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Tento manuál obsahuje vysvětlení všech základních postupů, se kterými se uživatelé nejčastěji setkávají. Budete-li 

však mít jakékoliv dotazy či požadavky na vysvětlení postupů nad rámec tohoto manuálu, neváhejte se obrátit na naši 

zákaznickou podporu. 

 Změny v LpW v souvislosti se změnou 

metodiky a datového rozhraní související 

s vydáním zákona (č. 89/2021 Sb.) 

o zdravotnických prostředcích k 1. 9. 2021 
V souvislosti s vydáním zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen „zákon“) s účinností 

od 26. 5. 2021 došlo ke změně metodiky a datového rozhraní (doplněk č. 47). 

Zákon o zdravotnických prostředcích zavádí elektronické poukazy (dále jen „ePoukazy“), které budou v souladu 

se zákonem uloženy v centrální evidenci elektronických poukazů, jenž bude součástí CÚER. Použití elektronického 

poukazu k předepsání zdravotnických prostředků nebude na rozdíl od eReceptu povinné. Lidé, kteří používají 

zdravotnické prostředky pravidelně, by tak nemuseli pokaždé pro poukaz fyzicky k lékaři a lékař by jim je mohl 

předepsat po vzdálené konzultaci. Dle § 75 zákona se však ustanovení, týkající se ePoukazů nepoužijí do doby 

zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů. Jeho zprovoznění sdělí Ministerstvo zdravotnictví ve sbírce 

zákonů. Pilotní provoz úložiště ePoukazů měl být zahájen k 1. 9. 2021, nicméně vzhledem k chybějící prováděcí 

legislativě zahájen nebude, ostrý provoz by měl být spuštěn od 1. 1. 2022. K 1. 9. 2021 dochází ke změně datového 

rozhraní, ve kterém budou poukazy od výdejen a lékáren do zdravotních pojišťoven předávány. 

 

Změny v datovém rozhraní: 

- ePoukazy budou v dávce předávány s označením DDTYP = E. U listinných poukazů se nebude vyplňovat. 

- V popisu datového rozhraní dokladů 12 (optika), 13 (léčebné a ortopedické pomůcky) a 14 (foniatrie) jsou 

doplněny atributy EIDE (elektronický identifikátor poukazu v CÚER) a EIDV (elektronický identifikátor výdeje 

poukazu v CÚER) 

- Datum vydání pomůcky pro doklady 13 a 14. 

Zákon č. 48/1997 Sb. stanovuje u ZP předepisovaných na poukaz množstevní limit za dané časové období, 

kterým je definován nárok pacienta na úhradu z v. z. p.  Aby mohl být tento limit dodržen a zdravotní 

pojišťovny ho mohly kontrolovat, je nezbytné, aby měly k dispozici údaj o datu výdeje ZP. Jedná se 

o systémové nastavení kontroly výdajů z v. z. p. v souladu s platnou legislativou. 

Jedná se mj. o sjednocení s elektronickým poukazem, kdy bude v souladu se zákonem o ZP datum vydání 

pomůcky v rozhraní ePoukazu v CÚER uvedeno (budou tak k dispozici všechna tři rozhodná data – datum 

vystavení poukazu, datum uplatnění i datum vydání pomůcky) 

- Číselník – úprava popisu atributu DNC u HVLP 

Dle výkladu VZP ČR a SZP ČR bude pro výši a podmínky úhrady rozhodující datum uplatnění.1  

 

V Lekisu pro Windows jsou tyto změny obsaženy od verze 2021.1.2.9.. 

 
1 https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece 

https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece/metodika-vyuctovani-aktualni-stav/casovy-sled-verzi-

datoveho-rozhrani 

https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece
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■ Změny ve výdeji poukazů 

■ Datum vystavení, uplatnění a výdeje 

• Datum vystavení 

Dle vysvětlení VZP: „DATUM VYSTAVENÍ POUKAZU - datum, kdy lékař vystaví poukaz. V rámci kontrolních činností ze 

strany zdravotních pojišťoven lze na základě data vystavení poukazu kontrolovat jeho platnost, tj. standardně 30 dní 

od data vystavení.“ 

 

• Datum uplatnění 

Dle metodiky VZP: „DATUM UPLATNĚNÍ POUKAZU – datum, kdy pojištěnec uplatní poukaz v lékárně, výdejně, oční 

optice nebo u smluvního výdejce. K datu uplatnění poukazu musí být vztažena výše a podmínky úhrady pro 

pojištěnce. Platí zde podmínky, které již byly jednou popsány v rámci interních metodik při změnách legislativy v roce 

2019. Vztažení výše úhrady a podmínek úhrad k datu uplatnění zároveň vychází z oficiálního stanoviska MZ ČR, 

a stejné tak i v připravované legislativě je z pohledu uplatnění výše a podmínky úhrady nutné posuzovat datum 

uplatnění.(https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.actio

n=detail&forEach.value=s4794 - Zdravotnický prostředek předepsaný na poukaz podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který byl u osoby oprávněné vydávat zdravotnické prostředky 

podle zákona o zdravotnických prostředcích uplatněn přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je hrazen ve výši 

a za podmínek stanovených zákonem č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.)“ 

 

Podle data uplatnění se bude určovat úhrada ZP na poukazu (dříve se v LpW tento příznak jmenoval „Datum 

Výdeje“, ale do dávek se exportoval jako „Datum uplatnění“). 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s4794
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s4794
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Datum uplatnění nesmí být větší než datum výdeje, oba datumy jsou od 1. 9. 2021 povinné. 

 

• Datum výdeje 

Dle metodiky VZP: „DATUM VYDÁNÍ ZP – datum, od kterého lze posuzovat zákonný nárok pojištěnce na další 

zdravotnický prostředek a zároveň nároky pojištěnců na opravy, úpravy a záruky na jednotlivé zdravotnické 

prostředky.“ 

 

Podle data výdeje se bude určovat zařazení do dávek (dříve se tak dělo podle „Data výdeje“, které se 

exportovalo jako „Datum uplatnění“). 
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V LpW se defaultně všechny tři datumy nastaví jako datum likvidace (aktuální datum pro pokladnu). Přepínání 

mezi třemi rozhodnými datumy funguje kliknutím na pole „Vystavení“ („Uplatnění“, „Výdej“). 

 

■ Změny v retaxaci 

V retaxaci byl u poukazu doplněn datum uplatnění:  
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■ Změny v předávání pojišťovnám 

V menu PŘEDÁVÁNÍ ZP/VERZE DATOVÉHO ROZHRANÍ DÁVEK najdete novou verzi datového rozhraní č. 6.2.42 platnou 

od 1. 9. 2021. 

 

• Detail poukazu 

V detailu poukazu byl přidán datum uplatnění poukazu: 

 

Zařazení do dávek se bude určovat podle data výdeje.  
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• Verze rozhraní na hlavičce diskety vs. verze rozhraní na dávce 

Verze rozhraní na hlavičce diskety určuje strukturu dávky. 

 

 

 

Na konkrétní dávce je uveden identifikátor rozhraní, který se přiřadí dle verze rozhraní. Dále je zde úplně dole 

uvedena verze rozhraní, která se na jednotlivé dávky přidává dle verze rozhraní uvedené v hlavičce diskety. 

Vzhledem k tomu, že může dojít k situaci, že na disketě budou dávky za různá období, kdy každé období spadá 

do jiné verze datového rozhraní (obsahující různé struktury dávek), je zde možné na jednotlivé dávce verzi rozhraní 

dle potřeby upravit. 
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• VZP kontrol 

LpW bude pracovat s novou verzí VZP kontrolu 2.02 platnou od 1. 9. 2021, která má být k novému DR 6.2.42 vydána. 


