o%20převzetí%20seznamu%20nových%20požadavků.xml
file:///C:/Users/hamicha/AppData/Local/Temp/Temp1_Komunikace%20portalu%20P4ZP%20-%20vzory%20XML.zip/03.%20Potvrzení%20přijetí%20seznamu%20nových%20požadavků/1.%20Potvrzení%20ZP%20o%20převzetí%20seznamu%20nových%20požadavků.xml
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Odpovědí je v případě chyby univerzální objekt Odpoved, jinak objekt P2DetailOdp. 

Ten v sobě nese XML P2 dle VZP doplněné o další XML prvky. Tyto přidané struktury 

v sobě obsahují i informaci o stavu P2, dále informace o přiložených digitalizovaných 

dokumentech, ke každému digitalizovaném dokumentu pak jeho identifikaci, přesnou 

lokaci v P2 a informaci, zda již byl do IS ZP stažen a od té doby nezměněn. 

Ukázka XML 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 

<!DOCTYPE Komunikace> 

<Komunikace> 

<Data Ucel="P2DETAIL" Typ="POZADAVEK"> 

<P2Detail IdP2="123" /> 

</Data> 

<Podpis>9876543210-podpisZP- 0123456789</Podpis> 

</Komunikace> 

2.1.2.4 Předání digitalizovaného dokumentu     

O existenci digitalizovaného dokumentu se IS ZP dozví v rámci zpracování XML P2, 

které si stáhlo komunikační branou. Stejný digitalizovaný dokument může být připojen 

na více místech (u dalších P2), čili byl-li již v minulosti stažen a od této doby nezměněn, 

informace o této skutečnosti je pak v xml struktuře a netřeba jej proto stahovat znovu. 

Ve výzvě předá IS ZP objekt P2DokDetail. Odpovědí je v případě chyby univerzální 

objekt Odpoved, jinak objekt P2DokDetailOdp. Po odeslání digitalizovaného dokumentu 

se už jeho příjem v IS ZP nepotvrzuje a portál si jej označí jako stažený, tzn. v příště 

předávaných P2 komunikační branou už bude předávat informaci o aktuálnosti tohoto 

digitalizovaného dokumentu, a to až do doby, kdy dojde ke změně průvodních informací 

u něj. 

Bude-li IS ZP opakovaně stahovat digitalizovaný dokument (na základě portálové 

informace o tom, že není stažen, ale ve skutečnosti jej již v minulosti stáhnul), je vhodné 

filtr Obsah nastavit na hodnotu „NE“. Tím v odpovědi nebude předáván vlastní obsah 

souboru (ten se po prvním uložení na portále už nikdy nezmění), ale jen průvodní 

informace, neboť jen ty byly aktualizovány. 

file:///C:/Users/hamicha/AppData/Local/Temp/Temp1_Komunikace%20portalu%20P4ZP%20-%20vzory%20XML.zip/14.%20Stažení%20detailu%20Přílohy%202/1.%20Žádost%20ZP%20o%20detail%20Přílohy%202.xml
file:///C:/Users/hamicha/AppData/Local/Temp/Temp1_Komunikace%20portalu%20P4ZP%20-%20vzory%20XML.zip/14.%20Stažení%20detailu%20Přílohy%202/1.%20Žádost%20ZP%20o%20detail%20Přílohy%202.xml
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Ukázka XML 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 

<!DOCTYPE Komunikace> 

<Komunikace> 

<Data Ucel="P2DOKDETAIL" Typ="POZADAVEK"> 

<P2DokDetailObsah="NE" IdDok="123"/> 

</Data> 

<Podpis>9876543210-podpisZP- 0123456789</Podpis> 

</Komunikace> 

2.1.2.5 Žádost o změnu stavu Přílohy 2    

Tato komunikace umožňuje realizovat schvalovací proces externě a na Portál ZP pak 

už odeslat jen jeho výsledek. Případně odesílat na Portál ZP průběžné informace o externě 

probíhajícím schvalovacím řízení. IS ZP zde žádá o změnu stavu P2 na konkrétní hodnotu 

a u těch stavů, kde je to vyžadováno, předává i průvodní zprávu. 

Předtím si IS ZP výše popsanými komunikacemi danou P2 k sobě stáhne, čili kromě 

vlastního obsahu P2 zjistí i aktuální stav, zprávy připojené k P2 (mimo interních zpráv 

PZS) a historii změn od posledního schválení. 

Ve výzvě předá IS ZP objekt P2Stav. Odpovědí je pak univerzální Odpoved. 

Daná P2 musí být aktuálně ve stavu, kdy probíhá schvalovací proces (3, 4, 5), 

požadovaný nový stav musí být jiný, než v jakém P2 nyní je, musí odpovídat 

schvalovacímu řízení (4, 5) nebo jeho pozastavení (9) nebo jeho ukončení (6, 8, 7). Není 

třeba dodržovat předepsané přechody mezi stavy (např. ze stavu 3 lze přejít přímo do 6). 

Při přechodu do stavu 5, 7, 8 či 9 se stejně jako ve vizuální aplikaci musí připojit 

zpráva (při přechodu do stavu 6 se zpráva připojit může, ale nemusí), a to se stejným 

významem jako ve vizuální aplikaci (tzn. při přechodu do stavu 5 se jedná o interní zprávu 

revizního lékaře; při přechodu do stavu 7, 8 či 9 o zprávu poskytovateli zdravotních služeb 

s významem dle požadovaného stavu) – nebude-li předána, jedná se o chybu. Popis stavů 

je upřesněn v podkapitole kapitole 1.2. 

Odesílatel (autor) zprávy nemusí být jakkoli spojen s Portálem ZP, tzn. nemusí zde 

mít ani konto. Proto se jeho jméno předává jen jako volný text. 

file:///C:/Users/hamicha/AppData/Local/Temp/Temp1_Komunikace%20portalu%20P4ZP%20-%20vzory%20XML.zip/15.%20Stažení%20digitalizovaného%20dokumentu%20připojeného%20k%20Příloze%202/1.%20Žádost%20ZP%20o%20detail%20dokumentu%20včetně%20obsahu%20dokumentu.xml
file:///C:/Users/hamicha/AppData/Local/Temp/Temp1_Komunikace%20portalu%20P4ZP%20-%20vzory%20XML.zip/15.%20Stažení%20digitalizovaného%20dokumentu%20připojeného%20k%20Příloze%202/1.%20Žádost%20ZP%20o%20detail%20dokumentu%20včetně%20obsahu%20dokumentu.xml
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Při přechodu do stavu 4 se žádná zpráva nepředává, stejně jako u vizuální aplikace 

(bude-li přesto předána, jedná se o chybu).  

Ukázka XML 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 

<!DOCTYPE Komunikace> 

<Komunikace> 

<Data Ucel="P2STAV"Typ="POZADAVEK"> 

<P2Stav Stav="4"IdP2="123"> 

</P2Stav></Data> 

<Podpis>9876543210-podpis ZP - 0123456789</Podpis> 

</Komunikace> [8] 

  

file:///C:/Users/hamicha/AppData/Local/Temp/Temp1_Komunikace%20portalu%20P4ZP%20-%20vzory%20XML.zip/16.%20Nastavení%20Přílohy%202%20do%20libovolného%20ZP%20stavu/2.%20Žádost%20ZP%20o%20nastavení%20Přílohy%202%20do%20stavu%204%20-%20bez%20zprávy.xml
file:///C:/Users/hamicha/AppData/Local/Temp/Temp1_Komunikace%20portalu%20P4ZP%20-%20vzory%20XML.zip/16.%20Nastavení%20Přílohy%202%20do%20libovolného%20ZP%20stavu/2.%20Žádost%20ZP%20o%20nastavení%20Přílohy%202%20do%20stavu%204%20-%20bez%20zprávy.xml
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2.2 Technické prostředky pro komunikaci uživatele s Portálem ZP 

 Pro komunikaci s Portálem ZP postačí libovolný moderní webový prohlížeč s těmito 

charakteristikami: 

 Zvládá zpracování JavaScriptu 

 Podpora platformy ActiveX a/nebo Java 

 Podpora protokolu HTTPS 

 Je doporučena i podpora cookies 

 

Tyto požadavky splňují běžně používané moderní webové prohlížeče. K vývoji 

Portálu ZP je používán MS Internet Explorer. [8]  

V příručce portálu zveřejněné na webových stránkách Portálu ZP je uvedena jako 

postačující verze Internet Explorer 5.5. Praxe je ovšem taková, že problémy by 

způsobovala i verze 6. Proto bych jako první bez problémů použitelnou verzi doporučila 

verzi Internet Explorer 8. 

Základní schéma datových toků 

 

Obrázek 4 Schéma datových toků mezi PZS, Portálem ZP a ZP[9] 

  

Klient
Internetový prohlížeč Portál

Apache, PHP, My SQL
www server ZP

Vkládání dokumentů,P2, pořizování P2

Potvrzování správnosti P2,
Požadavky na chybějící dokumenty,
Žádosti o doplnění, objasnění

Natažení schválených výkonů do IS ZP

Probíhající schvalovací proces

Komunikace IS ZP s Portálem ZP
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3 Prostředky pro realizaci rozhraní 

3.1 Portál zdravotních pojišťoven 

Portál ZP je provozován na webovém serveru Apache, rozšířeného o podporu PHP 

verze 5 a databázi. Fyzicky se jedná o dva servery, z nichž jeden funguje jako server 

databázový (databáze Informix) a druhý jako webový. Tyto dva servery jsou vzájemně 

propojeny rychlou, gigabajtovou sítí. 

3.1.1 PHP  

Jedná se o programovací jazyk (interpret), který pracuje na straně serveru.  

Typický PHP skript obsahuje jednak kusy normálního HTML kódu, a jednak kusy 

programového kódu. Server tak může provést jednu nebo dokonce několik operací 

a výsledek poslat do prohlížeče jako obyčejnou HTML stránku. [7] 

Podstatnou výhodou je, že PHP není závislé na žádné platformě, není svázáno 

s žádným konkrétním serverem a může proto běžet na serveru libovolném.  

PHP může být přímo zkompilováno jako modul do serveru Apache. Interpret jazyka 

PHP je pak stále zaveden v paměti společně s www serverem a odpadají tak veškeré režijní 

náklady spojené s opakovaným spouštěním interpretu PHP. Navíc může PHP využívat 

některé vnitřní mechanismy Apache jako je např. kontrola přístupu k dokumentům apod. 

[2]  

Další výhodou PHP je to, že se jedná o otevřený projekt s rozsáhlou podporou 

komunity, ke kterému se dá nalézt velké množství již hotového kódu nebo funkčních PHP 

aplikací. Podstatná část již hotového kódu je šířena pod některou ze svobodných licencí 

a dá se použít ve vlastních projektech. [6] 

Dále nám PHP nabízí snadnou spolupráci s mnoha typy databází. Skripty mohou 

s využitím jazyka SQL provádět s údaji v databázi požadované operace.  

V roli klienta pro SQL-server může vystupovat i skript zapsaný v PHP. To znamená, 

že skripty mohou obsahovat příkazy zapsané v jazyce SQL a zpracovávat jejich výsledky 
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po provedení na SQL serveru.  Přes web tak může být obsah databáze zpřístupněn v takové 

formě, která je žádoucí. [2] 

3.1.2 Certifikáty 

Pro práci s Portálem ZP lze použít komerční nebo kvalifikovaný certifikát vydaný 

I.CA, certifikát KB, komerční nebo kvalifikovaný certifikát České pošty a komerční nebo 

kvalifikovaný certifikát eIdentity. 

Certifikáty certifikačních autorit lze stáhnout z jejich stránek. Tyto uvedené 

certifikační autority splňují bezpečnostní kritéria kladená na provoz Portálu ZP, jako jsou 

prokazatelnost vlastníka certifikátu a zvýšení bezpečnosti certifikátu dle požadavku MV 

ČR. [12]  

Rozdíl mezi komerčním a kvalifikovaným certifikátem  

 Komerční certifikát: Jedná se o nejrozšířenější druh certifikátu. Jsou to takové 

certifikáty, které nejsou spjaty se zákonem o elektronickém podpisu. Vystavuje jej 

certifikační autorita, která ověří žadatele dle svých vlastních směrnic. Tento druh 

certifikátu nemusí striktně splňovat náležitosti zákona o elektronickém podpisu. 

Využití: šifrování e-mailů, zajištění autentizace či elektronickému podepisování zpráv. 

Komunikující strany musí však být za jedno s důvěrou danému certifikátu. 

 Kvalifikovaný certifikát: Kvalifikovaný certifikát je takový, který má náležitosti dle 

§12 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Tyto certifikáty jsou určeny 

výhradně pro elektronické podepisování. Kvalifikovaný elektronický podpis zajišťuje 

integritu a autenticitu dat. Bezpečnost a důvěryhodnost certifikačních autorit je 

kontrolována a standardizována příslušnými úřady. [5] 

Při přihlášení certifikátem na Portál ZP bude implicitně použito nastavení ActiveX, 

neboť druhé možné nastavení Java je určeno pro jiné prohlížeče než je MS Internet 

Explorer. Aby registrující se uživatel nepřišel o možnost přímého nastavení způsobu 

přihlašování certifikátem pomocí Java komponentou, zpřístupní se mu odkaz „Pokročilé 

nastavení“ kde se nachází možnost volby mezi ActiveX a Java. 
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V následném kroku registrace dojde k přegenerování celé stránky. Takto 

vygenerovaná stránka bude obsahovat i okamžitý test přítomnosti příslušného ovládacího 

prvku a bude-li pozitivní i povinný test podpisu pro odfiltrování případných technických 

potíží uživatele v závěrečné fázi registrace, ale např. i případy, kdy nemá uživatel validní 

certifikát akceptované certifikační autority. 

Při negativním výsledku testu přítomnosti podepisovací komponenty či vlastního 

podpisu bude vypsána příslušná chybová zpráva a bude znemožněno pokračování 

registrace, dokud nebude chyba napravena. 

Sekundárním účelem testu je zjištění, zda daný certifikát již není zavedený 

u některého uživatelského konta – zda se bude jednat o žádost o další oprávnění nebo 

o zakládání konta nového.[10]  
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4 Návrh typového řešení 

Elektronické podání Přílohy 2 je jednou z mnoha funkcionalit, které Portál ZP nabízí. 

Vzhledem k tomu, že se tato aplikace stále vyvíjí je relativně velký prostor pro náměty 

k vylepšení. V poslední kapitole ukáži na konkrétním poskytovateli zdravotních služeb, 

v tomto případě nemocnici, jakým způsobem uživatel Přílohu 2 na Portál ZP vloží a jaké 

kroky dovedou Přílohu 2 do stavu, kdy je oboustranně podepsaná statutárními zástupci jak 

poskytovatele zdravotních služeb, tak příslušné zdravotní pojišťovny a může být stažena 

do informačního systému zdravotní pojišťovny.  

4.1 Příklad pořízení Přílohy 2  

Pořízení Přílohy 2 jsem měla možnost otestovat jak ze strany PZS, tak ze strany 

jedné zdravotní pojišťovny, konkrétně České průmyslové zdravotní pojišťovny, která 

v praxi začala využívat tuto internetovou aplikaci v roce 2013.    

4.1.1 Pořízení P2 na Portále ZP 

Při vstupu na Portál ZP má PZS dvě možnosti vložení P2. Jednou z nich je import již 

vytvořené P2, druhou, kterou zde popisuji, je založení P2 přímo na Portále ZP. 

Poskytovatel zdravotních služeb, v tomto případě Institut onkologie a reh. Na Pleši s.r.o. 

zvolí pracoviště dle seznamu typ přílohy. Dále následuje vyplňování formálních náležitostí, 

jako je např. platnost smlouvy a údajů dle zvoleného typu pracoviště - např. počet lůžek 

v akutní nebo dlouhodobé péči, jméno primáře, lékařů a ostatního zdravotnického 

personálu, seznam zdravotnické techniky, seznam výkonů. 

 

 

Obrázek 5  Nová P2 (printscreen aplikace) 
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4.1.2 Editace P2 

Nemocnice zde může pořízenou P2 ještě před předáním do příslušné nebo všech ZP 

v případě potřeby úprav editovat. Na obrázku je část seznamu jednotlivých pracovišť 

s ikonkami, které značí jednotlivé úkony. Zvolením řádku konkrétního pracoviště ikonkou 

lze editovat údaje uvedené u konkrétních pracovišť nemocnice. V našem případě např. 

jméno primáře nebo počet dní obvyklé přítomnosti. P2 je ve stavu 1. 

 

 

Obrázek 6 Editace P2 (printscreen aplikace) 

4.1.3 Předání P2 do příslušné ZP 

Pokud zástupce PZS uzná P2 za formálně správnou, připraví jí stisknutím ikonky 

k předání do pojišťovny. Ve formuláři jsou již vyplněny konkrétní jména pracovníků 

a zdravotnické techniky. P2 čeká na zodpovědného pracovníka PZS, který ji zdravotní 

pojišťovně s certifikátem předá s možností připojit zprávu pro pojišťovnu. 

 

Obrázek 7 Připraven k předání do ZP (printscreen aplikace) 
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Obrázek 8 Ukázka seznamu pracovníků a techniky (printscreen aplikace) 

 

Obrázek 9 Předání do ZP (printscreen aplikace) 

4.1.4 Chyba v P2 při předání 

Již ve fázi předání se může vyskytnout chyba, která byla odhalena automatickými 

kontrolami. V našem případě se jedná o chybu neznámý kód výkonu a nevyplněno 

evidenční číslo techniky. Automatické kontroly se také spouštějí na splnění úvazků 

personálu, který je k danému výkonu povinný. Garantem této „kalkulačky“ personálu je ZP 

Škoda a netolerují se ani minimální rozdíly nesplnění tohoto počtu. PZS v této chvíli musí 

chyby buď doplnit nebo opravit dle typu chyby, popř. P2 smazat. V opačném případě se 

mu nepodaří chybovou P2 do ZP předat. 

 

 

Obrázek 10 Chyba P2 (printscreen aplikace) 
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4.1.5 Editace již předané P2 

Pokud PZS potřebuje editovat P2, která je již ale předaná na příslušnou zdravotní 

pojišťovnu, je to možné, ovšem s upozorněním, že případná editace může narušit nebo 

přerušit schvalovací proces, který již byl započat, popř. může být důvodem k zamítnutí. 

 

Obrázek 11 Upozornění při editaci (printscreen aplikace) 

4.1.6 Schválení smluvním asistentem ZP 

Příloha 2, která je zodpovědným pracovníkem PZS předána do ZP, je přiřazena 

ve stavu 3 smluvnímu asistentovi ZP. Ten jí formálně zkontroluje, opraví případné chyby 

(např. v čísle a platnosti smlouvy) a přes ikonku zašle k odborné kontrole reviznímu lékaři. 

 

 

Obrázek 12 Předání reviznímu lékaři smluvním asistentem (printscreen aplikace) 

Pokud již smluvní asistent zjistí chyby v P2, má možnost buď požádat PZS 

o vyjádření nebo o doplnění případně chybějících dokumentů. V tuto chvíli se schvalovací 

proces pozastaví, dokud PZS vysvětlení nebo dokumenty v elektronické podobě nedodá.  
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4.1.7 Doplnění vysvětlení, dokumentů 

Je možné připojit dokumenty s příponou .jpg, .pdf, .gif, .tif. Dokumenty s příponou 

.doc, .docx připojit nelze, což se na jednu stranu může jevit jako nedostatek, na druhé 

straně jsou tyto dokumenty snáze zneužitelné. 

PZS má možnost opět přes příslušnou ikonku zaslat buď požadované vysvětlení nebo 

chybějící dokumenty dané zdravotní pojišťovně. 

 

 

Obrázek 13 Doplnění dokumentu (printscreen aplikace) 

4.1.7 Schvalovací proces – revizní lékař 

Revizní lékař, který obdrží příslušnou P2 ke schválení dle své odbornosti schvaluje 

nebo neschvaluje: 

 Změny, které v P2 provedl při formální kontrole smluvní asistent 

 Výkony, o jejichž nasmlouvání PZS žádá ZP 

 Odbornost daného pracoviště 

 Pracovníky poskytující péči na uvedeném pracovišti 

V případě neschválení je revizní lékař povinen poslat PZS vyjádření s patřičným 

odůvodněním neschválení. 

Revizní lékař má dále možnost vrátit P2 smluvnímu asistentovi z důvodu formálních 

chyb, požádat PZS o vyjádření nebo předat s interním vyjádřením smluvnímu 

pracovníkovi. 
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Obrázek 14 Opraveno smluvním asistentem (printscreen aplikace) 

 

 

Obrázek 15 Možnost odmítnutí výkonů (printscreen aplikace) 

 

 

Obrázek 16 Neschválený výkon revizním lékařem (printscreen aplikace) 

4.1.8 Smluvní pracovník – schválení, neschválení P2 

Smluvní pracovník, který obdrží vyjádření revizního lékaře, schválí nebo neschválí 

Přílohu 2. Toto vyjádření má možnost zkopírovat do vyjádření svého a odeslat PZS. 

Stav 6 znamená, že je Příloha 2 již dokončena a lze ji převzít do IS příslušné 

zdravotní pojišťovny. 
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 Stav 8 znamená, že je Příloha 2 zamítnutá. Poskytovatel zdravotních služeb má 

ovšem možnost tuto zamítnutou P2 převézt do editovatelného stavu a zahájit znovu 

schvalovací „kolečko“. 

 

 

 

Obrázek 17 Schválená, neschválená P2 (printscreen aplikace) 

4.2 Shrnutí   

Při ověřování a testování podání elektronické Přílohy 2 přes Portál ZP jsem narazila 

na několik nesrovnalostí. V této kapitole popíši události, které mi v práci s Přílohou 2 

chyběly nebo mi testování znepříjemňovaly a u kterých jsem navrhla příslušným 

nadřízeným opravy a úpravy. 

 Revizním lékařům nechodí e-mailové notifikace o tom, že se Příloha 2 dostala 

do stavu určeného pro revizního lékaře. U tohoto stavu proto dochází ke zbytečným 

prodlením tím, že si lékař sám musí vyfiltrovat stav 4, aby zjistil, že na něj čeká 

neschválená P2.  

 Při vyhledávání P2 na úvodní straně je zbytečné pohybování se po stránce nahoru 

a dolů při vyhledávání dle filtru, nejsou nastaveny klávesové zkratky pro 

vyhledávání. 

 V případě odesílání chybějících dokumentů ze strany PZS nedojde ke změně stavu 

P2. Pro PZS není na první pohled jasné, že pro změnu tohoto stavu je nutné připojit 

slovní vyjádření pro ZP. Pro zaslání tohoto vyjádření je prostor v jiné části 

obrazovky, než se nachází možnost připojení dokumentů a je u něj použit popis 

„Případné vyjádření pro pojišťovnu k vyžádaným dokumentům“, což je zavádějící. 

U takto popsané akce jde spíše o možnost než nutnost vložení. 

 

. 
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Vzhledem k tomu, že Česká průmyslová zdravotní pojišťovna začala praktikovat 

tento elektronický způsob podání v roce 2013, je nový způsob podání P2 využíván zatím 

pouze poskytovateli lůžkové péče, tzn. nemocnicemi, odbornými léčebnými ústavy 

a léčebnami dlouhodobě nemocných. Ostatní poskytovatelé zdravotních služeb budou 

do tohoto projektu zapojeni v nejbližší možné době, u nich tedy probíhá schvalování P2 

„starým“ způsobem.  

Pořízení P2 on-line vs. pořízení P2 původním způsobem  

Velikou výhodou využití nové aplikace poskytovanou Portálem ZP oproti starému 

způsobu schvalování P2 vidím hlavně v ušetření lidské práce jak na straně poskytovatele 

zdravotních služeb, tak na straně zaměstnanců zdravotních pojišťoven, kdy se příslušné P2 

musely několikrát zpracovávat na obou stranách. Smluvní pracovníci ZP ručně zadávali 

jednotlivé výkony do IS ZP, poté byly výkony poskytnuty revizním lékařům ke kontrolám 

a schvalování. V režimu on-line pracují přímo nad již pořízenými nebo nahranými výkony. 

Další výhodou pořízení P2 on-line oproti původnímu způsobu je možnost jiného 

využití ušetřeného času a financí, které musely být vynakládány na zasílání nebo osobní 

doručování P2 poskytovateli zdravotních služeb do příslušných ZP, v případě chyb 

a nutnosti doplnění třeba i opakovaně. Samozřejmě i v tomto případě fungovala 

komunikace elektronicky, nějaký čas ovšem trvalo roztřídění, archivování a přiřazení 

žádosti příslušnému pracovníkovi. Oproti tomu zadávání P2 prostřednictvím Portálu ZP je 

možné provést centralizovaně všem zúčastněným ZP najednou, komunikace mezi PZS 

a ZP probíhá on-line. 
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Závěr 

Portál zdravotních pojišťoven je vyvíjen již od roku 2002 a přinesl od této doby 

do komunikace mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb mnoho 

usnadnění v jejich způsobu práce, hlavně úsporu času a v neposlední řadě i financí. 

Cílem mé práce bylo objasnit způsob práce a využití tohoto portálu k administraci 

personálního, organizačního a technického vybavení a smluvních výkonů poskytovatelů 

zdravotních služeb (Příloha 2) a ověření fungování této relativně nové aplikace se 

zaměřením na odhalení nedostatků. 

První kapitolu jsem věnovala popisu procesů, které probíhají od založení Přílohy 2 až 

po její schválení revizními lékaři zdravotních pojišťoven, včetně nastavení právní platnosti. 

Ve druhé a třetí kapitole jsem se zaměřila na probíhající komunikaci mezi Portálem ZP 

a informačním systémem pojišťovny a také na seznámení s technickými prostředky 

komunikace mezi Portálem ZP a uživatelem. V poslední kapitole jsem provedla praktickou 

ukázku využití této komunikace na příkladu podání a schválení Přílohy 2 konkrétní 

nemocnicí a prošla celým schvalovacím procesem také jako zástupce ZP. Vzhledem 

k tomu, že se tato aplikace stále vyvíjí, poslední kapitolu jsem využila k dalšímu testování 

a upozornění na mírné nedostatky, které mi při testování chyběly nebo mi práci ztěžovaly. 

Dále jsem uvedla výhody nového způsobu pořízení P2 oproti  způsobu starému. 
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