
Vyúčtování provedené zdravotní péče VZP a jeho předání přímo na portál VZP
V těchto dnech řešíme opět s  VZP problém – bez varování nefunguje předání dávek ani faktur přes 
alternativní rozhraní VZP z programu AIS. 
Následující popis přináší návod, jak vyúčtovanou péči předat VZP i za těchto podmínek

1. Vyúčtujte klasickou cestou vše, co lze - vhodné je vyúčtovat nejprve ostatní pojišťovny. Poté VZP.
Pokud budete účtovat všem pojišťovnám najednou, nejprve odešlete vyúčtování všem pojišťovnám kromě VZP. 
Výsledek bude vypadat v programu vypadat asi  takto (zelené bude vše kromě řádků VZP):

2. Běžte na internet a portál VZP (VZP Point). Spusťte prohlížeč a jděte na stránky VZP – adresa je  www.vzp.cz . 
Vpravo nahoře klepněte myší na „Vstup do VZP Pointu“ a přihlaste se. 
Po přihlášení se objeví toto okno – zvolte Nové podání:

3. Nyní klepněte na „Ručně zvolit podání“



4. Objeví se možnosti, co předat na portál:

 
Můžete předat (viz zvýrazněné položky výše):

 fakturu

 vyúčtování zdravotní péče (výkony a cesťáky)

 nové registrace (pokud registrujete)

Postup bude vždy stejný:
a/ klepnutím myši vyberete položku, kterou chcete předat (např. vyúčtování zdravotní péče )
b/ přejdete do programu AIS, v programu AIS nastavíte vhodný řádek a klepnete vpravo na 
odpovídající tlačítko - buď „KDAVKA do schránky“, nebo v případě faktury na „FDAVKA do schránky“
c/  vrátíte se do exploreru (portálu VZP) a na obrazovce portálu klepnete na „vyberte z disku“
d/ v okně, které se objeví, vložíte do položky „Název souboru“ ze schránky název souboru (napřed 
levým tlačítkem do políčka a poté klávesy Ctrl+V)
e/ Klepnete na „Otevřít“ a portál rozpozná typ podání
f/ pokud jste postupovali správně, budete moci podání (vyúčtování, fakturu, …) odeslat

A zde je ukázka postupu názorně pro vyúčtování výkonů:

a/ Klepnete na „Vyúčtování zdravotní péče – soubor dávek“ a portál VZP máte připraven:



b/ Nyní se vrátíte do programu AIS:

Přejděte na řádek s předáním vyúčtování výkonů VZP, jak vidíte výše. Poté klepněte 2x levým tlačítkem 
myši na tlačítko „KDAVKA do schránky“. (Název souboru s vyúčtováním se vloží do schránky Windows pro 
následné předání jinam, v našem případě do portálu VZP k odeslání.)
c/ Vraťte na se portál VZP... a klepněte myší na „vyberte z disku“ (abyste následně soubor mohli načíst):

d/  Zobrazí se výběr souboru:
Klepněte do pole „Název souboru“ myší a pomocí Ctrl+V (resp. pravého tlačítka myši a klepnutím levého 
na možnost „Vložit“), čímž vložíte ze schránky název souboru s vyúčtováním do položky „Název souboru“:



e/ Název souboru je vložen (byl vyzvednut ze schránky Windows, jak je vysvětleno výše):

Klepněte levým tlačítkem myši na „Otevřít“ (… Vaše vyúčtování se načte do portálu. Zbývá odeslat VZP).

f/ Nyní je Vaše vyúčtování připraveno k odeslání na VZP:

Jak vidíte, v neodeslaných souborech je Vaše vyúčtování. Nyní klepněte na ikonu obálky a odešlete 
soubory. Dokončete podání a zkontrolujte v seznamu odeslaných podání, že se vyúčtování podařilo 
doručit (viz „Odeslaná podání“, druhá položka v menu vlevo). 


