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DR – individuální doklady: II – 4.13. Poukaz na léčebnou a ortopedickou 

pomůcku 

Skládá se z jednoho typu věty: 

1. typ věty – poukaz na ortopedickou pomůcku – vyskytuje se pro každý doklad jednou. 

Atributy 1. typu věty – poukaz na ort. pomůcku 

Název Typ Délka Začátek Popis 

TYP C 1 0 Typ věty „O“ – poukaz na ortopedickou pomůcku 

OPOR N 3 1 Pořadové číslo dokladu poukaz na ortopedickou pomůcku 

v dávce. Povolený rozsah od 1 do 999. 

OROD C 10 4 Číslo pojištěnce 

ODAT D 8 14 Datum vystavení poukazu 

OLEK C 8 22 Identifikační číslo pracoviště (IČP), které doklad vystavilo 

OPRE C 8 30 Identifikační číslo pracoviště (IČP) OL, který předpis ZP 

delegoval na sestru v domácí péči. 

Povinné vyplnění v případě, kdy ZP byl předepsán sestrou 

v domácí péči (pracoviště domácí péče). Jinak zůstává údaj 

nevyplněn. 

OHRA C 1 30 38 Vlastnictví pojišťovny, nabývá hodnot: 

„A“ = ano 

„N“ = ne 

OZVL C 1 31 39 Zvláštní položka – v případě schválení revizním lékařem 

(viz. Metodika – Společné zásady – Místo pro záznamy 

pojišťovny) se vyplní „X“, jinak se údaj nevyplňuje 

OCI1 C 2 32 40 Skupina vydané pomůcky (atribut typ z číselníku ZP) – 

vyplňuje se podle číselníku ZP 

OKO1 C 7 34 42 Kód vydané pomůcky. Vyplňuje se podle číselníků pro 

jednotlivé skupiny z číselníku „Zdravotnické prostředky“ I. 

díl (ZP předepisované na poukaz). 

OMN1 $ 6.2 41 49 Množství vydané pomůcky (podle typu balení). 

OFI1 $ 10.2 47 55 Předkládaná úhrada za množství vydané pomůcky  

OFI2 $ 10.2 57 65 Doplatek pojištěnce rovnající se rozdílu mezi cenou 

pomůcky a úhradou pojišťovny 

ODG1 C 5 67 75 Diagnóza, pro kterou je pomůcka vydána 

OPO1 $ 7.2 72 80 Rezerva – nevyplňuje se 

ODAV D 8 79 87 Datum uplatnění poukazu 

OTRV C 1 87 95 Pomůcka trvalá nebo dočasná. Nabývá hodnot: 

„X“ = trvalá (zapůjčeno na dobu neurčitou), 

„ “ = dočasná (zapůjčeno na omezenou dobu). 

ONOV C 1 88 96 Nová nebo repasovaná pomůcka. Nabývá hodnot: 

„X“ = nová, „ “ = použitá. 

OODB C 3 89 97 Smluvní odbornost pracoviště předepisujícího lékaře nebo 

zubního lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka 

se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí 

podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních – 

nepovinné vyplnění 

ODAN C 6 92 100 Rezerva – nevyplňuje se 
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Název Typ Délka Začátek Popis 

ODAZ D 8 98 106 Předpokládané datum vrácení pomůcky. Vyplní se tak, že 

k datu vydání pomůcky se přičte předpokládaný počet 

měsíců uvedený na tiskopisu. Vyplňuje se pouze pokud 

OTRV=„ “. 

OEVC C 12 106 114 Evidenční číslo pomůcky. Uvádí se pouze u zapůjčovaných 

pomůcek, respektive jejich oprav a vybraných individuálně 

zhotovených ZP specifikovaných v Metodice k číselníku 

ZP. Vyplňuje se vždy zleva. Nevyplněné pozice zprava jsou 

mezerovány. 

OSIN C 1 118 126 Rezerva 

DTYP C 1 119 127 Doplněk typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje se. 

RPZU1 C 1 120 128 Uvede se: 

- Písmeno „Z“ v případě požadavku UHR2 

- Písmeno „T“ v případě požadavku UHR3 

V ostatních případech se nevyplňuje. 

OVYD D 8 121 129 Datum vydání pomůcky 

EIDE C 36 129 137 Elektronický identifikátor poukazu v CÚER. 

Povinné vyplnění u ePoukazu*. 

EIDV C 36 165 173 Elektronický identifikátor výdeje poukazu v CÚER. 

Povinné vyplnění u ePoukazu*. 

Celkem délka věty 201 209 

*ePoukaz je poukaz pro konkrétního pacienta vytvářený v elektronické podobě 

Pole EIDE, EIDV se v případě výdeje na listinný poukaz nevyplňují. 

Účinnost změny: 1. 3. 2022 


